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Hitzaurrea
NIRE ORDUTIK HONAKO IBILBIDEA
Aurkezpenean aipaturiko informazio guztia, nik uste, ez da zaharkitua geratu.
Areago, esango nuke oraindik ere zer aztertu badagoela esparru horretan,
aldameneko hizkuntzek goitik behera aztertua duten esparru batez ari garelarik.
Hala eta guzti, aitortu behar dut egun ez nituzkeela hain era oparoan erabiliko
gramatika sortzailearen gorabeherei gogorki kateaturik doazen zuhaitzak.
Pentsatu nahi dut hala ere X-barraren metodologia eta kontzeptu-sareen puska
batzuek behintzat bizirik iraungo dutela gu jadanik hemen ez gaudenean ere.
Egia da era berean 2007 honetan euskarara aldatuko nituzkeela 1993an
nazioartekotzat jotzen genituen DP (“determiner phrase”), NP (“noun phrase”),
CP (complementizer phrase), IP (“inflection phrase”), VP (“verb phrase”) eta
abarreko laburdurak. Berdin-berdin esan nahi dut hala ere metodologia eta
terminologia-baso horien oinarri-oinarrian badirela oraindik ere niretzat bizirik
dauden lore xume baina preziatu batzuk.
Lanaren azalari begira, kasu markak dira bai, ergatibo, absolutibo eta datiboa,
baina postposiziotzat hartzen genituen eta hartzen ditugu gainontzeko euskal
atzizki guztiak. Zorionez, hala azaldu nuen tesiaren barruan, baina lanaren
izenburua ez zen “Axularren adizki jokatugabeak” bezalako zerbait izan,
zoritxarrez.
Bestetik, oraindik gogoan dut, nola ez, hainbatek zalantzan jarri zutela hain
azterketa zehatza egitearen beharra. Oraindik ere susmoa dut lana irakurri
gabe helarazi zidatela iritzi hori. Izan ere, nire honetan jarraitzen dut eta gaur
ere luze-sakon aztertuko nuke berriz Axularren esparru hau, dagoeneko nik
egina egongo ez balitz. Hori bai, gaur egun, eskaini nituen Axularren ehunka
adibide horiek, datu-iturri gisa erabiliko nituzke mendekoen esparru hori
euskara osoaren testuinguruan aztertzeko. Areago, maila guztietako euskaraaldaeren zerrendekin osatuko nituzke lan hartan ematen nituen zerrendak eta
zehaztapenak.
Edonola, handik honako nire ibilbidean, beti ere aplikazio jakin bat izan
dezaketen hizkuntzalaritza-lanetan aritu izan naiz geroztik.
Lehenik, tankera bereko adberbialek euskara osoan hartzen dituzten esangura
sortak aztertzen aritu naiz, tesian egindakoa egin ostean, zientzia-prosari
begira jarrita. Esparru edo ikuspegi berean kokatu behar ditut lokailu eta
juntagailuen bidez gauzatzen diren perpaus-elkarte guztien deskripzioak, bai
eta pragmatika-arlo horretan egin izan ditudan teoria-zirriborroak eta nirekin
lanean ari diren doktoregaien tesi lanak ere.
Bigarrenik, dagoeneko tesitik urrunduz, morfologia lexikoak izan ditzakeen
aplikazioak jorratzen aritu naiz, batez ere hizkuntza teknikoari begira, baina
baita azken bolada honetan hizkuntzaren prozesamenduari begi onez
begiratuta ere. Zinez esan behar dut bukatzeko tesi hartan egin izan nituen

hausnarketa batzuk gerora esparru lexikoko kide interesgarri gisa “berraurkitu”
ditudala eta baliagarri gertatu zaizkidala nire oraingo hizkuntzalaritzazereginetan.

AXULARREN KASU-MARKADUN ADIZKIAK
Juan Carlos Odriozola

SARRERA

1990.ean eta Mulan en kasu-markadun adizkiak izenaz aurkeztu nuen tesis, atipiko samarra izan zen, edo
horrelaxe uste dutnik behintzat, Aide batetik, euskaldun askok ezagun dugun XVI-XVII mendeetako testu horren
morfosintaxia azte rtu banuen, len filologikoa egm zela onar daiteke (bai filología izenak dituen adieretariko
batean bederen). G~ zergatik auk~ nuca azaldu ahal izateko, filologiaz haruntzagoko zioak aitortu behar
ditut: ni nar, testu honen morfosintaxizleo deskribapena edozein esparrutan iagungarri gertatu zelakoan nengoem,
baina hala ere, Euskal Hen,iko Unibertsitateko Zientzi Fakultatean ditudan irakaskuntz zereginek, hizkuntza
tdmikoe re n normalizanoardtin zarikusi zuzena zeukaten euskara baturako erreferentzietariko ba¡t izan den testu
hori ondo ezagutzeak, ir neen zeharkako teguntza eman ziezadakeela uste izan nuca, beti nine formazio bikoitz
homenbarrtean.
0auzak horrela, zehaztu egin nituen lanaren mugak (kasu-marka daramaten'adizkiak), i eta ahalik eta
deskribapsn sakoneneesnagiten saietu nintzsn ; izan ere, edozein hurbilketa sintaktikotan egiten diren gogoetez
gain,testuan bildutako perpaus guztietako argumentueen erredetasun-índizak, adizki okatuen modualdiak, par~ naguai eta meperatuareen arteko orden eta beato bazterreko datu batzuk berobildu nituen lan
hartan. G uatiotaz gain, Ian bandi samatra eman zidan eeuskal bibliogrufran zehaztasunik ez zuten beato zenbait
kontuk, perpaus absolutuen edukin adberbiatak, gramatika tradizionaletan eskura daitezkeenak Itaino askoz ere
korapilotsuagoak eta finkagaitzagoak zinen; hiztun modura antzeman uste nituen edukinak objektibatzeko,
parafrasi-multzo bat asmatu,anon, adiera guztiak agerian uzteko . Beste aide batetik, ahozko hizkuntzan
elkar rekiko anbiguotasumk oz daramaten egitura batzuk, oso bereizgaitzak ziren Axularren testu horretan,
puntuazio zeinuak gure gaurko usadioari egokiturik ez zeudelarik . Remen ere, trumankulu bem batzuk asmatu
biean izan nituen, eskua hart~ eraman zuen eta eskua harturik, eraman (egin) zuen moduko egiturak
bereizteko edo guztiek utzia bazeneuntza modukootaa big~ mailako predikapenik ha ote zegoen finkatzeko.
Bestetik, bibliografiaren be rikustapan abalegin handia egin nuela esatera ausartuko nintzateke : euskal
bibliogmfian honelako adizkiez osan den guztia biltzon saiatu nintzen, zenbait kasutan bestelako hizkuntzen
pareko esparrnan esandakoaren apur bat ere azalduz. Lan honi atipikotasrm-kutsu nabariena eman nona, azkenik,
gramatika sortzailearen ikuspegia izan,zen. Berez, gramatika deskribatzailean egin daitekeen guztia, gramatika
sortzailean egin daitekeenetik amildegi batez banandurik dap, filmearen protagonista onak aide bietan kokaturik
daudeta onar badaiteke ere: lehenengoan, hizkuntza nolakoa den (eta normalizanoaz an gacela pitin batez nota
behar Iitzatekeeen) azaltzeko abaleginetan aritzen da ; bigarrenekoan, horrelakoa ikast/igorri anal izateko gizakiok
zein motatako ahalmen abstraktua (geureganatu) dugun finkatzen saiatzem dire gaurko hizkunzalari sortzaileak.
Hala ere, badago bi ikuspegion arteko hurbilketa egingarria : edozein deskribapen, gramatika sortzailearen
terminologia eta ikuspuntua erabiliz egin daiteke, eta hotrelaxe egitea erabaki nuen Ian honetan ere . Edozein
modutan, eskutartean izan nuen bibliografia eortzai'lea, klasikotzat jo likeena zen eta, jakina, ez nintzen arito
azken orduko aruzo teknikoez, ez eta game euskal lankide batzuk munduan zehar horretaz an direla jakinik ere.
Hottaz, garrantzi nabariko testu honetako kasu-markadun adizkien deskribapen sakona eginda zegoelakoan
bukatu nuen lan hura ,
Tesia liburu modura argitaratzeko asmoa, bi unte,geroago atoan zait burura ; bi urteotan, Ian osos epaitzeko
ir zpideak, beste gauza'asko bezels, aldatu ogro dita; ban we, doktoregaia, tenia bukatzen an denean, (epaimahai
bateko) espezialisten aurre n zor aurkeztu asmatzen saiatzen de ; liburu bat argitaratu behar denean, hodeietatik
beheragoko maila batean kokatu beber dire (gainontzeko) gogoeda batzuk : Ian baten tamainu fisikoaren arabera
argitarapenak.zeharo ezberdina den kostuaizango duelako ideia, ado nolabaiteko salmenta izateko liburu bateé
izan behar/anal duen informazio-mota finkatzeko egin beban direm gogoetak ere, burutu egin beber izan ditut eta
edonolako interesatuari guatona eskaniko niokeen hin huna, bortizki murnztu dot argitarapen honetarako :
a) Forks l autoreetan zehar errepikattrik dauden datuei, eta halaber euskararekin harreman zuzenik ez duten
hizkuntzei buruzko datuei, ahalik eta isladapen laburtuen (baina garbien) ematem saiatu naiz .

b) Egitura absolutuen esangtuak objektibatzeko asmatu nituen parafrasi guztiak, kendu egin ditut besterik

gate, kasu gehienetan edukin semantikoaren aipu soils eginez, eta edukinen arteko nahasketen kasuistika gehiena
aide batea utziz

c) Tesiko bostgamen atalean, Axularrer partizipio predikatibo guztien ikuspegi orokorra itxuratzen saiatu
ni~ horretarako, batetik bildu egin mtuen partizipioaren sail bakoitzaan emandako dato partzialek, eta
;
bestetik, zenbait gogoeta beni borobildu nuen adizki jokatu eta jokatugabe bakoitzaren a~-ú~~
azken bide -honetatik datu numeriko batzuk eman eta nolabaiteko ondorioak ataatzeko abalegtnak egm DIMe,
baina lerro honk ere, corpus handia beber du, aditz-paradigma osos eta euskara orokorra hartuz; horrela ba,
adizki jokatu bekoitzak aspectu-mota horretako edo hartako pertizipioak hatzeko joc en beri ere, o deaada
teklatuan gelditu da pantallas igo gabe .
d) Lan osoko perpaus bakoitmron aurrean, informazio ugari ipini nun; infotmazío horetatik zati bat (adizki
jokatuen aldiak, ~usen artero ordena, zenbait lokailu eta jutagailuren kokagunea . . . ), ezabetu egin dot
beatnik gabe, eta beata zati bat ere (agumendren arteko erefeentziakidetaauietakoa), ez da argitara irtengo.
Bietatik lehenengoak, garantzia izan ¡cake pragmatika izendatu izan den hizktmtzalaritzaren azpi-esparru
horretan, edo bestela eeanda, intetesgarri gerta liteke euskaaen sintaxizko desknibapen sakon baten konteatuan ;
bigareoak, bere inportantzia izan lzake kategoria isilak ikuspegi teoriko (sortzaile) batetik aztertzeko ; bala ee,
bien kasuan ez dago zuzeneko aplikazio praktikorik, eta bere interesa oso zalantzagarria da publiko
handianeruzw. Hala cm, man~ egin ditut erefemntziakidetaamei buruzko zenbait gogoeta orokorra .
e) Fsana dudanez, eskuragarri unen bibliografia scrtzaile oinarrizkotik abiaturik, Axulareu datu (bihurri)
guztiak desizibatzen saiatu nintzen (enekara orokoenaron arloan neure testaren zuzendaiak beste gua batean
Gramwika bideetan historiko horretan egin zuen bezala) ; ezagura denez, lananm data guztiak bibliografian
deskiibaturik ez daudenean, norbera swam da metodología hori erabiliz deskribapena btuutzen antzeko zeoze
egin nuca nik lar hatan. Geroago, ondee, ondo ikusi det tesiko atezo bakoitzak, ¡en edo atikulu oso bat meezi
duela (eta halase egin did gutxierez zwe gaizkiago ihardacteaz moduko pepausei dagokienez), eta benz, oraingo
muniztapen honetan gogoeta sortzaile guztiak gutxiengo bateaino muttiztea erabeki dut . Hala cm, adizki
jokatugabe gurxüek daamate be= ziraborro teonkoa, aazoa beeziki teknrkoa izan dancen gogoetok char batea
eraman edo beatnik gabe jasotzetzeke utzi baditut ere .
e) Sail bakoitzaren bukaeran eta lanares amaieran egin izan ditudan laburpenak cee, berregin egin ditut, oso
filosofia ezberdina erabiliz, liburua irakurtzeko mesedea egingo didan euskaldunari begira : tos¡ baten
aurkezpenean, sail bakoitza laburtzea eta lanosos ere zehazki laburtzea halabeharezkoa zeta zirudier. Oreingo
argitarapena eskutartean izango duen irakurleak, orea, bi motatako interesa izan dezake, laburpenetara
jotzerakoen: 1) deskribapenaren laburpena modu erosoan eskwegarn izatea, eta 2) deskribepenezko datu horiek
(euakara orokorraren datu ezagunekin baten) azal ditzaketen atizo teorikoak ere modu laburtuan izatea. Bi xede
horiek betetzen saiatu naizela con dezaket, ondorioak irakurleec beraiek epeituko badituzte cm .
Azkenean, aipuak egiteko Villasante -= argitaapetekoak nmntentzea erabeki dot : lema ematerakoan, berdin
izan liteke argitarapen horretakoa hala geroago 1988.ean agertu den faksimilarena ematea. Kapituluak
ematerakoan, orde , askoz ere eosoagoa gertatren da Villasante-rena, eta gainers, berriro hartu dut kontutan ,
libunwen ~lego potentziala, zeina, Axularren sintaxiaz interesa izan badezake ere, nekez ahaleginduko baits
argitarapen jatorrizkoak dituen ezaugari tipognfiko/ortografiko eder baina korapilotsuez Gauzak barreta izanik,
lanaren oinama den Gem honetatik bildu ditudan adibide guztiek, bi z nbaki daamate paentesi a~, lerroa eta
bertsikulua baip zuzen . Horretaz gain, adizki jokatugabea kurtsiboaz dago . Axularret adibidea zeozer azaltzeko
nolabait aldaeázi dudanean, ez dut parentesi arteko informazio hori errepikatu, eta adizkia cm ez dogo kurtsibeaz .
Adibide guztiotaz gain, lanres bukaerako ennskinean beste adibide ugart bildu dut, erskaa aztertzen ari diren
hizkunlzalari guztientzat nolabaiteko laguntza izan daitezkeeakoan.
Bukatzeko, errepikatu egingo ditut esker emateak: eskerrik asko Patxi Altura, Miren Azkarate, Patxi
Goenaga, Jon Ortiz de Ur bina, Itziar Laica eta Igone Zabalari (ordena alfetibikoazl ).

Juan Carlos Odriozola,1993 .eko Urtarrilean
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PARTIZIPIOA + ABSOLUTIBOA

0. Sarrera
Euskal partizipioak, zenbait arazo azaltzen du ikuspegi deskriptibo hutsetik zein maila
teorikotik. Arazoak, aregoturik daude Axularren testuan. Lehenik, ezaguna da partizipio eta
izenondoaren arteko harreman sintaktikoa; izan ere, lehenengoak bigarrenaren funtzio gehien
edo guztiak bete ditzake euskal perpausean ; beste alde batetik, ordea, partizipioa beste adizki
bat da aditz-paradigman, eta jakina, harreman morfosintaktiko gardenak ditu aditzarekin .
Hatrela, Axularren paruzipioak izenondo baten funtzioak bete ditzakeela ikusiko dugu eta hori,
egia handiagoa da testu honetan gaur eguneko hizkeretan baino : 1 sailean ikusiko dugu
partizipioa izen-smtagmaren banuan ager daitekeela : 1 .1 sailean ikusiko dugunez, Axularren
partizipio morfologikoa lzeñaren atzean eta edozein izenondo bezala agertzen da, gaur egun
baino maiztasun handiagoaz (1-2) .
(1)
(2)

falta eginak ememediatu nahi ditue narena
konparatzen da bekhatoroa atdi errebelatuareka

(046 .47)
(389 .18)

Gune hau, aztertzekoa da, partizipioak ala benetako izendoak ditugun zehaztasunez
finkatzeko. Ikus bedi gainera, absolutiboa ez dela gune honetako partizipioak har dezakeen
kasu-marka bakarra; beste edozein sintagmatako izenondotan bezala, deklinabideko kasuguztiak ager daitezke egitura hauetan . Hala izanik ere, sail orokor honetan aztertuko ditugu
partizipio hauek, soilik absolutiboa har dezaketen beste predikapeneko partizipio guztiekin
batmL
Beste alde batetik, eskutartean dugun izen-sintagma hori partizipio soilaz eraturik ager
daiteke, honetan ere izenondoak bezala jokaturik (4-5)
(4)
(5)

Zeren usamari traba~ ere ez zaitza halo trabailu iruditzen
pizlua fits iraungiko da

(061 .26)
(264 .11)

1 .1 . sailean, gainera, bi gune hauetan dauden partizipioek aditz-ezaugarriak (6-7) edo izenezaugarriak (8-9) har ditzaketela ikusiko dugu . Kasu guztiotarako analisi bana ematen saiatuko
bagara ere, azken IX sail orokorrerako utziko dugu partizipioen'eta aditz-izenen nominalizaziomailen azterketa sakonago bat. 1 .2 . sailean, gutxienez (7) bezalako partizipioek erlatibo
tradizionalaren analisia har dezakeela azalduko da. Horretaz gain, itxuraz oso antzekoak diren
beste partizipio batzuk nominalizazioak direla azpimarratuko dugu (10) .
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

denbora hagan gaizki enpkgatua . . .erremediatzen da
nekez izan hobeki estima zezan
ordea guztiek dute denborajakin bat
eta halatan hair irabazi handiak egin zituztela
leheneko laster eginaz eta estudiatzeaz ez nuke pmbetxurik

Axularrenn kasu-markadun adizkiak /1 . Partizipioa + absolutiboa

(113 .32)
(354 .30)
(078 .15)
(051 .27)
(298 .22)

9

2 .sailean ikusiko denez, izenondoek zein partizipioek=betetzen duten beste gune .bat, izenidpredikatuarena da . Partizipioek ordea, gogoeta teonko eta deslaibatzaile gehiago egiteb aukera
eskain dezakete: 2 .lsailean, iragankortzat jo izan diren aditzen partlzipioek, zenbait aditz
jokaturekin batera tradizionalki pasibotzat hartzen den egitura bat ikusiko dugu, hau ere
Axularren testuan purko usadtoan baino upariagoa nonbait (l la) . Pasiboekin batera,
Axularrek nahiko egitura antipasibo dituela ikusiko dugu (l lb) .

(11)

a
b

lehenbizikoan dita atrgpatuak
nehor guti dantzWwt da edana ez dcnean

(077 .25)
(108 .03)

~ola, egitura bat pasito dela onartzeko erizpide desberdinak ikusiko ditugu sail
üolretan, Axularren joske ra aberatsa ikustniran du~ulank : izan ere, loturazko aditz ugari daude
testuan aditz iragankorren partizipioekin nolabaiteko pasiboa osatzen dutenak. 2.2 . sailean
aztertuko dira loturazko aditz juztion sintaxia,
tura pasiboaren inguruko gogoetak alde
batera utzirik: alde batetik, partlzipioa lehen
predikatu (12-13) eta bigarren mailaln
predikatu (14a) hartzen duten aditzak bereiziko ditugu Gero horretan .
(12)
(13)
(14)

a

adimendutik jauzia dagoenati piodikatzea
ezditaerrendamak jartzen
ctorri zatete . . .zeuenganik egotziaentbili duzuen gizon batengana

(201 .17)
(300.36)
(142 .40)

Aditz hauek azterketa zehatza merezi duten bi arazo, 2.2 . sailean ikusiko dugu, bereziki
Axula ren testuan oinarriturik. Izan ere, (14a) adibidean partizi ioak predikapen sekundarioa
gauzatu du, zeren eta izenki-predikapenaz gain aditzak beie predikapen propioa baitauka (14bc):
(14)

b
c

zenara etorri zarete . . .erabili duzen gizon batengana
zertara etorri zarete . . .zeuenganik egotzia dagoen gizon batengana

Partizipioaz gain adizlagunen bat agertzen denean, nekez bereiz daiteke partizipioaren
predikapena bigarren mailakoa ote den ala ez, zeren eta partizipiorik gabe aditzak loturazko
izaera galtzen duela baitirudi (15-16) :

(15)
(16)

a
b
a
b

bekhatutan usatua, uateldua eta khirastua dagoen bekhatotearen sendatzea
behkatutan dagoen bekatorea
bekhatuaren eritasunean ustedduak, eta khirastuak baitaude
bekhatuaren eritasunean baitaude

(065 21)
(340 .32)

3 . sailean, Axularren testuan aurkitu dugun kontu marginal bat azalduko dugu : absolutiboa
daraman partizipioaz eraikiriko zenbait egitura absolutu (17), euskal bibliografian autore
gehienak horrelako partizipioak egitura absoluturik ezin era dezakeela esaterakoan bat badatoz
ere .
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(17)

mendekatu nahiz koleratua, zutzaz gaizki etraiten-dutela dabilanean

(354 .38)

1 .- Izen-sintagmaren barneko partizipioa
1 .1 .

Izen -, izenondo- eta aditz-ezaugarriak

Ezaguna da partizipioa izeneko adizkiak hizkuntzetan zehar azaltzen dituen arazo
deskriptibo eta teorikoak. Izan ere,
pioak bi kategoria gr;<matikalen arteko ezaugarriak
azaltzen ditu euskara, gaztelania,
nt esa edo ingelesa bezalako hizkuntza eurppearretan.
Euskal esparruari gaaozkioia, Lafitte-k (1944), Ggenagak (1978) eta Euskaltzaindiak (1985)
agerian utzi dute parbzlpioaren izaera bikoitz edo •luruiwitza . Beraien hitzetan, mo ~fologikoki
partizipiotzat har daitelmen adizki hori, zenbait kasutan izena da, beste zenbaitetan 1 izenondoa
eta ~tan, noski, aditza . Hala ere, autore hauen ¡anotan ez dago garbi izen, izenondo ala
aditza izatea benetan zer den . Alde batetik, Euskaltzaindiak (1985) izenaren atzean dagoen
partizipioa guztiz iexikalizaturik dagoela eta izenondo dela osan du; adibideak ematerakoan
ordea, nolabaiteko aditz-ezaugarriak dituen partizipioa aurkeztu zaigu : (19) adibidean, ikari
partizipioa izenaren ezkerraldean dago izenondo arruntak bezala, baina izenaren eta
partizlpioaren attean tartekaturikdagoen ongi aditzondoa, aditz baten modiñkatzailetzat har
daiteke (leaikalizatu dena ongi ikasi osoa dela pentsatzen ez bada) :
(19)

haur ongi ikasiekez dute homelakorik esaten

Autore hauek eskainiriko beste zenbait adibidetan, partizipioaren izenondo-izaera nabaria
da, baina horrelakoetan ere, ez da azaldu esplizituki izenondo-izaeraren adierazleak zeintzuk
diren (20-21) .
(20)
(21)

emazte polit eta apaindu batengana hurbildu nintzen
Pertsona nekatuaren itxura du Andonik

Izen bihurtu diren edo izen gisan erabiltzen diren partizipioei dagozkielarik, bestalde,
zenbait sarrera lexiko eskaini du Euskaltzaindiak (1985) : bizi, egin, esan, itzuli, izan, jana,
joan-etorri. Kasu honetan ere, partizipi
izen direla soma daiteke, baina berriro ez zaigu
zehaztasun sintaktikorik eman:
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Aitonaren esanak, gogoan ditugu oraindik
Plnan iezaiozu begiratu bat nire artikulu honi
ororen jakinean
osan zaharrak honda dio
zerduzu urtekoñbazia
zenbat hil

Horretaz gain, part1zlpio bakar baterako, aditz (28) zein izen(ondo)aren (29) adibideak
eman direla dirudi (28-29) .
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(28)
(29)

zuk esana ez da egia :
zure esanak ex ditut sinesten

Gauzak horrela daudelarik, bibliogra±Iak soilik, esan digu p~pioa izen, izenondo edo
aditz izan daitekeela; ez duo deskrlbatur k ordea, izen,C ¡Mondo edo aditz dela finkatzeko
zeintzu erizpide erabili daitezkeen ; erizgideok, zer esanik ez, izen-sintagmaren, izenondosintagmaren edo aditz-sin macen ezaugarrietan' oinarriturik dago . Horrela, (19'27)
adibideetan, hauxe ondoriozta dezakegu : 1) BW zenbatzaile mugatua, sotlik izen edo izenondofuntzioa duten partiziopioaren atzean agertuko , da. 2)` Genttlbozko edo leku-genitibozko
izenlagunak, soilikizen edo izenondo-üintziba duten partlzfoplhareldn batera agertuko dire. 3)
Izenondo arrunta, solik izen-funtzioa duen ~~roareü ttzean a ertuko da. 4) Ongi edo
gai~ moduko adberbioak, absolutiboa edo ergatiboa'd&aman sublektua, soilik aditz batek
zilegizta ditzake . Suposatu hauek aurrera eramatéko, hala ere, hone~ galderak erantzun
behar dim 1) Zergatik ager daitezke ongi- edo galzkl aditzohdoak izen eta partlzipioaren ;artean,
(19)an bezala? Izenaren atzan agertzea ez da tzenondóreza arriaren adierazle? 2) Aipatutak
beste izen-ezaugarriak ezin ager daitezke aditzondo horiekin tern? 3) Edozein partizipiaa ager
daiteke izen, izenondo edo aditz gisan?
Aurrerantzean, partizipioek edo aditz-izenek, izen -, izenondo- edo aditz-ezaugarri'- bat
dutela esango dugu, izen-, aditzondo- edo aditz-sintagma dagoela adie azten duen edozein
adierazle sintaktiko aurkitzen duenean. Dena dela, Ion honeran bukaerako IX sailean arituko
gara kontu honetaz espezifrkoki .
Arazo teorikoa bada, honelaxe labur daiteke : egitura hauetan, izen- eta aditz-ezaugarriak
nabari daitezke . Zein motatako gramatika- k~oriak' islada dezake horrelakorik? Laka (1990),
Ortiz de Urbina (1992) eta Odriozola & Zabalaren (1993) lanetan arazoarekiko hurbilketa
gauzatu da, baina ez partizlpioaren ikuSpegi hutsetik, izan- eta ad tz-ezaugarriak azal ditzakeen
edozein egituraren ikuspegitik baizik (30); beraien ideien arabera, alde batetik aditza, aditz-erro
modura tertatzen da egitura sakonean, aditz-sintagma bat isladatuz; sintaxian, aditz-erro hor rek
zenbait atzizki desberdin har dezake aditz-paradigmaren adizki guztiak itxuratuz ; atzizki horiek
isladapen funtzionalen buruak dira eta aditzaren eraketa-prozesu morfologikoa, sintaxian eta
behetik gorantz gertatzen den buruz-buruko mugimendu baten bidez gauzatzen dela onartu da .
Adizki jokatugabeen kasuan, inflexio izenaz ezagun diren atzizki guztietatik gutxienez
aspektuari dagokiona badago, hots -t(z)e edo -il-tu 1-0 buruek isladatzen duten sintagma
badago. Egitura orokorra, ordea, ez da inflexio horren isladapena zeren eta izen-sintagmari
dagokion determinatzaile bat agertzen baita gutxienez : -a atzizkia hain zuzen. Beraz, inflexiosintagma deternlinatzaile baten osagarria dela proposatu da. Modu horretara, honelako adiikien
izaera bikoitza ulergarria da, zeren eta, goiko determinatzaile-sintagma, genitibozko
' Lan honen ardatza, Axularren testuaren deskribapena da eta beraz, ez dugu hemen gogoeta teoriko sakonetan sartzeko
inolako asmorik . Hala ere, Sure deskrihapena aurrera eramateko gramatika sortzailearen terminologia eta
presuposatuetan oinanituko gara. Honela, azal ditzagun oningoz X-barraren gramatikaren oinatiiak . Ian deskribatzaile
honen zutabe izango baitin : Hiztegi-sanerak ± nominala eta +_ berbala ezaugarrien arabeta definitzen diren lau
kategoria lexiko nagusiri dagozkie : izena (N), aditza (V), izenondoa (A) eta pn posizioa (P) . Kategoria hauek, XQ mails
bati dagozkio. Xi hauek, osagari bat hartzen dute biek batera X' mails emanez . X' horrek, espezifikatzaile izeneko
elementu batekin baten X" mails altuena ematen du . Azken maila hau sintagma tradizionalari dagokio . Tenninologia
soitzailean, bestalde, XQ mailako kategoria horiek isladatu egiten dituzte aipaturiko mailak, azken finan XP=X"
mailako isladapen nagual bat itxuratuz. Kategoria lexikocz gain, azkonik, kategoria funtzionalen existentzia onartu da :
Lchonik, Inflexioaren zatiak, hau da Aspektu-sintagma AspP eta Denbora-sintagma TP gutxienez (baina baits modusintagma MP eta laguntzaile-sintagma AuxP). Hauctako bakoitza, hunengoaren osagarria da. Hala ere . gainerakorik
behanezkoa ez denean, IP soils erabiliko dugu . Bigarrenik, konplementatzaile-sintagma CP, denbora-sintagma
osagari modura hartzen duena . Hirugarrenik, determintatzaile-sintagma DP, izen-sintagma tradizionala osagarri
modun hartzen duena . Azkenik, D-egitura delakoa, gramatika-kategoriaz duen infonnaziotik lortzen du hiztunak,
gramatika-kategoria guztiok X-bana gramatikaren ambera isladatzen direlarik .
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argumentuen, zenbait izen-modifikatzaileren edo determinatzailearen beraren euskarri baita ;
beheko inflexio-sintagma eta aditz-sintagma bera, bestalde, aditzondo eta bestelako perpauselementuen kokagunea izango da.
(30)

CP

D

SPEC

IP

r

SPEC

VP
/
SPEC

-IMO, -i, -tu, -H

\
V'

V

Hipotesi honek, hiztunak izen- eta aditz-ezaugarriak batera gauzatzeko duen ahalmen
abstraktua azalduko luke .
Izenik gabe agertzen diren partizipioetan, izenondo gisan ulerturik behintzat, bi hipotesi
menturatu dira: a) izen hutsa + izenondo adjunktua, 2 eta b) buru modura
izenondo bat daukan izen-sintagma. Gauzak edonolakoak izanik ere, gaurko ikuspegitik sail
honetan aztertuko ditugun egitura asko, determinatzaile-sintagma izango dira here isladapen
altuenean, D horrek kasuaren arabera osagarri desberdinak hartuko dituelarik .
Laburtuz bada, badakigu partizipioak batera izen- eta aditz-elementuak har ditzakeela, baina
bibliografian ez dago deskribaturik elementu guztiotatik elkarrekin zeintzuk ager daitezkeen .
Izenondo-ezaugarnez ere, ez zaigu ezer eskaini . Axularren (eta edozein idazleren) testua
aztertzerakoan ere, ezin segurta dezakegu agertu ez dena ezin ager daitekeenik, eta beraz, egin
daitekeen bakarra, kasu bakoitzean zeintzuk motatako elementuak dauden esatea da- jakin
adibide batean izen batekin batera agertuak, hau da izenondo-itxura handia izateak (3 la), ez du
esan nahi jakin aditz modura ezin ager daitekeenik (31b) .
(31)

a

ondea guztiek dute denbora jakin bat
ondea guztiek dute denbora ongi jakina

(078 .15)

' Kontuaren inguniko eztabaidarako ikus bedi gutxienez Lujan (1980) eta Euskaltzaindia bera (1987 A) .
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Gauza bera esan daiteke alderantzizko zentzuan : kasu batean aditz-elementuak izateak eirepikaturiko (6a)-, ez du esan nahi bestelako kasu batzuetan izen-elementurik ezin har
dezakeenik (6b).
(6)

a
b

denbora tragan gaizki enplcgatua
denbora enplegatu luzca

(113.32)

Horrela ba, dakusagun orain Axularren paradigma osoa
1) Izena + aditz-ezaugarria + partizipioa + edozein kasu-marka'
Egitura berezi samarra da, gaur eguneko hizkeren ikuspegitik behintzat ; hala ere, Axulanek
erabili du zenbait kasutan (32-35),' izen eta partizipioaren aatean aditz-ezaugarritzat joko
ditugun adizlagunak edo aditzondoak tartekatuz .
(32)
(33)
(34)
(35)

ez zen oraino . . .ememedio eskiribuz ezarririk
zar izanen da bada hanbat denbora galduz ota alfer iraganez
ongi aditzen da . . .gauza obataiaz eta ixilik eramanaz
eta hai bihurtu ere gauza ebataia eta gaizki eramana

(337 .50)
(109 .09)
(163 .13)
(163 .21)

Horrela, Axularren hizkeran behintzat, izenaren ondoko partizipioa ez da halabeharrez
izenondo, zeren eta zenbait kasutan soilik aditz-sintagmaii edo inflexio-sintagmari adjunktas
dakizkiokeen elementuak agertzen baitira izenaren eta partizipioaren artean .Honen analisia
gauzatzeko (36), honelakoak onartu behar ditugu : lehenik, adizlagunak aditz-ezauparritzat har
daitezke, zeren eta aditz-sintagman (edo inflexio-sintagman) adjunktatzen baitira. Beraz,
gutxienez VP aditz-sintagma izango dugu, baina VP-IP jarriko dugu zehatzagoak izateko.
Bigarrenik, partizipio(ko egitura) hori, hots, VP-IP, izenondoa bezala, izen-sintagmaren
banuko maila batean adjunktatzen dela onartu behar dugu .
(36)

' Zenbait

kasutan, izena + partizipioa egiturak. -(e)1o perpaus konpletibos darama osagarri modula (1) . Kasu
hauetan ere, behabada partizipioak aditz-raugarri hat duela asan behar genuke .
(1)
Fsran komuna da . . .desira onez betherik dagoela
lkua bedi gaincra, izan-sintagme bare osotasunean izan erren, atributu-gunean dagoela . Honek ez du inolako arazo
toorikorik zeren eta dakigunez, izen(-sintagm)ek predikapen bat era dezakete. Hala ere, paredikatu-funzioa duten
partizipioa aztertzen dugunean, soilik nolabaiteko izenondo-sintagma etatzen dutenak aztertuko ditugu .
' Ikus daitekeerwz, (32) bote batean legoke ereduaren barrean . (33-35) adibidectan ordea, izana + partizipioa +
aditz-ezaugarria + partizipioa dugu. Idazleak, nonbait, ez du ¡zona errepikatu nahi izan arrazoi
estilistikoengaiik .
Adjunktuak, XP (eta agian X') mailetan aukera modula itsasten direla onartu ohi da . Ez dula isladapen malla berria
eratzen, hau da, VP aditz-sintagmari ado IP inflexio-sintagman adberbio bat itsatsiz gero, VP edo IP masa bera lortuko
da beniro : [VpAdb VP] edo [1PAdbIP] .Uriagerekaren (1991) arabera, denbora- edo modu-adítzondoak, inf exioaren
denbora- edo modu-sintagmei itsasten zaiela penteatu behar da. Ikus Odriozola & Zabala (1993), denbora-aditzondo eta
denbora-sintagmaren arteko harremanerako . Azkenik, azpimarratu beharrekoa da adjuntuak ezkerralde zein
eskubialdean erants daitezkeela .
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2) Izena + partizipioa +-edozein kasu-marka
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

konpamtzen da bekhato ea ardi enebelatuarekin
arimapanet laguntzen zaiona
~a galduagaldu den lekhuan bilhatu behar da
Marino¡ tormentatusk bare tormentan anhitz promes egiten dute
Ea, jende penatuak, indazue albiriste

(052 .02)
(146 .28)
(399 .14)
(138 .23)
(388 .14)

Honelako e oeran dagoen partizipioa ezin da zentzu hertsian aditzat ez eta izenondotzat
hartu eta VP-IP/AP jarriko dugu (42) .
(42)

DP

SPEC

D'

NP

NP

D

APNP-IP

3) Izena + partizipioa + elementu nominala + edozein kasu-marka
Izenaren atzean egotea bera, eta -a determinatzailea eramatea, izen-ezaugarritzat har
daitezke, baina badira adierazle garbiagoak (43-50) .
(43)
(44)

fama onfamatuaz, nork zer amen du
nork bem estatu jakinean bezala
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(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

kostan joiteta doan untzikargataa
mendekatzeko desira desordenatuak
leheneko bekhatu barkhatuak ere bihumen baititu
artzaina alegenstzenago da ardi errebslatu baten erideiteaz
zenbaitjanhari urdinduz
noiz arte egon Sara. . .lekhu penatu hundan

(145 .24)
( 190 .26)
(305 .03)
(354 .32)
(378 .19)
(389 .24)

Hala ere, mota honetako izen-ezaugarriak, egitura osoari dagozkio eta ez partizipioari
berari ; beraz, (42) analisia dugu berriro, baina zenbait gauza gaineratuz : zenbait eta bere,
determinatzaile-sintagmaren espezifikatzaileak izan litezke; partizipioaren ezkerraldean
izenondoa ager daiteeenez, bestetik, izenondoa partizipioa baino beherago adjunktatzen dela
esango dugu. bat , determinatzailearen burua izanliteke (-a mugatzailearen edo hau
erakuslearen ordez) eta azkenik, -ko izeniaguna, Eguzkitzaren (1990) ideien arabera, NPan
adjunta litezke nonbait, PP modura (51).

N'

PP

AP
N,

. . .A

4) Aditz-ezaugarria + partizipioa + edozein kasu-marka
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

eta are lehen emanak ete edeki liatzon
arimak egiterakoan emanak nork ez du konplituko
pontu horretan emana konplituko ez duena
baldin lehen eginazdamubaduzu
Jalnkoak berak emanetarikeman nahi diozunean

(110 .14)
(218 .44)
(219 .11)
(306 .13)
(156 .18)

Egitura hauek duten izen-ezaren arazo teorikoa, 1 .2 . sailean emango diegun erlatibozko
analisiaren bidez konpon daiteke. Edozein modutan, (30)an bezala, perpaus menperatuaren
gainean determinatzaile-sintagma legoke.
5) Partizipioa + edozein kasu-marka
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(57)

(58)
(59)
(60)
(61)

San Aguatinek, frogatuak bezala, anhitz gauza erraiten du
usatuasi bezala, botan laketzen zaizunean
Zerenjoana joan da
baina aberataei, emanak etnanik ete, franko gelditu baitzeien
Zeren iraganak tragan, azken fincan nolako gafen behatzen du Jainkoak

(034 .01)
(072 .04)
(113 .06)
(153 .14)
(299 .20)

Hemen, 5) saileko analisia egin daiteke, baina halaber, aditz-ezaugarririk ez dagoelarik,
izen-sintagmakizen hutsa + AP/vP-IP adjunktua duela onar daiteke (62) .
(62)

. . .N

. . .Al . . .V

6) Partizipioa + izen-ezaugarria + edozein kasu-marka
Egitura hauen analista, korapilotsuagoa da (72) : a) Zer eta genitibozko egituraren kasuan
(63-66), bi hipotesi manten datteke : izen hutsa dagoela onartuz gero, partizipioa VP-IP/AP
adjunktuak izango lirateke, eta izen-ezaugarri horiek determinatzailearen espezlfika t7ai lea
kokatuko lirateke, (51)an bezala . b) Partizipioa hitz-elkarketa baten lehenengo elementua
denean (67-70), partizipioa bera izen dela onartu behar dugu . Gauza bera pentsa daiteke
partizipioaren atzean izenondoa dagoenean (71) .
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

ezkondu batek . . . bar dezala itsusi bat
zer irabazi izan zenduten orduan
zeure merezia duzu
Katonen erana de
galdu gordean dabiltzanean
has¡ zen berriz urisur ekhartzen
mundu hunetako irabazi aphur baten esperantzak
Han manen du koudenaru beharrak buruan min handia
ezin eran diteke zein irabazi handia egiten dugun hunetan

(237 .29)
(332.07)
(245 .23)
(039 .17)
(085 .28)
(267 .23)
(319 .10)
(379 .06)
(222 .07)

(72)
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0l-ten

NP

\
D'

D

Laburtuz, Axularren pardzipioa izenaren atzean edo bakarrik ager daiteke, edozein kasumarkatako izen-sintagma bat eratuz. Bi kasuetan, adizlagunak, aditzondoak eta ergatiboko

subjektuak eraman ditzake partizipio honek . Elementuok, aditz-ezaugarri gisan erabiliko ditgu
lan honetan zehar. soilik V aditz batek sorterazten dituen aditz-sintagma (VP) eta inflexiosintagma (IP) baten barruan ager daitezke. Partizipioa, izen-sintagman adjunktatzen den VPIP
izango da, izenaren atzean dagoenean . Bakarrik baina aditz-ezaugarri bat mantenduz
dagoenean, perpaus erlatibo bat eratzen duela ikusiko dugu hurrengo 1.2 . sailean. Inolako
laguntzarik ez duen partizipioa, izenaren atzean dagoenean, VP-IP edo AP izenondo-sintagma
izan daiteke. Guztiz bakarrik dagoenean, barruan perpaus erlatiboa (edo bestelakorik) duen
izen-sintagma izango da. l=-ezaugantiak ageztzen direnean, zenbait kasutan partizipioa izen da
edo izenaren funtzioa betetzen du, eta beste zenbaitetan, izenondo modura jokatzen duela onar
daiteke. Sail honetako partizipioen kasu guztiotan, isla~ gorena determinatzaile-sintagma
dela onartuko dugu .

12 .- Perpaus menperatuekiko erkaketa
a) Perpaus erlatiboak.
Partizipioa, aditz-ezaugarriak daramatzanean, aditzat hartu dugu . Badago, areago,
partizipio soilari perpaus erlatibo baten irakurketa tradizionala emateko usadioa -ikus
Euskaltzaindia (1987)-. Hau ez da bateraezina VP-IP baten existentziarekin eta aurreko sailean
ikusi dugun (7a-b) edo (73a-b) bezalako perpausetan, soilik VP-IP horien gainean (ageria ez
den) determinatzaile-sintagma dagoela onartzea nahiko da (74) .
(7)
(73)

a
b
a
b

r,ekez izan hobeki estima zezan
nekez izan dona hobeki estima zezan
Zeren Jainkoak . . . bekhatutan gogottuei, . . .emaiten deraue . . .gatazia
Zeren Jainkoak . . . bekhatutan gogottu direnei . . . .emaiten deraue. . .garazia

(354 .30)
(069 .07)

(74)
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Bestalde, erlatlbotzat jo daitekeen perpaus honren analisia hartuko dugu kontutan . Izan ere,
analisi sortzaile estandarrean, perpaus menperatuaren osagarri (75a) edo subjektua (75b),
operatzaile bat da eta perpaus osoan erreferentzia emateko atera egiten da menperatutik, barruan
aztarna bat (t) utziz.
(75)

a

(t1 nekez izan) a Opl

b

(t 1 bekhatutan gogortu)a Op,

b) Perpaus nominalizatuak
Patizipioaz eraturiko perpausek zein erreferentzia daramaten begiratuta, orain arte
deskribatu ez dugun egitura berezi bat azaldu behar dugu (76-78) .
(76)
(77)
(78)

preatutasunera erori bat, isuri bat . . .eman baits azu
bere goizeko guti jana
esker emok ene koleran egonari

(004.26)
(114 .13)
(200.29)

Honelako egiturek ez dute barne-subjektuarekiko ez objektuarekiko
erreferentziakidetasunik. izan ere, perpaus menperatutzat hartu behar diren egitura hauek ez
bide dira erlatiboak, eta gramatilca tradizionalari jarmituz, nominalizazioak direla esan genezake ;
ezaguna denez, horrelako perpausek ez daramate bere barneko elementuekiko
erreferentziakidetasunik (69-73) adibide hauek, bestalde, orain arte ikusi ez dugun beste
berezitasun bat dute: batetik, aditz- edo inflexio-sintagmari dagozkion aditz-ezaugarriak
daramatzate (guti, ongi, koleran, laster), baina beste alde batetik, egitura osoak elementu
nominal bat du (bere goizeko, hek, ene, leheneko). Ikusiak ditugun gaineratiko beste partizipio
guztietan, ez dago horrelakorik"
Partizipioan oinarrituriko nominalizazio hauek, beste sail horretan ikusiko ditugun -t(z)e
Badira zenbait salbuespen (1), baina hala ere, analisi berbera manten daiteke .
(I)
ongi irabazi hek
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nominalizazioetatik hurbil daude. Erakutsi ere, bestelako partizipioek ez duten eta -t(z)e
nominalizazioek baduten beste ezaugarri bi erakusten dute: genitibo-osagarri zuzena (79-80) eta
ezin partikula eamateko aukera (80) :
(79)
(80)

ez dutcla em hanbat damu. . . nola denbornmn galduaz
bortxa gelditzea, adinak ukho egitea, egin nahiamn ezin egina

(106.15)
(119.08)

Mota hone~ partizipioak ere, elkarketa, crakuslea, genitibo-subjektua edo izenondoa
ko izen-ezaugarriak batera daude Gero-n (81-84)
be~
(81)
(82)
(83)
(84)

jw+-edanean eta arloterian iragan duzunean

eta ir~ hartarik ilkhitzei da khe bat
bem izanez eta &a~ da beldw
baina zeren erabili hutaez, ore¡ berari, ahotik .odola jarieten baitzaika

(114 .02)
(193 .02)
(281 .28)
(329.10)

edo inolako elementurik gabe (85-87) .
(85)
(86)
(87)

Bekhatoreak egonaren buman ezagutzen du bide ~una datamala
iduria du eta ez izan
ze+en bebatoparik, eroririk edo eritasunik ez gerthatuagatik em

(029 .16)
(037.09)
(040 .12)

Nominalizazio hauetan, bada, bibliografian lortu dugun (30) analisi bera antzeman daiteke .
Zer esanik ez, elementurik gabeko partizipioetan, (30) zein izen-sintagmaren analisi estandarra
(88) egin daiteke
(30)
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Laburtuz, izen-sintamaren barneko partizipio-egitura hauek perpaus menperatuekin
konparatuz, paradigma korapilotsu samarra aurkitu dugu Azularrenean : a) partizipio batzuek,
barneko elementu baten erreferentzia daramate eta perpaus erlatibo batekin erka daitezke. b)
beste partizipioek, ez daramate bere barneko elementu baten erreferentzia eta perpaus
nominalizatuekin erka daitezke ; azken partizipio hauek, izentzat har daitezke aditz-ezauganarik e
dutenean.

2 .- Izenki-predikapeneko partizipioa
Sail honetan, izenld-predikapena gauzatzen duen partizipioa aztertuko dugu . Ikusiko dugun
partizipio horrek, a) absolutibo kasu-marka darama eta b) loturazko aditzat har daitekeen aditz

Axulamen kasu-markadun adizkiak /L Paitizzipioa + absolutiboa

21

baten ondoan dago. Hala ere, zenbait zehaztapen egin behar da : 1) partititibo daraman
partizipioa ere, egoera berean aurkcituko dugu II sailean, eta IIIean instrumentalekoak ere
zenbait kasutan izenki-predikatua itxura lezakeela ikusiko dugu . 2) Izenaren atzean dagoen
partizipioak, izen-sintagma osotzen duen arren, izenki-predikapena eraman dezake, izensintagma bat subjektu batez predika daitekeen neurrian ; horrelako ize n- sintagmak aurreko
sailean ikasitzat eman ditugu' . 3) Ikuspegi teorikotik, honelako egituretan parte hartzen duten
aditzek gaiaren 0-papera ematen diote argumentu bati, baina eztn eman diezaiokete kasu
abstrakturika . Gauzak horrela, argumentu hori bere somera-gunetík beste leku batera igo eta
kasua lortzen duela onartu ohi da; kontuok, IV sailean ikusiko dugu zehazkiago . 4)Egitura
hauek, nolabaiteko izenki-predikapena eramateaz gain, zenbait kasutan behintzat pasiboarekiko
erkaketa bat jasan dezakete; berori izango da 2 .1 .sailean egingo duguna, izenki-predikapenaren
beraren ikuspegiari 2 .2 .-ean egingo diogularik.

2 .1 .- Egitura pasiboak
Egitura pasiboak, bibliografía ugari sorterazi du nazioarteko bibliografian . Beraren
definizioari ere, leku askotatlk eutsi zaio . Izan ere, erizpide semantiko, morfologiko eta
sintaktikoak erabili izan dira hizkuntzen adizki-paradigmetan forma pasiboak antzemateko. 9
Definiziorik egoki, orokor eta bakunena, hauxe bide da: perpausaren subjektuak aditzaren
ekintza jasotzen du eta gainera, subjektu hori emematizaturik egon ohi da.
Hizkuntzetan zehar ohi den pasibo estandarra subjektu pazientea + adizki
j okatugabe iragankorra + adizki j okatua egitura hirukoitzari moldaturik
dago . Hala ere, aldaki asko sar daiteke honelako ereduetan eta, hautatzen den pasiboaren
definizioaren arabera, zenbait egitura pasibotzat har daitezke ala ez. Euskarari gagozkiola,
eskutartean dugun partizipioa + absolutiboa da egitura pasibo estandarreko adizki
jokatugabea, baina bestelako sail orokorrean aztertuko dugun partizipioa +
partitiboa adizkiak ere egitura pasiboa itxuratzen duela onar daiteke . Zentzu horretan, 1
sailean ikusi ditugun partizipioak, hots, izen-sintagmaren barrukoek, nolabaiteko pasiboa
osotzen dute iragankorrak direnean. Adizki jokatuari dagokionez, izan aditza izango litzateke
' Hona

hemen izenki-predikapenkoak diren adibide batzulc
(065 .09)
(1)
Hura da etika gaixto sarthua
(116 .16)
(II)
Gu gara Jainkoarren lur landua
(278 .16)
(Ill)
Gaixtoak, itsas irakitua bezalak dita
(278 .16)
(IV)
Zeien ham da gauza galdua eta galgarria alferkeria
Hauctatik (11)an. elkarketa bat dugu, itsaso izenak ber azken bokala galdu duelarik . Interesgarria da gainera,
izenondoaren atzizki graduatzaileak ager daitezkeela (V-VII) . Honelakoetan. partizipioa .izenondo modura lexikalizatu
dcla pentsa liteke . Graduatzaile hauck dira hain zuzen izenondo-lexOka liza zioaren seinale gatbienak .
(107 ;29)
(V)
denbora hon da denborarik galduena eta galgaaiena
(165 .12)
(VI)
ez naiz ni hura baino obligatuago
(239 .17
(VII)
Eliza gizona are da gaizkiago eta gaidduago
Gramatika aortzailearen espatru teorikoan erabiltzen dicen teori moduluetarik bi, 0-paperena eta kasu abatraktuena
dugu. Lehenengoa, intuitibo samarra da lehenengo hurbilketan . Buru lexikoek, nolabaiteko funtzio semantikoak
ematen dizkiete beraien isladapen nagusiaren barnean kokaturik dauden argumentu propioei . Bruce Springsteen
agenzea isladapenean, ager(tze) aditzak gaiaren 0-papera ematen dio Bruce Sprsnsteen argumentuari. 0-teoria
argumentuei dagokie eapeziükoki : argumentu bakoitzak bere 0-papera behar du, eta 0-paper bakoitza argumentu bakar
bati egokitzenzaio . 0-emaleak, aditzak, izenak eta preposizioak dim . Kasu absataktuaren teoria urrunago-doa Ian honen
asmo deskribatzaileetatik . Esan dezagun soilik argumentu guztiek kaau abstraktua, hau da nolabaiteko zilegiztapena
hartu behar dutela. Kasu-emaleen arrean, aditza bera, preposizioak eta poatposizioak, eta lexikalak cz diren beste
kategoria batzuk ditugu.
'Ikus Brucatt (1987)
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eredukoa. Bera aztertuko dugu sail honetan, baina sailean ikusiko ditugun egon eta bestelako
loturazko aditzek ere pasibo era dezaketela onar genezake, partizipioa iragankorra den
guztietan . Pasibo estandarrera itzuliz, esan beharrekoa da Axularren testuan partizipioa +
absolutiboa izan j okatua oso egitura ugaria dela (89-90).
(89)
(90)

justuki ft beharbezalaegiauk din=
z
alde guztietatik atrapatrwda

(109 .35)
(277 .27)

Partizipioa + absolutiboa + izan j okatua egitura honen inguruan, zenbait
zehaztastun egin behar dima) Zenbait kasutan, honelako egiturek onar lezakete perpaus erlatiboarekiko erkaketa (86),
ize n-sintagmaren barneko partizipioetakoek bezala .
(91)

a
b

Halaran da San Agustinek berak enana
Hon da San Agustinok eran duo=

(226 .35)

Predikatu-funtzioko pahtizipio batek erlatiboarekiko erkaketa onartzen duenean, ez dugu
benetako egitura pasiboa ez eta izenki-predikatua. Zabalak (1993) ikuspegi teorikotik aztertu
duenez, hemen ez da subjektu batez predikatzen eta bi subjektuen arteko identifkazioa
adierazte n da 10
b) Ergatibo kasu-markako egilea ere, pasibo estandarraren barrean kontsideratu ohi da (9295) .
(92)
(93))
(94)
(95)

bekhatore batzuk . . .direla . . .Jainkoak ere utziak
Aberatsak bezala, probeak ere Jainkoak ere eginak baitira
Jainkoak berak ordenatua da Juramentua
nork egina zuen . . .ezagutu zuen

(071 .02)
(149 .17)
(169 .41)
(211 .12)

c) Ergatiboko elementu hau, 1 sailean esan dugunez, partizipioaren aditz-izaeraren
nolabaiteko elementutzat jo, behar dugu (perpaus erlatibo batekiko erkaketa eginda ala egin
gabe) . Horretaz gain, Axularren atributu-partizipioak baditu bestelako elementu berbalak (9697) .
(96)
(97)

eta orduanbaitita ihiztariez cm zelatatuak
Beraz gehien baztemaarik hartua de halaltoa

(228 .09)
(277 .27)

10 Ikuspegi deskribatzailetik, kontu hau oso aztertuta dago bibliografian, zenbait egitura anbiguotan subjektua eta
predikatua zeintauk dicen finkatzen saiatu nahirik : haki hat adicraz dezaketen elementuek, hau da, ezaugarri askorik
ornan gabe izaki asko adieraz ditzaketen elementuek, subjektu izateko lehentasuna dute, eta izaki gutxi baina ezaugarri
askotakoak adietar dezaketen elementuak, predikatutzat jo beharto ditugu: (91) adibideko erakusleak, izaki abstzaktu
bat adierazten du nonbait eta partizipio-egiturak, nolabaiteko ezaugarria . Ikus Moreno (1982), Riegel (1985), Van
Petenghem (1987), Hemanz & Brueart (1987) eta Osa (1988) . Den dela, berriro esan dezagun deskribapenaren
anbiguitate hori ikuspegi teorikotik-gainditurik dagoela ; bai behintzat Zabalaren (1993) lanaren espatruan.
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d) Pasiboaren definizioa berrlkusiz, Eguzkitzak (1981) " izan aditzaren adizki desberdinen
garrantzia azpimarratu du : ustezko pasibo horretan, izan liza(t)ten lWnen da, adizki jokatua
dugunean, badugu nolabaiteko aspektu-marka, eta beraz,, pasiboa dugula onartzeko
baldin
betetzen da: aktiboaren aldakia ere, posible izango da, Autore honen ustez, adizki
jokatua cl hutsa denean, ez dago inolako aspektu-markarik eta aldaki aktiboa ere ezin itxura
boen arteko zalantzari
daiteke. Zeharka bada ere, Eguzkitzak (1981) egitura pasibo eta
eutsi dio kontu honetan. Izan ere, partizipioa izen edo lzenmndo izan ..daitekeela esaten
dugunean, ustezko pasibo hori ezin bereiz daiteke izenki-predikapeneko ~us arrunt batetik.
Hau ere, bibliografia ugariaren iturri izan da hizkuntza guz~iei bunuz. ` Bibliografla hori guztia
laburtzeko, Axularren adibideak erabil ditzakegu : partizipioak nolabaiteko izen-ezaugarria
aurkitu (98-100) .
duenean, ez dugu testu honetan partizipio honren inolako aditz-ezau ,
(98)
(99)
(100)

a
b
a
b
a
b

haur da nagitasunetik heldu den irabazia
/
*haur da nagitasunetik heldu den gaizki irabazio
Lehen zein hertsi eta itxekin baitzinen
*Lehen zein gogorki hertsi eta itxekin baitzinen
eta zein abantailattta Zen
*eta zein bereziki abantailatua zen

(027 .39)
(159 .25)
(257.15)

Beste alde batetik, izan aditzaren adizld perifrastikoeldn batera aurkitu ditugun partlztploak,
iragankorrak dina kasu gehienetan" oso egitura pasibo estandarra eratuz-(101-103) .
(101)
(102)
(103)

kondenatuak eta ajustiziataak manen znela
Land~ izanen dita laiakoaz juramentuak egiten dutenak
Ez da koroatua manen . . .zin zinez pe matzen, eta guduztatzen ez dona

(086 .22)
(169 .32)
(309 .36)

Gainera, horrelako adizkiak aditz-ezaugarri garbiak dituzten partizipioekin batera agertzen
dira (104-105) .
(99)

(100)

eta jende prestuen eta debuten anean ongi aipatua manen zara
fincan penuberatzen duena, manen da salbatua eta ongi zortheataa

(196 .25)
(306.34)

e) Egitura antipasiboa ere, ugani samarra da Axularren testuan -errepikaturiko (12)- : izan
jokatuarekin batera partizipio iragankorra agerturik . subjektua ez da partizipioaren ekintza

"Alderantzizko eritzirako, ikus Lafitte (1944).
" Ikus gutxienez Lazaro (1953) eta Brucart (1987) .

"Kasu bakan batzuetan, adizki perifrastikoa aditz-ezaugar ctako paitizipio batekin dago (I) . Honetaz gain, adizki ezperifrastikoak ez dira ezinezkoak aditz-ezaugarrietako partizipioekin baceta (11) . Azkenik, adizki perifiastikoak ager
daitezke izen-ezaugarrietako partizipioekin bateta (111) .
(355 .25)
(1)
zinez manen da gauza gaizki eginaeta itsusia
(308 .11)
(II)
Zeren hi naiz haragiz eta haragiari emana
(III)
manen baitira. . . eztiagoak eta abantailatuagoak
(327 .26)
Honelako kasuisitikari, zenbait azalpen desberdin aurki dakioke : a) Aditz-ezaugarrietako partizipio guztiek ez dute
egitura pasiborik eratzen . b) Pasiboa ez da soilik aspektu-markako adizki jokatuez eratzen . c) Ez dago pasibo
estandarrik, odd hobeto esan, ez dago egitura pasiboa mails semantiko morfologiko edo sintaktiko bakar batez
hizkuntza guztidatako definitzetik . Edonola, ow beharrekoa da adibide hauek Axularren idatziaren testuinguruan oso
bazterrokoak direla.
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jasotzen duen argumentua, eldntza egiten duena baizik"
(12)

po

nehor guti dantzatzen da emana ez denean

(108 .03)

Laburtuz, Axularrek badu pasibo estandarraren baldintzapenak betetzen dituen egitura :
po iragankorra eta aditz-ezaugarrietakoa, eta aspektu markak hartzen dituen adizki

2 .2 .- Izenki-predikapeneko partizipioarekin batera dauden loturazko aditzak
Edozein izenki-predikapenetan kontutan hartzeko dauden konturik nagusienak, jakina,
izenld-predikatua beta, eta adizki jokatua ditugu. Izenid-pred ikatua, gure kasuan, partiziplo bat
da. Beraren inguruko pogoetak, eginak ditugu: aide batetik, ikusia dugu p
lo hori egiatan,
izen, izenond o edo aditz,izan daitekeela ; bestetik, partizipio hori iragankor denean eta batez
ere adizld jokatua izan denean nolabaiteko egitura pasiboa dagoela onar daiteke; hala ere,
pasiboarekiko asimilazio posible hori, alde batera utziko dugu hemen, izenki-predikapeneko
partizipio guzbak orokortasunean aztertzeko' s .
Oraindik deskribatzeko dagoen azken puntua, adizki jokatuari dagokio . Kontu honek ere,
bibliografia ugari ekoitzi du hizkuntza guztien deskribapenean zein sintaxi-teorian . Zabalaren
(1993) lanean, exhaustiboki bildurik dago bibliografia guzti hori ", bai eta euskal izenkipredikapenaren kasuistika guztia . Berrikus ditzagun Ian honetarako interesgarri gerta daitezkeen
kontuak.
a) Izenki-predikapenan egin daitekeen bereizkuntzarik garrantzitsuena, lehen mailako
predikapena/bigarren mailako predikapena dugu : izenki-predikatu batzuk
"Euskara orokorraren antipasiboan, aukera modum, osagarri zuzena, hau da, aditzaren ekintza jasotzen duen
argumentua ager daiteke (1) . Axulat+ek, ordea, adihide gutxi ditu eta gainers oso eztahaidagairiak . Bona hemen zenhait
kasu, izan edo egon aditzarekin batera .
(1)
Liburu asko irakunia naiz
(II)
ez dela halako sentenziaren emaiteko premiatik, haza baitago emana
(019 .41)
(III)
Zeren Susana zen bekhatu egin gabea eta Davit bekhatu egina
(096 .16)
(IV)
ongi jana eta hobeki edam zaudatean
(108 .03)
eta dagoenean deliberwua eta prestik, ciaren gainean bezala orobat gezunaren gainean ere juzamentu
(V)
egiteko
(176 .07)
(VI)
Zeren zu nola baitzaude deiiberatua . . .ez duzu den guztia ikhusten
(211 .34)
(VII)
hetera ez hain iswia, eroria, eta gogoa egotzia egoiteko
(251 .01)
(VIII)
ezagutzen dute, ezagutzen, huts eginak doazila
(255 .11)
(IX)
ezen baldin behin ikhusten baduzu, ez duzula bigartencan gonbidatzailerik beharko, zerori egonen zarela
errana
(257 .23)
(X)
ondo lohakartua dagoenean
(317 .10)
(XI)
mathela gogortuakedo hor kitua dagoonak, ez du atseginik hartzen
(317 .14)
" Hala ere, earn beharrekoa da itan aditzaz gaineko beata aditz batzuk ere, oso pasibo (1-I1) estandarrak dituztela
Axulatren testuan.
(I)
Zeren amorioak its,aua baitago
(316.24)
(II)
Zeurk egina baitzendu bezala
(011 .1
"Ikus bitez gutxienez Luján (1980), Riegel (1985) da Hemanz &Brucart (1987), eta ikuspegi teorikoagotik, Stowell
(1983, 1991), Williams (1975, 1983), Contreras (1987), Demonte (1988), De Miguel (1990) eta Ortiz de Urbina &
Uribetxebarria (1991) .
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lehenengo mailakoa itxuratzen dute, hau da loturazko aditzak hautatuak dim (106).' Honelako
perpausetan dagoen predikapen bakarra lehenengo mailako prediikatu horri dagokionez,
predikatua kenduz gem ondono agrama~ lortzen da (107) .

(106)
(107)

a
b
a
b

fruiturik jasaiten ez duena, e~ izanen dela
*fruiturik jasaiten ez duene, izar~ dela
ikhusirik czen bertzela galduazoazila
*ikhusink ezen bertzela zoazila

(366 .24)
(244 .14)

Bigarren mailako predikatuak, bestalde, ez dira loturazko aditzak hautatuak eta, ezabatzen
direnean, perpausa gramatikal mantentzen da, dagoen beste predikapenari eutsiz (108) .

(108)

a
b

ikusi zuenean plaza guztia jendc alfemez bethea . . .deitu zituen . . . beregana
ikusi zuencan plaza guztia . . . deiw zituen. . beregana

(016 .02)

Bereizkuntza hau, bere zild Axularen testuan, ez da bed guztiz gardena, eta kasuistika zabal
sainara dago lourazko aditzen artean :
al) Aurkitu, etzan eta ediren.
Aditz hauen kasuan (109-114) ez dago inoizg arbi aditzek atributo-partizipioa hautatzen ote
duten, hots, partizipioaz gain aditza bera ere lehen mailako predikapena itxuratzeko'- gai ote
den" .
(1(9)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)

eta haragiaren bekhatuan eroriak dauntzala usnatzeko
eta oinhaze harekin erreka baldan guztiek utzia bazeneuntza
halata deabruak beti cm enplegatua ediren zaitzan
Zeren hartako egina eta prestatua edireiten baitu
Aberatsak aurkitu zituen . . .hazagiaren bekhatuan eroriago
aurkituagatik gainaldea . . . . arrazatua . . .ez du hargatik antsiarik

(269 .35)
(379 .23)
(025 .12)
(191 .27)
(267 .36)
(288 .18)

a2) Erabili, egin, ezagutu, igorri eta ikhusi
Aditz hauek, egoera garbia dute Gero-n : kasu guztietan, aditzak bere predikapen propioa
daramala onar daiteke -errepikaturiko (14) eta (108) . eta (115-118)-. Izan ere . Axularren
testuan, hiru aditzek dute adiera independente zehatza.'°
"Gauzak enaueanen, esan dezagun hautapen-harremana buru lexiko esa bese osagarriaren artean dagoena deis . Izan ere,
bien artean oso hameman semantiko estua dago eta buruak osagarri hori ezinbestez behar duela onartu ohi da . Horrela
ba, hautapen-hamemanaz mintzatuko gata, bainá baila, gauza beta adierazteko, subkategorizazio-hanemanaz . Bestalde,
Ian honetan osagarri zuzen eta zeharkako osagarri direlako berbez gain, osagarri berba soila erabiliko dugu, X'gramatikari dagókion edozcin X°bururen YP ahizparen hametnana sadierazteko ; kontzeptu horren bamean, jakina,
VParen barucan rein beatelako XP guztietan dagoena hartu behar da kontutan.
1° Puntuazio-sistema kontutan harturik ere, ez da ondorio tinkoa ateratzerik . Izan ere, Axularren sistema gaurko
usadiotik urrun dagoena dirudi . Hala ere, ganantzitsu gesta daitezkeen komen presentzia/auaentziak, sic jarriz
azpimarratuko ditugu aurrerantzean . Horretaz gain, esan beharrekoa da eranakin modura Villasanteren (1973) hiztegian,
etzan eta eriden aditzak izenki-predikapenetik kanpo agertzen diren bitartean, aurkitu soiiik guk emandako
adibidearen batruan aurkitu dugula.
1° lkus bedi Willems (1983), fiantaesaren voir aditzaren adieta desberdinei buruz .

Axularren kasu-markadun adizkiak /I . Partizipioa + absolutiboa

26

(14)
(108)
(115)
(116)
(117)
(118)

etorri zarete . . .zeuenganik egotziaerabili duzuen gizon batengana
ikusi zuenean plaza guztia jende alfenez bethea . . .deitu zituen . . . beregana
egin baleza imajin odor bat aide guztiz konphtua
Ikhusiko duzu Hercules .. .pintatua, makilaborre bat eskuan duela
bore gogoan eta bihotzoan zaurtua, gaizkoatua eta tristetua igortzeko
zcren burra kolerarua ezaguturik, matt baitzioen bore lagun bati

(142 .40)
(016 .02)
(116 .02)
(035 .02)
(149 .12)
(200 .26)

a3)Ibili eta egon
Ibili aditzak, erabilera biak ditu testu honetan, eta zenbait kasutan partizipio,a hautatzen
badu ere (119), beste zenbaitetan ez dago predikapen propioa daramala onartzeko Cragozpenik
(120) .
Hala erran moon untzi maestruak ere, tormentatua zebilanean
Bonifazio martim íbili zen e mazte odor batekin galdua

(119)
(120)

(046 .34)
(147 .31)

Zenbait kasutan, adizki jokatuak predikapen propioa itxuratzeko ahalmena, partizipioaz gain
egon ohi diren adiziagunez estalirik edo ilundurik dago. Beste batzuetan, ibili aditzak horrelako
adizlagunei esker mantentzen du nolabaiteko predikapena (121), baina ez beti (122) .
(121)
(122)

Zeren gu gabiltza munduan barrena sarthuak
Bare mundu guztian etrebelatua ibilirik . . .bihurtuko dala uate duena

( 098 .16)
(145 .01)

Egon aditzak, are kasuistika korapilotsua du, agian askoz ere ugariagoa izateagatik .
Askotan hartzen du Axularren testuan partizipioa eta bestelako elementu predikatibo bat.'
Gainetiko elementu honek, baimendu egiten du partizipioa kentzea (123-124) eta beraz
partizipio hori predikapen sekundariokoa dela pentsatu behar genuke .
(123)
(124)

a
b
a
b

bekhatutan usatua, usteldua eta khirasrua dagoen bekhatorearen sendatzea
bekhatutan dagoen bekhatorearen sendatzea
ifemuko sua gaixtoentzat ordenatua zegoela entzutearekin
ifernuko sue gaixtoentzat zegoela entzutearekin

(065 .21)
(366 .29)

Bestelako kasu batzuetan ordea, egon aditza partizipio soilarekin batera agertzen da,
pre~ primarioa dagoela dirudielarik (125-126) .
(125)
(126)

a
b
a
b

nola ez baitago usatua . .egiten du etsaiak hartzaz nahi duena
* nola ez baitago . . .egiten du etaaiak hartzaz nahi duena
Zeren zu nota baitzaude deliberatua . . .ez duzu den guztia ikhusten ,
*Zeren zu nola baitzaude . . .ez duzu den guztia ikhusten

(347 .17)
(211 .34)

20 Zabalaren (1993) ideien arabera, inesiboko adizlagun hauck ez lirateke funtsean izenki-predikatu estandarretik oso
ezberdinak.lkus dens dala IV saila .
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denean predikapen bat itxuratzeko, adizk jokatuareldn baterazina dela dirudielarik (127-128) .
(127)
(128)

a
b
a
b

eta usain gaixto ham, egonen dita bethi ete sudurrak betheak
*eta usain gaixto hartaz, egonen dita beWi ere sudutrak
bekhatutan dagoena ere . . .ordeoantzadh aldaratua eta ikkla baitago
*bekhatutan dagoena cm . .ordenantzatik baitago

(378.16)
(273 .37)

Nabari denez, lhenengo kasuko adibideetan, adizlaaunak egon aditzari zein partizipioari
egoki dakizkioke, baina hirugarrenekoetan soilik partizipioan .
4)

Deitu, eduki, °edun, egin, gelditu, gerthatu, ibeni, izan, Jarri, Joan, nahi, sentitu, eta

utz~

Aditz hauek, kasu guziietan hautazten dute partizzüpioa testu osoan zehar (129-130) .
(129)
(130)

zergatik deitzen direr bekhatore batzuk . . .Jainkoak beak ere utziak
koleraren eritasunaz ukitua sentitzen zenean

b) Kopula guztion artean egin daitekeen beste bereizkuntza bat,
dugu . Lehenengo kan=, partizipioak adizld jokatuaren subjektuaz
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)

eskarnio egin u~ gelditu zen eskarniatua
flakatua eta bagan jarriko da
hala ernaztekin usatzeaz ere, egiten da . . .emaztetaa emanago
Here mende guztian errebelatua ibilirik
koleraren eritasunaz ukitua sentitzen zenean

(069.04)
(210 .04)

angaitza/iragankorra
tzen du (131-135) .
(254 .27)
(380 .07)
(253 .06)
(145 .01)
(210 .04)

Iragankorrenetan, adizki jokatuaren osagarri zuzenaz predikatzen da (136), antipasiboetan
subjektuaz egiten delarik .
(136)

gorputz guztia benzutua eta ezindua ibentzen dutenak

(068 .16)

Hauen artean, eduki, °edun aditzek duten laguntzaile-itxura, instrumentaleko
partizipioarekin batera kontsideratuko dugu III sailean, baina edozein modutan, esan
beharrekoa da eduki aditzak, partizipioa + abeolutiboa delakoaz gain
partizipioa + prolatiboa hautatzen duela (137-138) . Utzi aditzak ere, gauza bera
egiten du (139) .
(137)
(138)
(139)

ez'Ida nehor ere galdutzat eduki beber
mindekatutzat dadukat neure burua
zauria cm behin sendattazat utziz ge ro

(131 .33)
(221 .26)
(302.35)

c) Esana dugunez, izan aditzak, onartzen du elementu nominalik duen partizipioa, baina
honelako kasuetan, partizipioa izen-sintagma da (ez-izenondo-sintagma) ; horrela, partizipioak
ez du predikatzen subjketuaz, eta subjektu eta predikatuaren arteko identifikazioa egiten da .
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Hau zeharo ezinezkoa da bestelako kopula guztien kasuan . Horrela, partizipioa inolako
elementurik gabe (140-141) edo aditz-ezaugarriekin batera (142-143) daude.
(140)
(141)
(142)
(143)

haizkora zuhaitzaren nuoari kheiuatua, dagokala
ibili zen °mazte aberats batekiW galdua
emaztek zedukaten bortizki lothua
gorputza bere eakuko eta ongi *lima duenak

(366 .24)
(147 .31)
(034 .15)
(331 .18)

Azkenean laburtuz, (144), koadroan (1) daramaten aurkitu, etzan eta ediren aditzak
anbiguoak dirapart1zlpioarekin duten harremanari dagokionez, eta bi sailetan daude. (2)
daran,aten erabi i,T egin, ezagutu, Igord eta ikhusi aditzek, predikapen propioa itxuratzen dute
beti, partizipioarenaz gain. (3) daramaten ibilf eta egon aditzen joskera, gaineratiko
adizlagunek ilundurik dago baina hala ere, egon aditzak zenbait kasutan here predikapen
propioa ez duela dirudien bitartean, ibili aditzak baduela esan dezakegu : lehenengoa, sail bietan
kokaturik dago. (4) daramaten deitu, eduki, °edun, egin, gelditu, gerthatu, ibeni, izan, jarri,
joan, nahi, sentitu, eta utzi aditzek bed hautatzen dute partizipioa testu honetan . Horretaz gain,
(6) daramaten loturazko aditz guztiek, partizipioa +
absolutiboa edo
partizipioa + instrumentala har dezakete .
(144)

Partizipioa
hautatzen
dutenak

Partizipioa
hautatzext
ez dutenak

Iragangaitzak

Irsgrmkatrak

egon (3)
etzan (1, 6)
gelditu (4,6)
gerthatu (4)
ibili (3 .6)
izan (4)
jam (4,6)
joan(4,6)
sentitu (4)
ibili (3)

aurkitu (1)
deitu (4)
eduki (4,6)
°edun (4, 6)
ediren (1)
ibe ni (4, 6)
nahi (4)
utzi (4, 6)

etzan (1, 6)
ibili (3, 6)
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3 .- Ustezko egitura absolutuak
Zentzu Tabalean, eduldn adberbiala izanik aditz nagusiarekin harreman semantiko nabaririk
ez duenean, absolutu izena erantsiko diogu perpaus menperatu bati . Deflnizio tradizionalean,
beste bi irizpide erabili ohi dira: a) ez dute nagusiko argumentue kUm er eferentziakidetasunik,
izan behar, eta b)nagusitik pausa batez bereizirik egon behúlute . I'kuspegi sortzailetik, bi
ezaugarn aipa daitezke: a) tan honetan abiapuntu modura, CP-DPPPP 2" -segidak direla onattuko
dugu, eta b) nagusiko inflexioan edo aditz-sintagman nonbait adjdmktatzen direla onartuko
dugu era berean (145) .

(145)

CP

C'

SPEC

IP

C

PP

SPEC

IP

P

DP

SPEC

CP

SPEC

r

P-

D

I

SPEC

D

V'

osagaria

V

. . .-t(z)e

Lan honetan zehar ikusiko dugunez, egitura absolutuek sarritan izaten dute
erreferentziakidetasunik nagusiarekin, eta pausa ere, (Axularren testuari begira), ez da hain
garbia.
Absolutiboko partizipiora etorriz, esan beharrekoa da den delako egitura PP ezin izan
daitekeela. 9 L .afitte-k (1944) ordea, zenbait adibide eman du (146-147) .
' Hetnendik auneta, emsotasunagatik, segida gisan emango ditugu isladapenak, behetik gora, hau da, osaganitik
butvaren isladapenemntz .
Adltzaiekiko komunztadtua duten kasuetako sintagmak, NP-DP ditugu euskaraz, beste guztiak bum modula kasusdiuett PP, hots NP-DP-PP direlarik.
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(146)
(147)

aita amok hain axtezki altxatua, ez diet orain ahalkerik eman nahi
lagunek erausia, ez diot nik fitsik etranen

Axularren corpusa aztertuz, hauxe esan dezakegu: zenbait kasutan, partizipioak ez darama
ondoan adizki jokaturik, baina adizki jokatua daraman beste elementu (predikatzaile) batekin
koordinaturik dago ; beraz, eg1'tura absolutuaren irakurketa ez da (ez kasu honetan, ez mon testu
osoan) halabeharrezkoa, eta kasu jakin hauei gagozkielarik, izenki-predikapeneko partizipioak
2
ditugula onar dezakegu (148-151)
(148)
(149)
(150)

(151)

Eta ihizian usatua, abiatu zen berehala erhiaren ondotik, eta berriz bertzea, kuzinan hazia, lothu zeikan haragi
(059 .32)
puxkari
enemedio ona da kontaideratzea. . .zer estatutan dagoen zure etsai hura, hasetre de~, mendekatu nahiz (sic)
(206.05)
koleratua,(sic) zutzaz gaizki etraiten dutela dabilanean
Aita batek ateginago hartzen du, denbora luzeaz mututurik egotu den semearen ahotik hitz baten enzuteaz,
bertze seine guztiak ederki minzatzen direla aditzeaz baino . Halatan bere hazienda-partea, jan-edanean eta
emaztetan gastatutik, galdua eta desegina, (sic) bihurtu zen semeari, (sic) egin zioen bere aitak beata gehiago
(354 .38)
Oinhaze lick , . . .emaiten zaitza ifemuan dagoenari, diferentki, egin zituen bekhatuen diferentzien atauaz. . .Han
sabeldatraio, golosa, lamitia, jan edanera emana, gulara eroria, gosez eta ogarriz, ur-xorta bat ere ezin
(380 .07)
erdietsiz, (sic) amitua ibiliko da

4 .- Laburpena
Axularren testuan nolabaiteko izen-sintagma eratzen duten partizipioek, absolutiboa zein
bestelako kasu-marka har dezakete eta gutxienez zenbait kasutan perpaus,erlatibo estandarraren
parekoak dira, hau da, bere barnekosubjektu edo osagarri zuzenaren erreferentzia daramate ;
beste zenbait kasutan, perpaus nominalizatuen parekotzat hartu behar ditugu, barneko
argumentuekiko erreferentziakidetasunik ez dutelarik . Batzuetan zein besteetan, adizlagun eta
aditzondoak hartu ahal izateaz gain, partizipioari dagokion subjektua ere har dezakete .
Partizipio hau, gainera, izenaren atzean ager daiteke, nahiz eta horrelako aditz-ezauga n iak izan .
Horretaz gain, partizipioak izen-ezaugarriak erakuts ditzake .
Absolutiboa daraman partizipioa, bigarrenik, izenki-predikatu modura dago loturazko aditz
ugarirekin batera Aditz horrekin duen harremana, bestalde, subkategorizaziokoa da batez ere ;
egoera honetan partizipioak adizlagun eta aditzondoak bezalako aditz-ezaugarriak erakusten
ditu .
Azkenik, ez dago arrazoi trinkorik Axularren partizipio honek egitura absolutuak eraiki
ditzakeenik onartzeko .
22
Kasu baker bat aurkitu dugu egituta absolututzat hartubehar dena (1) . Halaa ere, kasu horretan partizipioak ez darama
kasu-markarik, eta atzetik guztiarekin ere hartu du kontzesiboa hereganatuz . Beronek ere, hadu nagusiko
argumentuekiko etreferentziakidetasunik.
(I)
Eta alabaina haur da guío ethokeria edo itustasuna, uste baitugu geure lehenekoa gaizki enpkgatu
guztiatekin ore, aitzinerat ere orobat emanen zaikula
(110.5)
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II. PARTIZIPIOA + PARTITIBOA

0 . Sarrera
Partitibo kasu-marka daraman partizipioaren kasuistika, oso urrun dago absolutiboko
partizipiotk, baina Axularren testuan zein euskara orokorrean zenbait ezaugarri amankomun
antzeman daiteke. 1 . sailean ikusiulco dugunez, partizipio honek egitura absolutu asko itxuratu
da Gero- n eta gogoeta naharoak eg teko aukera emango digu izenki-predikapeneko
partizipioetatik bereizterakt~an. Izan ere, egitura absolutuak, jadanik maila prosodikoan bereiz
daitez , aditz nagusitik urrundurik agertu ohi baitira eta pausa batez berelzink (1), baina
Axularren testuko kasu askotan,'irizplde hvrl baliorik gabekoa da, zeren eta batetik egitura
askotan baitago aditz nagusiamn ondctan eta bestetik komarett balioa zalantzagarria baita .
(1)

here konzientzia deekargaturik, eta garbiturik, heriotzeari igurikitzen dio

(038 .27)

2 .1 . sailean, argumentuen arteko erreferentziakidetasunak erabiliko ditugu lehenengo
sailkapen-irizpide modura, egitura absolutuko partizipioak (2) bigarren mailako predikapeneko
partizipioetatik bereizteko .
(2)

Eta halatan ohoinez kontu guti eginik sic smut zuen

(203 .07)

2.2. sailean ikusiko dugunaren arabera, erreferentziakidetasunak ez dira bed nahiko izango
bigaren mailako predikapena eta egitura absolutua bereizteko eta horrelako kasuetan, eduktn
semantiko adberbiala erabiliko dugu egitura absolutua dagoela egiaztatzeko : geroagokotasuna
(3), kausalitatea (4) eta modaltasuna (5) .
(3)
(4)
(5)

Eta bisita akhabaturikpartitzerakoan
onez cta biziaz cm kontu guti eginik sic joan zen Donapalaiora
anhitz doniu, dohain eta abantail suertez dotaturik, egin zuenean

( 050 .25)
(003 .12)
(012 .24)

2 .3 . sailean, erreferentziakidetasunak eta edukin semantikoak beti nahiko ez direla ikusiko
dugu, Axularren sailkagaitzak diren kasu balean batzuk azalduz (6) .
(6)

eta eskutik harturik sic etaman zuen oihanean barrena

(059 .06)

2.sailean, aurreko irizpideen arabera izenki-prediikatutzat jo ditugun partizipioak ikusiko
ditugu (7-10) .
(7)
(8)
(9)
(10)

ehortzirik datzanaren pare baita
nola zoaz horrela armaturik
egotz bale~ desterraturik Enesuma guztitik kanporat
hobe litzatekeela . . .haserraturik partitzea
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Egitura hauek, absolutibokoek bezala jaso &ikete pasibo (11) edo antipasiboarekiko (12)
erkaketa, partizipioa iragankorra den guztietan, baina kontu honetez, balio beza absolutiboko
partizipioarenean esandako guzpak .
(11)
(12)

bertzearenaebabbdk :dadukana
aunt eginbideaz ahantzirik, sic ibeniko zaituzte

(178.29)
(135 .11)

3 . sailean, zer +partizipioa + partitiboa egitura ikusiko dugu (13-15),
absolutibokoan antzekorik eriden ez dugula gogoraeraziz . Egitura hunek ere, mota askótako
gogoetak egiteko aukera eskainiko digu lehenik, zer g degil~c partizipioarekin duen
harremana; bigarrenik, zer horren benetako edukin semantikoa irugarrenik, egituraren
benetako izaera .
(13)
(14)
(15)

ez du zer esperantza galdurik
ez dela hemendik aitzina . . .enekin zer gehiago mintzaturik
ez luke zerkofesaturik

(131 .53)
(246 .23)
( 344 .18)

4 . sailean, azkenik, -(r)i(ka)ko atzizkian oinarrituriko erlatibo balean batzuk aztertuko
ditugu (16), Axularrek adizi jokatugabeko erlatiboa batez ere ºg~ + absolutibo eran
itxuratu duela azpimarratuko dugularik .
(16)

Eta bihi hunt gordetzen du, beak eginikako ganbaretan

(022 .17)

1 .- Egitura absolutuak'
Axularren partitiboko partizipioak, perpaus absolutuak itxura ditzake, eta halaber izenkipredikatu modura ager daiteke loturazko aditz baten ondoan . Testu honetako kasu askotan
ordea, ez dago garbi aditz jokatua loturazkoa izanik partizipioa bigarren mailako predikatu
Berez menperatuaren kokaguneak topikalizazio/fokalizazio-prozesuekiko harreman est ~ak izan litzake, baina dago
ikuspegi interesgarriagorik : eliditzeko edo eliditzeke dauden argumentuen inguruan kokagune erlatibo hau garrantzi
handikoa izan daitckc katcgoria isilak ikasiko lituzkeen Ian baterako . Izan ere, kategoria isilek kasuistika handi
samarra daukate eta ordena horrekin batera, eliditurik dagocna zein perpausi dagokion erabaki beharko da ; kasu
guztietan, ordea, ez dago oso garbi argumentu batzuk nagusi edo menperatukoak ote diren . Gainetiko hurbilketa bat
honelaxe taiu liteke : a)Hasieranbaina, zeren edo beraz dagoencan, menperatua hasiera absolutuan dagoela onar daiteke
(1). b) Eta halar(tan) modukoak menperatu zein nagusiari egoki dakizkioke (11) . c) Ea dagoenean, hasierakoa
menperatua dela onartuko dugu (f) . d) Fincan modukoak daudencan, ezin finka daiteke segurtasunez (IV) . e) Zenbait
kasutan, argumentu ageriek baimentzen dute sailkapen gubia (V-VI)
(1)
Baina ikhusirik, zein gauza gutxi edireiten den euskaaz eskiribaturik, gogan behartu naiz
(006 .21)
(II)
Eta hala anhitz itzul inguru . . .bere baitan eginik, azkenean ediren zuen bide bat
(231 .19)
(045 .00)
(I11)
ea gure unikamendua eta penitentzia ikhusirik, itzuliko denz bertze aldea
(038 .27)
(IV)
Fincan ahal bezanbat but konzicnzia deskargatarik, . . . horiotzeari igurikitzen dio
(V)
abiatzen dint eskean, bataren eta bertzearen forogu, anhitz beltzun eta bekhaizkoa izaiten dutela, eta
atheak ere maiz, ez ikhusi eginik hersten zaiztela
(027.11)
(Vj),
usantzak hain du indar handia, czen hark errekiriturik, Ejiptoko tipula baatzurietara bihurtu nahi
(060 .13)
baitzuten
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modura ote dagoen, ala perpaus absolutua izanik partizipioko egitura nagusiko inflexioan
nonbait adjunktaturiko PP ote den. Sail honetan, Axularren bi egiturak elkarrengandik
bereizteko erabili ditugun irizpide deskriptiboak azalduko ditugu .

1 .1 .- Erreferentziakidetasunak
Eskutartean dugun adizkia partitiboko partizipio bat denean, badaude testu idatzian nanas
daitezkeen bi egitura: edukin semantiko,adberbiala ohi duen perpaus menperatu absolutua eta
izenki-predikapeñeko per aus bakuna. Izan ere, Rebuschi-k (1982) esplizituki adierazi ditu
partizipio honen bi posibi~ 'tateak. Egitura hauek, maila prosodikoan nahastezi dira, zeren
eta alde batettk egitura absolutuko partizipioa un-un baitago adizlá jokatutik eta ber ren ondoan
egotekotan ere, pausa nabaria baitago bi adizkien artean Euskaltzaindiaren adbidea (ren
puntuazio ortografikoa)n garbi ikus daitekeen bezala (17).
(47)

ele horiek entzunik, etxera itzuli nintzen

Axularren testuan ordea, partizip1'o hori askotan dago adizki jokatuaren ondoan esana dugu
tuazio-sistema ez dela gaurko ikuspe$itik oso fidagarria, eta beraz, ho relako kasuetan ez
o inol ako ezaugarri prosodikoa asmatzerik . Ciauzak horrela, bestelako irizpide batzuk erabil
p ezke sailkapena burutt~ anal izateko. Horietarik lehenengoa, argumentuen arteko
erreferentziakidetasuna dugu . Esana dugu egitura absolutus definitzeko irizpideetariko bat, bi
usen elementuen arteko erreferentziakidetasun-eza dela . 2 Era berean ikusi dugu irizpide
on egitura bati perpaus absolutuaren izaera ukatzeko zurrunegia dela. Oso egokia da ordea
eg tura batek izenki-predikapena itxuratzen ez duela ikusteko. Ikus bitez (18-12) .
(18)
(19)
(20)

Eta halatan ohoinez kontu guti eginik sic enan zuen
eta hetzaz orhoiturik,sic uzkitzu etsaigoak
ordea gero gaitza berreturik, sic izaiten duzu atsegin haen atsekabea

(203 .07)
(225 .11)
(280 .11)

Adibide hauetako partizipioak, adizki jokatuaren aurrean daude eta koma pausa bati ote
dagokion ez dakigulank, lehenengo begirada batez perpaus absolutu eta izenki-predikatuaren
arteko zalantza gerta liteke . Zalantza hori, ordea, pentsaezinezkoa da argumentuen
erreferentziakidetasunak kontutan hartzen baldin baditugu : a) osagarri zuzenak ez dira
erreferentzialddeak (18), b) subjektu iragankor eta iragangaitza erreferentzialudeak dira baina
adizki jokatua iragankorra da (19), edo c) argumentu erreferentziak deak partizipioaren
zeharkako osagama eta adizki jokatuaren subjektua dira (20) . Be=, sekuentzia hauek, pausa
eramango dute bi adizk en artean eta badugu irizpide objektiboa izenki-predikapeneko
3 Parttttboko parhztptoa gai da Axulanen testuan inolako erreferentziakidetasunik gabeko egitura absolutuak
itxuratzeko (I-M) . Hala ere, errefetentziakidetasunon irizpidea erlatibizatzeko, esan behatrekoa da zenbait kasutan
enefetentziakidetasun desberdinak ulertzeko aukera dagoela (IV-V)
(1)
Eaina gem haize bat jaikirik, itsasoa . . .hasorretzen hasi zenean
(087 .11)
(II)
Eta halatan, bien artean kaltea fasanik, logea hegira zedila
(231 .25)
(III)
Daina, Jainkoak emanik, behar duzu informatu . . .ea nor den . . .ptobe-beharrik
(154 .12)
(IV)
Eta nola gero . . ., gull usterik, bare anaia aalduaren . . .menera ethorri ziren
(218 .04)
(V)
Eta Jainkoak hala ordenaturikdute tristura paregabe bat
(371 .25)
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eglturetatik berelzl ahal liareko .3
Laburtuz bada, partitiboko partizipioa adizid jokatuaren ondban .dagoenean, bi motatako
egiturak aurki daitezke Gero-n, balio adberbialeko perpaus absolutua +
adizki jokatuko perpaus nagusia eta izenki-predikapeneko
partizipioa + loturazko aditz jokatua .

1 .2. ' Edukin semantikoak
Fzreferentziakidetaunen irizpidea ezalri ondoren ere, badaude cmrlilkageitz diren egiturak (2122) .
(21)
(22)

gaur gorputzetik atherarik, sic e amanera detaue
gaixtotzat emanik sic kondenatuko dita Jainkoak

(050 .25)
(109 .37)

Adibideotan berdin onar daitezke bi aukerak : a) perpaus konposatua dago eta subjektua zein
, _
perpaus bakuna
osagarri zuzena erreferentziakide dira edo b) izenki-predikapeaz
dago. Hiztun modura ordea, badakigu predikapenaren irakurketa ez-egokia .dela; zein ote da
hori baieztatzeko irizpide objektiboa? Honelako kasuetan, hitz-ordenak edo
erreferentziakidetasun-sareak laguntza ezin eman dezaketelarik, ustezko perpaus absolutuaren
edukin semantikoari begira diezaiokegu. Izan ere, izenki-predikape neko partizipioak nekez
eraman dezake inolako edukin semantiko (adberbial)ik, eta (21-22) adibideek denbora edo
kausazko esangura daramatela uste dugu.
Zenbait kasutan egiturak desanbiguatzeko balio dutelako kontua aide batera utzirik ere,
zehaztasun handiagoz aztertu beharrekoa da edukin semantikoen inguruko kontu hau . Berez,
Axularren partizipio honek . euskal bibliografian aurki daitekeena (denbora/aspektua,
kontzesiboa, kondizionala eta kausal/modala) 4 baino kasuistika korapilotuagoa dauka ikuspegi
horretatilc
a) Zenbait perpaus absolutuk, nagusiaren ekintza baino lehen gertatutako zeozer adierazten
dute (23-26) .
(23)
(24)

Nafarroako hint estatuak bildurik, (sic) joan zinen Gorthera
eta han zama bat eginik, lothu zuenean

(004 .07)
(058 .08)

Emrefereniziakidetasun-kasu berezi bat. antipasibo batekin nahas litekeenarena da (1) . Honelako kasuetan . ordea . beti
aurkitu ditugu lotumazko izacratik oso un-un dauden adizki jokatuak eta antipasiboaren irakurketa predikatiboa nekez
onar daiteke. Izan ere, biganen mailako predikapeneko antipasiboa onartu behar litzateke horielakoetan (I) .
(046 .25)
(I)
ea gum . . . penitentzia ikhusirik, sic itzuliko denz be=e aldea
' Ikus Larramendi (1729), Azkue (1905), Ithurry (1920), Letamendia (1980), Alvarez (1978), Badiola (1978),
Villaunte (1979, 1980), Altuna (1980), Arejita (1982) eta Euskaltzaindia (1978). Bestalde, -ki atzizkidun putizipioa,
tan honetatik kanpo dago nonbait, baina ukaezinezkoa da edukin modaleko partizipioa + inatrumentala
delakotik hurbil dagoenik (MV).
(070 .20)
(1)
Aitzitik sosegatuki, presuna seguratuak bezala daude
(076 .19)
(U)
eta hain zinez eta deliberatuki, non iruditzen baitzaie czen ia han direla
(170 .23)
(III)
Zemen Jainkoa izendatuki, gezunaren aithor eta lekhuko ekhartzen baitu
(1W))
eta hain arinki, labu zki eta lehiatuki, non munduak jakin zueneko egin baitzen kolpea
(200 .03)
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eta bese bisita akhabaturik partitzerakoan
eta bere- faltak erremediaturik (sic) paztitzen bada

(25)
(26)

(098.09)
(358 .02)

b) Batzuek, nagusiaren kausa erreala ematen dute aditzera (25-26) .
(25)
(26)

ahal dukeien &dantzia ere galdurik utz gaitzangatik
esperanza echo baten bisera jauntzirik, . . .engana ahal zindezke

(346 .25)
(094.16)

e) Zenbait kasutan, ezin bereiz daiteke denbora ala kausa adierazi nahi izan ote den (29-30)
(29)
(30)

gaitza berreturik, sic izaiten duzu atsegin hams atsekabea
bat bederak bare buruari, bore kontzientziak benzuturik, emaiten dioena da

(280.11)
(283 .26)

d) Modaltasuna oso nabaria da batzuetan (31-33) . Honelakoek, oso hitz-ordena eta
erreferentziakidetasun-sare zurrunak dituzte partizipioa adizki jokatuaren aurrean dago beti, eta
subjektu iragankorra eta osagarri zuzena, erreferentziakide dita.
(31)
(32)
(33)

anhitz donu, dohain, eta abantail suertez dotaturik, egin zuenean
obra onez, neurri a betherik, . . . zetuko loria erdiets dezakegun bezala
su bat zerutik igorririksic one zituen

(012 .04)
(083 .36)
(093 .05)

e) Oso urna den kontzesioa delako edukin semantikoa, bi modutara adierazita dago
Axularren testuan : era esplizituagoaz ere enklitikoaren bidez (34-35) edo inolako partikula
bereizirik gabe (36-37).
(34)
(35)
(36)
(37)

eta hala enplegaturik ere, eskatuko zaiku kontu
emanak emonik ere, franko gelditu baitzeien
urthe hunetan gaixto izanik, . . .prestuko zarela diozu
errebelatua ibtlirik. . . . arthezera bihurtuko dala uste duenak

(109 .23)
(153 .15)
(101 .02)
(145 .01)

f) Zenbait kasutan, (gerogokotasuna somatu ahal izan arren) ez dirudi inolako edukin
adberbial berezirik azpimarmtu nahi denik eta harreman kopulatibo hutsa onartu beha dugu (3839) :
(38)
(39)

1.3 .-

Zeren Szipionen konseilua urzirŕk, hartu zuten Katonena
diferentziak utzirik. . .har ezazu libunuto hunen fruitua

(018 .20)
(011 .10)

Zenbait kasu sailkagaitz

Aurreko hiru irizpideak erabilirik ere, hau da, hitz-ordena, argumentuen arteko
erreferentziakidetasunak eta edukin semantikoak kontutan harturik ere, badira oraindik anbiguo
gelditu diren perpausak -errepikaturiko (5) eta (40-42)- : a) partizipioa aditzaren aurrean dago,
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b) erreferentziakietasunek ez dute debekatzen perpaus b untzat hartzeko aukera, c) ez daukate
edukin semantiko garbia, baina d) hiztun modura nolabaiteko oztopoak nabari daitezke izenkipredikapeneko partizipiotzat hartzeko, agian loturazkoa,izan btekeen aditzaren esangura trinkoa
dela kausa .
(5)
(40)
(41)
(42)

eta eakutik harturik sic waman zuen oihanean bafena
zerdazko gerriko bat hartura etzatea
enperadore hark, kolwak itauturik eman baitzuen aententzia gaisto=bat
hek,. . .hamgiak itsuturik erori baziren

(059 .06)
(311 .14)
(211 .15)
(234 .29)

Pelpaus hauetan, beste ezaugarn garrantzttsu bat azpimarratu behar da: (aditz -) partizipioak
ondorio fisiko egonkorra adierazten du (harm, itsutu) . Beronek-ere, parte hartzen du
anbiguitatean.
Azkenik errepikatu beharrekoa da ikuspegi sortzaile estandarretik egitura absolutuek (lan
honetan horrela izendatuko ditugunek bezala), CP-PP b'de direla .,Hots, perpaus osoak dira,
daiték tlez, tnfexit>-zati guztiak
eta argumentu guztiak kasu estandarrez markaturik
t: H bér, `iá~ behartekoa da, perpaus
dituztela esan liteke lehenengo hurbilketa'da
nagusiko inflexioan adjunktatzen direla onartukO dugu.

2.- Izenki-predikapeneko partizipioak
Sail honetan 1 sailean aipaturiko irizpideen bidez perpaus absolututzat jo ez ditugun
partizipioak aztertuko ditugu. Horrela ha, partizipioá adizki jokatuaren oftdoan egongo da,'
adizki jokatuak berak nolabaiteko kopula-izaera m=ango du, eta ez da elementu desberdinen
arteko erreferentziakidetasunak kontsideratzerik izango . Bestalde, absolutibokoari buruz'
esandako gauza asko, indarrean daude hemen ere : a) egitura (anti)pasiboarekiko erkaketa
(partitibokoa izan aditzarekin agertzen ez dela azpimarratuz) b) elements berbalen agerpenak
lehen/bigarren mailako predikapenen arteko bereizketan izan dezakeen eragina (ergatiboko
argumenturik aurkitu ez dugularik) ; c) izen-ezaugarrien eza eta egitura erlatiboekiko
parekaketaren ezintasuna, d) izenondo-ezaugarrien agerpena ;` e) loturazko aditzen izaera
iragankor/iragangaitza . Partizipio honekin batera agertzen diren eduki edo eedioi bezalako aditz
jokatuek izan dezaketen lajuntzaile izaera, instrumentaleko partizipioaren sailean aztertuko
dugu ; izan ere, hiru partizipioen ikuspegi orokorra ematen saiatuko gara bertan ; f) analisi
sortzaileak ere, absolutiboarena bezalakoa izango da, IH sailean ikusiko dugun bezala .
1) Egon
(43-46) .

(43)
(44)
(45)
(46)

aditza, partitiboko partizipioarekin ugari agertzen da absolutibokoarekin bezala

Baina . . . kondenaturikegoiteko pontu haur uki dezadan
koleraz betherik dagoena, ez da konaeilu hartzeko gai
bekhatutan gogorturik eta ezansiaturik zaudezinorrek
deabn aren zerbitzuan erroak eginikegon dena ene

Salbueapen bakan batzuk daude, baina ez dire inola ere korapilotsuak (I) .
(1)
hei dagote mundua aho zabaldurik
6Ikus hau :
ahantzienik zaudenean, neur ia betheko da
(1)
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b) Gelditu, ibili, jarri aditz iragangaitzek, hautatu egiten dute partizipio hau (43-46) .
(47)
(48)
(49)
(50)

periletan jar zindezke. . .hek bizirikgeldi litezke
bunra goirituirik jattzen da
zuraizanen dela eta ez eroririk datzanaren jabearan
ederki beztiturik ibiltzea

(131 .05)
(029 .11)
(143 .14)
(156 .24)

Absolutibokoan ez bezels, hemen garbi sainar bide lago etzan aditzak pardzipioa hautatze n
duela -~ti~ (7)+.
(7)

wren deus ez dakiena

agiten re oz duena, presuna hilaren eta ehortzirik datzanaren pate baila
(026 .05)

c) Ibeni, utzi

eta ikhusi aditz iragankorrek, hautatu egiten dute partizipioa -erre-

pikaturiko (12) eta (51-55)-.
(12)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

zeure egin bideaz ahantzirik, sic ibeniko zaituzte
bortxaturik dadutzazu bertze en onak
anhitzetancre enganaturik uzten gaituena
lehenbaino lchen bekhaturik ilkirik ikhustea
onheatasun bateten begien bebeihurik edukitzera enaciatu
zaphorearen portalaren ahal bezanbat zerraturik edukitzera enseiatu

(135 .11)
(166 .18)
(319 .11)
(359 .30)
(257 .02)
(264 .04)

d) Egin aditzak, ez du hautatzen partitiboko partizipioa, baina kasu ugaritan, adizki
jokatuaren subjektuari egokitzen zaio izenki ® ' -p'kapeneko pardzipio hori (56-59) . Berau, kasu
bakarra da Axularren partizipioko izenki-r w--*,, oan.

(56)
(57)
(58)
(59)

etsiturik sic egiten duzun obra onean
haserraturik sic egiten duzun guztia
zer moldez eginen duzu? Onez . . .ala etsaiturik
kofesaturik sic egiten baitzinitu bezala

(141 .11)
(199 .43)
(245 .03)
(349 .39)

e) Abiatu, airatu, edan, egotzi,-eman, erabili, erre, iragan, joan. kanpatu . partitu aditzek
bigarren mailako predikapeneko partizipioa hartzen dute zenbait kasutan . Hala ere, oso
harreman okasionala dute partizipioarekin eta izenki-predikapenaren baldintza guztiak bete
arren, zenbait kasutan egitura absolutuak direla onar liteke (60-68) .

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(167)
(68)

non hetarik partitu baitzen nekhaturik
prestatutik eta istalgaraturik abia bazintezi
aztore hetarik bata joan baitxen airaturik
eta are batzutan berreturik, sic airetzen eta kanpazten dute
eta egotzi zuen benzuturik lurrera
handiak dim . . .abantailak ...eta mereziturik emaiten zaitza
eta edanen zuena, ongi ematurik eta urtsuriksic edan beharko zuela
multzuka, eta zamaka biiidurik ermtzee
antsikabeki eta kontu gutieginikerabiltzeko usantza duenari
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Ikus bedi azkenean kopula guztien laburpena (69) koadroan, absolutibok© pdrtizipioarekiko
erkaketa ere isladatu dugulerilL

(69)

Part

Abs

egon
Partizipioa
hautetzen
duteaak

Padizipioa
hautatzcn
ez dutenek

etzan
gelditu
~
ibili
izan
jam
joan
sentitu

abiatu
etzan
ibili
joan
pwb m

+ +
+ +
+ +
+ + +
+ +
+
+ -

+
+
-

+
+

Aba

Part

aurkitu
deitu
eduki'

edtm
edirea
ibeninahi

sirata
atnkita
coin

oabili
eden
egotza
eman
em
ezaguhu
igorn
ikhusi

+
+
+

- +
+ + + -

3 .- Zer + partizipioa + partitiboa

Beste autore batzuetaz gain', Goenagak (1980, 1984 eta 1985 a,12) interes berezia jan-i du
euskal galdegilea + partizipioa + kasu-marka egitura . Izan ere, finkatzeko
zegoen mota honetako egiturak zeharkako galderak ala perpaus erlatiboak diren : lehenengoek,
ez .lukete bere barneko elementuekiko erreferentziakidetasunik izango (70a), baina
bigarrenekoek barneko osagarri zuzenarekiko erreferentzíakidetasuna hartuko lukete (70b) .

(70)
ti, ( .„

Nik badakit horrek zar dakien = Horrek X dalo eta nik badakit X dakiela
Nik badakit honek dakiena - HorrekX dalo ata nik ere X dakit
Gays (1961), Hemanz (1982) eta Demonte (1982) gaztelerarako eta Badiola (1978), Alvarez (1978) eta
`é (1979) euskamiako .

b
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Irizpide hori erabiliz, autore honk egitura hauen artean bi talde bereizi ditu adizki
jokatuaren arabera: a) esan, jakin, erabaki, pentsatu edo jakin bezalako aditzek (eta agian baita
allaruzi eta galdeni direlakoek ere), balio modaleko zeharkako galderaren parafrasia onartzen
dute (71), eta b) ukan, eduki, izan, aurkitu bezalakoek (72), ez. Lehenengoak hada,
zehargallderatzat jo d tu, eta bigarrenekoak erlatibotzat.
(71)

(72)

a
b
e
a
b
e

Ez dakizu nora joan
Ez dakigu nota joan behar dugun, nora joan gaitezkeen . . .
Xra joan behar dugu, eta ez dakigu Xra joan behar dugula
Ez daukazu aora joan
* Ez daukazu nora behar duzun/nora joan zaitezkeen. . .
* Xm joan behar dugula daukat

Ikuspegi teorikotik Ortiz de Urbinak (1986, 1987), egitura hauen kasuan (73) bezalako
¡~pena defenditu du bertan perpaus menperatuaren subjektua PRO delarihá.
(73)

guk ez dakigu (PRO/*gu/*Peu nora joan)

Gauzak horrela daudelarik, can beharrekoa da Axularren testuak gal deg i 1 ea +
partizipioa + kasu-marka egitura orokorraren gainean oso aukera estua egin duela :

a)non, zer, zeri, zenbate.taraino, noizarteraino
°edun /izan, etab) zer + partizipioa + partitiboa

+

+ aditz-erroa+
°edun /ízan . 4

Azken egitura hau, oso naharoa da testuan, eta zenbait gogoeta egiteko aukera eskaini digu :
a) Egia da, Goenagaren (1980, 1984 eta 1985 a, b) lerroari jarraituz, egitura hauek, t (z) eko + izena parafrasia onartzen dutela. Kasuaren arabera, izen hori arrazoia (7475), arrazoia + beharra (76-77) ala arrazoia + beharra + gauza (78-79) izan liteke.
(74)

a

anhitz direla deituak . . . : "tit ez dugu guk giristinok, zer iziturŕk

(088 .29)

Lan honetan ez dugu bereziki sakonduko kategoria isilen esparruan ; orain arte, erlatiboa azaltzeko behar den
operatzailea aipatu dugu ; horretaz gain, ,lana aurrera daon neurtian, PRO eta pm, eta aztarnak hartuko ditugu kontutan .
Esan dezagun oraingoz PRO perpaus menperatu baton subjektua halabeharrez isila eta nagusiko argumentu baten
eneferentziakoa dela ; pro, bate aldetik, gaztelaniaz, italieraz edo euskaraz bezalako hizkuntzek daukaten ezaugarri bat
da : aditzarekiko komunztadura duten argumentuak geldi daitezke ageri gabe (I), berori ingelesa edo frantsesa bezalako
beate hizkuntza batzuetan ezinezkoa delarik .
(I)
(Ni) nekatuta nago
(Il)
a
I'm tired
b * am tired
Aztarnak, azkenik, kasuzko, morfologiazko edo logikazko beharrei erantzuteko gertatzen diren argumentuen
mugi nenduen ondorio dim.
Egitura hau Gero-n solik ezezko adizki jokatuekin batata agertzen delarik, pentsa liteke partitiboa aditz nagusiaren
°zezkotasunari dagokiola,°baina bestalde on, galdegilearen pnosentzia hartu behar da kontutan, hasieratik I sailean
ikusi ditugun izen-sintagmen barneko-pattizipiotzat oz hartzeko . Hala ere I saileko (I) bezalakoak, zar +
partizpioa + partitiboa huek, eta V sailean ikusiko ditugun -t(z)erik perpausek badute gauza amankomunik:
pertitiboko partizipioen egitura absolutuetan oz bezala, partitibo hori ez da postposizio bat. Ikus bedi dona dela V sail
hori .
(I)
ez zon oraino . . .etromedio eskiribuz ezarririk
(337 .50)
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(75)
(76)
b
(77)
(78)
(79)

a
b

hargatik ez dugu guk giristinok, izitzeko anazoirik
oz duzu bekhatutan zaudeino hartan parterik . . .Ez duzu . . .Jainkoa miseiikordios deis entzunagatik zar
(095 .35)
bozturik
anhitzi iguriki dio da igurikitzen dio zahartu hutsezko ponturaino, naturalezak berak bare ahala egin
(045 .05)
arteino, beraz ez dute oramo zar Jehiaturik
bezar ez duto otaino .lehiatzeko bohsrrik
(349 .03)
bekhatutan nagoertean, ez dui zar barurturik
(344.18)
Z,eren kofesatzera heldu dona bekhatutan dago, zaen hale ez balego, oz luke zer kofesaurik
oz luke kofesatzeko gauzarik
(078 .38)
Bathe da luna gaixtakenaz, . . .ez da bezar zar gehiago igurikirik

b)Azter dezagun orain erlatiboareldko konparaketa polikiago . Daloigunez, perpaus erlatibo
batean sub~'ektu edo objektuari, hots, adizki jokatugabearen argumentu bati dagokion
operaltzaile bat dago. Operatzaile han atera egitetl da petpaus aspan bere errefei entzia emateko .
Gauzak horrela daude (74-75) eta (76-77) perpausek, ez daukate besre barneko argumentu
batekiko erreferentzialddetaunik. Hortez, ezin baiezta daiteke benetako eralatiboak direnik' o
c) Badute ordea erladboekin ezaugarri amankomun bat : erlatibo anumtek operatzaileak utzen
duen aztanna-kategoria isila daul®lten bitartean, hauek zer galdegile ageria daukate, galdegileak
operatzailetzat hartzen direlarik .
d) Egitura hauek, (adizki jokatuaren osagarri diren) CP direla onartuko dugu . Izan ere,
partitiboa, -t(z)erik perpasuen kasuan bezala, ez bide da hemen postposizio bat, eta bestetik
ere, ez dago erlatibo an-unten CP-DP dagoela pentsatzerik -ikus (9) ohal ra
e)Gauza parafrasia onartzen dutenetan (78-79), barneko.osagatríaren erreferentzia dagoela
pentsa daiteke, baina, hain kasu gutxi ditugularik, ez dirudi beraientzat analisi hau bortxatzea
egolda izango litzatekeenik."

10 Badago erlatiboaren analisi estandarta emateko aukera umm bat : (I)ko eriatibo arruntean, argumentu ez bide den leta
beraz halabeharrezkoa ez den) elemento baten erreferentzia egon litckc . (74-77) perpausetan ere, kausa edo beharra
adieraziko luketen elementu ez-ageriak asma ütezke ; operatzaile izanik, atom egingo lirateke, kasu estandarrean
bezala . Hala ere, gogoratu egin beharrekoa da euakarak (1) bezalako perpausetarako duen murriztapen nabaria.
(1)
Ni jalo nintzen(eko) hiria
(Ni tl jalo nintzen) hiria Op,
" Bitxia bade ere, hain zuzen gauzy parafrasiko batzuk dira -t(z)e edo -tz(e)rikparafŕasia onartzen dutenak . Honelako
parafrasian, nolabaiteko ezintasun-esangura gelditzen de agerian .
(1)
Eta nola Jondone Patriri bere nabusiaz ukhatu zuencan, erran baitzioten . . .ez duzu zer ukkaturik, zu hetarik
(173 25)
zara
b ez duzu ukatzerik
Hau ez da beti betetzen ), eta ez dirudi honelako parifrasitik oso ondorio orokona atare daitekeenik (Ua-b), baina hale
ore 'kontuan hartu beharokoa da parafrasi horiek hain zuzen ere segurtasun osoz barneko argumentuekiko
erreferentziakidetasunik ez duten perpausak nominalizazioak direla : perpaus menperatuak adierazten duena ukatzeko
dagoena baldin hada, erlatibo bat izango litzateke, baina adierazten duena zeozer ukatzeko ezintasuna bada,
nominalizazio bat izango genuke.
(344 .18)
(11)
a
kofesatzera baldo dona bekhatutan dago, zeren hale oz balego, ez luke zarkofesaturik
M ez luke kofesatzerik

/ll . Partizipioa + partitiboa

42

f) Ez dugu finkatuko hemen zer horren benetako izaera sintaktikoa .`2 Izan ere, benetan
galdegilea izatekotan, nolabaiteko mugimendua jasan lezake, beste operatzaile guztiek bezala,
perpaus osoari galderabalioa eman diezaiokeeneko kokagunera joan litekeelarik.
Laburtuz, barneko erreferentziarik ez daraman egitura bat dugu ; bestetik erlatiboek bezala
kanpora aterako bide den operatzaile bat dago, kategoria isilekoa ez balo ere .

4 .- Partizipioa +

(r)ikako

Euskal autore askok aipatu dute -(r)i(ka)ko atzizkiat , baina Letamendiak (1g80), espreski
aipatu du erkaketa intesgarri bat: izen-sintagma osotzen duen absolutiboko partizipioa/(r)i(ka)ko partizipioa/adizld jokatuko erlatiboa (80 .82) .
(80)
(81)
(82)

a
b
a

Oizon abilamendu prezioaoz bestitu bat
Abilamendu preziosóz beztitutikolbeztitutakolbeztitu den gizon bat
Sam itsasora egotzi bat
Itaasora egotziriko/egotzitako/egotzi den Bare bat

(Leizarzaga)
(Leizairaga)

Gauzak horrela, esan beharrekoa da Axularrek partitiboko egitura oso gutxitan erabili duela ;
izan ere, urritasun hau, absolututiboko egituraren naharotasunarekin jar liteke harremanetan.
Edozein modutan, perpaus erlatibotzat har daiteke : bere osagarri zuzenaren (83-84)
erreferentzia hartzen du .N b) ergatibo-egilea delako perpaus-seinaleak dauzka . Ikus bedi gainera
-(r)iko I-(r)i(ka)ko txandakaketa morfologikoa dagoela
(83)
(84)

Eta bihi hura gordetzen du, berak eginikako ganbaretan
Badu gutarik bat bederak, . . .Jainkoak emaniko aitzindari bat

(022 .17)
(272 .06)

Laburtuz, izen-sintagman adjunktaturiko CP-DP bide dira.
.- Laburpena
Axularren partitiboko partizipioak, lehenik, balio adberbialeko egitura absolutu garbiak
itxuratzen ditu, baina testuaren hitz-ordena eta puntuazioaren zailtasunak direla eta, zenbait
irizpide ezarri behar dira adizki-pred kapeneko partizipio horiek, izenki-predikapena gauzatzen
12

Bestalde, nolabaiteko osagarri men ageria izan lezaketenak aurkitu ditugu (1 i1-V).
(III)
ez du bitartean . . .zer esperanza galdurik
(131 .53)
(IV)
Zcinek iragaiten othe ditu egunak geldiago . . .? Ez da zer galdeginik
(331 .46)
Ez dugu bertzeri zer atxakia emanik
(360.14)
(V)
Osagarri zuzen hauek (esperanza galdu, kontu egin, atxakia eman, hoben egotzi, galdegin) aditzarekin nolabaiteko
elkarketa osotzen dutela onarturík ala onartu gabe ere, garbi dago zer hori ez dala inoiz osagam zuzen ageria izango .
"Ikua Azkuc (1969), Villasante (1979), Arejita (1982), Lafon (1943) eta Oyharrabal (1985) .
"lkus bedi salbuespen den (1) . Ez dago bertan inolako aditz-ezaugarririk, eta erlatibotzat jotzeko unan ere, barneko
eneferentziatik ez daramala ikusiko genuke.
(I)
ukitzea da, iratzarririkakoa, fin era segura (271 .20)
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duten partitiboko partizipioetatik bereizteko ; horrela, Gern-ko egitura,bat absolutu dela esan
ahal izateko hurrengo baldintzetarik bat bete behar da: á) pa i ioa ad zki jokatuaren
aldamenean ez dagoenean, b) bi perpaus daudela onartzekotan, bion elementuen arteko
erreferentziakidetasun-sare jakir batzuk soilik betetzen direnean, eta c) bi adizkien artean,
geroagokotasun, kausalitate, modaltasun, kontzesio eta;kopula n eman garbia dagoenean .
Bigaffenik, honelako baldintzak betetzen ez dituzten partizipioek izenki-predikapena
daramatela onartu dugu : a) partizipioa adizki jokatuaren aldamenean dago, b) partizipiopredikatua, adizki jokatuaren subjektu ado osagarri zuzenari dagokio, c) adizki jokatuak,
hautatu egiten du partizipioa kasu gehienetan, zenbait kasu bakan batzuetan izenki-predikapen
okasionala badago ere, d) egitura pasibo eta antipasiboak daude, i=
aditzarekin batera ez
bada ere .
Hirugarrenik, zer + partizipioa + partitiboa dugu, Egitura hauek,
Axularren testuan, ez daukate erlatibo estandarrek bezala barneko argumentu batekiko
erreferentziakidetasunik . Badute ordea, erlatiboek bezala, galdegile den
i tzaile ageri bat,
aditzen subjketu
zer alegia . Ez dira, laburtuz, izen baten adjunktu edo osagarri, eta izan 1°
existentzial edo osagarri zuzenaren funtzioa betetzen dute .
Laugantnik,-ri (ka)ko atzizkiaz oinanituriko erlatibo bakan batzuk aurkitu ditugu ; egitura
hauen urritasuna, izen-sintagma itxuratzen duenabsolutiboko partiz pioaren
wtasunarekin
erlaziona daiteke. Edonola, erlatiboaren analisi estandarra orar dezakete testu honetan, hau da
barneko osagani zuzenarekiko erreferentzia daramate.

.
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Illl .

PARTIZIPIOA' + INSTRUMENTALA

O. Sarrera
Instrumentaleko partizipioak, bere esparru propioa dauka, absolutibo eta partitiboko
partizipioetatik ondo bereiziz. 1 . sailean ikusiko dugunez, bere egitura absolutuen kasuistika
partitiboarena bezain naliaroa da, Gem-n: a) soilik doanean, kausalitatea edo modaltasuna
adierazten du (1-2) ; b) gero enklitikoa dagoenean, geroagokotasuna edo baldintza dago (3),
c)gero ere direlakoek baldintza edo kontzesio-mota bat adierazten dute (4), eta d) behin +
gem direlakaek geroagokoatsuna edo baldintza (3) .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ataeginhaitzen egoiten zara, eta hala egonez bekhatu mortal handitan etvttzen zara
arrataaldean fdetzenago fanez, bore goizcko guti jana ordieaten duela
gai denak gai denari, . . .aditzora emgnez gero, peril da. . .amora dadin
hartan sartzetik begiratu, eta sarthuz gero ere, leben baino lehen ilkitzera eneoiatu
Ez diazozula beba emazte . . .lebiatilari: behin ŕkhusiz gero ez berrikus

(242 .37)
(114 .13)
(232 .29)
(226 .00)
(256 .36)

Guzti hauetaz gain, Axularrek aditzak sortzeko zuen bide lexikogenesiko berezia ikusiko
dugu : izen-sintagma + -ra(z gero) (6) .
(6)

ea zeagatik hala bare meneraz geio, ez zituen bare etaai Argiboak desegin

(017 .18)

2 . sailean, instrumentaleko partizipio honek aditz-parafrasiak sortzeko duen ahalmena
aztertuko dugu Axularren testuan (7-8), bide batez absolutibo eta partitiboko partizipioak
bemkusiz.
(7)
(8)

zeren zu nola zu baitzoaz bekhatu eginaz
iharduki nahizzabiltza

(055 .10)
(220 .33)

3 . sailean, -zko atzizkiak .perpaus erlatiboak sortzeko duen ahalmena ikusiko da (9) .
(9)

bekhatu eginezgerozko kakeak erremediatuko dituela Jainkoak

(097 .01)

1 .- Egitura absolutuak
Balio adberbialeko perpaus absolutuen aipuak, edonon' aurki daitezke euskal bibliografian
zehar; partizipio honi esleitu zaizkion adierak, geroagokotasuna, modua, gerogokotasunv
/baldintza, kontzesioa eta kausa dira . Hala ere, esan beharrekoa da esangura hauetako batzuk
partizipiaok har ditzakeen enklitiko batzuei zor zaiela ; Axulatren partitiboko partizipioak soilik
' Ikus Campion (1884), Azkue (1925), Lhande (1928), Lafitte (1940), Txillardegi,(1978), Ahuna (1979), Villasante,
(1979), Goenaga (1980), Arejita (1982) eta Euskaltzaindia (1987) .
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em hart= badu ere, instrumentalekoak, gero:, gero ere eta behin.. .gero bereganatzen ditu.
Euskal autoreak, berba hauen izaeraz aritu dim a) gero dslakaak beti adieraziko du nolabaiteko
geroagokotasuna, baina bestalde gramatikalüzaziioa ja
dozske,:baldintza adieraztera helduz.
prozesu
horren
barrean
egon
daiteke.
Altunak (1979), bere aldetik,
Behin ere,
partizipioa + - (e) z gero eta partl zipioa + geroz bereizi ditu:
lehenengoan, pramatikalizaturiko gero, juntagailua izango . genuke ; bigarrenean ez daao
gramatikali'aziorik eta proagokotasun ;nabbamaead1ei zten da betL Lafitte-k (1940) azkeni ,
baldintzapena gero enkliflkoa hartu gabe,are aa
+dtlltekee1a eean du.
Berriz ere, Axulanren edukin
daitekeena baino:

di

mni

kasuistika>k n pilotsuagoa da, bibliografian ikus

a) Partizipioa + instrumentaLta egitura ,soilak,, kausalitatea (10-11),
dita.
modaltasuna (12-13) edo biak batera (14-15) >adi
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

batak bestzeegana s uiz, .. .uzten dita deakatiuak
eta igotri eakuttk cebra, bera jendattean uttun egonez , buthun labur bet
bare ongi egilez othoitz egtaez behar du salbatu
bear da ihes eginez eta apanatuz garaitu
ez dela zure faltar edo zu hafako gai cz izanez huts egin
Anhitz galdu dira, bese bunsari ethoitizunaz soberaz pronutatuz

(166.23)
(211 .19)
(149 .25)
(261 .31)
(004.19)
(036.26)

b) Gero daramaten guztiek, esplizituki adierazten dute nagusiaren gera agokotasuna (1617), baina gainera, baldintza hipotetikoa iradokitzen dute zenbait kasutan (18-19). Hala ere,
azpimarratu beharrekoa da edonolako baldintza somatu arren, maila logikoan behintzat
geroagokotasuna ere halabeharrez ulertu behar dela
(16)
(17)
(18)
(19)

Jaungoikoak heriotze errezibituz gem, errazago bada'ere salbatzea
zahartuz gem, zahartzeak emanen demtzu egitekorik asko
Eta bekhatu eginez gem, Jainkoarekin behar da iharduki
gozatuz gem higuintzen da bianda

(088 .40)
(115 .09)
(096 .16)
(254 .30)

Bazterreko kontu gisa, Axularrek aditzak sortzeko duen bide lexikogenesikoa aipatu behar
dugu, izen- sintagma + adlatiboa2 hain zuzen, mota honetako aditzak bereziki
erabilita baitaude partizipioa + instrumentala + gero egituraren barrlean. Aditz
hauek, azpimarra dezagun, izen soiletatik ezezik (20-21), izen-sintagma osoetatik (22) atera
daitezke, gaur egun- tu gaineratzeko dagoen joera bete gabe.
(20)
(21)
(22)

Zeren gibelesaz gem, ez du esku-tokirik
Baina bazterreraz gero . . . . ez da gobernazterik
hir u hogoi urthetaraz gem, . . .ez dagizula konturik

(101 .23)
(145 .10)
(129 .41)

1

lkus Laftte (1944) ua Azkue (1925), eta bese adibideak (I-V), itzulpen batzuk ez baitagozkio Axu)anenean aurkitu
dugunari.
(1)
Etxeraz gero (une fois rl la maison)
(11)
Egitezez gem (tent que it faire)
(111)
Behin haraz gem (una vez de llegar allí)
(IV)
honez gem (en llegando a esto)
(V)
ltasoraz gem (en llegando al mar)
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Egitura hauek, arazo teoriko berezia azaltzen dute : a) Horrelako prozesua, morfologiari
(ikus atera) ala sintaxiari ote dagokio?, eta b) Nola azal daiteke honelako egitura ikuspegi
sortzailetik, hots, hizkuntzaren nolako ezagumendu abstraktuan oinarri daiteke? Goenagak
(1984), lehenengo pausua eman zuen euskal hizkuntzari dagokionez, proposamen bat eginez
(23) .
(23)

hacen eztarriratzen/haren eztaniza

I
PP

SPEC

I
t(z)e(n)/0

P'

DP

P

NP

D

SPEC

DP

N

Proposamen honetan, V aditza postposizio-sintagma modura berridatziko litzateke . PP
horren burua, -ra, eta osagarria NP oso bat°(edo DP bat) izango litzateke. Berridazketa hori ez
dator bat gaur egun erabiltzen diren presuposatuekin, eta NP + -ra lexikoitik datorrela onaru
behar litzatekeela eta V kategoriakoa litzatekeela dirudi, berorrek ere NP osoa azaltzeko arazoa
badauka ere .
C) Gero ere dutenek, edukin semantiko korapilotsua daukate : alde batetik, guztiek
adierazten dute nagusiaren gerogokotasuna baina beste aide batetik, beste bi ñabardura
semantiko gaineratzen da : a) kasu guztietan, kontzesio inklusiboa delako izena emango diogun
zeozer antzeman daiteke (23-26), eta b) horretaz gain zenbait kasutan partizipioa +
instrumentala + gero hutsek daramaten baldintza hipotetikoa darama (25-26) .
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(22)
(23)
(24)
(25)

mugasa he¡ atoino, nehoik uki oz zitzan •eta torhiruzgero ere geldi litezirt
tenploax en egitean, eta eginez gm ero, bazebilen obnuct eakea
ez .jskm, eta Jakieez gero me, ego ez jakip iduri
Ez emrtzeho, eta erorizgero cm, jaikitzeko

(079.28)
(153.01)
(208 .32)
(244.01)

Ikus daitekeenez, baldintzapen hori, soilik halabeharrez gertatuko ez diren gauzak
adierazten dituzten menperatuetan ulertt ko da : (23-24) perpausetako (haziak) zoritu eta
(tenploraren) egin ekintzak beti gertatzen dira edo historikokt gertatu ziren hurrenez hurren .
(25-26) perpausetako jakin eta eronf ekintzak, berriz, gerta daitezke ala ez. Kontzesio
inklusibo hori ordea beti nabari daiteke eredu sintaktiko trinko bati loturik Eredu horren
barnean, partizipioko menperatua eta nagusiaz gain, aurrean ematen den beste perpaus nagusi
bat azaltzen da (27) . Zentzu honetan, azpimarratu beharrekoa da kontzesio-mota hau kontzesio
estandarretik urrun samar dagoela; berez, azken hOnetan, menperatua eta nagusia sartzen dina
soilik eta lehenengoaren ekintzatik ondorio bat ateta baliteke ere, alderantzizkoa gertatu dela
adierlzten da nagusiaren bidez (28) .
(27)
(28)

A bobe htzateke, baina -A gettatzen bada ero, B *Sin -A konpon~
A gertatu da da Atik B ondoriozta litehe, baina -B gatatu da

Horrela, (27) izan liteke gero ere enklitikoak dituen egituraren eredu logikoa ; beste aldetik,
gogoratu beharrekoa da partizipioa + partitiboa , (+ ere) egiturek (29-30) izan
dezaketen lntzesio estandarra (28)ari egoki lekiokeela .
(29)
(30)

emanak emanik em fanko gelditu baitzeien
urthe hunctan gaixto izanik, . . .pr etuko zarela diozu

(153 .15)
(101 .02)

d) Behin + partizipioa + gero sekuentziarenagertzeko maiztasuna, adberbio
arrunt batena baino handiagoa da Axularren testuan, baina horrela izanik ere, behin horrek ez
dio perpaus menperatuari ñabardura semantiko nabaririk gaineratzen : geroagokotasun soila
adierazten da (31-33), zenbait kasutan baldintzapen ezaguna gaineratuz (33).
(31)
(32)
(33)

Bethi doa eta behin panez gem ez da join denaren bihurtzerik
hartzen dute bere plegua . . .eta behin hartuz gm, nekez uzten dute
Eta behin aztura hartuz gem, trebatuz gem, anhitz guza egiten da

(041 .44)
(059 .16)
(062 .04)

Bukatzeko esan dezagun egitua guztiok CP-PP direla, partizipioak daramatzan gero (ere)
enklitikoen izaera finakatzeko utziko baditugu ere.

2.- Perifrasiak
Axularren zenbait egitura aztertzerakoan, eta bereziki instrumentaleko partizipioaz ari
garelank, adizki penfrastikoen definizioa eskuragarri =tea ondo letorkiguke. Hizkuntzalari
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ugaii 3 antu da definido horretaz, eta horren inguruko zehaztapenak ere ez dira falta. Alde
batetik, perifmsiko zati guztiek (bat baino gehiago, jakina), . kategoria berekoak izan behar dute ;
beraz, baztertzekoak dira adibidez hekhatu egin moduko aditz konposatuak . Bestetik, zehaztu
egin dira mota honetako eoturek dituzten mun iztapenalc a) Aditz laguntzailearen, hots, adizki
jokatuaren gaineko murnztapen lexikoak daude eta soilik denbora/aspektu/mugimendua
adierazten dutenek edo adieraz dezaketenek eratzen dituzte adizki perifrastikoak- b) Adizki
jokatugabeak ezbide du murriztapen lexikork jasaten, eta oro har edozein aditz'azal daiteke
adizki perifrastiko baten adizki jokatgabe modura, baina murriztapen morfologikoak daude eta
adizki jokatugabeak ezin bar dezake edozein forma; horrela, partizipioa + elatiboa
ez da perifrasi bat itxuratzeko gai, baina badira horrelako ahalmena daukaten partiz ipioa
+ absolutíboa/ínstrumentala bezalako batzuk ; c) Inguramendu sintaktikoaren
gaineko murriztapenak ere, azaltzen dira eta daku bezalako adizki ez-perifrastiko batek
ezeztapena onartzen duen bitartean, ustez adizki perifrastikoa izan litekeen eginez doa aditzmultzoak, nekez har dezake ez doaz eginez' forma ezezkoa.
Guztiotaz gain, oso eztabaidatua da adizki laguntzailearen edukin semantikca . Hizkuntzalari
batzuen iritziz, perifrasietako adizki jokatuek galdu egiten dute edukin semantikoa . Beste
batzuen aburuz, ordea, ez dago jatorrizko edukin baker bat kontsideratzerik, eta perifrasietako
edukina, aukera guztietariko bat baizik ez litzateke izango . Edozelan, hizkuntza askotan
deskribatu denaren arabera, mugimenduzko aditzek nolabaiteko gramatikalizazio-prozesua
jedo jasaten dute zenbait adizki jokatugaberen aldamenean, denborazko edo aspektuzko
t=oak hartuz. i?rozesu hau, ez da itzulezina eta hizkuntzaren egoera sinkroniko jakin batean,
maila desberdinetako erabilerak soma daitezke. Hau guztia, ondo deskribaturik dago
gaztelerazko ir bezalako aditz baterako : 1) mugimenduzko esangura garbia (34a), 2)
testuingurutik kanpo anbiguoa gerta daitekeena (34b), eta 3) denborazko/aspektuzko balio
garbia (34c) .
(34)

a El ministro va a a tratar este tema a Israel la semana que viene
Voy a dar las clases en Vitoria (la semana que vienelcuando llegue en este autobús)
b
c
Se va a volver loco

Euskararen kasurako ere. Axularrena aztertu hamo lehen, zenbait paralelismo soma daiteke:
mugimenduzkoa (35a) eta aspektuzkoa (35c) . Antza, ez-dago egoera anbiguorik, eta inolako
mugimendurik adierazten ez denean, aditz - izena + - t(z)era + joan egitura
ezin erabil daiteke etorkizunaren denborazko balioa iradokitzeko (35b) .
(35)

a
b
b
c

Kontseilaria gai honetaz aritzera joango da israelera datorren astean
*Eskolak ematera nos Gasteizera (datormn astean)
Eskolal ematera nos Gasteizera (autobuscan hitz egiten ari naizelarik)
Erotzera dos (erotzeko zorian dago)

Adizki perirfastikoen sarrera labur hau eginda, azter ditzagun Axularren testuan adizki
perifrastikotzat jo litezkeen egituralc batetik aurreko I-II sailean ikusiak ditugunak, eta bestetik
sail honetan aztertu behar dugun instrumentaleko partizipioa .
a) Absolutiboko partizipioak, berari dagokion laguntzaile iragankor edo iragangaitzekin
Ikus gutxienez Dietrich (1973), Narbona (1981), Letoublon (1982, 1984 g. k eta g), Dominicy (1983). Launay
(1980) eta Yanguas (1986) .
' Horrek ez du esan nahi, noski, adizki perifiastiko guztiak ezeztapena itxuratzeko gauza ez direnik .
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batera, autore askoren iritziz3, aditz-paradigmaren bameko sail bat dauka: perfektuaren salla
hain zuzen . Bibliografian aipaturiko "a, partizipioa + --a (k) + °edun /izatn
laguntzailea da. Gero-n, murriztapen bortitzak daude izan aditzarekin batera, ikusia
ordea,
dugunez, p rrtizi io iragankaitz zein ira ankorraka~ar daitezke °edun -aditzarekitl
soilik partlzip1'o uagankor ak daude, baina badago ntu interesgarriago bat a) zenbait kasutan
perpausean dauden argumentu guztiak, parrtizip1;oari •d agozldo (36-40),' hots, erreferentzla bakar
bat dago, egilearentzat eta adizki jokatuaren subj ektuarentzat; b) beste zenbaitetan, erreferentzia
bana dute partizipioaren subjektuak eta adizkí jokatuarenak (41-44) ; honelakoetan,
partizipioaren subjektua ageria da,-ergatiboz markatuta egonik . Partizipioak iragankorrak dira
kasu guztietan.
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Zaen zaua eta luna . . .bask eginaketa bare eskuko baititu
arege Faraonek aide guztietatik ingutatuak, eta ezin ihceik zeidiketen bezala, ustez,atrapatuak
zedutzanean
hazienda haur. . .nabaski, gaizki eta bidegabeki beretakotuo zuen
itautua eta beretakotua zadutzan emakunteatcn uzteko
bare odolaz erosiak gaitu
har ezau libunmo hunen frultua . . .zeurea, zeurk egina baitzendu bezala
non oral dit uzun on horiek Jainkoaranak bararenak, eta iainkoak emanakditutzulatik
gotputza bere eskuko eta ongiegina duenak
non gute bumko ileak ere. kontatuak baitadutza

Eduki aditzaren kasuan (44-46), erreferentzia bakarra dago beti,
da salbuespenik gabe .
(45)
(46)
(47)

(094.24)
(086.05)
(165 .10)
(244.20)
(089 .36)
(011 .16)
(150.12)
(331 .18)
(074.14)

partizipioa ragankorra

Deliberatua daduka anarterain oigurikitzeko
zedea ibenia daduka
gure Jainkoak crema eta landatua dadukala gum baithan banena. . .hazia eta landatea

(075 .17)
(075 .20)
(272 .02)

b) Absolutibo eta partitiboko partizipioa, jarri . gelditu edoibeni bezalako aditz jokatuekin
batera agertzen denean, (aditz-)partizipioa bera fokalizaturik dagoela esan du Altunak (1979)
Etxepareren testua aztertzerakoan . Fokalizazioaren arazo teoriko/deskriptiboak, ezin azter
daitezke soilik partitiboan oinarrituz . eta Axularren testuak hitz-ordenaren azterketa sakona
behar luke, baina edozein modutan, ez dirudi aditzaren fokalizazioa adizki perifrastikoen
esparrutik oso urrun dagoenik.
c) Ibili eta joan aditzak dim hiru kasu-marketako partizipio (iragangaitzliragankorr)ek n
batera dauden bakarrak, balio inperfektiboko perifrasiak ditugula dirudielarik. Partizipioa
iragankortzat hg litekeen zenbait kasutan, partizipioaren egileak eta adizki jokatuaren
subjektuak erreferentzia bera ez dutela dirudi, baina ez da sekulan egile'agerink agertzen .
cl) Ibili ~tditza, absolutibo zein partitiboko partizipioarekin batem dago (48-54) .

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

basatia eta ihes egina zebilan
Hargatik gabiltza hada ora¡ gerok era asaldataak
Eta ezpere beha tazozu haserretua dabilan batí °
gmo ondotik dolutuak eta atsekabettattak dabiltzala
ibili zen emazte eder, noble, aberats batekin galdua

(192 .05)
(286 .20)
(187 .32)
(187 .27)
(147 .31)

Intxauape (1858). Lafitte (1944), Rebuschi (1982) .
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(53)
(54)

zero erotua ibili zen Amnon . . .bere asaba Thamarren ondoan
beta bakhanik itzalgaizka, airatua, basatua eta idorikortua ibiltzen den?

(254 .32)
(237 .10)

c2) Joan , ibili aditzaren joera'berekoa da, absolutiboko partizipioarekin batera (55-56) .
Partitiboko partizipioaren ondoan, penfrasi iradizionalaren izaera ez da horren garbia (57), eta
berriro ere, hurbil pude izenki-predikapenetik.
(55)
(56)
(57)

Halatao du aitak esku, . . .huta eginakdohazinean jaikitzcko
badakusat ezen zu eta ni ere galduak goszila
Norat zoaz horrela armaturik

(184 .27)
(246 .27)
(211 .07)

d) Absolutiboko partizipioarekin batera dauden beste loturazko aditz gu;tiak, ikusiko
dugunez, adizki peri stikoa eratzetik urrun daudela dirudi, -t(z)era edo -t(z)etik hartzen
dutenek, adibidez, zenbait kasutan mugimendua edo modua adierazi .
e) Sail honetako instrumentaleko partizipioak, kasuistika zabal samarra du perifrasiei
begira ; hala ere, badute guztiek zenbait puntu amankomun : a) iragankor zein iragangaitzak izan
daitezke (absolutibokoak ez bezala), eta b) erieferentzia bakana dago bi subjektuentzat .
el) Partizipioa' + instrumental mugatua + Joan egituran, a) Joan
aditzak ez du (bed) mugimenduzko esangura, eta b) partizipioak instrumental mugatua darama
(eta ez mugagabea, egitura absolutuetan bezala) .
(58)
(59)
(60)

Zeren nola bethj baithoa, eta bethi aidwuaz, ez da behin ere lehena.
Gero eta gero doha gaixtatuaz , zailduaz eta gogortuaz
gure arratuldean, zahartzesn, adina irauliaz, eta beheltituaz dohanean

(040 .24)
(066 .24)
(130 .17)

Azpimarratu beharrekoa da egitura honk berezitasun bi dituela: batetik, partizipioak bere
adizlagun propioak ditu (61-62), eta bestetik, partizipioaren osagarri zuzena genitibo kasuaz
markaturik dago (63-64) . Gogoratu beharrekoa da Gero-n honelako osagarriak soilik
,-ominalizazioen pareko partizipiock har dita~
:)I)
i 62)
(63)
(64)

handik hart guz4ak doazi beheirúuaz . . Na bae indarrean Jlakatuaz
(078 .12)
zeren nola zu baitzoaz bckhatu eginaz eta bekhatutan egonaz
(055 .10)
Eta nola batzihoan dudatuaz, eta fidantziarcn galduaz, hala zihoan itsasoan barrena ere sarthuaz, estaliaz eta
hondatuaz
(087 .14)
ez dutela ere hanbat damu . . .nola denbor en galduaz
(106 .15)

e2) Instrumentala partizipioari,erantsi gabe partizipioaren ondoan dagoen nahi-ri lotzen
zaionean,' instrumental mugagabea agertzen da beti Axularren testuan . Honelako kasuetako
ibili adizki jokatua, bes de, trinkoa da salbuespenik gabe (65-67), eta instrumentala,
mugatua.
s Arpa~
(1)
(U)
(¡U)
(1V)

da partizipioa + nahia honek, egittaa absolutu garbiak cm itzuratzen dituela (1-IV) .
Zeure gezurrak sinhets arazinahiz, hanbat amegu eta juramettu egin
anhitz en" eta itzul inguru egin zuen, huta hura retail nahiz
eta oiduan ere atrapatu nahlz, zelatan dagotzala
badarbiltza zerbati lothu nahiz eakuak
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(274 .21)
(282 .06)
(385 .02)
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(046 .02)
(142.03)
(253 .15)

eginea enemediatu nahiz dabilarena
Israeleko semen ondorik, heken hil nahiz, sic zihoanean
haraginen lehenbiziko orhoitzaponean czkondu nahiz dabilala

(65)
(66)
(67)

lbili

aditza, nahi gabe ere, agertzen da (69-70).
(107 .13)
(347 .12)

ez jakinez zeitan iragan'gabikzala
Halako moldez non gero behartzet zazenean, ezm atheraz zabiltzala

(69)
(70)

e3)ezin + partizipioa + instrumentala +
(71)
(72)

egori

jokatua (71-72)' .
(119 .06)
(251 .29)

indanarei eskaste da, ahalaren fakatzea, ezin eginez egoitea
bur uik ee czin atratuz, sic zaudeten bekhatu hotan

Laburtuz bada, Axularren testuan dauden egitura batzuek (73), adizldpenfrastiko baten
defmizioa bete dezaketela dirudi alde batetik, balna bestetik ere, adizki jokatugabea izenkipredikatua dela onar liteke .
(73)

Peaizipioaen
k~-~

Adirki
j~

Subjelauen ~o

p~tomo
exile *geña
+

Patizipioarea

i~
itagankotn

•

¡gag~

oado oa

•

ingankom/ingengzaitza

inperf/ondotioa

•

ingankoua/úagangaitzk

i

+

Inauumental

Adien

ingdmtráiragangaitu

iboa

progresiboa

mucano,

¡ti
Inatrumenw
mugagabea

bgoa

+

ingaokom/itagutgaitzr ,

iupeefeluiboa

inigangitzo/ii*gaákoas

ape rfektiboa

'Kasu honetan ere, badaude egitura absolutu gaibiak (I-III).
(I)
Baina hain egin zuen handi ezen ezin jasanezsic utzi baitzuen
(II)
bertze guztiek deus ezin eginez sic utzi zaituztenean
(I11)
ezin bururik eginez bezala, sic en-an zuen
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Hona heldu garelarik, ekidinezinezko galdera dugu aurrez aurre : zein da izenkifrastikoko egituren artean dagoen oinarrizko ezberdintasuna? Jo
predikapeneko eta adizki
dezagun berriro bibliogra ra.
1) Zabalaren (1993) arabera -a bukaera daramaten izenki-predikatuen kasuan, loturazko
aditzak, aspektu-sintagma bat hautatzen du, eta aspektu-buruak, here aldetik, izenondosintagma bat edo partizipioaren kasuan aditz-sintagma bat dauka osagarri gisan. VP horren
osagarrian, subjektua sor liteke (74a) . Bestelako bukaera guztien kasuan, loturazko aditzak
hautatzeal duena, postposizio-sintagma bat da, postposizio-burua bukaera hori izango de~
posposiziaburuak, aspektu-sintagma, eta aspektuak azkenik izenondo edo aditz-sintagma dute
osagani modura (74b)

(74a)

(74b)

IP

SPEC

IP

I'

SPEC

I'

VP
SPEC

V'

SPEC

AspP

SPEC

I

V

V'

PP

V

Asp'
SPEC
VP

SPEC

DP

P

AspP

v,

SPEC

V

P

Asp'

VP

SPEC

DP

Asp

V'

V

lkusiakditugun partizipio iragangaitz/iragankorra + aditz jokatua
egitura guztietan, analisi hau onar liteke, partizipioaren kasuaren arabera (a) edo (b) hartuz.
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Edozein modutan, hizkuntzalari honren ideien arabera, Ian honetan zehar VP-IP erabili
dugun guztietan, IP horn~ gutxienez AspP dagoela azp marratu behar da .
2) Adizki jokatuak argumentu bat izan behan'ean bi argumentu duenean, bat aditzsintagmaren osagarrian sortzen da (75a) eta bestea VP honren espezifikatzailean (75b) .

SPEC

V

AspP

SPEC

Asp'

VP

SPEC

DP

AspP

SPEC

Asp

V

V

Asp'

VP

Asp

DP

V

DP

Bestalde, VP eta AspP horien barrean. perpaus orokorrerako subjektua/osagarri zuzena
direlako argumentuez gain, adizlagunen agerpenak ere uler daitezke. Partizipioari loturik
agertzen den antipasiboko absolutibo-argumentua eta pasiboko ergatibo-argumentua ere, soilik
isladapen horien barrean azal daitezke .'
3) Zabalak (1993), loturazko aditzak eta perifrasi bateko adizki laguntzaileak
elkarrengandik bereiztu gabe, beste maila bateko bereizkuntza gauzatu du : batzuetan, benetako
V sarrera lexikal bat da (76a), eta besteetan inflexioaren I burua dugu, V sarrera lexikorik ez
dagoelarik (76b) .
(76a)

(76b)

b Partizipiotik ezin banan daitekeen ergatiboko argumentu horrek, Ian honetatik kanpo leudekeen gogoeta teorikoak
dakartza: ikus Oyhatgabal (1990), Ortiz de Utbina & Uribetxebarri a (1991) eta Zabala (1993) .
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V

AspP

SPEC

DP

SPEC

V'

Asp'

VP

V

SPEC

DP

Asp

V'

V

Hizkuntzalari honen hitzetan, izan Pedun bezalako aditzek, ez daramate argumentu
iorik eta izenondoak edo partizipioak ezar diezazkioke bereak, klitizazioaren bidez: labur
nondoak eraatibo klitikoa ezartzen baldin badu ere (77a-c), kaltegarri izenondoak soilik
absolutibo klitikoa onartzen du (78a-c) . Egon aditzak bere aldetik, beti hartzen du absolutibo
klitikoa (79a-c eta 80a- c), izenondo-mota kontutan hartzen ez delarik. 9
(77)

(78)

:(79)
(80)

a
b
c
a
b
c
a
b

a

Gona hon Mirenentzat ¡aburra da
* Gona hori Mireni ¡aburra zaio
Gona hori Mirenek ¡aburra du
Lagun hori Mikelentzat kaltegatria da
* Lagun hon Mikeli kaltegarri zaio
* Lagun hori Mikelek kaltegam du
Mikel (gure) zain dago
? Mikelzain dagokigu
Anden guri begira dago
? Ander hegira dagokigu

Lerro honi jarraituz, Axularren partizip o iragangaitza + °edun /eduki
egituretan, adizki jokatua ez litzateke benetako sarrera lexikala, zeren eta partizipioaren
argumentuak ezartzen zaizkiola balti udl.
Axularren egon aditzart absolutiboko partizipiosk ezartzen dizkio bere argumentuak, gutxienez zenbait kasutan (I).
(1)
haizkora zuhaitzaren ondoari kheinatuadagokala
(367 .05)
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4) Esan beharrekoa da aurreko analisiak lehen mailako predikatuei dagokiela . Ikus
daitekeenez, AspP edo PP hauxk (subjektulpredikatu harremana mantentzeko gai bide
direlarik), aditzaren osagarrian sortzen dim Brigarren mailako predikatuen kasuan ordea, AspP
edo PP horiek loturazko aditzaren VPko adjunktuak izango dira eta, Zabalak (1993) uste
duenez, beraien predikatuaren subjektuak PRO kategoria isila izan behar du, hots, adizki
jokatuaren argumentu baten errefereurzzia hartu behar du, eta bed da ez-ageria. Azkenik,
adjunkzio-puntuari dagokionez, hauxe defenditu du hizkuntzalari honek: subjektu iragangaitz
eta osagam zuzenari dagozkionak, euskaraz V' mailan eta eskubialdetik sortzen dira (8la), eta
subjektu iragankorrena, Wan eta halaber eskubialdetik-(8ib), perpaus neutroetan aditzetik
beste biak baino hurbilago agertuz.10
(81b)

(ala)
IP

SPEC

I'

SPEC

1

VP

VP

P

I

DP
Asp /PP
V'
DP

DP//**`*~

AspP~P

rR0

V
PRO . . . .

5) Holrela ba Zabalak (1983), sarrera lexikal diren loturazko aditzak eta laguntzaile diren
loturazko aditzak bereizi ditu . Guk geuk, irizpide teoriko berak erabiliz, hauxe esan behar
dugu : eskutartean ditugunen artean, sarrera lexiko diren loturazko aditzak, eta laguntzaile diren
aditz laguntzaileak ditugu Gero-n.
5a) °Edun aditzarekin batera dauden partizipo batzuek ergatibo kasu-markako subjektu
egilea har dezakete. Horrelakoetan, jakina, adizki jokatuak ez-esreferentziakide den argumentu
propio bat dauka, eta sarrera lexikaltzat har genezake. Hortaz, ez genuke hemen adizki
izenki-predikapena + loturazko aditza baizik
perifrastikoa,
-errepikaturiko (41)-.
(41)

bar ezau libunnto hunen ruitua . . .zeutra, zeurk

egina baitzendu

bezala

(011 .16)

5b) °Edun partizipioarekin batera dauden beste partizipioek -errepikaturiko (36)-, bere
argumentu egilea ezartzen diote adizki jokatuari . Honelakoetan, °eriún buru funtzionala izan
liteke, eta egitura osoa adizki perifrastikoa. Hipotesi horren aidehauxe dugu: 5a)an sarrera
° Subjeku uagankotrari dagokion izenki-ptedikatua aditzetik hunbilago-agettzeko arrazoia, aditzaren eraketan aditzenoak inflexioko zati guztietan zehar jaeaten duen buruz buruko mugimenduan datza .
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lexikala antzeman dugularik, ez dago aspektuzko esangura berezirik. Hemengoetan ordea,
nolabaiteko ondorioa adierazten duen adizkl perifrastikoa lortu dela dirudi . 5a) eta 5b)ko
egiturek amankomunean duten beste pauza bat, partizipioaren izaera iragankorra da; bere
azalpena orden, bi fenomeno desberdini egoki lekioke : sanrera lexikalek badute bere osagarria
hautatzeko ahalmena eta beraz, 5a)ko °edun sarrera lexikala (aditz-)partizipio iragankorra
hautatzen duela onartuko dugu. Buru funtzionalek ordea, ezin hauta dezakete inolako
isladapenik. 5b)ko V (aditz-)partizipioan lepora lekioke murriztapena : Abney (1987) eta
Grimshaw-en (1990) ideiak geureganatuz, buru lexiko batek ezin islada dezake (bese isladapen
lexikoaren gainern) edozein isladapen funtzional, eta onar genezake partizipio iragangaitzek ez
da~ °edun buruko IP isladatzerik .
(36)

Zoren zorua eta lurra . . .berak eginak eta bere eskuko baititu

(084 .24)

5c) Ikusiak ditugu beste egitura guztietan, adizki jokatuak ez dauka argumentu propiorik
(eta beraz, laguntzailetzat har daiteke), baina gainera, egitura guztiok daukate aspektuzko
esangura berezi bat. Ikus hurrengo adibide errepikatuak:
(45)

(48)
(55)
(58)
(61)
(65)
(69)
(69)

Dedbsratua daduka anarterain oigurikitzeko
basatia eta ihes egina zebilan
Halatan du aitak csku, . . .huta eginakdohazinean jaikitzeko
Z eren nola bethi baithoa, eta bethi aldatuaz, ez da behin are lehena .
handik harat guztiak doazi beheitituaz. . . eta bare inda~ fakatuaz
egince aremediatu,nahŕz dabilarena
ez Jakinez =tan iragan gabihzala
indarra en eakastea da, abataten faltatzea, ezin eginez egoitea

(075 .17)
(192 .05)
(184 .27)
(040 .24)
(078 .12)
(046 .02)
(107 .13)
(119 .0(3)

Laburtuz bada, Zabalak (1993) profilaturiko esparru teorikoan, aditz jokatuaren osagarria
den predikatuan VP dagoenean, adizki perifrastikoaren izaera, adizki jokatuaren izaera
laguntzaileari, alegia argumentu propioen ezari lotuta dago. Ez da ahantzi behar gainera, autore
honen esparru teorikoa askoz ere zabalagoa dela, eta gurre Ian honetatik kanpo loturazko aditz
tradizionala den izan aditza ere, laguntzailetzat hartu behar dela .
6) Aurreko kontuetatik at, beste arazo bat dugu konpondu gabe : esana dugunez, izenkipiedikatuko partizipioaren aditz-ezaugarliguztiak VP horren bidez azal daitezke ; zer egin ordea
aditz-ezaugam horietaz gain partizipioak izenondo-graduatzailea duenean (82)?
(82)

plazerreienianagoazara

(121 .24)

Zenbait partizipiotarako (eta IX sailean ere zenbait aditz-izenetarako), CP-DP onartu dugu
oraingoz, hau da, D determinatzailea, here NP osagarri arruntaz gain CP har lezake, gutxienez
ebidentzia morfologikoari begira . Horri jarraikiz, beste bi onarpen egin genezake (82a) azaldu
ahal izateko : a) -ago nolabaiteko QP zenbakarri-sintagma baten burua izan liteke, bere
osagarria AP izenondo-sintagma, edo AMP litzatekeelarik . b) AMP horren ordez, VP-IP ere,
izan liteke QP horren osagarria (82b) ; horrela bai aditz-ezaugarrien agerpena, bai -ago
delakoarena, azalduta geratuko liratekeelarik .
(82a)
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(82b)
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C -a, hau. . .

SPEC

MP

SPEC

C

r

SPEC

VP

SPEC

I' -ago, -egi, -ona

SPEC

I

V

osagarria

V' -t(z)e, -i, -tu, F3

osa~

V

t(z)e, -i tu, 0

V

4 .- Partizipioa + -(e)z (geroz)ko
Oso autore gutxik aipatu dute egitura hau . Txillardegik (1978), ezin erranez lezin
erranezko, ezin ikusiz lezin ikusizko, ezin ikusi /ezin ikusizko bikoteak aipatu ditu eta
Villasantek (1979), Axularren beraren gogorruz gerozkoa, denbora joanez gerozko damua eta
eriruz gerozko debozinoan. Izan ere, Gero-k egitura honen adibide-kopuru handi samaria du .
.a) Egiturok, perpaus dim zalantzarik gabe, absolutibo-osagarri zuzena (82-84), datibo
zeharkako osagarria (83) edo absolutibo-subjektua (80) dutenean .
(82)
(83)
(84)
(85)

ur xorta bat em ezin izanezko probetasunera ethorri baitziren
bada bertze bat. . .bekhatoreari berari gaitz eman nahfzkoa
Zeren huta baita gogoarena, naturaleza bonxatu nahizkoarena
urda . . .denbora,joanez gerozkodamua

(156.35)
( 186.31)
(248 .05)
(383.14)

Badaude inolako perpaus-seinalerik gabeko adibideak (86-87) . Honelako kasuetan,
partizipioa + absolutiboa delakoaren sailean ikusi ditugun egiturak ditugula pentsa

dezakegu : izen modura jokatu eta edozein marka hartzen duten partizipioak .
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(86)
(87)

Eta halako bekhatua -gogortuz gerozkoa- . . .bekhatua dela
Zeren bertzela, erituz gemzko debozinoan ez da zer fidaturik

(068 .01)
(139 .39)

Hala ere, ez dirudi gogortu eta erbu bezalakoek, bemien ezaugarri aspektua * direla eta,
izen modera joka dezaketenik (88 a-b), eta Villasantek (1973) ere, soilik izendondo eta aditz
modura jaso ditu.
(88)

* gogortuak bekhatu gehiago egitera enmango zaitu
* erituak ikantu egingo zaitu

b) itura hauek erlatibotzat jotzeko unean, honelako zenbait zehaztasun egin daiteke : ez
daukate
eko argumentuekiko errefraliziakidetasunik eta beaz, ez du erlatibotzat jotzeko:
izen-sintagmaren barrean nonbait adjunktaturiko CP-DP-PP-PP segi
izango dira, bi PPen
buruak -(e)z eta -ko izango direlarik
c) Nolabait soma daitekeen geroagokotasunaz gain" , egitura hauek, egitura absolutu
estandarrek bezala, 1) ezin eraman dezakete partizipioaren aurrean (82), eta 2) askotan
agertzen dira partizipioa + nahiz modura (82-94), eta 3) gero har dezakete (85-87),
baina horrelako kasuetan, partizipioa + instrumentala + gero
+
instrumentala azaltzen da

5 .- Laburpena

Instrumentaleko partizipioek, batez ere balio adberbialeko perpaus absolutuak eratzen ditu
Axularren testuan, kausahtatea edo modaltasuna adierazteko . Beste alde batetik, zenbait
elementu enklitiko hartzen du edukin semantikoak nabariki aldatuz : gerogokotasuna
adierazteko, gem hartu behar dute zenbait kasutan baldintza-kutsua antzeman daitekeelarik .
Gainera, Axularrek aditzak sortzeko bide lexikogenesiko berezia dauka, alegia i z en sintagma osoa + adlatiboa, kasu askotan -(e)z gero gaineratzen delarik Gero ere
dagonean, gerogokotasunaz gain baldintza, kontzesio eta kopula-kutsuak nahasten dira oso
edukin korapilotsua azaiduz. .ehin
+ partizipioa + gero duter perpausetan,
geroagokotasuna eta baldintza dira edukin semantikoak
lnstrumentaleko partizipioak, bigarrenik, tradizionalki aditz-perifrasitzat hartu izan diren
egiturak itxuratzeko ahalmen handia dauka testu honetan : a) partizipioa +
instrumental mugatua + Joan aditzaren adizki trinkoa, b) partizipio soila
+ nahi +

instrumentala +

ibili

/ partizioa + instrumentala +

ibili

aditzaren adizki trinkoa . Horretaz gain, ezin
+ partizipio +
instrumentala, egon eta ibiü aditzen aldamenean ager-daiteke, (izenki-)predikapenaren
eta adizki perifrastikoaren arteko egitura bat osotuz. Hauxe da izenki-predikapenetik hurbil
dagoen kasu bakarra Axularren instrumentaleko partizipioen artean . Edozein modutan, ikusia
dugu honelako adizki jokatuek ez daukatela ezaugarri propio nabaririk, eta beraz, adizki
penfrastikotzat joko ditugu behin betirako . lrizpide horiek erabilirik, absolutiboko partizipioa
hartzen dutenJoanetaibili aditzak, egoera berean daude eta°edun aditzak, azkenik, joskera
" Horrela bat, Akunaren (1979) idoikein bat, gero horrek gemagotasuna adierazten du adberbio estanda batez bezala .
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bikoitza du Axularren testuan : partizipioaren subjektutik desberdin den subjektua hartzeko
aukera dagoenean, °edun aditza sar era lexikala dugu, baina bestela, adizld perifrastiko baten
laguntzailea dela onartuko dugu bibliografiari jarrailnz.
Hirugarrenik, partizipio honek izenaren modifikatzaile diren perpausak sorterazten ditu atzizkia hartuz ; perpausok ez daukate barneko argumentutekiko
erref +entzialddetasun k, eta ezin liar daiteke erlát bo estandartzat.
(e)z (geroz)ko
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IV.- PARTIZIPIOA + MOTIBATIBOA

0.- Sarrera
Motibatibo kasua daralnan partizipioak, ez du anbiguotasun-arazorik Axularren testuan :
balio adberbialeko perpaus menperatu absolutuak eratzen ditu salbuespenik gabe. Remen,
aztertuko dugun kasulstlka, beraz, edukin semantikoena da soil soilik, sail bakar batean .
Lehenik, menperatuaren esangura nagusiaten baiezkáezezko ezauganiaren menpekoa dela
ikusiko dugu : adiera kontzesiboa kasu kuztietan nabari badaiteke ere (1), nagisia ezezkoa
denean kausa/ondorio edo modu/e~i-hom mana ezeztatuegiten dela dirudi (2).
(1)

(2)

gal~ da uaalna bedere
aurkibuagarik ~dot. . .onázatuq. ..ez dtt^hatgatih antaiarik
ahal guztia xukhatuagatik

(342 .20)
(288 .18)

Bigarrenik, ere enklitikoaren eragina aztertuko dugu : ere daukaten askok (3), kontzesio
arruntaz gain part izipioaa + inetrt,umentala + gero ere egituran (4) somatu
dugun kontzesio inklusibo bera nabari daiteke . Hala ere, hori ez da beti betetzen (5).
(3)
(4)
(5)

mugara hel ~o, nehork uki oz zitzan eta zorhituz gero ae geldi litezin
Eta are gehiago jokinagatik ete, on da disimulatzea
zergatik zu ete, giristino izanagatik ere, ez zara beldur izanen

(079 .28)
(207 .24)
(093 .28)

1 .- Egitura absolutuak
Ohizko autoreek' ez dute partizipio honi buruzko informazio berezirik ; hala ere Villasantek
(1979), egiturok zentzu kontzesiboa dutela adierazi du . Beste alde batetik, Axularren kasumarkadun partizipioek osotzen dituzten egituren ikuspegi orokorra lortzeko, Rebuschi-k (1985)
emandako koadroa zabal genezake, (6) itxuratuz .

ikus bitez lntxauspe (1856), Ithurry (1920), Azkue (1925), Lafitte (1944), Txillardegi> (1978), Goenaga (1980),
Goikoetxea (1978), Altuna (1980 g), Mujika (1980), Arejita (1982), Arejita (1982), Euskaltzaindia (1987 .
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P

Peipaus menlxretua
1~-predikapcna

kuua

A
Adbmbiala

Absolutiboa

Erletiboa Nominaliz

lzeaeren adjuntua

+

Pantitiboa
Instrumemala
Motibatiboa

Gauzak edonolakoak izanik ere, nagusi1CO .IP,adjunktaturiko CP-DP-PP direla onartuko
dugularik, hona hemen perpaus hauek bar ditzaketen edukin semantikoen berri :
a) Partizipioa + motibatiboa egiturako perpaus absolutuen esangura nagusia,
kontzesioa da Axulan en testuan (6-7), zenbait kasutan nagusiaren nolabaiteko geroagokotasuna
ere uler daitekeelarik (7) .
(6)
(7)
(8)

eta egitekoak izanagatik, barrenean bethi du bakea
eta zuk hari gaizi eginagatik. . . . oginen deratzula ongi
zerori hilagatik, hek bizirik geldi litezin

(289 .13)
(294 .24)
(131 .05)

Hauen eredu logiko estandarra, esana dugunez, (9) da.
(9)

A gertatu da eta Atik B ondoriozta liteke, baina -B gertatu da

Perpaus nagusia ezezkoa denean ordea (10-12), eredu logikoa (13) dugu, baina halaber,
(14) moduko zeozer soma daiteke.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

cz duzu orduan Jainkoa miserikordios dala entzunagatik zer bozturik
tormentak harruagatik. . . .ez dim berehala errendatzen
norat nahi den beha dagoela eginagarik, ez baita antsia
A gertatu da eta Atik B ondoriozta liteke, baina ez da B gertatu
Ak ez dakar B halabeharrez .

(095 .35)
(300 .34)
(304 .03)

Izan ere, elkarren aurka dauden baiezko esaldi A eta ezezko B ematea. A eta Bren arteko
kausa/ondorioa harremana ukatzea bezalakoa da . Horrela. part iz ipioa + mot ibat iboa
honetan oinarrituriko perpaus absolutuak, beti darama adiera kontzesiboa, zenbait kasutan
geroagokotasun-kutsua har dezake, eta nagusia ezezkoa denean kausalitate baten nolabaiteko
ukapena uler daiteke.
b) Ere partikula hartzen duen perpaus absolutuak, zenbait kasutan ere ez daukatenen
edukin semantikoa erakusten dute : kontzesioa (14-15) edo kontzesioa + geroagokotasuna (16) .

(14)
(15)
(16)

handi eta izigarri izanagatik ere, ttipi eta ezdeus iduritzen zaitza
gauzarik eztheusenaren gainean izanagatik ere, bekhatu mortal izanen da
hala ikhusŕagatik ere, han bese lekhuan uzten du
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(060 .20)
(170 .08)
(092 .32)
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Axularren test=, ordea, arrunt samarra da partizipioa + motibatiboa + ere
honek partizipioa + instrumentala + gero ere (17) delakoaren kutsu bera
hartzea (18) : izan ere, eredu sintaktiko berean (19) azaltzen da kasu askotan, aipatua dugun
kontzesio inklusiboaren adiera hartuz .
(17)
(18)
(19)

Ez emrtzeko, eta eroriz goro ere, jaikitzeko
(244 .01)
Eta hala hobo da anhitz gauzare em ez jakit a. Eta are gehiago jakinagatik ere, on da disimulatzea
(207 .24)
A hobe litzateke, baina -A gertatzen bada cm, B egin -A konpontzeko

2 .- Laburpena
Partizipioa + motibatiboa egiturak, balio adberbialeko perpaus absolutuak
itxuratzen ditu soilik Gero-n Beraien edukin semantikoen kasuistika, ordea, ez da hain
bakuna, kasu guztietan'~zentzu kontzesiboa antzeman badaiteke ere : perpaus nagusiaren
baiezko/ezezko ezaugarrien arabera, a) baiezkoetan kontzesioari geroagokotasuna gaineratzen
zaio batzuetan, eta b) nagusia ezezkoa denean, menperatuaren kausalitatea ezeztatzen dela
dirudi. Ere enklitikoaren presentziak, bestalde, kontzesio inklusiboaren kutsua gaineratzen du
(ask n), partizipioa + instr mentala + gero ere delakoan gertatzen den
bezi a
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V.- ADITZ-IZENA + ABSOLUTIBOA/PARTITIBOA/ERGATIBOA

0 .- Sarrera
Axularren aditz-izenak hartzen dituen kasu-marka guztien artean, sail hau aditz
jokatuarekiko koumunztadura daten kasu-markez osotuko dugu . Reraietatilq Axularren
partizipioak soil k kasu bakan batzuetan bartu du datiboa, eta gainera horrelako kasuetako -tze
atzizkidun hitzak, seguraski izenak dira (1-2) .
(1)
(2)

Zewn akhabatasari degola Iras eta ez Irreal
endioa dute gt- dispakixioamac, .eta preaaxzattidagolrn gzazia

298.06)
(339 .25)

1 .sailean, Gero-n oso ugaria,den absolutiboa ikusiko dugu : 1 .1 . saila, subjektu funtzioko
aditz-izei tarako izango da .1 .1 .1 . sailean, izenki-predikatu baten subjektua itxuratzen dutenak
ikusiko ditugu (3-5), Axu larrek erabili dituen predikatu gehienek subjektu-perpausaren egia
presuposatzen dutela ikusíz . Restelako subjektuak, Axularren testuan oso gutxi direlarik,
1 .1 .2 . sailean ikusiko ditugu (6) .1 .2. sailean, osagarri zuzenaren funtzioa duten aditz-izenak
ikusiko ditugu (7) .
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

on da Livio ~oak eman zam rmeiivaan hauxea
egitel.n haadia da . . .bethi cre gogoetea ego~
la- jakitea ele 3ainlmeaen doma zela
m1a haarlik sortzen den gemtik gemaa ibikzee
Ahio tuictik desiauen zucu Wc ua^ jart;¿ea

(201 .37)
(212 .20)
(240.30)
(023 .00)
(034 .08)

2.sailean, aditz- izena + ergat¡boa ikusiko da (8), eta 3 .sailean, partitiboa hartzen
duten aditz-izenak aztertuko ditugu Gero-n (9) .
(8)
(9)

=en du denboia hneaz eaotteak . . .zent
ez da. . .beatze obm e=k On eaiterik

it

o,xloar gaixto

(063 .14)
(223 .27)

4 . sailean azkenik, bi perpausen elementuen arteko erreferentziakidetasunez zenbait
gogoeta egingo dugu, agerian eta ageri,gabe dauden elementuak kontutan hartuz .

1 .- Aditz-lzena + absolutlboa
Rai aditz-izona + absolutiboa honetarako, bai geroago ikusiko dugun aditzizena + ergatiboa delakorako ere, bibliografian aipatu ohi dicen presuposizioa eta
inplikazioa direlako harreman logikoak hartu behar ditugu kontutan. Harreman hauek, oso
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aztertuak daude literaturan,' oinarrizko mailan behintzat : Zenbait predikatuk (aditz, izen eta
izenondok), subjektuaren egiari buruzko presuposizioa daramate ; horrela, euskal autoreek
aipatu dituzten poztu bezalako aditzek eta tnste bezalako izenondoek, beraien subjektuaren
egiaren presuposizioa daramate, edo bestela esanda, poztu edo triste predikatzeko,
subjektuak mundu errealaren barnoko egia izan behar du (10-11) . Erabaki bezalako aditzek
edo amets bezalako izen(ondo)ek, bestalde, ez daramate horelako presuposiziorik (12-13) .
Hala ere, Goenagak (1984) adierazi duenez, euskal perpausean isladapen sintaktiko zuzena
daukana predikatuaren ( * erotibitateá) ezaugarria da: emotibo diren predikatuek, -t(z)ea
subjektua hartzen date, poztu ltriste faktiboak (10-11)-zein erabarki /amets ez-faktiboak (12-13)
izanilq ez-emotibo diren predikatuek, bestalde, adizk jo'katuasi lotzen zaion -(e)la atzizkia
hartzen dute, jakin /egla faktiboak (14-15) zein esan /zalantzazko ez-faktiboak (16-17)
izanik.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(17)
(18)
(19)

Poztu egia mu za ezagutzeak
Triatea da ]o=da ilúzea
l anmbetean 5odupem jaatea embelá dut
Marts bat da hane 1a duplexa Bilbolo zedraan ízatm
Gaztetxeu itu duteja juidn dii
E,-¡a da Mílx1 etorai deja
Bi pextsom audzzka dela can didate
7alaatzazima da 1 I e1 etom dela

Horrela ba, bibliografiaren arabera Ian honetan aztertuao ditugun adizld jokatugabe guztiok,
predikatu emotiboekin batera egongo direla pentsatu behar genuke .
Perpaus menperatuaren egia nagusiaren baiezko/ezezko ezaugarriekiko sentikor denoan,
presuposizioaz gain, aditz jokatuak daraman inplikazioaz mintzatzen dira hizkuntzalariak .
Karttunen-ek (1971a eta b), predikatuen sei klase semantiko definitu ditu, kontu honi
dagokionez . Euskaraz ez da honelako sailkapenik gauzatu, baina adizki jokatugabeko
konplementazioa kontutan harturik, honelako hurbilketa egin liteke, Demonte-ren (1982) datum
jarraituz :
a) Lortu bezalako aditz inplikatiboak baieztatatzen direnean (20a), -t(z)ea menperatuaren
egia suposatzen da (20b), eta ezeztatzen direnean (21 a) menperatuaren gezurra (21 b) .
(20)
(21,

a
•
a
•

Loxtu mrn aitiladua but®tzea
Anikulua balatu nuen
Ez mrn lonu aníkt>lua bolatzea
Ez mien artilmlua bulatu

b) Ahantzi bezalako ezezko aditz inplikatiboek, -t(z)ea perpaus menperatuaren gezurra
inplikatzen dute (22b) baieztaturik daudenean (22a), eta egia (23b) ezeztazten direnean (23a) .
(22)
(23)

a
•
a
a

Ahantzi egin m en axgia ihazea
Ez num itzali argia
Ez mien abaatzi argia itzajtzea
Argia itzali nuen

' Kypaxskytanen Ian klasilmaz gain, ikus Karttuncn (1971, 1971 a . 1971 b eta 1973) . Welte (1974), Demonte
(1982), Kyrk (1982), Hemanz (1982) eta halaber Mujilm (1980), Goenaga (1984, 1985 a eta 1985 b) eta Osa (1988)
euslal auoxeak eie .
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c) Bultzatu bezalako bai-aditzek, -t(z)era menperatua baieztatzen dute (24b), baieztatuta
daudenean (24a) .

(24)

a
b

Lagvmk ganak km¡ hat~ b kmu mu
Gaumk luei Imlzen ditat

d) Ekidin bezalako ezezko bai-aditzek, -t(z)ea menperatua ezeztatzen dute (25b),
baieztatuta daudenean (25a) .
(25)

a
b

Ekiáin egin m = Inaelalm bideegabekelia egitea
Ez zen Lonelak D óidegabeI ria egin

e) Gai izan bezalako bai-aditzek, -t(z)eko nrenperatua baieztatzen dute (26b) ezeztatuta

daudenean (26a) .
(26)
b

Ez zinen egia egteli gai izan
Ez zenmen egia eaea

f) 2alantzetan jarri moduko predikatuek, -(e)la menperatua baieztatzen dute (27b), baina
soilik ezeztatzen direncan (27a) .
(27a) a
b

Ez nam m" tan jam deituln ninduela
Deitu mndmn

Hala ere, eredu hau soilik zenbait kasutan dago indarrean zeren eta predikatu hauen
aspektu, denbora eta moduzko ezaugarriek zeharo aldaeraz baitezakete perpaus
menperatuareldko harreman logikoa . Horretaz gain. euskara orokorra aztertu beharrean testu
(zahar) bati eutsi behar zaionean, gaineratiko oztopoak daude : izan ere, perpaus bakoitza aztertu
behar litzateke, presuposizio edo inplikazio-harremanik ote dagoen finkatzeko . Hortaz, esan
beharrekoa da mota honetako gogoeten balioa maila orokorrean soilik kokatu behar dela .
Perpaus-konplementazioaz eta zehazki euskal -t(z)ea konplementazioan kontutan hartzeko
dagoen beste kontu bat, gramatika tradizionalaren ikuspegiari legokioke : menperatuak
nagusiaren barrean betetzen duen funtzioa . Rerez, guztion ezaguna da aditz - izena +
absolut iboa perpausak, zentzu tradizionaleko aditz iragangaitzen subjektu eta iragankorren
osagarri zuzenaren funtzioa betetzen duela . Azken bereizketa hau erabiliko dugu hain zuzen,
Axularren -t(z)ea formak aztertzeko ; zer esanik ez, geroagoko 2 sailean ikusiko ditugun
ergatibokoek, subjektu-funtzioa beteko date beti . Presuposizio eta inplíkazio direlakoekiko
hurbilketa bazterreko informazio modura ematen saiatuko gara, absolutibo zein ergatiboko
aditz-izenetarako.
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1 .1 .- Subjektu-funtzloko adltz-lzenak'
1 .1 .1 .- Izenkl-predlkatuaren subjektuko adltz-izenak
Absolutibo kasukoa izanik, edozein aditz iragangaitzen subjektu izan daitekeela pentsa
liteke lehenengo hurbilkea batean, baina Axularren testuan behintzat, soilik izenldpredikatuaren subjektua dago maiztasum handiaz. Izenki-preddikatuok, bestalde, sarrera lexikal
ugarikoak izateaz gain, hiru motatakoa+k-dita Gero-n : izenondoa, izena eta izena + izenondoa .
a) Izenondoak, aisit, atsegin dudos, erraz(ago), gaitz, gai'xto, garratz, handi, hobe,
hobengabe, irsusi, izigarri, justu, labur, latz, miresteko, on, penagarri, pernos, plazent, sori
eta zilhegi dira gutxienz (28-32). Restalde, asko zenbatza le zehaztugabea aipatu behar da .
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Ado da ernsiaea alüaa dela
Probea gezueti izaboa, ez da haba mmeaee1n
Ez zen soai eta ez zilbgi bide luzexik iradaiwa
Zemn bar1, areldn ihardumzea dudos da eta perilm
ataegin da eta plazent Jainlmemn bidean eta zerbitztan ibiltzea

(025 .17)
(128.26)
(134.17)
(220.30)
(317.36)

Izenondoen artean, erraz (33-34) eta gaitz (35-36) direlakoek aipanlenberezia du, zeren
eta -t(z)ea haueldn batera agertzeaz gain, VII sailean ikusiko dugun -t(z)en eta -t(z)eko
fore ekin ere ager baitaitezlm Axularren testuan.
(33)
(34)
(35)
(36)

ez da emz. . .lastenaten gal arazitzea
(059 .08)
Hala lm moldez ezen enazago bait haztmz minzaaea
(226.21)
eta gaitz litzateIr koruarzea mla gobematzen dioen
(021 .19)
Zenn gaitz izaren da, he iotzelm oaeaean, eritasmez eta oiahazez laugatua iudenean, pemteatzia egitea
(135 .40)

b) Izenak, aingura, antsia, arrazoin, bekhatu, dolore, donua, erhokeria, erremedio,
eztheustasun, garazia, intenzione, ira, juramentu, kalte, merituago, ondiko, pena, plazer,
3Zenbait

lasu balanetan, aditz-izeaelm perpaus hawk snbjekdu ala bestelalo ftmtzioa ate dtzen fmimtzea ez da bonrn
enaza izan: a) Dakiguacz, zenbait kasntan eraialeal-t(z)e perpauaalizan editza eekuentzia dago ; esam dugonaren
acab=a, houelalmetan menpenuvak subjeleu izan gabe . izmlá-peedilmpem gauzatzen duela dirndi (I) . b) beste zenbait
Imatan. -= (z) e por~ + -=(*)* parpausa +ízan wditza dugo; honelalmetan . perpaus menpeatu
balmitzaren ezaugam eaeferentzialak aztertu behari dia, subjektua eta predilmtua zeüitzu dicen finlmtzekm : Qf1m
si on i.aitea dekalm perpauaak- izalá (abstaldu) gel» ago eta zclarztugabeagu adieraxteu du adimendutai egoitea
delakmak baim ; bemz. I sanxcn caen demmn aabem, lelmngoe izango da subjeldm, eta Agencia piedilaatua c)
Zcnbait lmsitan izma + - t (z) e parpauaa +íz= adit za dago ; hoaelakietan, izemk betetzen ditu garbild
sub~ izateln baldinzzapemk (III) . Dem deb. lean lasnetan, hitz-oidem bea exe eabil litelr subjelualpwdildtm
bereizk ,*,'- finl®tzelm, baim ideia Lau ez da autore S=ick omrtua : autore batzuk subjekdu/ptedilatu bereizkwrtm
cndfrrentzialitatr-cduliu ltonntan oimrsiturik dagoela tate bednte ere, baste tatzukL subjFldtn lrluaengo guoeaa
dagoena eta atribttm biganen guaean dagoena dele defenditzen dite . Gatbi dago hau eual®rak duen hitz-ordem
mugilmnaren testuingtuan indamk gabe degoela
(I)
Ett la= da San Gtegonok dioen bezala. dealroaxen.use-m
obtaz rim magín demleirneen, gogoz
(247.17)
b~,, engiarr
(II)
Zeren gtzon &wú~ da adimendtan egoitea
(265 .25)
(III)
zuk landik athcazten d=un aobebca deaboraren daltzea dela
(108 .15)
Azkanikk gogoaatu behaaelma da zenbeit aüoxemn ilmspegitik egitwa lauetatik betzuk ez dala izenlá -~pemk
eta, izaki baten ezangani bat ptediiatu Sabe bi izaláen arte-In ideatifitmzioa dagoela . Dakigaez, Zabelak (1993)
hoaelakmetaalm, Ix DP eta lotmazlm aditm dagoela defenditu du Azinik azpimanatu beban~ dire len homtan
relax mota Lonetalm angignitatea izan demleten beste egituak izen-aintagma + partizipioa +
abwlutiboa + izan
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probetxu, trabailu, seinalea usantza, eta zuhurtzia gutxiellez (37-41) .
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

justu da eta atsszoin, Jaimlmari enodatudkedoirea
anaitea
ez iizatelx erhuleria 3mgadkpisaeoa abeaeríikfla1eci
Zer tmbatla da atinind barkhavA a
Emanelat& eskapoaea. . .gamzia dala
baioa lake guztica gaimlo lakes, . . .da . . .geintik ve== ibikwa

(139.04)
(121 .21)
(212.14)
240.05)
(028.04)

c) Izena soila izan beharrean,
izena + izenondoa ere gertatzen da askotan testu
honetan (42-45), sarrera lexikalak murritz samarrak badira ere: 1) bekhatu arin, 2)balentia,
bekhatu, egiteko, erhokeria, ezagutzagabetasun, kalte eta konsolamendu handi, 3)gauza eta
seinale on, eta 4) gauza izigarri, gauza gaizki egina eta gauza komun gutxienez .
(42)
(43)
(44)
(45)

g~ oaa da. . .aáiadmari bogiaren edukitzea
Gezvnez jmameatu taten esiosa,. . .beldtata heudiagoa da
Baim egitelm haadia da. . .bethi ere gogoetan edoitea
Genre gama da. . . Sal~ iras~ b

(181.18)
(170 .10)
(212 .20)
(351 .03)

Perpaus menperatuarenegi presuposizioari dagokionez, Axularren testuan behintzat -t(z)e
hauekin batera faktibitatea gertatzen dela dirudi hiru predikatu-moten kasuan . Soilik zenbait
predikatuz erakusten dute nolabaiteko zalantza : a) gaitz eta latz izenondoek, n nperatuaren egia
presuposatzen ez dutela dirudi. b) zilegi izenondoa, idazlearen ideologiaren menpekoa izan
daiteloe: izan ere, Axularrek ez da zilegi esaten duen kasu batzuetan, ez dago oso garbi zilegi
ez izategatik nel ez gerta daitekeela ala horrelakoa batzuek egin arren giristino onek egin behar
ez dutela adierazi nahi ow duen.

1 .1 .2 .- Bestelako predlkatuen subjektuko aditz-lzenak
Axularren testuaren arabera, loturazkoak ez direnen artean, oso aditz gutxik har dezake
perpaus-subjektu hauelc batetik semantikoki esparru estu bati dagozkion etorri, heldu eta
sortu (46-49), eta bestetik baliatu (50) . (ŕainera loturazkotzat hartu behar den iduritu dugu
(51) .
(46)
(47)
(47)
(49)
(50)
(51)

1 .2 .-

Eta nota hetdik eortzen den gemtik gel om ibifzea
(023 .00)
Haudik w=en da useatza . . .eta azl enan, . . .hattzez prezarea
(073 .27)
Handik beldu da pobetaMem
^ ermmesezia, calza ibiitzea
(168 .08)
Hanik unte dot etboni zela ueantza, armtz balean, laxip tik etiznizean, gizomk ewaztei Pot eaúea
(264 .31)
oidulo omgi egitea, zar talla ahal daldddilaio
(118 .25)
eta zero plazent, aisit eta ermz idndtuko zafen Jainlmami zerbúzatzea
( 312 .30)

Osagarri zuzeneko adltz-izenak

Adizki hauek ere, oso kopuru murritzeko aditz jokatuekin batera ager daitezke . Perpaussubjektuen kasuan bezala, sarrera lexikalek, bere interes deskriptiboaz gain, kontu teoriko
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gamantzitsuak3 jar ditzakete agerian, eta :horregatik, interesgarria da sarrera horick zehazld
zeintzu di=n kontutan hartzea. Dena dela, zehaztapen garrantzitsua egin bebar da: aditz
bauekin batera dauden -t(z)e gehienek ez; daukate aditz-ezaugarri garbirik; izan ere, lan ponen
IX sailean ikusiko dugunez, -t(z)e atzizkia daramaten hitz batzuk izen hutsak direla onartu
behar da . Edozein modutan, kontu horl alde batera utzirik, presuposizio eta inplikazio
harremanen arabera sailkatuko dituguaditzole
a) Aditz gehienak (° edun, egin, erakutsi eta hartu) inplikatibo arrunten ereduari dagozldo:
aus-subjektua baieztatuta geldituko litzateke' , eta
predikatua baieztatuta dagoenean,
predikatua ezetatuta da, ~oenean, subj ktua gezur. . Mota honetako hanman logikoa, rz dugu
oro bar aurkitu subjektuko perpa nlcnperatuen artean (52-57).
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

eta zer e~ dvtu . .eiitaatmamn agerum baizen
kheinatzea egibeadada ez beztzeztk
beiak ]mtzen¿u b~ gemeza =nao~ eta juetízia egi aa
zeran bornelu #"M ezmxean, . . .Jaínlosien meuaz lantu gull editaa cm~ dure
ez zuek bede dif
tatak gutiogo eta be~treak gehiago irauua baize*

(341 .27)
(035 .07)
(220.03)
(037.22)
(201 .10)

b) Akhabatu, eduki, erremediatu, luzatu eta utzi aditzek, eredu faktiboa darainate, hau da,
baieztatuta zein ezeztatuta egonik, subjektuaren egia presuposatzen dute, baina beraiekin batera
dauden -t(z)e elementuak ez dita inoiz perpaus garbiak (57-62) .

(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

Eta ez da m .. .utzz tetar pemebemtzea, eta aitzmemt iragaitea
beber den gemtik gemm ibiltua utzi
ez dugu mieerilordiazen espemntzsn beldatadk egin beber, da ez ñdartzia barien 1
egitea, eta aztum geixtoen tazea, gemlm berate beber
Bert~ gaizid mznzaaea we V~ o ilmrdeateaz, raid duzu errenodistu
bertze erdia, zahartzea, cmdo akhabata baitzeten
ez zadukatcn bekhatu etsaiaten gaiue.nea

(300 .32)

(100 .10)
(194 .20)
(111 .15)
(213 .13)

e) Deliberatu aditza (63), gai da menperatua ezeztatzeko, bera ezeztatuta dagoenean .
Raieztatuta dagoenean, ez bide darama inolako inplikaziorik .
(63)

Deliberntu =m tore mammeaduen koepdzzea

Restalde esan beharrekoa da deliberatu aditzak, -t(z)era
hartzen dituela .

(318 .32)

eta -t(z)eko

osagarriak ere

d) Eriden ,aditzak, baieztatu egiten du menperatua (64), bera ere baieztatuta dagoenean .

(64)

bere

ian ele ~en bada etmia, beluteea itbaizum, Idea da erantzutea zar

' Pmdillatuaren baruak (gehienbat iwmondoak), 0-papera ematen dio bore osagarnaren guaean sortzen den
aiguarentwzi, 0-papera 'p oposizioa' izan daitekeebeik Eonetaz gala, burs bzorrek askotan burra enlaten dio
argumeztu bo®. Mala deslaiptiboam antzematen dizeu zuusdz apeaolG ~~,;tmdrik izan lezaute 0-teor a bomkin hairs
zurce. Edozein lasutaa, garbi dogo prodilaita guztiek ez dutek 0-paper burl craztam. Bestakle, .eran beianelza da guzti
hoza absolutibo dm- aditz-iron gmtalazalm belio duck, reten eta segumsld, bu eubje1Qw, bel osega>ri-fmtxiaa
dmezalS gone bezean sortzem beitiza, pzedibmta-bulleren osagaruan laic zzmea
Kasu honetan easlam omlunz an gaze, ez Axuknek egin dan perpans honetaz edo barter.
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egiaea da ontuan?

(277.20)

e) Desiratu aditza, faktibitate eta inplikazioarel iko indiferente da -errepikaturiko (7) eta

(65)- .
(7)
(65)

Alde batetik desimzen zuen tide omeen jarzzea
Zeten gnztiek gane sa1bameadas, eta lehen babo lehen bed~ il]dnk ikhuueadesimztea
baitute

(034 .08)
(359.31)

Azkenik, azpimarratu beharrekoa da bai osagarri bai subjektuko partizipioek, Axularren
testuan, absolutibo pluralaren marka har dezaketela (66-67) .
(66)
(67)

Huata>ik . . sorb dita lmlte haudiak, . . .ea egitele tan ibentzeak
mldtzu lunuumduak, gemtik gemaa ibiltzeak

( 186 .38)
(389 .16)

Laburtuz, Axularren testuan oso aditz gutxik hautatzen du perpaus-subjektua segurtasunez :
desiratu, °edun, erakutsi, erremediatu eta utzi .

2 .- Adltz-izena + ergatiboa
Aditz-izen honeldn batera dauden adizki jokatuetariko bakoitza, soilik behin aurkitu dugu
Gero-n : akhusatu, alegeratu, barkhatu, behar, desbistatu, °egidin, ekharri, galdu, gibelatu,
haserretu, khendu, laztu, nothatu, (okhasino) eman, (on) egin, sendatu, sua piztu eta ukitu
(68-72) gutxienez . Edozein modutan, perpaus garbiak itxuratzen direla azpimarratu behar da .
(68)
(69)
(70)'
(71)
(72)

Gehiago balio ;du eta gebiago egiten du,, orai hnmen egun batez obm oatan enplegatzeak, gem
pu:gatornetaa mtlr babez pemtzen egoiteak hum
kasditasunetan ibikzeak, .,,gibelatzen du aebo& egin mhí duen oxtasum
Zoreu hal4 ibikzerak ezduusainol n
Zeten emane ezltmdm Oz du deueek ere hala gilanan ukaun . . nola bere senlarta bmtzeaelin
diabillroh jakireak
1ni o plazer bandi bel m konuideratzeak, akgemizen du

(105 .08)
(196 .31)
(269 .05)
(237 .39)
(368 .02)

3 .- Aditz-izena + partltiboa
Partitiboa daraman aditz-izena, oso eredu zurnulean agertzen da testu honetan: ez
+
° edun /izan
+
(menperatuaren elementuak) + aditz-izena +
part it iboa. Aditz-izenak bere aldetik badu zenbait kasutan elementu propiorik (gehiago,
oihuz, ergatibo-subjektuak, izenki-predikatuak. . .) eta benetako perpausa dugula onar dezakegu
-errepikaturiko (9) eta (73-77), baina kasu askotan ez da horrela (78-81)s .
a

°fidaa aditaaaen kasuan, ekme tu propioak sabe aushtu duga aditz- in= beti, baina dakig mcz hotzek ez du
eaan
tnhi halabebaaez -rze atzizládua lnnek izenak dizenik
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(9)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)

ez da. . .bertze obm oirk
(082.13)
7wrn loztua lmmphtuz ~, ez iiLk,gehiago
ae
(152.02)
ez da pwbeann,gabe ego~, eta oz atheam oülmz
(101 .31)
ez dda gezo . . .jaialasmaz probetxatzertk iza
(219.15)
Bexaz ez da ezetz e,miterk, bar~bebr diogugeinn eteaian
(296.38)
ez da bemz ¡mnber keta oz fe~ eta finloedoiterik
(040.39)
ez da p ~srik, ox de gol cúk ota ez tdl~
(084.27)
ez da ibikurik eta ez bghz
ir, ez duda eakapalzerik, b%tzen dita 1ehemz bemtze gogoeta
Eta í1án ez dnela e
(038.20)
molde lxtza
(392.21)
pem m
faik eta akhtrba eetik,ixmtva ez dnm
on

editerik

(223

~

.27)

bizitzenk

edukiaerik

Rukatzeko, zenbait gogoeta teoriko egin daiteke aditzarekiko kotnunztadura duten hiru
kasu-marka hauei buruz, bai eta gainontzeko aditzyi$en guztiei buruz-ere .
a) Absolutiboa edo partitiboa` daramaten perpaus tnenperatuak, aditz jokatuaren osagarrian
sortzen direla onartuko dugu, subjektu zein osagarri zuzenaren funtzio tradizionala betetzen
badute ere .
b) Ergatibokoak, aditz-sintagmaren espezifikatzailean sortzen direla onar daitelae .
c) Guztien gainean, murriztapen serrnantiko nabariak daude . Murriztapenak, osagarri/buru
harremanaren esparruan kokaturik azaldu ohi dita . Espezifikatzailean sortzen den subjektuaren
gainekoak, hain zuzen ere, subjektua VParen barrean sortzen dela onartzeko arrazoietariko bat
izan dita .
d) Esana dugu absolutibotergatibo&datibo kasua daramaten euskal izen-sintagmetan NP-DP
dagoen bitartean, bestelako kasu guztietan NP-DP-PP dagoela . Honek zehaztasunak behar ditu :
DParen agerpenak, bai izen-sintagma arnmtetan bai adizki jokatugabeetan, ikerkuntza sakona
behar du euskaraz, kontu asko baitago i1un; Ian honetarako, besterik ez dugularik, ebidentzia
morfologikoari eutsi diogu (82) : partitibo eta instrunnentaleko partizipioak, CP-PP ;
motibatiboa, CP-DP-PP ; inesibo arkaikoko aditz-izena, CP; absolutibo/ergatiboko aditz-izena,
CP-DP; gainontzeko aditz-izen guztiak, CP-DP-PP . Partitiboko aditz-izenari dagokiorez,
partitiboko partizipio absolutuan ez bezala, PP ez dugula onartu behar da . Izan ere, Zabalari
(1993) jarraikiz bereizi beharrekoa da perpaus ezezkoak bezalako polaritate-egituretako
partitibo marka, eta polaritaterik gabeko egituretakoa . Lehenengoa, Axularren aditz-izenetan
dagoena, ez litzateke kategoria lexikoa, eta beraz ez legoke inolako postposizio-sintagmarik.
CP izango genuke ;kasu beran legoke ezezko, hots polaritatezko zer + partizipioa +
partitiboa egituretan. Rigarrena, P postposizio-kategoria lexikoa litzateke, PP isladapena
gauzatuko lukeena .
(82)

Aiolatibo l®sú estxuMma}a/partitibo lasu inbereaea bereizkmlza zertan datan ilastelo, jo be&i Bellatti (1988) eta
oybxcabalen (1990) laaetaxa.
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Adizida

NPIAParea bameko
adjtnktualoaag

&latiboa

Nominalizazioa

-tue

Izeaa+ VPAspP

CP-DP

CP-DP

CP +izena

CP

-tulik'
-luz

CP-PP-PP + le .

CP-DP

-i(z)cik

CP

-t(z)eko

CP-PP

Adizki
perifraaükoa
VP-AspP-AuxP

VP-AePP-PP
VP-AapP-AuxP

CP-DP-PP

-t(z)ea(k)

-t(z)en

VP-AapP

CP-PP

-tuagatlk

-t(z)ere. . .

IP edo VParen bar- Izeakineko adjmkloaag predikape .a

CP-DP-PP +izlizn.

CP-DP-PP

CP + lzenondoa

CP-DP-PP

CP

CP-DP-PP -DP

CP-DP-PP

4 .- Erreferentziakidetasunak
Perpaus nagusi eta menperatuen argumentuen arteko erreferentzial idetasunak kontutan
hartzea, interesgarri gerta daiteke ikuspegi deskriptibo zein teorikotik .
Esana dugu absolutibo, ergatibo zein partitiboa daramaten -tze egitura hauek, zenbait
kasutan behintzat, perpaus-seinale garbiak daramatzatela : batetik, aditz-sintagman kokaturik
bide dauden izenki-predikatuak (83-85) . bestetik aditz-sintagman edo intlexio-sintagman
txertaturik daudelceen adizlagunak (87-89), eta azlaenik aditz-izenaren argumentuak diren
ergatibo (86), absolutibo' (87) , partitibo (83) eta datiboko (84 eta 89) izen-sintagmak .
(83)
ez zen zon eta ez zilegi tide luzelik imgaitea umm joaitea
(84)
abemtsa tee gezmti izaitea, i adizudi beld atu anna dela
(85)
gauza ltnmuz)a da eta adumlea, oimk liláts izaitea
(86) '
Amak baunazi dithiazen emaitea bezala da pzobeaú etmitea eze
(87)
bazxiik lrldu da paobetasuna, eeumes1eiia, celaran itahwa eta lai olrriu izaitea ete
(88) on da beldtatntan zaudeneaneze ongi egitea eta ot>ta onetan enplegatzea
(89)
cz da bcedia baina algez gebiago da. . ., probcan 7ainlvairn izcncan emaitea

(134 .17)
(128 .09)
(129 .13)
(156 .01)
(026 .14)
(349 .0/)
(151 .35)

Azken argumentuoi dagokienez, zehaztasun gehiago emateko beharrean gaude ; izan ere,
argumentuo horiek, nahi7 eta -tze- perpaus arrant batean sarturik egon, zenbait kasutan ez
daude ageri . Ikuspegi teorikotik, ezaguna da horrelako kasuez hizkuntzalari sortzaileak
kategoria isilez mintzatzen direla . Absolutiboko aditz-izenari dagokionez, Gero-n, honelakoak
ditugu: a) zenbait kasutan, argumentua ez dago agerian baina ez dago inolako arazorik
adizkiaren erregimenaren eta testuinguruaren bidez zein den fmkatzeko -errepikaturiko (86a/ó)

' Geroago ikusilt , dugunez. aditz-izenelan peepaus guztiek genikiboln osagaai zuzee bar dezalxte aula-m modum
eláakklzz euel®lkáeten eta bai bemz Axuianen testitan ele .
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eta (87a/ó)-; honelakoetan pro kate$oria isila dugula esaten da; n b) beste zenbait kasutan, oz
dago inolako argumentua asmatzerik eta PRO arbitrarios dagoela osan ohi da (89), c) azken
kasu batzuetan, subjektu agorldun perpausa agramatikala izango 1itzate joe,' baina ageri oz den
elementu horren erreferentzia, nagusiko argumentu batena da -errep laaturiko (7a/b) ° -; azloen
hauctan, PRO a=unta dugu : kategória islla da halabeharrez, --eta kontrolatzaile izeneko
argumentu batek ezartzen dio errefencntzia, argumentu ~latzailea nagusikoa delarik.
(86)
(87)
(89)
(7)

a
•
a
•
a
•

Amak basraaü dithianem emiitaa beala da pa+beazi cmaitea o
T>bmamea oaibes bpmla da paobead enaitea ens
ea da ado gaizlai egitea dc. .I~i gaizl i£ k ez egiteiz, baim a agi epa bein x diogu
ea da ado 5aizlai egitea dealamaú guk gaizlón1c ez e~ lmiu ongi epa bebe diogu
Jmamertaaahitz egitea, . . .i£ermsio mantm da
Aide bntebk desnazca zuea bide aman jartua
*Bezak a1dc tatetik de maaan zuen tam bide amen jartzea

(136.01)
(216.42)
(173 .15)
(034.08)

Lerro honetatik, interesgarria izan daiteke aurretik ikusiak ditugun partizipioen
erneferentziakidetasun-kontuak berrikustatzea eta geroagoa aztertzeko ditugun aditz-izenen
erreferentziakidetasun sareak ere aurreratzea :
a) Ergatiboko aditz-izena, (subjektuko) kategoria isil berak agertzen ditu : pro (90) eta
PRO arbitrarios (91) . Euskara orokorrean, ez dago ergatibokoak subjektu ageria izaiteko
arazorik (91), baina Axularren testuan ez dugu bat ere aurldtu.
(90)
(91)
(92)

kalme atsu izaiseak
lldmazzu zer egáea edo e agiten duen. . .mieerŕlmrdios eta
Orden zema apaataturik ibikzeak . . .enea zeta taitu todeln . . .zenbait etsaigea
vontutan lmtzelma da Axulaaek sabjeldu agezizik ez ~zea leabih ez izo

(147 .43)
(216 .18)

b) Partitiboko aditz-izeneko egitura, adizki jokatuaren osagarria da beti. Axularren tesiuan,
nagusiko argunlentuekiko erreferentzialáde ez diren subjektua ageriak daude -errepikaturiko
(9)- ; absolutiboko osagarriak ez dauka horrelakorik Gero-n, baina euskara orokorrean posible
da (93), subjektu errematizatuko testuinguruetan behintzat .
(9)
(93)

ez da . . .bertzc obra onek on egiterik
embalá di* neukegitea

(223 .27)

e) Esana dugunez, absolutiboko partizipioak Axularren testuan itxuratzen dituen egitura
batzuek, barneko argumentu isil baten erreferentzia daramate nagusiarekiko inolako
erreferentziakidetasunik gorde gabe eta nolabaiteko perpaus erlatiboak osotuz (94) . Reste
egitura batzuek, ez daukate inolako erreferentzialddetasunik (95) .
I

Izan em, cuelo, gazte7ama eta italiea bezala . eta ingelesa edo fiaateeea ez beala . pm-dnop bizlauiza da : lelmngo
motatm hizlamtzpk, aditz-inflexio abexatsa bide dote eta bemten bid- subjelduak (eta lázlmntza betzuetan objelnu
biak) berreslma fem ditezmz, perpamak ez dita azgamextu bosiek agerian izan 'behar. Benz, esen dezagm (82/86)
perpausen egoezz euslmzak prodmp pazamerioa duela (hau da bizlamtzetan zebax alda1asna den ezaugath baten talio
jakm bat duela).
Zer esanik ez, PRO delako kategoria isilak daraamtan aazo teozika ga>mstzitsmk ez dim Ian honetan ikatzelmak
PROnn existentz a azaltzea saiatu izan den Kotsrolauen teoriak, alde tatetik zimbonatm dug= Kasmren teoziareI in
zerikusirik duea (PRO lnsarik gabekDa delarik) baiza beste aide tatetik hemen aipatu baino egiago ez dug=
Uztarduaren tebrian daua bere o wna. Teoria horretaalo, Lasnik'& Uiiageseon (1988) lana izan daiteke
hucbillaeta oma.
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(94)
(95)

jmtiziak ese, behin azoatua, bipeaen etrepedmem boitizkiego geztigaezen da
calme emok eme halaren egonari

(305 .08)
(200.29)

d) Partitibo, instrumental eta motibatiko partizipioek Gero-n dituzten egitura absolutuetako
argumentu (isil)ek nagusiko argumentuekiko erreferentzialddetasuna gorde dezakete (96) ala ez
(97-98) .
(96)
(97)
(98)

mla zme aita Jaum, . . .onez eta hiziaz ere lm*tu guti eginik, joan zen Domielaiom
mla betak bastsengam urziz, ez den deslmrgnók egitea
gtaza fiu atm de, patzu hemdk nmz ez urimragadk, ez dela esmitelmalc ma
at1 im atik em, osgi athamtzes4, ttipitzemgo

(003 .12)
(165 .17)
; efa
(156 .11)

c) Dakígunez, partitibo edo instrumentaleko partizipioek, aurreko kategoria isilekin
zerikusirik ez duten beste egitura batzuk sorterazten dituzte : cl) absolutiboko erlatiboak, hots
opetatzaile baten aztarna daukatenak; c2) zer +
partizipioa + partitiboa,
zeinak galdegilearen mugiulendual aztarnarik utziko ez balu ere, PRO subjektua baitu ; c3) t(z)eko + izena dirclakoak, zeintzuek, geroago ikusiko dugunez, ez baitaiijcate
barneko argumentuekiko ;eneferentziarilt~ c4) erlatibo ammt samarrak direr -t(z)ekoa batzuk,
zeintzuak VIII sailean ikusiko baititugu.
d) Geroago ikusiko 'ditugun -t(z)era, -t(z)ean, -t(z)eaz eta -t(z)eagatik direlakoetan
oinarrituriko egitura absolutuetako argumentuek, nagusiko argumentuekiko
erreferentziakidetasuna izan dezakete (99-101) ala ez (103)'a .
(99)
(100)
(101)
(102)

Handik uste dut ethom zela usastza, armtz l®lean, lunpotik etlartzemi, gizomk, emztei pot egitea
(264.31)
zesen ofzio6k ez emkurteaz, . . . perikan zi beitzitnen bere aitak
(019.14)
Zalmmkm AzIa famatu hma, mze fiaez kanpotik eta baneaetik mmzlatma zan Adkzem
esmitcgatik . .bietan behm t dela edulá lmriu eta ardma
(262 .21)
guztiak eie ongi konauze,u, plazer baino desplazar gebiagi imiten duzula
(251 .20)

e) -t(z)era, -t(z)etik eta t(z)en direlakoetan oinarrituriko kontrol-egiturek,
halabeharrezko subjektu ez-ageria daramate ; subjektu horren eneferentzia, adizki jokatuaren
zentzu sortzaileko osagarriarena da halabeharrez (107-109). -t(z)en aditz-izenak, bere aldetik,
erreferentziarik gabeko subjektu ez-ageriak har ditzake (110), -t(z)ea delakoak bezala .
(107)
(108)
(109)
(110)

here azpian zedutzan bek tat en beitzituen be= plezerem eta aisiam bizitzera
Eta bain da goce, cien ez baita behin ere asetzen eta ez ansikitzetik eta bere fahen gogam
ekarthetik gelditzen
erml~a handie dele, guk gente bmmn dammag usa, eta armen dugaaa, beldatuen mien eta
otaa aren egiiengero beailm gacela
Hum da habla gaicto saithim, atbemtzen eta erremediatzen gaitza

(015 .11)
(274 .18)
(077.49)
(065 .09)

' a Egitma absolutu eta nagusiaren srtelao errefemntzraiadetasun-eza gertatzen den gehienetan, nagusiak duen
intrantsitibitate seknndarioari zor raio: Arla uacztatu zutemk dim seguraslo zeozer adienui nahi zuteml ; baiaa
u mUatu zuen embifi behanean urraztatuazen dagoelaril4 ez dago azalelm errefezentzia ddetasunik
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f) -t(z)eko aditz-izenak Axularren testuan sorterazi dituen perpaus absolutuadberbialck,
nagusiarekiko erreferentziakidetasuna izan dezakete (111-112) ala oz (113) . Erlatibo batekin
pareka litezkcenek, halabeharrezkoa ez-den argumantu baten erreferentzia darar mte eta halaber,
izan dezaloete adizki jokatuaren argwi]entuekin erreferentzialcide ez den argun enáuik (113) .

(111)
(112)
(113)

sstato bet, larpetaren edmtzelm,'zeooiosk goiti thiratarik, penetzen uta
Zen ez beita bslslosei-prskatzaUesk, koberamekoperilik
mer bride izasen da bide bsttaák eskapatzeko

(332.43)
(0,19.42)
(244 .09)

5.- Laburpena
Aditzarekiko komunztadurako kasu-marka daramaten tze-perpausen artean, soilik
absolutibo, partitibo eta ergatibokoak dira garrántzitsuak Axularren testuan, datibokoen artean
ia bat ere aurkitu oz dugularik
Absolutiboko partizipioak batez ere izenki-predikatu baten subjektu-funtzioa betetzen-du
testu honetan. Axularren testuan bederen, absolutibokoak dira plural-marka onartzen duten
aditz-izen bakarrak Predikatu-funtzioa daramaten izen, izen + izenondo edo izenozidoak,
bestalde, kopuru nuirriztukoak dira, berrogeitamar bat orotara, eta gehienek nagusiaren egia
suposatzen dute baiezko zein ezezko izanik ere . Presuposizio- eta inplikazio-harremanak, askoz
ere beterogeuoagoak dira subjektu-funtzioa ez doten aditz-izenetako egitura guztietan. Osagarri
zuzeneko funtzioa duen absolutiboko-partizipioa, oso kopuru murriztuko aditz jokatuekin
batera agertzen da, eta ergatiboko adibideak ere oso gutxi dira . Partitibokoak, ezezko `edwt
¡izan aditzekin batera agertzen da soilik.
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VI. - ADITZ-IZENA + INESIBOAIINSTRUMENTALAIMOTIBATIBOA

0 .- Sarrera
Aditz-izenak, berez, deklinabideko edozein kasu-marka har dezake izen-sintagma arruntek
bezala . Euskal hizkera desberdinen arabera, ordea, aditz-izenak (edo partizipioak) ez ditu kasumarka guztien bidez perpaus menperatua itxuratzeko . Izan ere, bibliografia ugaria dago adizki
jokatu batek izen-sintagma eta perpausa hartzerakoan mantentzen duen paralelismoaz (etxera/
egitera joan, etxetiklegitetik etorrL . .) Axularren aditz-izenak, kasu-marken arabera sailkatu
ditugu, hasiera batean benetako perpaus menperaturik osotzeko gai ote diren kontutan hartu
gabe. Horrela, aurreko V sailean aditzarekiko komunztadura daramaten kasuak hartzen dituzten
aditz-izenak aztertuak ditugu: Absolutibo, ergatibo eta partitiboko aditz-izenek, eratzen dituzte
perpausak Gerv-n, baina datiboak, antza denez, ez . Hurrengo VIII eta IX sailetan, bi talde
homogeneo samar ikusiko ditugu : halabeharrezko kontrola eskatzen duten aditzekin batera
azaltzen diren aditz-izenak (-tzera, -tzetik eta -tzen) eta -tzeko hurrenez hurren. Testuan
topatu ditugun beste aditz-izen guztiak, hau da, gainontzeko kasu-marka guztiak hartzen
dituztenak, sail honetan aztertuko ditugu . Edukinaren aldetik, sail homogeneoa dugula esan
dezakegu, soziatibo, inesibo, instrumental eta motibatibo kasuek (bereziki azken biek) beti
baitaramate nolabaiteko edukin zirkunstantziala . Ikuspegi sintaktikotik, aldiz, soziatiboa
perpaus menperatutik kanpo dago Axularrenean,' datiboa bezala.
1 sailean, bada, inesibo kasu-marka daraman aditz-izena ikusiko dugu, aldiberekotasun (1),
modaltasun (2) eta puntualtasun (3) edukin semantikoak aipatuko ditugularik .
(1)
(2)
(3)

Gaizki egúean, eta egin ondoan, guztietan atsegin hartzen dute
bilhatzen dituzte bianda gaziak egarriaren pizteko, eta pizturik edatean pizer
gehiago hartzeko
giristinoak giristinoekin, ahaideak ahaidekin, eta herrikoak herrikoekin
bezala, bidean inkontratzean, deus galdegiten deratzunean

(070 .24)
(354 .27)
(216 .06)

2 . saila instrumentalerako izango da; kasu honek oso kasuistika sintaktiko interesgarria du
testu honetan (oso harreman sintaktiko/semant ko nabariak baititu adizki jokatuarekin), baina
sailkapen tajutuena, edukin semantikoen bidez lor daiteke : gaia (4), modaltasuna (5) eta
kausalitatea (6) .
(4)
(5)
(6)

Bada fintasuna, bere hítzaren leial, eta jabe izaŕteaz, ez da czar erranik
Egin bitezi erraúeaz, egin zituen
Zerbitzariak alfer egoiteazberaz, . . .merezi du gaztigu

(085 .02)
(084 .25)
(024 .11)

3 . sailean, motibatibo kasu-marka daraman aditz-izena aztertuko dugu Axularren testuan .
Mota honetako egitura adberbialen esangurak, helburua (7-8) eta nolabaiteko kausalitatea (910) dira.
' Aurkitu ditugun guztiek,izen-ezaugarriak dituzte inolako aditz-ezaugarririk gabe (1), edo ez dute inolako elementurik
(II) .
(1)
(11)

Eta halatan orhoitze hunekin, eta esperantza hunekin batean. . . .ez zaiku presentea hain labur iduritzen
(102.17)
kondenatuaren penatzea konparatzen da ardiaren belharjatearekin
(381 .07)
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(7)
(8)
(9)
(10)

halakorik ez enzuteagatik, behaniak heraten dituzte
bettze dhela, atferekeriatik this eg reagatikere biliar den trabailatu
Nola be~
Zemn halakoak usain onaetna&gaak, anaiten baitio bere but un fama gaixtoa
Bada lagar baten jateagatik, gizon baten, are bare ondoko guztiekin, haiot eera kondenatzea

4 . sailean, azkenik, -t(z)ekotz I-t(z)erako I-t((lerakoan l-t(z)emkotzat I-t(z)eketan
izenak aztertuko ditugu ; berauek adibide balean batzuk baino ez daukate .testu honetan .

(173.13)
(012.00)
(269 .15)
(037.06)

aditz-

1 .- Aditz-izena + inesiboa
Beste kasu-markadun adizki gehienen kasuan bezala, partizipio honen edulúnak ere oso
aipatuak dira bibliografian,2 datuak, ordea, oso zatikaturik daude, eta esanguren kasuistika .oso
nahasturik dago soziatibo, inesibo eta instrumental kasuen esparruarekin : .soziatibo eta
inesiborako, kausa, aldiberekotasuna, progresibitatea, baldintza eta mkoatibitatea; inesiborako,
kausa, aldiberekotasuna eta baldintza; instrumentalerako, kausa, segurtasuna, sentimendua,
baldintza, modua eta gaia
Axularren aditz-izen honek, askoz ere eredu mugatu eta garbiago, du: a) modaltasuna (1013), b) inkoazioa, hots menperatu eta nagusiaren arteko aldiberekotasun puntuala (14-16), c)
menperatu eta nagusiaren arteko aldiberekotasun ez-puntuala (17-19), eta d) aldiberekotasun
ez-puntuala gehi bests kutsu bat -modua (20-21), helburua (22-23), eta puntualtasunaren
zalantza (24)- .

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

eta pontu batean, mundua haste Babe zeta erraitean, huts egin bazuten e e
baitzuen bets plazer desordenatuen konplitzeko
non begietako bista hemem gauze edetnm eta plazenten ikhustean, banoki loriatu
zena . . .penatuko baits
Halatan bekhatu egitean, kulpan eta hobenean, berdin izan zirenak
Zeren orduan, erakutsiko du Jainkoak here bothers handia : Ez egitekoaren
hastean, baina bai premiarik handienean
nota baits mahaian jartzean ez zarela lehenik jarriko, etxean sartzean ez zarela
aitzinean sarthuko: edatean ez duzula lehenik edanen
Handik uste dut ethoni tela usantza, arrotz kalean . kanpotik ethortzean,
gizonek, emaztei pot egitea
itsasoz dohana, jalean, edatean. . . . badoha
batzu zahartzean hasten dita prestutzen
Jerusalemeko tenploaren egitean, . . .bazebilen obraren coke
ez diazozula beha bekhatuaren egitean hartzen duzun atseginari
bekhatu baten egitera dohanak konsidera baleza, zenbat pena eta atsekabe Tragan
behar duen baten eguean eta egin ondoan
bekhatuaren egitean iragaiten den denbora eta bitartea
Jainkoaren manamenduan konplitzean, Tragan behar diren neke trabailu guztiak
Korinthioek here eriegearen izendatzean eta koroatzean usatzen zuten
zi)imonietarik bat zen, ekhartzea here aitzinera beira bat ur

(020 .16)
(239 .07)
(377 .42)
(380 .32)
(085 .31)
(17t .39)
(264 .31)
(040 .34)
(126.04)
(153 .01)
(335 .20)
(335 .26)
(293 .04)
(316 .13)
(264 .31)

Esan dezagun azkenik perpausok nagusiko inflexioan nonbait adjunktatutiko CP-DP-PP
segidak izan fitez~

1

Ikua gutxienez Lanamendi (1745), Lafon (1943), Laffite (1944), Arozarena(1951) . Mitxelena (1969), Txillardegi
(1978), Villasante (1978 eta 1979)Euakaltzaindia (1987 a), Haristchelhar (1980) eta Mujika (1980).
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ere: aditzera eman, atsegin hartu eta (0 /ongi /trebetasuna /atsekabe) (des)egin aurkitu' (3639)
(36)
(37)
(38)
(39)

Ez behingoaz, baina maiz eta anhitzetan usatzeazegiten da trebetasuna
Egin bitezi erraiteaz, egm zituen, eta desegin bitezi eraiteaz, desegin ditzake
Are gehiago, eremusinen eta bertze obra onen ondokoetara uzteaz, emaiten duzu
aditzea gibeletik eta umiititik nahi duzula argi diazazuton
Emazten artean dabilanak, hekin solhastatzeazatsegin hartzen duenak, eta
guniatekin ere ez dala erortzwen beldur emiten duenak

(062 .03)
(084 .25)
(158 .02)
(259.06)

Damu egin eta damu hartu
sekuentziek ere, modaltasun garbia adie razten dute,
lehenengo kasuan behintzat harreman semantiko nabaririk ez dagoelarik (40-41) .

(40)

(41)

2 .3.-

Egun batez galdegin zeraukaten Dionisio filosofoari, ea zertzaz egin ahal ziazaion gizon batek bere
etsaiari damurik eta atsekaberik gehiena? Eta ihardetsi zuen hitz gutiz eta laburzki: Prestu izaiteaz
(198 .16)
Bai ordea damu hart= dut, jendek one baithan cz denaren erraUeaz, eta bai batzutan denaren em agertzeaz
eta banatzeaz
(291 .02)

Kausalitatea.

Kausalitatea(ren ezeztapena) adierazten duten -t(z)eaz menperatu hauek ere, ez bide daude
aditz jokatuarekiko harreman semantiko garbian : harreman semantikoa ez da oso trinkoa eta
gainera, ez dugu aurkitu maiztasun handiz agertzen den aditz nagusirik . Bestalde, esan
beharrekoa da aditz-izen honek motibatiboko partizipioarekin ezaugarri amankomun batzuk
dauzkala: zenbait ezezko nagusirekin ;batera,-kontzesioa eta kausalitatearen ezeztapena
adierazten direla dirudi (42-43), partizipioaren kasuan bezala (44).
(42)
(43)
(44)

Zuri bogia atheratzen deratzunari zuk ere atheratzeaz. ez da handik zurea sendatzen
Beraz ez duzu zuk ere desohorerik izanen, bertze munduraino igurikitzeaz
Oinari behaztopatuagatik, ez dio eskuak kolperik emaiten

(194 .24)
(220 .10)
(209 .13)

Baina baiezko nagusi batzurekin batera ere, nola edo halako kausalitatea adierazten dela
dirudi, menperatu eta nagusiaren artean borondatezko ñabardura ezin antzeman daitekeenean
behintzat (45-46) .
(45)
(46)

Zerbitzariak alfer egoiteazberaz, . . .merezi du gaztigu
Alfer egoiteaz, erortzen dira egiteko handitan

(024 .11)
(032.32)

Ikus mota honetako sekuentziak aditz-sintagmatzat hartzeko anazoiak daudela (1).
(1)
Zeren perilean eta galdu gordean ibili diren gauzen edŕreiteaz, atseginago hartzen baitugu, bethi em
segurean eta peril gabe egon direnen ikhusteaz baino
(354 .04)
Bestetik, ikus bedi frogatu aditzazekin batea dagoen bat :
(III)
Ordea nola guk orai bertzeren baithan ikhusiz, eta gure baithan ere zahartuz eta flakatzeazfrogatuz,
baitakigu . . .hil behar dugula
(042 .25)
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2 .4 .- Edukin semantiko nahasiak .
Orain arte ikusitakoaren arabera, garbi da$o Axularren -t(z)eaz perpausek oso joskera
interesgarria eta aberatsa dutela. Beste adizki askoren kasuan bezala, ordea, edukin
semanttkoak ez dira beti garbiak. kuspegi horretatik ere, gogoeta berriak egiteko aukera
eskainiko digu adizki honek :
a) Gutxienez gaia eta modaitasuna adierazten dituztenak, ondorio abstraktu ezemozionaletako talde semantikoen sar litezke batera : arrazoin / esker lirabaz Imerezunendu
Ibekhatu /kalte /probetxu Iped1 + lzati l°edun (41-54) .
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

Ez dut uste presuna zahatnk, pmbeutu anhitz izanen' duela bote zehartzean onheet, modest, pausatu eta
(119 .20)
305 egatu izalteaz
Z.er esker uste duzu izanen duela, edo irabazieginen duela zahar ezinduak etaaiati bidem hamtatúrik ez
Ilkitzeaz?
(119 .24)
baditudi arrazoina izan zukeiela egin zuenaren egiteaz
(129 .16)
Zer esker edo merezimendu uste duzu izanen duzula, ia ezin gehiago daidizunan, eta hi tzera etsitu
(141 .02)
duzunan ttatu gaixtoen uzteaz
(111 .37)
ez baita heken haustaz kaherih eta ez konpiúzeazprobetxurik
Hunelako juramentu hauken egiteaz, oz da bekhaturik
(172.01)
Baina oraino bi bian egoiteaz, halako perilik ez baliz ere
(262 .01)
Zer probetxu da bide luzean lotzeaz, gogo duen lekhura heltzen ez bada?
(302.24)

Edukin semantikoen sailkapena honelako konplexutasunera heldu delarik, azpimarratu
beharrekoa da adizki jokatuarekin batera agertzen den inn horrek, berebiziko garrantzia duela:
izenaren beraren edukinean, nagusi eta menperatuaren arteko denborakidetasuna' soma
daitekeenean (hots arrazoin, merezimendu, bekhatu eta peril izenen kasua), gaia delako
edukina gaineratzen zaio modaltasunari . Esker, irabazi, probetxu eta kalte izenek ez dute
onartzen horrelakorik, denborakidetasun-eza ere badaramatelarik. Bestalde bai -t(z)eaz
pepausetan, bai beste edozein menperatu adberbialetan, borondatezko edukin batek finkatzen
du modaltasun eta kausalitatearen arteko zalantza. Edukin hori garbi ezin antzeman daitekeen
neurlian, kausalitatea desagertu egiten da, armtnin izenaren kasuan kus daitekeenbezala (5557) .

(55)
(56)
(57)

eta igurukitzeaz, . . .ptobetxu baino kalte gehiago heldu zeiela
baldin konpützeaz, zenbait kake, nehork lehen uste ez zuenik, sonzcn eta agertzen ez hada
Urdeak, bertze aberek egiten ez dutena, oraino minik gabe, ukúzeazbetaz egiten du marraska

(081 .25)
(172 .16)
(281 .25)

Gauzak edpnolakoak izanik ere, hona hemen esandakoaren laburpena :`

a

Zehazkiago, izen eta menperatuaren atteko kontsustantzialitata soma ;daiteke; hala-ere,; erabil dezagun ahalilt eta
berba linguistikoenak, logikaren mundutik kanpo .
Areago sakon liteke kasuistka korapilotsu honetan, honelakoak kontutan hartuz : kasu bakoitzan bi perpausen
argumentuen arteko emeferentziakidetasuna (zoren eta adibidez eubjekwen etroferentziakideekin batera arrezago gerta
baitaiteke modaltasuna eta nekezago kausalitata), eta adizki jokatuen denbora-(zeren eta adibidez adizki jokatuaren
etorkizunak spur bailezake beharrezkoa den denborakidetaaun hori) . Puntu hauek, kontutan hartu baditugu cm, ez digute
inolako ondorio interesgarririk eakaini .
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2.- Aditz-izena + instrumentala
Aditz-izen honek, oso kasuistika kon lexuko perpaus menperatuak ditu Gem-n . Areago,
edukin semantiko horiek, oso loturik dáude zenbait eredu slntaktikori, eta oso gogoeta
interesgarriak egiteko aukera eskaini zaigu, maila deskriptiboan behintzat . Izan ere, -t(z)eaz
perpausek, perpaus nagusiko aditzarekin edo osagarri zuzena + aditza egiturarekin
harreman semantiko nabaria daukate, eta horrela, perpaus menperatu honekin batera azaltzen
dim adizki jokatuak oso kopuru munitzari dagozkio, behin eta berriro azaltzen diren zenbait
aditzen kopuruari hain zuzen . 2 .1 : sailean, gaia izena,~ar lekiokeen edukin semantikokoak
aztertuko ditupu . 2 .2 .-ean, modaltasuna ikusiko da, 2.3 .-ean, modaltasuna, eta 2 .4 .-ean
azkenik, edukin semantiko anizkoitzekoak . Edozein modutan, guztiak CP-DP-PP direla
onartuko dugu.

2 .1 .- Gaia
a) Aditz-izena + instrumentala
denaz bezanbatean egiturak,
nolabaiteko aurkezpen-funtzioa du, soilik kasu bakan batzuetan aurkitu dugu eta aditz-izenak ez
du inoiz aditz-ezaugarririk (25-27)'
(25)
(26)
(27)

Bada eskirtatzeaz donaz bezan batean ere ez naiz egiteko gabe
behintzat merezirzeaz denaz bezanbatean, ez duela barkhamendurik metezi
Ocdea izaiteaz denaz bezanbatean, bada Jainkoa baithan hanbat justizia, nola miserikondia

(009 .21)
(068.12)
(091 .11)

b) Axularren -t(z)eaz perpausak, maiztasun handiz daude zenbait perpaus nagusi
berezirekin batera: bl) -t(z)eaz + drhoitu legin /frogatu (28-30), b2) -t(z)eaz +zer
ernonik°edun /izan (31), eta b3)-t(z)eaz +kontu egin Ikontu eman Ikontu eduki Ikasu egin (3235) . Guztiotan, menperatu eta (izena + ) aditza delakoaren arteko harreman
semantiko nabaria dago.
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

2.2 .-

eta nitzaz ere othoitz egiteaz, arren othoi, orhoit zaitezi
ezkondua orhoitzen da here senharraz, eta bai ezkondu gabea ere, ŕzorratzeaz
Beraz ez usatzeaz, etsitua eta gogatua egoiteaz, eta guztien buruan haragiaren
platera, zein gauzaaphune eta ¡aburra den konsŕderarzeaz, egizu
Bada fintasuna, bere hitzaren Icial, eta jabe izaiteaz, ez da zer erranik
Bada are da erhokena handiagoa heriotzeko oreneraino, arimaren bezritzeazkonturik ez egitea

(011 .20)
(048 .18)
(253 .22)
(085 .02)

(134 .31)
Beraz ez halakoen aaean, ingurunera ongi behatu gabe, eta zeure buntaren begiratzeaz kontu eduki gabe,
sar eta ez enplega
(190 .12)
Edukibehardu kontu enzuteaz
(268 .05)
Faltarik ez duelo dakien presunak, oz du bertzerengaizki erraiteaz kasurik egin behar
(290 .05)

Modaltasuna

Modaltasuna adierazten duten -t(z)eaz perpausek adizki jokatuarekin harreman semantiko
nabaririk ez dutela dirudi; hala ere, adizki edo bestelakoen maiztasuna handi samarra da hemen
Edukin semantiko antzekoa duen -tzeaz hutsa eta, aurkitu dugu (1) izenburuetan.
(1)
Erremusina egiteaz eta handik sortzen den ptobetxuaz
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ere: aditzera eman, atsegin hartu eta (0 longi /rebetasuna / atsekabe) (des)egin aurkitu
39)
(36)
(37)
(38)
(39)

Ez behingoaz, baisa maiz eta anhitzetan usatzeazegiten da trebetasuna
Egin bitezi erraiteaz, egin zituen, eta desegin bitezi erraiteaz, desegin ditzake
Are gehiago, erremusinen eta bertze obra onen ondokoetara uzleaz, emaiten duzu
aditzera gibeletik eta urruititik nahi duzula argi diazazuten
Emazten artean dabilanak, hckin solhastatzeaz atsegin hartzen duenak, eta
guztiarekin ere ez dela erortzearen beldur erraiten duenak

4

(36-

(062 .03)
(084 .25)
(158 .02)
(259 .06)

Damu egin eta damu hartu
sekuentziek ere, modaltasun garbia adierazten dute,
lehenengo kasuan behintzat harreman semantiko nabaririk ez dagoelarik (40-41) .
(40)
(41)

2 .3 .-

Egun batez galdegin zeraukaten Dionisio filosofoari, ea zertzaz egin ahal ziazaion gizon batek bere
etsaiari damurik eta atsekaberik gehiena? Eta ihardetsi zuen hitz gutiz eta laburzki: Prestu izaueaz
(198 .16)
Bai ordea damu hartzen dut, jendek ene baithan ez denaren erraiteaz, eta bai batzutan denaren ere agertzeaz
eta banatzeaz
(291 .02)

Kausalitatea .

Kausalitatea(ren ezeztapena) adierazten duten -t(z)eaz menperatu hauek ere, ez bide daude
aditz jokatuarekiko harreman semantiko garbian : harreman semantikoa ez da oso trinkoa eta
gainera, ez dugu aurkitu maiztasun handiz agertzen den aditz nagusirik. Bestalde, esan
beharrekoa da aditz-izen honek motibatiboko partizipioarekin ezaugarri amankomun batzuk
dauzkala: zenbait ezezko nagusirekin batera, kontzesioa eta kausalitatearen ezeztapena
adierazten direla dirudi (42-43), partizipioaren kasuan bezala (44) .
(42)
(43)
(44)

Zuri begia atheratzen deratzunari zuk ere atheratzeaz, ez da handik zurea sendatzen

Beraz ez duzu zuk ere desohorerik izanen, bertze munduraino rgurikitzeaz
Oinari behaztopatuagatik, ez dio eskuak kolperik emaiten

(194 .24)
(220 .10)
(209 .13)

Baina baiezko nagusi batzurekin batera ere, nola edo halako kausalitatea adierazten dela
dirudi, menperatu eta nagusiaren artean borondatezko ñabardura ezin antzeman daitekeenean
behintzat (45-46) .
(45)
(46)

Zethitzariak alfer egoiteaz beraz, . . .merezi du gaztigu
Aller egoiteaz, erortzen dira egiteko handitan

(024 .11)
(032 .32)

Ikus mota honetako sekuentziak aditz-sintagmatzat hartzeko arrazoiak daudela (1) .
(1)
Zeren perilean eta galdu gordean ibili dicen gauzen edireùeaz, atseginago hartzen baitugu, bethi ere
segurean eta peril gabe egon direnen ikhusteaz baino
(354 .04)
Bestetik, ikus bedi frogatu aditzarekin batera dagoen bat :
(111)
Ordea nola guk orai bertzeren baithan ikhusiz, eta gure baithan ere zahartuz eta flakatzeaz frogatuz,
baitakigu . . .hil behar dugula
(042 .25)
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2 .4.- Edukin semantiko nahasiak.
Orain arte ikusitakoaren arabera, garbi dago Axularren -t(z)eaz perpausek oso joskera
interesgarria eta aberatsa dutela. Beste adizki askoren kasuan bezala, ordea, edukin
semantikoak ez dira beti garbiak. Ikuspegi horretatik ere, gogoeta berriak egiteko aukera
eskainiko digu adizki honek.
a) Gutxienez gaia eta modaltasuna adierazten dituztenak, ondorio abstraktu ezemozionaletako talde semantikoen sar litezke batera : arrazoin / esker /imbazi Imerezimendu
lbekhatu /kalte /probetxu /peril + izan I°edun (47-54) .
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

Ez dut uste presuna zahanak, probetxu anhitz izanen duela bere zahartzean onhest, modest, pausatu eta
sosegatu izaiteaz
(119 .20)
Zer eaker uste duzu izanen duela, edo irabazi eginen duela zahar ezinduak etsaiari bidera harmaturik ez
ilkitzeaz?
(119 .24)
baditudi atrazoina izan zukeicla egin zuenaren egueaz
(129 .16)
Zer esker edo merezimendu uste duzu izanen duzula, ia ezin gehiago daidizunean, eta hiltzera etsitu
duzunean tratu gaixtoen uzteaz
(141 .02)
ez baita heken hausteaz kalterik eta ez konplítzeazprobetxurik
(171 .37)
Hunelako juramentu hauken egiteaz, ez da bekhaturik
(172 .01)
Baina oraino bi bian egoueaz, halako perilik ez baliz ere
(262 .01)
Zer probetxu da bide luzcari lotzeaz, gogo duen lekhura heltzen ez bada?
(302 .24)

Edukin semantikoen sailkapena honelako konplexutasunera heldu delarik, azpimarratu
beharrekoa da adizki jokatuarekin batera agertzen den izen horrek, berebiziko garrantzia duela:
izenaren beraren edukinean, nagusi eta menperatuaren arteko denborakidetasuna 5 soma
daitekeenean (hots arrazoin, merezimendu, bekhatu eta peril izenen kasua), gaia delako
edukina gaineratzen zaio modaltasunari . Esker, irabazi, probetxu eta kalte izenek ez dute
onartzen horrelakorik, denborakidetasun-eza ere badaramatelarik . Bestalde bai -t(z)eaz
pepausetan . bai beste edozein menperatu adberbialetan . borondatezko edukin batek finkatzen
du modaltasun eta kausalitatearen arteko zalantza . Edukin hori garbi ezin antzeman daitekeen
neurrian, kausalitatea desagertu egiten da, arraznin izenaren kasuan kus daitekeen bezala (5557) .
(55)
(56)
(57)

eta igurukuzeaz, . . . probetxu baino kalte gehiago heldu zeiela
baldin konpûtzeaz, zenbait kalte, nehork lehen uste ez zuenik, sortzen eta agertzen ez bads
Urdeak, bertze aberek egiten ez dutena, oraino minik gabe . ukitzeazberaz egiten du marraska

(081 .25)
(172 .16)
(281 .25)

Gauzak edonolakoak izanik ere, hona hemen esandakoaren laburpena :`
6 Zehazkiago, izen eta menperatuaren arteko kontsustantzialitatea soma daiteke; hala ere, erabil dezagun ahalik eta
berba linguistikoenak, logikaren mundutik kanpo .
6 Areago sakon liteke kasuiatka korapilotsu honetan, honelakoak kontutan hartuz : kasu bakoitzean bi perpausen
argumentuen arteko erreferentziakidetasuna (zeren eta adibidez subjektuen erreferentziakideekin batera errazago gerta
baitaiteke modaltasuna eta nekezago kausalitatea), eta adizki jokatuen denbora (zeren eta adibidez adizki jokatuaren
etorkizunak spur bailezake beharrezkoa den denbotakidetasun hori) . Puntu hauek, kontutan hartu baditugu ere, ez digute
inolako ondorio interesganirik eskaini .
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(58)

Bi,perpausen arteko
denborakidetasuna

¡zona

Edukin semantikoa

arrazoin

+

gaga/mod

bekhatu

+

gala/mod/kaus

esker

mod/ka us

irabazi

mod/kaus

~

~

mod/kaus

merezimendu

galalmodlkaus

peril

gala/mod/kaus

prooetxu

mod/kaus

b) Gai, modaltasun eta kausalitatearen arteko eduki anzikoitza adierazten dutenak, ondorio
abstiaktu emozionaletako taldean sar litezke batera: b t) Dámuago °edun, -t(z)eaz perpausarekin
oso harreman semantiko nabaria duena, eta b2) emozioen arlo semantiko perpaus nagusia
duten besteak aipa ditzakegu bigarrenik : ahalketu, alegeratu, asaldatu,1kharatu, izitu, lamitu,
laztu, (memoria) nahasi, nekhatu, tristatu; hauetan ez bide dago subkategorizazio-harremanik
(59-64) .
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

damuago baitzenduke zeure anaia baten kalteaz, eta hacen hala izaireaz, egiten eta erraiten dcauzkitzun
(206 .13)
bide Babe guztiez baino
Eta hala orduan, predikariez, konscilu onez, eritasunez, bere lagunak hi tzen zaitzala ikhusteaz,
(067 .06)
igonziriez, eta hunelako bertze peril mueta batzuez, ikharatzen da
Nola ardia otsoaren ikhusteaz latzen, lamtzen, asaldatzen, izitzen eta ikharatzen baila : Hala egiten gata
(181 .35). .
gu ere etsaiarekin batzeaz eta inkonttatzeaz
Eta' guztietan enperadore erhoa, hortzak hirriturik, itriz, beha zegokan : Mirailoan bezala hartan miratzen
(228 .30)
zen, hacen alegeratzeaz alegeratzen zen, eta tristetzeaz tristetzen
Baldin Aingiru huna triste albaledi, edo ahalke, uste dut ezen anima baten galtzeaz, eta etwu gaixtoak
(359 .02)
dammakola ikhusteaz, triste litekeiela, eta ahalke
Bada memoria ere bere baithan nahasiko eta nekhatuko da, here faltaz hartara dela, eta bethi hala egon
(377 .12)
behar duela orhoitzeaz

Aipatu beharrekoa da damu ea&m delakoak gafa/kausal tatea daraman bitartean, damu
egin /hamu direlakoek modaltasun garbi samarra adierazten dutela -e repikaturiko (40-41)-.
(40)

Egun batez galdegin zeraukaten Dionisio filosofoari, ea zertzaz egin ahal ziazaion gizon batek bese
etsaiari damurik eta atsekaberik gehiena? Eta ihardetsi zuen hltz gutiz eta laburzki: Prestu izaiteaz
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(41)

(198.16)
Bai otdea damu hattzen dut, jendek ene baithan ez denaren erraiteaz, eta bai batzutan denaren ere agettzeaz
eta banatzeaz
(291 .02)

c) Galdu (65-71) eta gutitu (72-74) aditzek, modaltasun eta kausalitatearen arteko
zalantza azaltzen dute.
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

Edozuezharatzeazbere loriatik galduko duela?
(093 .35)
Nola getotik ge ibi tzeaz galtzen dugun denbora
(101 .00)
Hirur moldez etran ahal diteke galtzen dela denbora . Lehenbizikoa, bekhatu egiteaz eta bekhatutan
egoiteaz
(107 .21)
Bigamena, galtzen da denbora, gogoeta ato, bano, dens balio ez duten batzuetan egofteaz
(108 .02)
Hixurgarrena, gakzen da denbora gotputzaten plazeretan fbfftzeaz
(108 .18)
Halatan denbora iragana, hain gauza handia eta babosa, gerotik gerora ibiltzeaz galdu duguna, ememedia
ahal ditekeien moldean, etmmediatuko, koberatuko eta erdietsiko dugu
(114 .33)
ordea gibelat behatzeaz,galdu zen
(302 .31)
Baldin uste baduzu, emaztetan anhitz usatzeaz, emaztetako gutizia gutituko
zaitzula,enganatzen zara
(253 .01)
aldin defendatze hartzaz eta hartan pensatzeaz, gutitzen bada bekhatuaren tentamendua
(261 .32)
Eta hala manamenduen emaiteaz, manamenduak gutitu zerauzkigun
(321 .38)

d) Bekhatu /bidegabe lkalte egin sekuentziek, modaltasun eta kausalitatearen arteko
zalantza daramate (75-80), bekhatu Ikalte izan direlakoek gai eta modaltasunaren artekoa
bazuten ere -errepikaturiko (51-52)-.
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(51)
(52)

Ez duzu eginen juramenturik Jainko falsoez, zeren hartan bide gabe egin ziniazaio egiazko Jainkoari,
hari dagokan ohorearen, bertzeri emaiteaz
(168 .27)
bekhatu egiten duzu halako jutamentuaten egiteaz, eta am bekhatuago haren konplitzeaz
(171 .25)
bekhatu egiten duzu halako juramentuaren egiteaz, benial bedere
(171 .33)
handle izanen da halaber, eta itsusia izen saindu liaren, banoki, premia gabe, eta egiaz ala gezurrez
mintzo den konturik egin gabe erabiltzeaz egiten den bekhatua eta deekortesia
(175 .11)
Orduan ez borkhatzeaz, zeure buruari egiten diozu kalte, eta ez zeure etsaiari
(221 .05)
Beraz handle da halaber here amuaz, Aingiruei luzamendutan ibihzeaz egiten derauegun bidegabea
(356 .04)
ez baita heken hausteaz kaherik eta ez konplitzeaz probetxurik
(171 .37)
Hunelako juramentu hauken egireaz, ez da bekhaturik
(172 .01)

Laburtuz bada, perpaus nagusi eta menperatuaren arteko harreman logikoak, hurrengo
puntuekiko sentsibleak dira perpausotan :
Batetik, bi aditzen arteko harremana, garrantzizkoa da menperatuaren edukin semantikoa
finkatzerakoan eta nolabait, harreman hori aditz-bikoteetan oinaniturik dagoela esan liteke .
Bestetik, eta izena + aditza moduko aditz(konposatu)en kasuan, izen-sarrera lexikal
berdinerako ere, aditz jokatugabearen aldaketak nabardura semantiko ezberdinak gaineratzen
dituela dirudi.
Ikus bedi orain -t(z)eaz delakoaren ikuspegi orokorra (81) .
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Menpetatua(k)

Nagusia

-tzeaz denaz bezaabatean
edozcn aditz

othokukgin

8 611

zer etranik °edunrtzan
kontu egin/eman/eduki
kasu egin

aditzeea unan
ateeg nldarnu-hattu ;

modaltasuna

(dea)egin
ongilp!ebossune/wtohabe egin
ezezko nagusi batzu,

gaztigu tnenezi
knit. heldulsortu

kaunalitatea

baste baiezko batzu
-tz.az

arrazoin

merazimendu
bekhatu

odaltasuna
oed

unAzan
gaiafinod/haus

pail
damu

gaia/kausalitatea

ahalketu
alegeratu
asaldatu
ikharatu
izitu

gaialkausalitatea

larritu
laztu
(memoria)nahasi
nekhatu
tristatu

esker
bekhatu/bidekabe/kalte egin

mod/kausalitatea

galdulgutitu

Bukatzeko, zenbait gogoeta teoriko egiteko beharrean gaude . Izan ere, adit z - i z ena +
instrumentala honen kasu batzuetan, adizki jokatuarekin edo izena + adizki
j okatua sekuentziarekin harreman semantiko nabaria dagoela esan dugu. Hala ere, -t(z)eaz
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perpausak ez dauka aditz jokatuaren osagarria eskuragarri,7 eta gainera, aditzak ez bide du
menperatua halabeharrez hartzen . Horrela, onartu egin beharko dugu menperatu hauek
argumentu eta adjunktuen arteko ezau,*arriak dauzkatela, eta baliteke era berean talde
homogeneoa ez izatea, hau da, batzuk adj unktu hutsak eta beste batzuk argumentu-izaeratik
hurbilago egotea . Edozelan izanik ere, CP-DP-PP direla onartuko dugu . Menperatuak izan
ditzakeen kategoria isilak, hurrengo VII sailean azalduko ditugu, -t(z)era direlakoenekin
batera .

3.- Aditz-izena + motibatiboa
Ohizko bibliografiak, beste askotan bezala, informazio partziala eskaini digu, motibatiboa
daraman partizipio .edo aditz-izeneko egitura hauen perpaus-izaeraz zein edukin semantikoez :
kontzesioa, kausalitatea et helburua.
Motibatibo kasu-marka daraman aditz-izenak esparru semantiko garbi samarrak ditu
Axularren testuan :
a) Helburuzko edukina, soilik bakan batzuek adierazten dute : al) Ezezko edozein
menpeaatiueldn (82-87), eta a2) baiezko aditzera emaiteagatik (88-90) eta erakusteagatik (92)
aditz-izenetan soilik.
(82)
(83)
(84)
(85)

(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

ez dugu, bekhaturik ez egiteagafk, plazerik utzi nahi
(096 .32)
eta ez zara fidatzen eta ez othoitzen, -media ahal ditzakeiela halaber, bekhaturik ez egiteagatik, ethor
ahal dakidizketzun atsekabeak eta egitekoak
(097 .04)
jende prostuek, halakotik ez enzuteagadk, beharriak hersten dituzte
(173 .13)
Zure etasiek egitcn derauzkitzuten bidegabe hetzaz, edo nahi ditu Jainkoak zure obrak eta merezimenduak,
ea task eta egiazkoak direnz frogatu, eta examinatu : edo zure bekhatuak hemen, bettzdan ez
gaztigatzeagatŕk, gaztigatu
(203 .38)
Hetzaz nahi zaitu omin hemen penatu ; gem bertzetan ez penatzeagatik
(205 .11)
Etrege Davitek ahalkez, eta here buruaren ez nabarmentzeagatik, uzten zituen egin gabe, hatee
bekhatuentzat ordenaturik zeuden,sakrifzioak
(338 .32)
Haur beror eman zuen aditzem gure Salbatzaiieak berak, . . .Aditzera emaiteagatik, zein gaitz den,
. . .bekhatorearen sendatzea, eta erremediatzea
(065 .21)
ez dute handik harat, lehen bezala elkharmkin ibili . . . munduari ere ez dela ia heken artean, lehen bezalako
bekhaturik aditzera emaiteagadk
(246 .38)
Bedere erraiten du : Aditzera emabeagadk, nahi lukeiela, gehiagotan ere egin bagindezi
(343 .33)
Aitzitik here ontasunaren, misetikordiaren eta botherearen erakusteagatik, orduan laster egiten du
(085 .39)

b) Helburua edukinari, nolabaiteko potentzialitatea gaineratzen zaio askotan (92-95) :
Alferkeriatik ihes egiteagatik esaterakoan, alferkeriatik ihes .egiteko helburuz adiera arruntaz

' Aditzotan

bi bipotesi mentura darteke : a) argumentu bakarreko aditz konposatuak dita, alegia subjektu egilea daukate,
osagarri zuzena nolabait barneraturik dagoolarik . Kasu honetan aditz jokatuak ez dauka gune gehiagorik
menperaturako . b) Aditzak bi argumentu dauka, egilea eta gala edo osagarri zuzena zeina aditzaren osgarrian sortuko
bailitzateke; kasu honetan ere ez dago osagarzia menperaturako eskuragarri .
Bestalde, menperatua lacearen osagarri izanlitekeelako hipotesia ere baztertzekoa deis uste dugu, izenok ez baitute
menperatua halabeharrez hartzen .
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gain, alferkeriatik ihes egin ahal izateko uler daiteke (92b-c)
a
b

(92)

c
(93)
(94)
(95)

eta bettiz bettzea, meren . . .alferkeriatik ihes sguueagatik, hattzen baitzuen, eta ez ondoko itabaziagatik
da ber iz bertzea, zeren . . .alfetkeriatik Its egiteko, hartzen baitzuen, eta ez ondoko irabaziagatik
(013 .20)
alferkeriatik ihes egin abal izateko, hattzen baitzuen, eta ez ondoko irabaziagatik
Hunetarik athera ahal dezakegu, behargendukeiela, gehiago bizitzeagatikbedere, bekhatu egitetik
(082 .02)
gibelatu
Begiratu behar da sobera hasemazetik, aide egin behar zaika kolerari : Eta ez, prestuki eta onheski
bizitzeagatikberagatik, baina bai gorputzeko osasunagatik on
(187 .13)
Nolatan galdu da arima haur? Ez zuen Jainkoak hunen salbatzeagatikodol isuri, eta heriotze enrzibitu?
(359 .13)

c) Kausalitatea delako edukin semant koa (9&97), modu gardenez, bereiz daiteke Axulan en
testuan helburua dagoeneko kasutik . Bietan denborakidetasun-falta (absolutua) antzeman
badaiteke ere, bi eredu sintaktiko desberdinei egok turik daude (98a-b) .
(96)
(97)
(98)

a
b

Aitzitik sagar baten jateagatik, zeren hain gauza ttipian eta errazean manua hautsi zuen, aldez hargatik
zuen gaztigu gehiago merezi
(037 .10)
Errege Lisimakok, egartsua jaundurik, behin idateagattk, onendatu zenean, ertnn'zuen . . .:
(254 .38)
Baiezko/ezezko -t(z)eagatik perpausa (helbunta/potentzialitatea) + nagusia (bidea)
Baiezko -t(z)eagatik perpausa (kausa) + nagusia (ondorioa)

Edonola, gogoratzekoa da kausalitatea bestelako kasu-marka askori lotu zaiola : Partitibo
(99), instrumental (100) eta motibatibo (101) kasu-markadun partizipioari eta instrumental
kasu-markadun adit-izenari -errepikaturiko (42) . Horrela ba, pentsatzekoa da Axularren
hizkeran bestelako baliabide horiei lehentasuna eman zaiela, hemengo corpus hau txiki samarra
baita.
(99)
(100)
(101)
(42)

esperantza erho baten bisera jauntzirik.. . .engana ahal zintezke
eta igorri eskutik eskura, bera jendartean egonez . buthun labur bat
ez duzu orduan Jainkoa miserikordios deis entzunagatik zer bozturik
Zen begia atheratzen deratzunari zuk ere atherarzeaz, ez da handik zurea sendatzen

(094 .16)
(211 .19)
(095 .35)
(194 .24)

Ikuspegi teorikotik, jakina, CP-DP-PP direla onartuko dugu .
Hona hemen azkenik adizki jokatugabeotan zehar oso maiz dauden esangurak (102) :
(102)

s

Kutsu hau ez da nabari a) arloan ikusi ditugunetan : erakusteko parafasiaz gain, ez dago erakutsi ahal izateko
egiterik. Zer esanik ez, ezezko menperatuetan ere, ez dago horrelako parafrasirik asmatzerik, ets aditzera emaiteagatik
eta erakusteagatik: direlakoetan ere, ondorio zalantzaganiak daude (1) .
(1)
a
Aitzitik here ontasunaren, miserikordianen eta botherearen erakusteagatik, orduan laster egiten du
(085 .39)
b
botherearen erakusteko, orduan laster agiten du
e
?botherearen erakutsi ahal izateko, orduan laster egiten du
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4.- -t(z)ekotz I-t(z)erako I-t(z)erakoan I-t(z)erakotzat I-t(z)eketan perpausak
Ohizko autoreek, honelako datuak dituzte bibliografian : -t(z)ekotan delakorako, baldintza,
-t(z)ekotz perpauserako, baldintza, kontzesioa, helburua eta kausa, eta -t(z)emko perpausaren
kausan, denboral(inkoatiboa.
Ikus ditzagun atzizkiok banan banan, perpausak izatekotan CP-DP-PP(-PP-PP) izango
direla azpimarratu eta gero.

4.1 .-

-((z)ekotz9

Honen edukin semantikoen esparrua, oso -hurbil dago
partizipioa +
instrumentalak + gero ere, ,partizipioa + motibatiboa + ere eta
aditz-izena + motibatiboa direlako sekuentziek duten esparrutik, posterioritatea
kendurik eta kontzesio inklusiboa adierazteko ere beharrezkoa ez delarik :
a) Eta
(103)
(104)

+ - t

(z) ekotz ere : Kontzesio inklusiboa + baldintza (103-105)

ez duela bat ere ontasunik . . . Eta izairekotz ere, bcRze munduan izanen duela
eta Jainkoak nahi duela salba zaitezin ; eta izaitekotz faltarik, zure aldetik izanen dela, eta ez

(325 .07)

Jainkoarenetik
(357 .34)
(105)
Zeren hotzetik berora, edo berotik hotzeta aldatzekotz, aldatu behar litzateke gehiago penatzeagatik
(375 .27)

b) Aurreko ereduetatik kanpo,'° helburua/potentzialitatea (106-107) edo kontzesio
inklusiboa+ baldintza (108-109)-t(z)eagank perpausetan bezala, edo baldintza hutsa (110) .
(106)
(107)
(108)

Badakigu, orain darabilagun bizitzea, bizitze gaixtoa dela, eta gutzaz ongi izaitekotz, bizitze gaixto haur
utzi behar dugula
(036 .02)
Baldin obra miserikordiazkoak .. .bat hederak berak here eskuz, bizi dela, irabazi handirik egitekotz, egin
behar baditu
(162 .04)
Bada penitenziaren partetarik bat da kofesatzea, betaz ez fin gaitz egitekotz, behar da kofesatu (341 .13)

Demagun PP bakarra dela .
'°Perpausotan dauden era enklitikoak ez dagozkio a) sailean aipaturiko eredu finkoari .
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(109)
(110)

4 .2 .-

(129 .36)
Gizonak, nehoiz ere izairekotz, behar luke hogoi urthetan izan laster eta arln
ez da gibelat, leheneJto bekhatuetara behatu behar, eta ez bihurtu. Zerw bihurtukotz, probetxu guti da,
(304 .11)
lehen egin den guztiaz

-t(z)erako

Oso kasu gutxi aurkitu dugu testu osoan, san-era lexikal berari loturiketa izen (postposatu)
: lü ltzerako auzinean
beraren aumetik, eta aditz-izenak inolako aditz-ezaugarnrik ez duelan
(109-110). Egitura, bi modutara uler liteke : hil aurretik bezalakoa edo heriotza(ren) aun ean
bezalakaa" Edukina, lehenengo hipotesiaren bamean, puntuala edo eta inkoatiboa litzateke, t(z)ean ~usen zenbait kasutan bezala . Talde honetako beste guztiek ez bezala, egitura hau
ai!zina izenaren osagarria izan liteke, eta CP-DP-PP-PP segidakotzat hartu behar litzateke,
perpausa dela onartuz gero .
(111)
(112)

(130.40)
Bada azken urterako, hihzerako aitzinean, falta gate, falta guztiak enemediatuko ditut .
Goazin aitzinago. Oraino orduan, hilzerako aitzinean, adimendu, memorlo, eta anti bazendu ere, aran
(150.01)
nezake zute orduko wemuainak dens guts babo duela

4 .3 .--t(z)erakoan

Edukin semantiko bakarra du: inesibo kasu-markarako definitu dugun puntual edo
zehazkiago inkoatiboa. 12 Aditz-izenei dagozkien sarrera lexikalek, bestalde, mota horretako
ezaugarri aspektuala dutela dirudi, bai behintzat zenbait egoera sintaktikotan : Batze, egite,
eragite, emaite, errezibitze, hiltze, fate eta panitze dira áurkitu ditugun guztiak (113-116) .
(113)
(114)
(115)
(116)

(131 .47)
Konberti bedi, onera bihur bedi, nahiz dala arimak egiterakoan
Zeren etsaiarekin batzerakoan, konbat emaiterakoan, has¡ balizan harmen garbitzen eta prestatzen
(134 .34)
Konseilu haur beror eman zemukan beta nabusi Atenedoro fliosofoak ere, etxetik partuzerakoan,
Oktavio Augusto enperadoreari
(199 .16)
Hunen arauaz errar ziocn gure Salbatzaileak berak henotze errezibitzerakoan, Jondone Petnri (202 .07)

" Mota honetako postposizioei buruz, Azkamte (1988) ikus daiteke .
2 Hemengo eta (lere) sekuentziak ez dio perpaus menperatuari espezifkoki nabardurarik gaineratzen (1-1V) .
(143 .08)
(I)
nahi dute, . . .deabruaren zerbitzuan egon eta gem hiuzerakoan Jainkoagana aldatu
(11)
eta hartzaz minzatzen ohi da eritasunean, eta hihterakoan ere
(144 .21)
(III)
baina gero eritasunean, eta hiltzerakoan ere, egin behar dugu ahal dagiguna
(161 .24)
(IV)
Ordea eden nahi zuenean, umk ihes egiten zioen, eta jaterakoan, zuhaitz adarrak
(252 .07)
goititzen eta goratzen zeitzan
Bestalde esan beharrekoa da kasu bakar batean inperfektiboa (eguen ari zaren búatrean) edo enepikatiboa (egiten duzu
bakoitzean) uler litekeela (V) .
(V)
Erranen duzu bethi dela on esperantza, . . .Ordea noiz eta nola bethi? Bekhatu eginez gero, baina ez
egiterakoan .
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Guztiok, menperatu absolutuak ditugu ."

4 .4 .- -t(z)erakotzat eta -t(z)eketan 14
Bi atzizki hauek, esangura ezberdin samarra dute, biak denboralak direla esan badaiteke
ere. Lehenengoa, izena ez izatekotan denborazkotzat, hau da denborakidetasunekotzat jo
gene7ake (1 15) .-T(z)eketan atzizláa, bestalde, inperfektiboa eta agian errepikatiboa dela dirudl.
Dena dela ibu aditz jokatuarekin batera dago eta berorreek, jakina, adizki perifrastikoaren itxura
du (116) .
(117)
(118)
(119)

ordea obtsuzea behhi ere geroko uzten dugu : Heriotzea zahartzerakotzat egozten
eta ordenatzen dugu
eta behin aztura hartuz gem, trebatuz gem, anhitz gauza egiten da, gogoa
pensatzeketan, eta borondatea ere hautatzeketan ibili gabe
Eta zettako ibili behar zara seinalatzekáan, eta bertzeri kargu emanketan

(042 .06)
(062 .05)
(162 .26)

lkus bedi -t(z)eketan daramanak perpaus izan behar duela

5: Laburpena
Ez dugu aurkitu Gero-n -t(z)earekin perpausik . -Tz)ean perpausak, bestalde,
aldiberekotasuna adierazten du zenbait kasutan modu edo helburuzko kutsua gainera
daitezkeelarik . -t(z)eaz perpausak, azkenik, oso kasuistika naharo eta interesgarria azaltzen du:
edukin semantiko ugariak adierazteaz gain (gaia, modaltasuna eta kausalitatea), -t(z)eaz perpaus
batzuk behintzat oso harreman semantiko estuetan daude nagusiko aditzarekin, eta izan ere,
aditz horren arabera gauzatzen da menperatuaren edukin adberbiala . Harreman estu hau,
menperatu adberbial absolutuen definiziotik apur batez urrun dago . Zenbait kasutan, gainera,
aditz bakuna izan beharrean, osagarri zuzena + aditza moduko elementu konposatua
dago ; honelakoetan, menperatuarekiko harreman semantikoa osagarri zuzenak daramala
dirudi. -T(z)eagatik perpausek, helburua adieraz dezakete, zenbait kasutan gainetiko
potentzialitate-kutsua bereganatuz. Kausalitatea ere, adieraz dezakete.
-T(z)ekotz perpausek, aurrean aipaturiko partizipioa + instrumentala + gero ere egiturak
partizipioa + motibatiboa direlakoek bezala, kontzesio inklusiboa adieraz dezakete,

zenbait kasutan baldintza-kutsua har dezaketelarik; helburua eta potentzialitatea ere, adieraz
ditzakete batera. Klitxe modura aurkitu dugun hiltzerakoa aitzinean delakoak ez du inoiz aditzezaugarririk (eta beraz hiltze izena izan liteke) baina edozein modutan, adiera inkoatiboa nabari
da. -T(z)erakoan perpausak ere, esangura inkoatiboa darama . -T(z)erakotzat eta -t(z)eketan
direlakoek, denborazko adiera anbiguoa eta aspektuzko adiera inperfektiboa izan lezakete
hurrenez hurren, bietatik lehenengoak inolako aditz-ezaugaririk ez badu ere.

" Berez, CP-DP-PP-PP-PP beharko litzateke.
"Lehenengoa, CP-DP-PP-PP-PP, eta bigarrena guxtienez CP-DP-PP
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VII .- ADITZ-IZENA + ADLATIBOAIELATIBOAIINESIBO ARKAIKOA

0 .- Sarrera
-T(z)era, -t(z)etik eta -t(z)en aditz-izenekin batera agertzen diren aditz jokatuok,
erazletasuna, mugimendua, modalitatea, denboraltasuna edo aspektualitatea adierazi ohi dute .
Horren arabera, ez leudeke oso urrun intrumentaleko partizipioaren sailean ikusi izan ditugun
adizki perifrastikoetatik Beraien joskera, ordea, ezberdin amarra da. Alde batetik, benetako
perpaus menperatua hartzen dute gehienetan, osa~ modura ; hau da, benetako sarrera lexikal
independente dira . Bestetik, kontrol-aditzen adibide ezagunenak dira hizkuntzal guztietan :
menperatuko subjektua, ez-ageria da halabeharrez, eta nagusiko subjektu, osagarril zuzen edo
zeharkako osagarriak ezartzen dio e referentzia gramatika sortzailean PRO izena dattkant

Gauzak edonola izanik ere, 1 . saileko -t(z)era perpausak bereziki interesgarriak dira
Axularren testuan : 1 .1 . sailean, aipatutako kontrol-egiturak ikusiko ditugu, baina oso
kasuistika konplexuaren baitan : 1 .1 .1 .- sailean, zenbait adizkirekin batera argumentu
erreferentziakideak nagusiaren osagarria eta menperatuaren subjektua direla ikusiko dugu,
itxuratzen denak nola edo halako erazletasuna daramalarik ; egitura hauetan modu jokatuan
dagoen aditza hiru modutakoa da: 1 .1 .1 .1 : saileko aditzek, absolutiboaz markaturik daramate
argumentu erreferentziakidea (1), eta 1 . 1 . 1 .2 .-koek, absolutibo edo datiboaz (2-7) .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

jende preetuek damu hartzen dute heken hitz sinpleari sinheste emaiten ez zaikanean, da juramentu
egitera, nehork behartzen dituenean
(172 .22)
Jainkoaren pazientziak penitentzia egitera igurikitzen dioeino
(131 .34)
eta azken eritasuneraino hauken egireraigurikitzen duena
(140 .28)
nire obligazino handiek . . .ez derautate uzten . . .ausattziaren hartzera
(001 .15)
azpian zedutzan hek utzen bazituen bere plazerets eta aisiara bizitzera
(015 .11)
ez zekiela emanjatera eta ez edatera
(013 .11)
Hala emaitenduaditzera San Agustinek
(296 .23)

1 .1 .2 .- sailean, mugimenduzko adiera (aukerakoa) daramaten aditzak ikusiko ditugu,
nagusiaren argumentu kontrolatzailea osagarria (8) zein subjektua (9) izan daitekeela
azplmarratuz. 1 . 1 .3.-can, erazletasun edo mugimendurik adierazten ez duten guztiak bilduko
ditugu (10-16) . 1 .1 .4 .- sail~, azkenik, Gero-ko -t (z) era + izena/izenondoa +
°edun /izan egitura azalduko dugu (17) . 1 .2 .- sailean, Axularrek -t(z)era daramaten
egitura absolutu batzuk dituela ikusiko dugu (18) .

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

goseak eta egatriak hitzera zeraman
(252 .09)
bildu zen komun guztia eta joan zeikan guztia batetan othoitzegitera
(231 .09)
eta halarik ere, ezinausatt zitezkeien arrenkuratzera
(015 .29
hala deliberatu nuen; . . .gem hunen gainean egitera
(006 .19)
gerthatzen da halako bekhatudarik ere zenbaiten barkhatzera
(068 .32)
eta is hiltzeraetsitu duenean
(139 .31)
jakiten dueneen kondenatu dela bizianen gaitzera
(038 .17)
Esportze gaitezin . . .eta enscia miserikordios eta erremusinalan izaitera
(148 .02)
Zeren gure othoitz guztien enzutera eta konplitzeraobligatzen ez bada ere Jainkoa
(298 .41)
bethi ere behar dugula izan beldur, eta herabe bekhatu egitera
(077 .49)
Bada gauze frogatua da, . . . ez dela enaitekorik, ura handitzenago ; eta atheraagatik ere, ongi atheratzera,
ttipitzenago
(156 .13)
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2 . sailean, -t(z)etik perpausak ikusiko ditugu, batetik nolabaiteko jatona adierazten
dutenak (19), eta bestetik nolabaiteko arriskua aditzera ematen dutenak (20). 3 .sailean, -t(z)en
daramaten egiturak aztertuko ditugu testu honetan : 3 .1 . sailean, aditz jokatu inperfektibo (21),
inkoatibo (22) eta ezaguerazkoekin batera (23), eta eraaz eta gaftz izenondoekin batera
agertzen direnak (24) 3 .2. sailean. .
(073 .27)
Handik- sort= da uaantaas Usantzatie ederreatea, KierretetLtezanaistzea
(206 .02)
Koler m iraungitzeko, rotasiaren koatra oz -hasemtzeko, eta msndekWzetlkere gibelatzcko
(058 .07)
eta han atakutsi zeraukan gizon .bat, heri,zpla cgur e8iten
eta betaze gpztan arreUk hasi zoizkidan ma neroni aditzera emaiten,. . .nik bear nitucla, egiteko hartan
(006 .10)
eskuak sarthu
(062 .21)
Ueazaite goizean goiz jaikitzen, . . .Usatzaite anhitz jalen eta edaten
Uste baituzu Seto, eritasuna handi dadinean, enaxago izanen dole sendottett eta'enemediatzen (057 .29)

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

1 : Aditz-izena + adlatiboa
1 .1 .- Kontrol-egiturak
1 .1 .1 .- Adizki jokatu erazleak
Adizki hauek sorterazten duten (kontrol-)egituran, agerian ez dacoen subjektu menperatua
nagusiaren osagarri zuzenarekiko erreferentziakidea da . Horretaz gain, jakina, adizki jokatuak
erazletasunezko edukin semantikoa darama, erazletasuna bera finkagaitz samarra bada ere. Izan
ere, bibliografian bi motatako irizpideak ikus daitezke erazletasuna finkazteko unan :' a)
ikuspegi semantikotik, egiledun ekintza izango. du p, baina horretaz gain, ekintza hori
burutzeko nolabaiteko indar (fisiko)a gainezartzen duen beste subjektu bat egongo da. b)
argumentuen kopurua ere, irizpide izan daiteke, egitura erazleetan argumetu bat gehiago
dagoelarik. Eguzkitza eta al-ek (1989) egitura erazleetan (25a) bi perpaus ikus daitekeela esan
du (25b-c) .
(25)

a
b
c

Amak umeari indabak janerazi dizkio
Amak zetbait etagin du
Umeak indabak jalen ditu

Hizkuntzen arabera, txertakuntz maila desberdinak nabari daitezke ustezko bi perpaus
horien artean, eta euskararen kasuan ere, hiru txertakuntz maila bereizi, dituzte autore hauek :
batean, bi perpausetako argumentu guztiak daude, modu arruntean kasuz markaturik eta halaber
bi aditz agertzen dira (26a) ; beste batean, bi perpausetako argumentu-guztiak modu arruntean
markatunk daude kasuz, baina nagusiko aditza, erazi, ez da benetako sarrera lexikal
independeten eta egin aditzari lotzen zaio (26b) ; azken ereduan, menpeko .subjektua ez dago
ergatiboz markaturik, eta horretaz gain ez dago bi aditz bereizterik (26c) ; azken honetan,

'

Ikua Vives-en (1983) satlkapen semantikoa, Axularrenean aurkitu ditugun aditz sailkagaitzetarako baliogari gene
bailiteke: a) positiboak (dormer ; Axularnek, eman), b) neutroak (garder,mantenir, Axularŕek, iguriki), e) negatiboak
(enlever, priver, retirer ; Axulatrek, begiratu, gibelatu eta abarrekoak ditu, erazletzat hartuko oz baditugu ere .
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perpaus bakarm2 degoela defenditu dute autore hauek
(26)

a
b
c

Amak haurtak indabak jatea cragin zuen
Amak eginerazi zuen haurra indabak jatea
Amak haurtari indabak janerazi zizkion

Aditz jokatuak duen edukin semantikoaren ikuspegia harturik, bestalde, esan beharrekoa da
eragin erazle garbiez gain aditz gehiago mapa daitekeelaHizkuntzetan zeha 3 beezildazterta

den bat, utzi aditzenespanukoadV1nte-k (1973), bere aldetik, bestelako hikuntzetan
dauden hiru adierak bildu ditu Axularren testuan :
a) Abandonar(/dejar) adiera (ez-)kausatiboa dutenak, flexio bipertsonaletakoa izateaz gain,
menperatu nominalizaturik sorterazten ez duela pentsa daiteke Villasante-ren (1973) adibidebilduma txikian (26-27) :
(26)
(27)

Jainkoak berak ere utziak
Ez guk bekhatuon, baina bekhatuek gure uztea

b) Pemddr(/dejar) adiera ez-kausatiboa dutenak, aditz-izena hartzen dutenak izango lirateke .
ikusteko dago hauen artean perminr / no impedir bereizkuntza egin ote daitekeen.
c) Dejar itzulpena dutenei, aurreko bi adiera/erabilera erakusteaz gain, hirugarren (ez -)
erazle bat eslei dakiokeela dirudi : zenbait kasutan abandonar delakotik hurbil eta besteetan ez
kendu edo dagoen dagoenean mantendu . Hauek ere, flexio bipertsonalekoak eta izen ammteko
osagarri zuzenekoak ditugu (28-3 1) :
(28)
(29)
(30)
(31)

Zergatik ez gara, benturak utzirik, segurean jokatuko
Erroak utzirik, adarrei lotzea
Uzkuzu bizia
Uztak niri bakean

Goenagak (1984) [±datiboa] delakoaren agerpenakplanteiatu duen arazoan ekin nahi izan
dio, Axulan-en beraren se¡ adibide-erabiliz.
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

neure obligazino handiek . . .ez derautate uzten .,.ausartziaren hartzera
hek . . .uzten bazituen bere plazerera-eta aisiara bizitzera
Uzkitzue hazi biak, ona eta gaixtoa, hazteta
Uzten baduzu. . .omi eskuen astean duzun denbora iragaitera
Neuree burua enatzera utz badezat ere
Uzkitzu . . .aphur bat hoztera, unhatzera, eta elkarren biphiltzera

Autoreak, azaldu dituen adibideetan, hurrengoa ikusi du : 1) Bakar batean baizik ez dago
(aditzaren morfologian nabaria den) datiboa. 2) Utzi aditzaren adiera/erabilera hauek, aditz
' Honekin bateza, eraman bezalako aditzek daramaten -ra artizki erazlea aipatu dute ; gaur egun aditz berriaz sortzeko
hilik dagoen -ra honk ere, jakina, aditz bakarra sorterazten zuen.
' Heraanz-ek (1982), permitir, no impedir eta causardeliberadamente gaztelaniazko adierak eta beraiei dagozkien
jokamolde sintaktikoak deskribatu ditu . Autore horretaz gain, Riegel (1985), ikus daiteke .
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erazleek duten jokamolde bera dute autore honen usteetan . Izan ere, etrtzi lemgin aditz erazleen
kasua eta utzi aditzarena, erkatu egin ditu autoreak (38), lehenengokoek bigarrenekoak baino
askoz ere murriztapen handiagoak dituztela adieraziz (38) .
(38)

Erazileragin

Utzi

Perk zu etorri erazi zaitu
Peruk zuri etoni eragin dizu
Peruk zu aitari mintza erzi (?)
prnuk zuri etxoa aadu eraginlerezi dizu
Peruk zuri ni eraman erazi (?)
Perk zuri aitari gezuna esan erzi (?)

Perk zuri etortzen utzi dizu
Perk zu e~n utzi zaitu
Petuk zuti aitari mintzatzen utzi dizu
Peruk auri ataca saben utzi dizu
Peruk zuri ni eramaten utzi diZU
Pcruk zuri aitari gezuna ~en utzi dizu

I4onen atzetik, autore honek utzi aditzaren jokamoldeladiera bi aipatu dita, Villasante-k
(1973) emandakoetatik apur batez ezberdinak (38-39) .
(38)
(39)

a
b
a
b

Mdonik libuma mahai gainean utzi du
Andonik liburua etonzen utzi du
Andonik autoa utziko digu biliar
Andonik autoa eramaten utziko digu biliar.

Dakusagun orain kontua, Axularren testuan eta corpus osaren ar ian .

1 .1 .1 .1 .- Absolutiboko osagarria
Axularren testuan, akhometatu, amoratu, balakatu, behartu, bortxatu, bulkhatu, gutiziatu,
itsutu, kilikatu, narritatu eta tentatu aditzek, absolutiboko osagarri zuzena hartzen dute (4043), egitura erazle garbi samarra itxuratuz . Aditz hauek ez daude inoiz datiboko osgarri batekin
batera.

(41)
(42)
(43)

Aitzitik hau da nik nahi nukeien gauzetarik bat, ene enseiu aphur hunek kilika zinitzan eta gutizia, enseiu
(010 .10)
hobeago baten eguera eta ene hemengo falten ere enaemediatzera
(182 .23)
ez deratzu amorio librea edckitzen, ez du bonandatea gaŕtzestera bortxatzen
(238 .03)
zerk hala behar ez denaren hartura itsutzen du?
(346.15)
ez zaitu handi aitzina hanbatetan tentatzen, eta ez bekhatu egitera narritatzen

1 .1 .1 .2 .-

Absolutiboldatibo txandakaketako osagarria

(40)

Axularren testuko iguriki, utzi eta eman aditzek, a) nalabaiteko erazletasuna daramate
zenbait kasutan behintzat, eta b) menperatuko subjektuareldko errtferentziakide den osagarriak,
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absolutibo zein datiboa bar dezake .
a) Iguriki aditza, un-un samar dago edukin erazletik, baina edozein modutan, absolutibo errepikaturiko (3)- zein datiboko -errepikaturiko (3)- osagarria hartzen du .
(2)
(3)

Jainkoaren pazientziak penitentzia egitera igurikitzen dioeino
eta azken eritasuneraino haukon egitera igurikitzen duena

(131 .34)
(140.28)

b) Utzi
aditz , -t(z)era
perpausekin batera testu honetan agertzen diren
inteesgarrienetariko bat dugu : Ugariena izateaz gain, interesgarri izan liteke Goenagak (1984)
esandakoa testuaren adibide guztiez oinarriturik egiaztatzea

bl) Datiboko osagarria duten aditz guztiak, borondatezkoak dira autore horrekin ados (4448) .
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Utzi zemutzan, guztiarekin ere, garbúzera
Medikuak . . .espemntza galduz gero, unten dio eriari nahi duenaren egitera
aphetitu guti unten dio konplitzera
oz derautza bore plazer guztiak konplúzera uzten
Ez dio lorik egitera unten

(172 .06)
(204 .13)
(204 .17)
(204 .20)
(316 .03)

b2) Absolutiboko osagarria dutenak, ordea, ez daude banaketa osagarrian : kasu batzutan
borondatezkoak dira (49-51), baina beste zenbaitetan ez oztopatu delakoaren parekoak (52-54)
ditugu, edo, are zehatzago, naturaren fenomenoei dagozkie (55-57).
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

zeren baldin obraren akhabatzera utz bazinitza
(053 2 2)
gaineko hani-estalkia, jaikitera eta hats hartzera utzen ez duena
(065-13)
ea zergatik Jainkoak hiri hum desegitem eta bilhakatzera utzi zuen
(129 .06)
ontasun haur ere bertzerik anhitz bezala, galtzera uzteo dugu
(295 .33)
eta batzutan ephe hum ere iragaitera uzten-du
(351 .15)
eta utzi zuten eakuen artean izan zuten denbom, okhasinoa, eta apamilua probetxatu gabe iragaúera, eta
galtzem
(382 .19)
uzkitzue hazi biak, ona eta gaixtoa haztera, handitzera eta zoritzera
(079 .23)
Fruituak uzten dituzu ontzera, umotzem, eta here sasoinera heltzem: Hala uzten ditu bada Jainkoak ere
onak ontasunean, eta gaixtoak gaixtasunoan zorhitzera, eta neurriaren bethatzem
(079 .34)
Utz nazazu zaharrzera, umotzera, urdintzem, eta azken adinem heltzem
(127 .15)

b3) Interesgarri gerta daiteke Axularek -t(z)ea perpausekin batera ere erabiltzen duela
gogoratzea (58) .
(58)

uzkitzu luzamenduak, gerotik gerom ibilizeak

(389 .16)

c) Eman aditza ere, berezi samarra da Axularren testua. Alde batetik, nahiz eta agerpen
u ari samarra egon, aditz(-izenaren) sarrera lexikalak bost baino ez dira : hautatze (62), jate
(59), joste (63), edate (59) eta batez ere adftze (60-61), guztiak iragankorrak; beraietatik,
soilik aditze, jate eta edate agertzen dira maiztasun handiaz .
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(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

(046.19)
ez zekiela eman jatsra da ez edatem
'.
(058.01)
Egia haur eman zeesukaa aditzlra
(066.19)
Emaiten du aditzera Eakritura Sainduak, bitinak bezala direla gaixtoak
(104.05)
non baldin ora¡ ifernuan dagoen bati, aman balekio haatatzera ea zein lukeen nabiago
(134 .26)
aitzinetik behar du oihala ekharri, neuma hartu eta Jostera em(162.03)
nola baitñ piubeen faboiatzea, biluzen beztitzea, . . .eta edatera ematea
gizon batek, meza etmiteko kaliza, aldaredk harturik, hartan non nahi den- .jende suerte guztiei
c=iten demuela kantoin guuztietan edatera
(175 .15)

Oso garrantz tsua da bestalde aditz-izenaren sarrera lexikal bakoitzerako eredu sintaktiko
ezberdin samarra dagoela azpimartatzea (66) :

(66)

Menpeko subjektuaan
Aditz.izena

Osa

Ewlguea/

paatu-mata

errefmntzia
hautatzem

-(e)n

datlbokoa

aditzem

-(e)n
-(e)la
izen-sintagma

datlbokoa
edo
arbitrarios

emá
edo
aditzeko

jatera

ez-agaia

daubokoa
edo
aibihxrioa

jateko
edo
za jan

adates

izen-sintagma

datibokoa
ado
atbitratiokoa

edateko
edo
zar edan

jostera

izan-sintagma

arbitrarios

josteko

a) Haumtzera aditz-izena daraman eman aditzak, -(e)n zeharkako galdera du osagarri
zuzen modura, eta menpeko subjketuari datiboko argumentuak ematen dio erreferentzia .
Adizki jokatuak, gainera, ez du esangura independente garbirik, eta egitura hurbil samar dago
erazletasun morfologikotilc hautatzera eman = hautaerazi
b) Aditzera eman, hautzera eman delakoaren egoera berean dago, baina badaude zenbait
ezberdintasun : 1) osagarri zuzena -(e)la konpletiboa izan daiteke, 2) menpeko subjektuak
erreferentzia afrbitrarioa liar dezake, eman aditzak absolutiboa/erpatiboa flexioa hartuz, eta 3)
erazi erazlearekiko parekotasunaz gain, helburuzko edukin adberbialeko menpeko bat ere soma
daiteke: aditzera eman = aditzeko eman.
c) Jatera eman egituran, ez dago nagusiko osagarri zuzen ageririk, eta zer jan moduko
zeozer soma liteke, baina barneko osagarriaren erreferentzia leramakeen nolabaiteko
menperatua dagoela onar liteke. Axularren zer + partizipioa + . artitiboa egituran, gogora
daitekeenez, gerta daiteke barneko osagan iarekiko erreferentzia (67a), baina oro liar ez da hala
(67b-c) .
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(67)
b
c

ez lake zer kofesaturik
hargatik oz dugu giristinok, zer iziturik
beaz ez dute oraino zer khiatruik

(344.18)
(088 .29)
(045 .05)

Gainera hipotesi horren barnean, menpeko subjektuak eneferentzia arbitrarioa edo datiboko
argumentuarena liar d7lke, baina ez agerian ez dagoen osagari zuzenarena .
d) Edatem eman delakoajatera eman delakoaren egoera berean dago zenbait kasutan, baina
beste zenbaitetan, osgarri zuzen ageria dago, eta edateko eman soma daiteke.
e) Jostera eman delakoak, josteko eman parafrasia onartzen du soilik, edátera eman
egituraren bigarren aldakiak bezala .

Azkenik aurrera dezagun eman
adierazle garbienetakoa dela

aditza -t(z)era

perpausen osagarri/adjunktu-izaeraren

Laburtuz bada, Axularren testuan erazletzat jo litezkeen aditzak, bi motatakoak dira:
a)akhometatu, amoratu, balakatu, behartu, bortxatu, bulkhatu, eraman, gutiziatu, itsutu,
kilikatu, narrkatu, obligatu eta tenwtu aditzek, absolutiboko osagarria hartzen dute,
menperatuko subjektu ez-ageriak osagam horren erreferentzia daramalarikL b) Iguriki, utzi eta
eman aditzak, ikuspegl semantikotik ez lirateke erazle estandarrak ; beste alde batetik,
absolutibo zein datiboko osagarria hartzen dute, menperatuaren subjektuari erreferentzia
emanez. Utzi aditzak badu zenbait kasutan nolabaiteko adiera erazlea, eta datiboko osagarria
hartzen duenean, osagarri horretan (eta menperatuaren subjketuan) nolabaiteko borondatea
soma daiteke. Eman aditzak, bere aldetik, oso jokaera aldakorra du, aditz-izenaren sarrera
lexikalaren arabera: aditzera /hautatzera eman modukoak, erazletzat har litezke . Jostera eman
delakoak, helburuzko menperatu baten antza dauka. latera /edatera' bezalakoak, azkenik,
barneko osagarriaren erreferentzia daramaten erlatibotzat'har litezke testu honen zenbait kasutan
behintzat.

1 .1 .2.-Mugimenduzko adizki .jokatuak
Euskal autorc askok' hartu dituztea,kontutan -t(z)era daramaten adizki jokatuak, bai hemen
ikusiko diren mugimenduzkoak, bai gerorako utziko ditugun aspektuzkoak eta bestelakoak.
Esana denez, mugimendu/denbora/aspektu adierazi arren, adit jokatu hauek, adizki
jokatugabeen argumentuetatik bereiz daitezkeen-argumentuak dituzte, eta beraz, min har
daitezke adizki perifrastikotzat . Beste alde batetik, interesgarri izan daiteke adizki jokatuen
sarrera lexikalak beraiek, autoreok emandakoak hemen j asotzea ; mugimenduzkoak zein
aspektualak eta -bestelakoak batera kontutan harturik, hauexek dira : deliheratu, digne izan,
eman, eraman, etorri, igorri, irten, joan, lehiatu, nagi izan, obligatu eta prest izan . Gogoratu
beharrekoa da batetik- mugimendua eta erazletasuna, eta bestetik mugimendua eta
aspektuldenbora elkarrekin nahas daitezkeela eta egoera itzulgarri asko eman ditzaketelas
' Lhande (1926), Lafitte (1944), Arotzarena (1951), Villasante (1979), Allane (198 b), Mujika (1980), Badiola
(1978), Trask (1985) eta Euskaltzaindia (1987 b) . Lamiroy-k (1981, 1983, 1984, 1987 g eta 1987 b), eta
Hemanz-ek (1982), baste aldetik, sakonki aztertu dula esparru hau frantsesaz eta gaztelaniaz hurrenez hurren .
Lamiroy-k (1981, 1983, 194, 1987 a eta 1987 b), envoyer eta mener, eta aller, venir eta pruser bezalako
aditzak aipatu ditu adibide modula Ikus bedi baits Melis (1982).

Axularren kasu-markadun adizkiakNIL Aditz-izena + edlatiboa/elatiboalmesibo aitaikoa

97

Berez, Axulan en testuan ere, adizki jokatu guztiak ez dira guztiz sailkagarriak mugimendua
delako ezaugarri horren arabera :
a) Athera aditzak (68-69), kasu guztietan adierazten du mugimendua baina horretaz gain,
erazleetatik hurbil samar dago zeren eta a) argumentuen arteko erreferentziakidetasun-sare bera
baitauka, eta b) edukina ere erazletzat bar baitaiteke ó
(68)
(69)

(022 .27)
(038 .35)

athe atzen du noizik behin kanporat, (sic) airatzera eta iguzkiztatzera
eta handik athera balitza gaftzeraagun bat

Aditz honek, zatantza nabaria dauka, -t(z)era perpausa osagarria
erabakitzerakoan.

ala adjuntua

ote-den

b) Abiatu, aphoderatu, eraman, erdu, ethorn, lgorri, joan, oldanu eta ~ aditzek soilik
zenbait kasutan adierazten dute segurtasun osoz mugimendua (70-7)S, beste zenbaitetan
denborazko edo aspektuzko kutsua (75-76) soma daitekeelarik. Menperatuko subjektuak,
nagusiko subjektuaren erreferentzia darama .
(70)
(71)

eta berri jakiterabezala igottzeko
(006 .26)
aztorea eskuan dadukazunean, higitzen da, ihamosten da, hegafdaizera aphode atzen eta oldartzen da
(030 .02)
bekhatu egitera partitzen eta abiatzen denari ere
(071 .40)
haniz jokatzerazeramatenean
(086.09)
Spiritu Sainduak berak igortzen gaitu animalia ttipitto hunengana,-zar egin behar dugun ikhastera
(022 .06)
Egun batez ethorri zeitzan Fray Gil Sainduari kardenal batzuk bisúatzera
(098 .10)
Hark linburtzera zohazinean, kolerak itsuturik ;erhokeria baten egitera zaramatzinean, kapatik thira
zaitzan
(211 .03)
jendethailu batzuk, abiadura handi batekin, bekhatu gehiago egúeraabiatzen eta erdutzen dircla
(076 .17)

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

Aditz hauetatik, eraman eta igorri erazleak ditugu edukinean eta erreferentziakidetasunsarean, eta athera aditzaren egoeran daudela dirudi . Izan ere, aditz hauek guztiok, horrelako
independentzia dutela dirudi zenbait kasutan (75) . Abiatu, aphoderatu, oldanu eta panitu
aditzak, adiera inkoatibokoak dira (igorn bera-bezala), baina iragangaitzak dira, eredu erazletk
urrunduz; zehazkiago, mugimenduaren inkoazioa adierazten dutela esan liteke .

c) Aitzindu, benturatu, bihurtu eta linbunu aditzek, aurrekoen joskera berdina izanik, bed
dute zalantzazko mugimendu-edukina :
(78)
(79)
(80)

zenbaitjuramenturen egitera mihia linburtzen bazaitzu
Eta guztiz ere, baldin zerori salutatzera, minzatzera eta present igortzera aitzintzen bazara
lohira hidoizratzera bihurtzen den urdearekin

(179 .29)
(196 .16)
(305 .15)

° Ikus bedi kasu bitxi hau (1) :
(I)
Zer izanen da bads, ukitzera, eta musu besarketara dadinean?
(271 .15)
IX sailean ukirze seguraski izen dela ikusiko dugu, Axularren testuari dagokionez behintzat . Bestalde, besarketara ere
izen-sintagma, edo zehazkiago postposizio-sintagma anunta dugula onartuko bagenu, Win aditzaren oso erabilera ezohizkoa izango genuke azaltzeko . Errazagoa bide da besarketara aditz-erro dela pentsatzes (ikus instrumentaleko
partizipioarcn 1 . azpisaila -, berorrek -t(z)era perpausen esparrutik ate ako bagaitu ene : izan ere, Win laguntzailetzat
hartu behar dugu.
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Laburtuz bada, mugimendu delako edukin semantikoa, askotan soma daiteke -t(z)era aditzizena hartzen duten adizki jokatuetan . Edukin hori ordea, oso aldakorra da aditzetan zehar,
benetako mugimendu fisikotik mugimendu fisiko figuraturaino .

1 .1 .3 .- Bestelako adizki jokatuak
-t(z)era aditz-izena hartu eta erazletasun edo mugimendua adierazten ez duten adizki
jokatuak, ugari dira Axularren testuan. Moduzko edo aspektuzko kutsua daramate kasu
guztietan, eta nekez azaltzen dute elementu p iorik. Aditz-izenak, ordea, berari soilik
dagozion elementuak daramatza, bai eta genitibo `osagartia .- Hemen, dena Ma, ez dago
mu
u imendu edo erazletasunezkoetan bezala menperatuaren independentzia hori onartzeko
a) Aiher, ausartu, benturatu, enselatu, lehlatu, pennatu eta prestatu aditz iragangaitzek,
menperatuko subjektuarekin erreferentziakide den subjektu erreferentziakidea daramate (8187).

(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

Hunen geureganik khentzera, ununtzera eta etxetih atheratzera, behar dugu ensciatu
(028 .15)
bake on batean jartzema, eta ztnbait sosegu ea plazer zeure buiuari emaitera prestatzen zarenean
(039 .22)
Halatan, nola berak lehiatu baitziren bekhatu egitera, eta neurtiaren bethatzera, deliberatu zuen Jainkoak
ere hei biziaren laburtzera, eta hogot urtheren denboraren gutitzera eta ephaitzera
(081 .40)
Eta batan fidaturik, . . .ausartzen dita bekhatu egitera
(089 .33)
eta zintkiago,'eta fintkiago pennatzen, eta enaeiatzen baila Jainkoaren zerbŕtzatzera, eta Deabntari
kontra egitera
(309 .04)
Baina guztiarekin ere ahiertzen naiz erraitera, eta erraban dut parabisuko bidea enazago, plaunago, eta
plazentago dela
(311 .29)
Gauza izigarria da . . .gauaren iragaitera benturatzea
(351 .03)

b) Deliberatu aditzak, subjektu erreferentziakideetako egiturak sorterazten ditu (88-89), eta
ez du elenlentu propiorik. (88)
(89)

Eta hala deliberatu dutguztienuholde batez desegitera eta hondatzera
(080 .13)
gerthatu zeikan errage hunon botaren aemeari, legearen haustera, eta behar ez den cmaztearekin huts
egitera
(230 .19)

Aipatu beharrekoa da deliberatu aditzak testu honetan -t(z)era osagarriaz gain, -t(z)ea etat(z)eko osagarriak ere hartzen dituela.c) Gerthatu aditzak, bi eremu dauka Gero-n : cl)
Erreferentzia arbitrarioko
w subjektudun menperatua (88), eta c2) adizki jokatuari dagokion
datiboko argumentuaren erreferentzia daraman subjektuduna (90-92) .
(90)
(91)
(92)

Gertha diteke . . .ongi eta prestuki bizi izatu dona, gaizki hŕhzera, azkenean behaztopatzera eta galtzera
(144 .03)
Eta baldin deus gaizki eramaitera gerthatu bazait
(166 .31)
Egia da ordea ongi garbitu eta aendatuagatik ere, gertha dakidikaio beniz likistera, eritzera eta bekhatu
egitera
(302 .13)

d) Heldu aditzak, gerthatu aditzaren lehenengo eredua dauka, -t(z)era perpausarekin
batera (93), eta bai -t(z)ea perpausarekin batera ere (94) . Gainera, mugimendu garbi samarra
adieraz dezakeela dirudi (95)

eskiribatzsratipia .. .ez da ongi beidu, euskataz-ongi minzatzen dttenen attean
hendiak heldu da halaber gezur etraitea, eikharren oz sinhestea
Zeren kofesatzera heldu dona bekhatutan dago

(93)
(94)
(95)

lkus bedi

genrhatu

eta

heldu

(009 .21)
(168 .08)
(344 .17)

aditzen arteko harremana (96) .

(96)

Aditza

Menperetua

getthatu

-t(z)era

-t(z)ea

Argumentu kontzolatzailea
P /datibokoa

0

hcldu
-t(z)era

0/subjektua

Bi aditz hauek, deliberatu aditzarekin ba tera, adlatiboaren espamlan berezi samarrak dira :
ere har dezakete b) besteek baino inplkazio-harreman garbiagoak dituzte
menpexatuarekin; c) menperatua adizki jokatuaren osagarrian sortzen dela onartu behar dugu.
a) -t(z)ea

e) Etsitu aditzak ere, osagarri tradizional modura hartzen bide du -t(z)era osagarria errepikaturiko (13) eta (96)-.

(13)
(97)

eta is hihzera etsitu duenean
eta hiltzera etsitu duzunean

(139 .31)
(141 .02)

f) Esportzatu eta emalu aditzek, nolabaiteko modalitatea eramateaz gain, aditz-izenaren
subjektuarekin erreferentziakide den subjektua daramate (98-99) .

(98)
(99)

esportza dadin hura ere, zuk hartu duzun gogoaren eta borondatearen hartzera, eta zuk bezala bekhatuaren
(246.44)
uztera
(344 .06)
hek konsideraturik bat bedera maiz kofesatzera, eta bere eginbidearen egŕtera, (sic) ema dadin

g) Kondenatu -errepikaturiko (14)- eta ordenatu (100) aditzak, arau, iragangaitzez daude
testu honetan : laguntzailea, iragangaitza dute eta subjektua,- noski, menperatuko
subjektuarekiko erreferentziakidea. Hala, ere, esan beharrekoa da honelako aditzen kasuan
subjektuak a o tzaren ekintza jasotzen duela eta dakigunez, pasibo lekixaltzat har litezke (hots
adiera pasiboa baina inolako marka morfologiko espezifikor c gabe) . Gainera, obligatu aditza
edozein adizki modura agertzen da adiera pasibo bera hartuz -errepikaturiko (16)- .

(14)
(100)
(16)

jakiten duenean kondenatu dela biziaren galtzera
Eta hala otai, heriotzeko perilik ez izanagatik ere, obligatu gata urthean behin kofesatzera
Zeren gore othoitz guztien enzutera eta konplitzera obligatzen oz bada ere Jainkoa

(038 .17)
(343 .15)
(298.41)

Laburtuz bada, erazle edo mugimenduzkoa ez izan eta -t(z)era hartzen duten aditz jokatuak,
ugari dira Axularren idazkian eta askoz ere lotuago daude menperatuari, erazletasun edo

mugimenduzkoak baino : gehienak, iragangaitzak dira, eta beraien subjektua da adizki
jokatu abearen subjektuari erreferentzia ematen diona . Deliberatu eta etsitu aditzek, arau
orra daukate, baina beraien azaleko osagarri zuzena perpaus menperatua bera dela esan
daiteke, eta bi adizkiek subjektu erreferentziakidea daukate . Gerthatu delakoak azkenik, bi
joskera ditu : a) nagusiko datiboko argumentua menpeko sub'ektuarekiko erreferentziakidea
denean, eta b) bi perpausen arteko erreferentziakidetasunik ez dagoenean . Menperatuak
subjektu-funtzioa duela dirudi bi kasuetan.
Bukatzeko, dagigun zenbait gogoeta teoriko -t(ze)era daramaten egitumi buruz.
a) Lehenago azaldu behar den zalantza, aditz erazleen perpaus menperatuaren kokaguneari
dagokio; izan ere, zenbait kasutan aditz erazleak menperatuaren beharra daukala dirudi, eta
beraz menperatu hori osagarria dela onar genezake (101a), baina beste zenbait kasu itan, aditz
erazleak ez dauka menperatuaren behar nabarir k, eta agian nagusiaren aditz-sintagman
(ezkerraldetik) adjunkta / teke (101b) . Lehenengo kasuan, perpaus nagusiak subjektu erazle
delako argumentua izango du, TPan kasuz markatua; menperatuaren argumentuak, subjektu
egilea eta objektua izango dira; bietatik lehenengoa, irten egingo da adizki jokAtuarekiko
komunztadura hartuz datiboz edo absolutiboz markatzeko ; bigarrena, menperatuaren barruan
markatuko da kasuz ; menperatuaren kategoria isilak, kasu honetan, aztarnak dira . Bigarren
kasuan, hau da, menperatu eta aditz nagusiaren artean hain harreman nabaria ez dagoenean,
menperatua nagusiko aditz-sintagman adjunkatzen den zeozer izan liteke ; kasu honetan,
naguslaren argumentuak subjektu erazlea eta subjektu/objektu egilea izango dira, nagusiko
inflexíoaz kasuz markatuak ; menperatuan, modu arruntean markaturlko objektuaz gain, PRO
subjektu egilea egongo da, nagusiko obj ektuak kontrolatua. Bi analisi hauek, egia esan,
elkarrezinezkDtzat jo behar dira adizki jokatu bakar baten ikuspegitik, baina bietatik bakoitzak,
aditz jokatuen joera batzuk hobeto anal ditzake, bai erazleen kasuan, bai bestelakao guztietan ere .
(lola)

( 10 1 b)
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b) Hipotesi neutro modura, CP-DP-PP' segida onartuko dugu menperatu hauetarako .
Postposizio-sintagmarena, -ra kasu-markan bertan oinarri daiteke. CParena, bestetik ez da hain
garbia, baina bere presentzia frogatzeak, bibliografian dokumentaturik ez egoteaz gain, lan
honen helduruetatik oso urrun eramango gintuzke.
'

Analisia gutxienez apur batez laburtzearren ez dugu jasoko oso zalantzagarria den DP.

c) Bi analisi hauek, argumentuen kopuruak eta sorreraguneak behar den bezala aldatuz, oso
bailo orokorrekoak ditugu Ian Ian honetan : cl) -t (z) era + aditza/izen (ondo) a,
c2) -t (z) eaz + (izena + ) aditza, c3) -t(z)etik + aditza, c4) -t(z)en +
aditza/izenondoa, eta c5) - t (z) eko + aditza . Gainera, bi zehaztasun egin behar dira .
Lehenik, osagarriaren hipotesia da onargarri bakarra zenbait kasutan ; izan ere, -t pera
delakoaren aukera modura -t(z)ea bar dezaketenek, hots deliberatu, heldu eta genhuru
aditzek, (subjektu-funtzioa izan dezakeen) perpaus-osagarnia halabeharrez hartu behar dutela
dirudi . Bigarrenik, - t (z) eko
+ izena egiturek, zalantza bera daukate, baina burua
aditza izan gabe izena delarik . Bestalde, -(e)z (geroz)ko bed adjunktua dela dirudi . '

1.1.4.- Aditz-izena + adlatiboa + izenalizenondoa
-T(z)era perpausek, izen edo izenondo bat modifika dezakete adjuntu modura, edo
izen(ondo) horren osagarria izan liteke.' Izen/izenondo hori, bestalde, modu desberdinetan
ager daiteke nagusiaren barrean:
a)-T(z)era osagarria hartzen duten ahalke (102) desiros (103) eta prest(ago) (104)
izenondoek, izan kopularen bidez predikatzen dute subjektu batez, menpeko subjektu (ezageri)arekiko erreferentziakidea izanik.

(102)
(103)
(104)

Zer fruitu, zcr irabazi izan zenduten orduan, orai aiphatzera ere, ahalke zareten bekhatu hetan
eta Sank ere desires gara jakitera
Ou bagina emaitera prest

(332 .12)
(207 .18)
(152 .06)

b) Beldur izenondoa, aurrekoen egoera berean ager daiteke (105), baina baita °edun
aditzaren osgarri modura -errepikaturiko, (17)-, argumentu erreferentziakideak beti . ere
subjektuak direlarik.

(105)
(17)

Den bekhatuaren mortalik ttipienaren ere egitera, beldur garen amoreagatik
bethi ere behar dugula izan beldur, eta herabe bekhatu egitera

(077 .30)
(077 .49)

e) Herabe izenak beti hautatzen du beldur izenondoaren bigarren aukera (106) .

(106)

Herabe du bideari lotzera

(031 .13)

Azkenean, kontrol-egitura eta -t(z)era daramatzaten aditz/izen/izenondo guztien ikuspegi
orokorra itxura liteke (106) .
1 Izenondo/izen hauek =t(z)era osagarriarekin izan lezaketen subkategorizazio-hanemana futkatzerakoan, aipatu
beharrekoa da Villasanteren (1973) hiztegian, zenbait kasutaninolako osagarririk gabe aurkitu ditugula (1-N) .
(I)
Ora¡ herabedut,
(II)
Lehenbizirik bekhatu egiten duzuenean, beldur zara
(ni)
ezpata prest da
(N)
ahalke da halakoa
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(071)
(347)
(351)
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(107)

-kausetiboak

+kauaatiboak

Paa.lexikalak
inkoatiboak
+mugimendua
+inkoatiboak

-

+aapektualak
ethorri

athera
eraman

joan

igorri

benturatu

abtatu
aphoderatu
oldartu
partitu
aitzindu
benturatu
bihurtu
heldu
linburtu

±mugimcndua

akhometatu
amoratu ,,
balakatu
bchartu
bortxatu
bulkhatu
esportzatu
eman
gutiziatu
itsutu
kilikatu
narritatu
-mugimendua

+modalak

ernatu

gerthatu

eaportzatu
kondenatu
obtigatu

aiher
aitzinatu
ausartu
deliberatu
enseiatu
etsitu
iguriki
lehiatu
permatu
prestatu
ahalke
beldur
desiros
hcrabc

12 .- Egitura absolutuak
Axularren testuan, badaude -t(z)era perpaus absolutuak, hau da nagusiko inflexioan nonbait
adjunkatatuko CP-DP-PP . Perpausa absolutu modura erabiltzea bera apur batez berezia izateaz
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gain, nagusi eta menperatuaren arteko harremana ere, ez da oso ohizkoa; izan ere, kasu
guztietan hirugarren perpaus bat eliditurik dagoela dirudi . Perpaus hau, testuan dagoen
nagusiaren nagusia izango litzateke, nolabaiteko aditz proposizionala :
a) Baldintza adierazten dutenak (108-112), arauari dagozkio, eliditurik dagoen perpausa,
ikusi, ondorioztatu, jabetu edo antzeko zeozer izango litzatekeelarik (108a-b) .
(108)

a
b

(109)
(110)

(111)
(112)

Zarca mundukotzat cm, guztia ongi peasaizera, ohoreago da etsaiari ongi egitea, gaizki egitea baino
(197 .14)
guztia ongi pentsatzen baduzu, etsaiasi ongi egitea ohoreago dala ikusiko duzu
eta diot am. . .eta huta dala kausa, guztiak ere ongi kontatzera, plazer baino desplazar gehiago izaiten
(251 .20)
duzula
Haragiamn plazetak zein gull irauten duen gogoeta agitera: Plazer ham erdiesteko, zenbat arabailu, gau
eta egun gaixto i agan behar den pensatzera : . . .eta zein ondore gaixtoa bore ondotik uzten
(255 .02)
duen konsideratzera, ez dut uste lizatekeiela bat ere egiteko hartan oar litekeienik
Haur da bihurgune gaixtoa, denbora gutiz ontasunean irautea eta paseberatzea; eta guztia ongi
(297 .26)
kontatzera, deus guti balio duena
Gaixtakerian dabilanak, guztiak ongi kontatzera, segur da, are mundu hunetan ere, atsegin baino
atsekabe gehiago itagaiten duela
(331 .01)

Zenbait kasutan, ustezko aditz proposizional hori agerian dago (113-114) :
(113)
(114)

Ordea den bezala, eta behar den bezala denbonuen hartzera, edirenen dugu, deus guti dela
(102 .27)
Jainkoak daki, nola nahia baizen ez baliz, nahi nukeien otaino
bezala, hemendik aitzina em zurekin egon, ibili, bizi eta segitu. Baina hunela izaitera badakusat ezen zu
eta ni em galduak goazila
(246.14)

b) Badira baldintzaz gain nolabaiteko helburu-kutsua' dutenak (115-116) ; berauek esan
bezalako aditz nagusi bat izango lukete eliditurik (I 15a-b) .
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)

2.

a
b

mrats guztiaz croriko da, edo hobeki minzatzera, be hi etoria egonen da
(247 .21)
unats_guztiaz eroriko da, edo hobeki mintzatzeko, bethi eroria egonen dela esan behar genuke
Propioki eta egiaz minzatzera, onek dute alegriantzaren izena, eta izena
(288 .03)
Zeren hitz batez erraitera, oraiko kofesatzean . obratzen baitu Jesu Kristo Jaunaren heriotzeak (339 .05)
hala bada gure Jainkoan em, gure moldera núnzatzera, bekhatorea apartaturik dagokan bitarte hartan,
berretzen zaika . . .desira eta borondatea
(355 .11)
Edo hobeki minzatzera : Behin ere iragan gabe, bethi ere egoitzaz, gurekin egonen direla
(385 .49)

Aditz-izena + elatiboa

Ohizko autoreek 1 0, -t(z)etik perpausa, begirruu, etorri, gelditu eta gibelatu aditzek
hautatzen dutela adierazi dute . Axularren kasuisitka apur batez korapilotsuagoa da. Horretaz
e Egitura proposionaletik kanpo, hau do, inolako aditz eUditurik gpbeko kasuak ere badaude Axulanenean (I) .
(I)
Kanpoan etsaiak, perilak eta asalduak dituenak, looter egiten du etaera, pausatzera eta here buruaren
seguratzera
(277 .11)
10 Ikus Azkue (1925), Lafitte (1944), Arotzarena (1951), Inchauspe (1958), Villasante (1979), Haritscheihar (1980),
Goenaga (1984) eta Euskaltzaindia (1987b) .
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gain, tzera gehienetan bezala kontrol-egitura dago, menpeko subjketua ez-ageria delarik.
t(z)era delakorako egindako gogoeta guztiak, baliogarriak dira hemen ere (CP-DP-PP
adjunktuak direlakoa bertan sa m 1 k).
a) Ethorri, sorthu, heldu aditzak, nolabaiteko jatorria adierazten dute (120-122), eta
menperatuaren subjektua, nagusiko . subjektuarekiko erreferentziakide (119) edo erreferentzia
arbitrariokoa (120-121) da.
(120)
(121)
(122)

ez zuen nahi Jainkoak han zegoena zegoen geldirik : Ez trabailatzetik alfertzeta, eta nagitzem ethor ez
(013 .09)
zedin
Hunetarik, hunela gainez egitetik, sobera haserretzerik, eta koleratzetik sottzcn dim kalte handiak
(186.34)
(031 .10)
Ongi egiteakheldu den irabazia, ongirik Sabe nahi luke gozatu .

Hiru aditz hauek, harreman semantiko nabari sarnarra dute elatibo kasu-markarekin.
Badaude ondea horrelakorik ez dutenak itsutu eta ,gogortu (123) .
(123)

Handik, hala egoitetik, itsutzen eta gogortzen da bekhatorea

(071 .06)

Azken kasu honetan, bi perpausen arteko harreman motelagoa dagoela dirudi, nahiz eta
erreferentziakidetasun-sare berak izan.
b) Begiratu, debekatu, eskusatu, gelditu, gibelatu, hastandu eta ixtftu aditzak,
nolabaiteko arriskua adierazten dutelarik, subjektu erreferentzialddeetako perpaus konposatuak
sorterazten dituzte (124-129) .
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)

(073 .02)
Jainkoak begira zaitzala, bekhatuak ez sentitzera etortzetik
(082 .02)
behar gendukeicla, . . .bekhatu egitetik gibelatu, eta hartan neurria bethatzetikeskusatu
edo bai behintzat bekhatu baten egitera zohazinen, hacen eguetikixtitzeko eta gibelatzeko
(083 .22)
ez du borondatea gaitzestera bortxatzen, eta ez gaizki egile hall barkhatzetik, eta ongi eguetik
(182 .24)
debekatzen
Eta hain da gose, ezen ez baita behin ere asetzen eta ez ausikitzetik eta bere falten gogara ekhartzerik
gelditzen
(274.18)
Eta are gehiago, hark berak bere ahal guztiaz, aitzinatzen eta bulkhatzen gaitu ongi eginez, eta
(272.10)
gibelatzen eta hastantzen gaizki egitetik

3.- Adltz-izena + inesibo arkaikoa
Ohizko autoreek ", honela sailkatu dituzte -t(z)en hautatzen dituzten pretlikntuak: a) Izaera
perifrastikok -t(z)en joan ljarri, b) ahazsu, ikasi, jakin eta lagundu ezagutza-aditzak, c) ikusi
hautemate-adltza, d) ad, egon, hasi, ibili, ihardun, izan,lohitu, usatu, utzi aspektuzko aditzak,
eta d) on, neke, gaitz, gaitz eta enraz izenondoak. Edozen modutan hasieratik azpimarratu
beharrekoa da -t(e)era eta -t(z)etik (osagarri mdoura konplementazio-sintagma bat duen)
posposizio-sintagmatzat hartzea arrazonagarri samarra bada ere, -t(z)en hauek
"

lnchauspe (1858), Ithurry (1920), Campion (1884), Lafon (1943), Lafne (1944), Arotzarena (1951), Txiilardegi
(1978), Villasante (1979), Rebuschi (1982), Goenaga (1984) eta Euskaltzaindia (1987b.) .
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konplementazio-sintagma hutsak izan litezkeela.
Goenagak (1984), bere aldetik, sakonki aztertu du azken izenondo horien joskera: -t(z)ea
perpausak, subjektu eg ilea eta osa*arri zuzena, agerian izan ditzake (I 30a-a'-b) ; i 2 -t(z)en
egiturak, aldiz, ez dauka egile agerlnk, eta osagarn zuzena, egituraren barrean ager daiteke
(130c), baina baita bertatik kanpo (130d) .
(130)

a
a'
b
c

Zail da azterketa gainditzea
Zail da gainditzea
Zail da ikasle guztiek aztwrketa gainditzea
Zail da azterketa gainditzen
Azterketa haick zailak ziron gainditzen

Axularren testuan, bibliografian •t(z)en honi buruz emandakoa baino kasuisitika
bakunagoa dugu, eta oro bar, adizki jokatua argumentu bakarra dauka, menperatuko
subjektuari erreferentzia emateko.
a) Hari, egon etaibil aspektuzko aditz inperfektiboak" (131-133), -t(z)era hartzen duten
iragangaitzak bezalakoak izango lirateke.
(131)
(132)
(133)

nota ikhusi baitzuen egunero bekhatu egitenhari zirela eta aitzinerat ere hala hariko zirela
Gogoetetarllc, pensatzenegoitetik heldu dita bekhatu guztiak, eta guztiz ere hamgianenak
ez baila zer ibilirik frogatzen, gauza gaixtoa dula bekhatua

(081 .23)
(242.07)
(272 .32)
(058 .10)

b) Hasi eta jarri aditz aspektual inkoatibo edo perfektiboak (134-135) ere, -t(z)era hartzen
duten iragangaitzak bezalakoak izango lirateke, ikuspegi deskribatzaile zein teorikotik
(134)
(135)

hasi zen betriz bigarrenean egur egiten, eta bere leheneko zamaren handitzen
sosegua ethortzen da, eta bat ere adimendurik duena, ethorkizunean pensatzen jartzen da

(058 .10)
(127.21)

c) Ezaguera-edukin semantikoa duten ikhasi, jakin eta usatu aditzak, eta halaber apur batez
ezberdina den lagundu aditza (136-139) . Aditz hauekin batera dauden -t(z)en egiturak dira
Axularren testuan bertzela bezalako elementu propioak dituzten bakarrak (genitiboko
osagarriak oraingoz kontutan hartuko ez ditugularik) . Bestalde, lagundu aditzak bi argumentu
darama : subjektu (ira4angaitz)a, eta datiboz markaturik agertzen den osagarria, menperatuko
subjektuari erreferentzla eilhaten diona.

"(130b)ren aldaketa batean (1), subjektu egilea ez-ageria da menperatuan, baina berari eneferentzia ezartzen dion
argumentua, datiboz markaturik dago nagusian . Aditzak, jakina, datiboarekiko komunztaudra hartzen du .
(I)
Ikasle guztiei zail zaie azterketa gainditzea
' a Inperfektibo horiekin bateaa, kasu berezi-hau agertu zaigu . bera sm inperfektibo nonbait:
(I)
Plazer da igandetan' eta bertze-bestatan, solhasean, jan edanean, jokoan eta atsegin hartzen,
mezaz, bezperaz eta orazinoz konturik egin gabe, denbotaren iragaitea
(310 .35)
Hemen, atsegin hartzen denboraren iragaitea ulertu behar dugula dirudi. Menperatuaren subjektua, nagusiko
subjektuarekiko erreferentziakide izango litzateke, baina edonola izanik ere, iragan aditza ez bide dago (atsegin)
hartzen aditz-izenarekin subkategorizaturik .
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(062 .34)
haumetik pozoin Jaten usatzen dona, azkenean haz ditekeiela
(088 .11)
ez liakike bertzela egiten, ez liakike nehori gaitzik cmaiten
Zeren bataz, he~ bettze dimla, •handik ikhasten dute umek ere maradizino egozun eta burho egiten
(172 .35)
(320 .50)
Zeren Jainkoa bera legearen emailea, legearen begiratzen, tu 'konplitzen laguntzen haitzaiku

(136)
(137)
(138)
(139)

Lagundu aditzek eredu erazlea duela can-liteke, baina hi zehaztapen paineratuz: nagusiko
subjektua absolutiboz markatuta dago, eta argumentu kontrolatzailea beti datibozikhasi ° eta
jakin aditzek, deliberatu edo etsitu aditzen joskera dute, eta ¡satu , azkenean, modalak
bezalnkoa da .
d) -t(z)en osagarria hartzen dulen izenondoak, Geron usatua, erraz eta gaitz dira
m
dl) Usatua izenondoa, Goenagaren (1984) ereduetatik kanpo dago baina egia esan,
izenondoaren esparnl sentant
roso ezberdina dolo ahantxiz, .(130d)tik unvn ez dagoela esan
daiteke.
(130)
(138)

Aztetketa buck zailek ziren gainditzen
konzientziak, minzatzen usatua ez delarik,

ez

daki halabaina ixilik elc egoiten

(275 .40)

Enuz eta gaitz, eredu horretakoak dira, hau da, nagusiak subjektu pazientea daub
subjektu modura, berari buruz izenondoa + subj ektu ageririk gabeko
menperatua predikatzen delarik -(142) eta errepikaturiko (24)- . Honelako kasuetan,
men~ekoak ez du inolako argumentu ageririk, baina garbi dago gutxienez subjektu paziente ezagerla dagoela
(142)

Bada nola isatsaz main iragaiten den etxea, etraz baita'garbitzen, zeten hark tits-mita, eta likiakeria guti
baitu : Baina urthean behin baizen gatbitzen ez dena, neke baits, eta gaitz, zeten hark errautsa, eta
amaraua lodi baitu : Hala molde berean main kofesatzen dena enez bezala, gutitan egiten dena ere, da neke
eta gaitz
(347 .24)
Uste baituzu gero. eritasuna handi dadincan. erraxago izanen dela sendatzen eta erremediatzen
(057 .29)

(24)

d2) Zenbait kasutan, perpaus konposatuak ez du adizki jokatu ageririk, baina (128d)
eredukoa dela onar daiteke era berean (143-145) .
(143)
(144)

Hura da hetika gaixto sarthua, atheratzen eta erremediatzen gaitza
(065 .09)
Zeren lehen trebatuak izan, croriak izan: Lehen bezala elkharrekin egoiten ibiltzen, minzatzen:
Okhasinoak ere lehen bezala, edo maizago presentatzen eta gerthatzen : Oogoa urri, aldarzen errar
(245 .11)
genre haragiari ere berari, hair gauza flakoari, eta Jlakatzen erraxari, soilki eta bakhamk beha badiazegu
(313 .05)

(145)

d3) Zenbait -t(z)en subjektu paziente agerikoak dira, (130c) ereduari egokituz ; subjektu
paziente delako hori, genitiboz markaturiko argumentu bat (146) izan daiteke edo baita -(e)n
zeharkako galdera bat (144) .
(130)

c

Zail da azterketa gainditzen
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Eta Jainkoaren aldetik denaz bezanbatean, cz da am jakiten, ez da enaz arrazoinaren eta diferentziaren
emaiten eta edireiten
(069 .06)
Eta bettzela e x e gaitz da aditzene ta erdiesten, nola ahal din tekeien elkharrekin
(375 .35)

(146)
(147)

d4) Nagusiak zein menperatuak argumentu ageririk ez daukanean, (130c) zein (130d)
dagoela pentsa daiteke (148-150), batean edo bestean pro dugula onartuz.
(130)
(148)
(149)
(150)

c
d

Zail da azterketa gainditzen ,
Azterketa haick zailak dicen gainditzen
Zergatik bada, hauk hunela direlarik, emiten du guztiarátin ere Spiritu Sainduak hitur bekhatu hau
zaitzala gait~ eta itsusienik? Ez da gaitz ihardesten
(128 .16)
Nolatan ahal dsteke be za egia, errege Davitek dioena: Ez dela nehor heriotzean Jainkoaz orhoitzen? Ez
da gaita ihardesten
( 137 .03)
Nolatan diogu berzz caen Jainkoaren ez ikhustea, haren konpainiatik kanpoan egoitea, dela guztien
gaineko pena? Ez da gaita ihardesten
(371 .18)

Esan beharrekoa da, gainera, Axularren egitura honetan agertzen diren aditz(-izen)
gehienak, iragankorrak dira. Hala ere, ez dirudi hori halabeharrezkoa denik (151) .
(151)

Eta tentatzailea ere ez datza behin ere lo : Hark craikitzen du erbia, pinten du sua, gogoratzen du bekhatua,
irataartzen du haragia: Eta iratzarriz fiero, gaita lohakarizen : Gogoa airatuz gero, gaita da sosegatzen eta
bere lekhura bihuttzen
(263 .07)

Adibide hau, beraz, usatu izenondoarena bezalakoa izango litzateke.
d4) Elraz edo gaitz predikatua duten -t(z)ea perpausek (152-159), jakina, mota guztietako
konbinaketak onartzen dituzte (1 30a-b) ereduen barnean, baina hori, dakigunez, beste izenondo
askorekin dute amankomunean .
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)

Eta gaita litzateke kontatzeanola gobernatzen diren
(021 .19)
Ez da enaz bide hacen eta handik iragaiteaz . hartu duen usantzaren abiaduraren eta lastenaren gal
arazitzea
(059 .08)
Zeren gaita izanen da, heriotzeko orenean, eritasunez eta oinhazez kargatua zaudenean, penitentzia
egitea
(135 .40)
zeren haragiak haragiaren benzutzea, naturalezak naturalezaren benzutzea, gaitz da
(240 .14)
gaita da . . .hauzitan edo egitekotan saithu gabe gelditzea
(200 .28)
Halako moldez enazago baila hartzaz minzatzea eta begirztu behar dela erraitea, begúatzea baino
(226 .21)
Eta badio Plutarkok ere gaita dala amurus izaitea
(227 .13)
latz eta gaita dela Jainkoaren zerbizatzea, eta hacen lege sainduaren begiratzea eta konplitzea (313 .06)

Saia gaitezen azkenik, gaur eguneko gramatika sortzaileaen ikuspegitik -t(z)en hauen
joskerari azalpen teorikoa aurkitzen .
a) Odriozola & Zabalak (1993), IX sailean zehazkiago ikusiko dugunez, hipotesi bat
menturatu dute -t(z)ea perpausetarako, hau da, perpaus baten subjektu gunean sortzen diren
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menperatuetarako: al) ergatibo edo absolutibo kasuko subjektua daramaten menperatuek
denbora ageririk gabeko denbora-sintagma izango lukete, subjektuak kasua bertan hartuko
lukeelarik (160a) . bl) genitiboz markaturiko subjektua duten perpausek, ez dute TPrik eta
sub•ektua ~minatzalle-smtagmako espezifikatzaileraino igo behar du kasuz markatua izateko
(160b) .

r
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-t(z)e(a)

t1

D
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V
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b) Aurrekoaren arabera, gogoratu egin behar dugu -t(z)en

perpausek ez dutela inoiz
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subjektu egile ageririk, eta beraz, determinatzaile-sintagmarik ez denbora-sintagmarik ez dutela
onartzea, zentzuzkoa da.
c) Perpaus menperatuaren sortze-kokagunerako, bi hipotesi itxura liteke : cl) -t(z)ea
perpausak bezala izenondo-sintagmaren osagarria, eta c2) Ian honetako beste egitura asko
bezala, argumentu eta adjunktuen arteko izaera izan lezake -t(z)en horrek, osagarria ez den
beste (goragoko) gune batean sortuz•
d) Subjektu pazientearen bi kokaguneak-honelaxe azal liteke : di) Menperatuaren barrean
gelditzen den argumentua, bertan markatzen du aditzak kasuz. b) Kanpora ateratzen dena,
perpaus nagusiaren inflexioan hartuko du kasua."
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Txandakaketa hau, berez, ez da bilatu nahi izaten den konponketa-mota, baina azpimatratu beharrekoa da euskararen
bestelako gertaera batzuetarako ere, antzeko ad hoc konponketak azaldu dira : Oyhar+ abalek (1990), onartu behar izan
du ergatibo kasua egitura pasiboetan inhetenteki eta argumentua dagoen lekuan ematen dela (la-b), eta perpaus
arruntetan inherente den ergatibo hori nagusiaren inflexioan ematen dela (lla-b) .
(I)
a Liburu hau nik idatzia da
b *Nik liburu hau idatzia da
(II)
a Liburu hau niklneuk idatzi dut
b Nik liburu hau idatzi da
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4.- Laburpena.
Kontrol-egitura sorterazten duten adizki jokatuak, hau da, bere subjektuaren edo
osagarriaren bidez nagusiko subjektu ez-agerian erreferentzia jakin , batezartzen dutenak, ugari
dira testu honetan. -t(z)era perpausa hartzen duten adizlden art an, zenbait talde bereiz daiteke :
a) esangura erazle garbia dutenek, bere osagarriaren erreferentzia eza en dute, eta osagarria
bera absolutiboaz markaturik aaertzen da Axularren testuan; hain esangura erazle garbia ez
duten beste batzuek, datiboaz zeln absolutiboaz markaturiko osagarria dute, eta gainera, emari
aditzaren kasuan egitura absolutuetatik edo nominali , azioetatik oso menperatu .bereziak daude
Gero-n . b) mugimenduzko esangura dutenek, bere subjektuaren .erreferentzia ezartzen dute,
baina ' zenbait kasutan, erazletasuna adierazten dute gainera ; harrelakoetan,
erreferentziakidetasun-sanea, erazle tipikoena da. e) zenbait aditzek, modua edo aspektua
adierazten dute, oro har bere subjektuaren erreferentzia ezarriz ; badaude ordea zenbait
salbuespen . -t(z)era, gainera, zenbait izenondoen osagarri edo adjunktu modura dago, eta baita
egitura absolutu balean batzuk itxuratuz .
Kontrol-egituretan azaltzen den bigarre l aditz-izena, -t(z)etik da : Berarekin batera azaltzen
diren aditzak, oso esparru semantiko murntzari dagozkio : jatorria eta arriskua.
Inesibo arkaikoa daramaten aditzak, azkenik, aditz aspektual edo ezaguerazkoekin batera
azaltzen da; horretaz gain, usatu, zail eta gaitz izenondoekin batera dago testu honetan .
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VII . - ADITZ-IZENA + LEKU-GENITIBOA

0.- Sarrera
Axularren testuan leku-genitiboa daraman partizipioak, lehenik, izenaren modifikatzaile den
menperatua eratzen du, izenaren ezkerraldean (1) edo beste nonbait (2) kokatuz. Hala ere, 1 .
sailean ikusiko dugun erlatibo antzeko hori, ez da beti hain garbia; izan ere, zenbait kasutan
perpaus berean elkarretik oso urrun dauden -t(z)eko perpausa eta izena benetan inolako
harremanean ote dauden finkatzea zafia da (3) .
(004 .15)
eta Etxausko etaearon atropa gorriaz besdtzeko bidetan izan zarela
(07320)
Nolatan duzu esperanza salbatzeko
zuk, . . .betaeen abisatzeko eta etxckoer salbatzeko, eta halaber animalia suelte guztietarik haziaren eta
(080 .17)
artazaren gelditzeko, eginen duzu untzi bat

(1)
(2)
(3)

lzenondoak edo oro har,izen-predikatuak ere, -t(z)eko perpausa bar dezake modifikatzaile
modura (4-6), 2 . sailean ikusiko dugunaren arabera .
(4)
(5)
(6)

ea nahi ez badugu ezetz erraiteho libre baikara
Prestik badago ere, molde berean, lehen bezala deitzeko
zeruko lorian sartzeko, ez direla desira onak berak asko

(069 .33)
(069 .54)
(033 .02)

3 .sailean, funtzio adberbial garbia duten -t(z)eko perpausak ikusiko ditugu ; berauetatik
batzuek adizki jokatuarekiko harreman semantiko nabaria dute (7-9), baina kasurik
arruntenean, ez dago horrelakorik (10).
(7)
(309 .11)
(8)
(9)
(10)

eta presta zaite tentamenduei kontra egueko
Deliberatua dauka anarteraino igurikitzeko
igurikitzen du Jainkóak gutzaz miserikordia izaúeko
Fsleak, . . .bethatzen du mundua eztiz eztuzeko

(075 .18)
(078 .32)
(021 .19)

4 .sailean, izen (11), eta izenondoaren (12-15) funtzioa betetzen duten aditz-izenak ikusiko
ditugu .
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Alfer egoiteaz erortzen dira egiteko handitan
nork bereganik egoztekoa zela
ez zatekeiela miresteko ez konplitzea
ea ez ethortzeko dagoeetik ere
hartzeko duela okhasino, misetikordios denari . . .miserikordia egiteko

(032 .32)
(020 .16)
(037 .39)
(103 .12)
(147 .20)

1 .- Aditz-izena + leku-genitiboa + izena
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Lan honetan zehar, eztabaida luze samarra izan dugu buru lexikoen adjunkzioaz eta
osagarritasunaz . Garaia da berrikustapena egiteko, leku-genitiboa daraman aditz-izena
kasuistika horren azken kide izango baita (16).'
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CP

e

Bartelalma

CP-PP-PP

akoa

CP-DP PP

HarWskoa
Beetd.kea

CP-DP-PP
CP-DP-PP

ízena
izma

4(z)eko (dtsuno)
t(z)ekoalk~&

ida~~
t P-DP

eztuz gaozko (debozino)

t(z)aa+adiru
t(zkta + izea(ondo)a

K~ india

CP-DP PP
CP-DP PP
iiaatdakm
Beetdakos
Baetelakoa
Opaatzaile isilafiertelakoe

CP-DP-PP
CP-DP PP
CP-DP-PP
CPDP-PP-DP

1) Nekez izana eta berak eginikako ganbaretan modukoak, erlatibo estandartzat hartu
ditugu, hau da, biek daramate barneko argumentu baten erreferentzia : barrean zuten
operatzailea bat, atera egin da perpaus osoari erreferentzia emateko . Horretaz gain, partitiboaren
egitura, izen baten modifikatzailea izango da, eta absolutiboarena, bururik gabeko erlatiboa
dugu, azken finan determinatzaile baten modifikatzaile dela onar litekeelarik . CP-DP eta CP
dugu hurrenez hurren .
2) Zer iziturik lkofesaturik modukoetan, operatzaile ageria dago barruan, eta egitura
orokorrak barneko argumentuekiko eareferentziarik ote daukan ez da oso garbia, baina edozein
modutan, ez genuke erlatibo estandarra izango, hots, egiturak ez du izen edo determinatzaile bat
modifikatzen, eta aditz jokatuaren osagarrian dagoen perpaus-argumentu bat dugu. Bestalde,
CP direla onar daiteke .
3) -t(z)eaa perpausak, jokaera bikoitza izan lezake Axularren testuan : alde batetik, perpaus
absolutu arruntak itxuratzen ditu, hau da CP-DP-PP izango dugu, seguraski nagusiaren
inflexioan edo aditz-sintagman adjunktaturik . Zenbait kasutan, ordea, nagusiko aditzak edo
izena + aditza sekuentziak, oso harreman semantiko estua dauka menperatuarekin.
Berau ez da nahiko menperatua osagarria dela esateko, baina azpimarratu egin behar izan dugu
mota honetakoek argumentu eta adjuntuen arteko egoera batean egon litezkeela .
lkus V aadeko paztitiboaren azpisailean egindako koaadroa, (16) honen osagarri
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3) -t(z)era /-t(z)etik/-t(z)en perpausek, zalantza bera azaltzen dute, -t(z)en direlakoak .CP
hutsak izan balitezke ene.
4) Leku-genitiboa daramaten hauetara heldu garelarik, dakusagun lehenago bibliografiak
eskaini diguna .
Ohizko autoreek 2 emandako datuetatik, honelako ondorioak atera daiezke :
a) a) -t(z)eko perpausa, izenaren nolabaiteko modifikatzailea izan daiteke, baina ez da garbi
azaldu menperatuaren eta izenaren artean norainoko orden murriztapenak dauden.
b) Asmo, baimena, damu, gisá, gurar a, hein, ideia, manera, ordu, tenore, zori 'eta xede
bezalako izenek, menperatuarekiko harreman semantiko nabaria dute autore hauen usteetan .
Bestetik, ahalge, aiher, gai, herabe, on eta tr~ebe izenondoak aipatu dira era berean .
Villasante-k (1973) gainera, sobera eta asko erdietsi ditu Axularren testutik . Edozein
modutan, izan eta izenondo horiekin batera, hain harreman semantiko nabaria ez duten plaza,
sala, sosa. . .bezalakoak aipatu dira bibliografian .
c)-t(z)eko, atzizki eratorletzat har daiteke zenbait kasutan : jateko bezalako izenak eta
miresteko bezalako izenondoak .
d) Frantsesaren A /de + inf initiboa bezala, -t(z)eko izan balio prospektiboko
adizki perifrastikotzat hartu izan da, partizipioa
+
absolutiboa
+
lagunt zai lea delakoarena bezalako aspektu- edo denbora-sail berezi bat osotuta dagoela
azpimarratuz .
e) -t(z)eko perpausa, agindu, eskatu, esan lerran, igorrl eta manatu kontrol-aditzekin
batera ager daiteke, argumentu kontrolatzailea nagusiaren zeharkako osagarria delarik.
t) t(z)eko perpausak, azkenik, nolabaiteko perpaus adberbial (absolutu)ak eratzen ditu,
helburuzko adiera hartuz
Axularren testuari dagokionez, bada, izena modifikatzen duten -t(z)eko perpausak biltzen
saiatuko gara sail honetan, zenbait kasutan benetan izenlaguna + izena + aditza ala
adizlaguna + izena + aditza ote dugun finkatzea zaila dela ikusiko dugularik .
1) - t (z) eko perpausa + izena sekuentzian, modif ikatzailea + burua
dugula onar daiteke . Zenbait kasutan, menperatu eta izenaren arteko harreman semantikoa oso
nabaria da (17-22), baina dakigunez, horl ez da menperatua osagan ia dela egiaztatzeko nahiko .
Bestalde, sekuentzia honetan dauden' izen batzuek, ez dute harreman semantikorik
menperatuarekin (23-25) .

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Zeren ez baitu halakoei pmestatzaileak, koberatzeko perilik
(019 .42)
bihar arteino bizitzekoesperantza ez duenik
(042 .37)
Guk nahi genuke egin geuze bizitzeaz, eta bizitzeko denboraz, oihal puska batez egiten duguna (043 .10)
bethi ere gero onduko zarela erraiten duzula : Eta bekhatu egiteko gogoan, eta borondatean zaudela
(145 .28)
Indar gabeko koleta, hasetrea eta mendekatzekodesira, . . .bano da
(220 .21)
Ez zen oraino orduan, orai den bezala, nehori beregainki here bekhatuen kofesatzeko manurik (338 .21)

1 Larramendi (1745), Lafitte.k (1944), Arotzarenak (1951), Txillardegi (1978), Villasante (1978), Goenagak (1980),
Altunak (1980 a, k) Arejita (1982), Rebuschi (1982) eta Ortiz de Urbinak (1986) .
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oz du aldatzeko athorrarik, eta ez evsteko oherik
eta bazen athearen aldean ere kutxa bat, erremusinaron edukitzeko untzi bat
Bada zetuko-loriara iragaiteko zubia, miserikordia da

(23)
(24)
(25)

(149 .06)
(153 .03)
(094 .14)

b) -t(z)eko perpausak, nahiz eta izenaren eskubialdean egon ez, izena modifika dezakeela
dirudi (26-30). Egoera honetan, berdin agertzen dira harreman semantiko nabarikoak (36-39)
zein besteak (40) .
(029 .17)
Eta ban= du zetbait gago, hattzen du nahikunde bat, bide onen bihwrtzeko,
hala edireiten diutgu bada guk ere okhastnoak, desenkurak, estakuntak, atxaktak eta itzurpideak,
(033 .21)
bekhattuan egolteko
o dea guztiarekin ere edireiten du gum maliziak eta borondate gaitttoak, zenbait itzurpide, zenbait
desetkusa, eta eskapatzeko bide, obratzea utzüik, deéiratan denborarmt iragaiteko, luzamendutan
(033 .09)
lbiltzeko'
(030.22)
ez zuen fndarrik aiko'borondatezaharraren garattzeko
zeren alta ama hat
.i.intonzione gehiago izan baitzut.n bare piazer,desordonatuen konpiitzeko, acme eta
;
(239 .09)
alaba izaiteko baino
(226 .38)
Deabruak anhitz am badu we amen atzemaiteko, ez du batez ere hanbat atrapatzen

(26)
(37)

(28)
(29)
(30)

Hala ere esan behalrekoa da modifikazio-harreman hori dagoela onartzeko zenbait muga
direla: izan. ere, (31-34) perpausetan, ez bide dugu izenaren modifikatzaile madura dagoen us bat, perpaus nagusian askoz ere txertakuntz malla motelagoa duen nolabaiteko
t(z)eko
egitura absolutua baizik
(31)
(32)
(33)
(34)

a
b

(062 .12)
etttiak soinu egitekoerabiltzen dituzu
#soinu egiteko erhiak erabiltzen ditu
Zeren nola ohoinak desiratzen baitu gau ilhuna eta haizetsua ebasttko
( 189 .12)
(168 .12)
Bada kalte handi hunen erremediatzeko, editen zuen Jainkoak bide bat, zein baita juramentua
Juramentuak ongi, zuzentki eta behar den bidean egina izaiteko, behar ditu hirur gauza, hirur lagun eta
(170 .02)
sostengu

Zein irizpide erabil ote daiteke (26-30) perpausak estrukturalki (31-34) perpausetatik
bereizteko? Arpimarratu beharrekoa da batzuek eta besteek duten erlatiboaren buru-izena egoera
sintaktiko desberdinean dagoela; lehenengokoetan, a) izena aditz konposatu baten elementua da
(gogo hanu ), edo b) °edun aditzaren osagarri dira, baina edozein kasutan, c) izena beti egoten
da menperatua baino lehen. Bigarrenekoetan ordea, a) aditzak (edukin semantiko)
arrunt(eko)ak dira (erabili, desiratu, ediren, behar), b) perpaus'menperatua nagusitik
prosodikoki bereizita dago,' izena menperatua baino askoz berandago ere ager daitekeelarik, eta
c) -t (z) eko + izena sekuentzia berreskuratzea, ezinezkoa da (31b) .
Horrela ba, (31-34) bezalako perpausak, baztertu egingo ditugu sail honetatik, geroagoko
adizlagunen sailean aztertzeko . Eskutartean gelditu za izkigunetan, beraz, izenak sarrera lexikal
modura azter litezke: a) Alde batetik, harreman semantiko nabarikoak, gutxienez abisu, ahal
ahalke, antze~ arau, asti, ausartzia, behar, bide, borondate bothere deliberamendu, desira
zia, tntenzione, kontu,
denbora, desenkusa, desirkunde, enseiu, ephe esperantzza, gogo
libe note, lizetuzia, manamendu, manu, molde, nahi, nahikunde, okhasino, ordenantza, ordu,
peril, pontu, parada, premi, segurantza seinale eta usantza ditugu . lkus daitekeenez, edukin
abstraktuko izenak dira b) Beste alde batetik, abantall, aingiru, amorio, arrazoin, argi,
' Berez, interesgarri gerta liteke (35) eta (41) erkatzea, biek baitute eriden aditz nagusia. Hale ere, lehenengoan izena
menperatuaren aurnean dago, eta bigarrenak, prosodikoki berezia du menperatua, izena baino lehen .
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athorra, bakotx, bat(a), beldurtasun, berritasun, berthute, bider, bitarteko, bothere, deus,
donu, erremedio, eskandalu, esku, espacio, exenplo, ezagutza, fabore, garazia, gau, girthoin,
gogoeta, habe, haz¡, haiotz, hegal, iduri, Indar, ingurune, ¡tzulinguru, itzurpide, janhari,
juramentu, kaliza, kargu, khar, khirats, kurka, laudare, lekhu, luzamendu, loria, marra,
mengoa, meritu, midizina, molde, mugida, neke, obra, ogi, ohe, olio, ondar, pe,
penitentzia, pensu, pribilejio, puntada, sare, solhas, sorbalda, sostengu, su, termino, trabailu,
untzi, ur-xorta, urrats, u=n, uste,,zirimonia, zubia bezalako izenek, harreman okasionaiágoa
dute -t(z)eko perpausarekin.
Laburtuz, zenbait baldintzapen prakmatikoren pean, Axúlarren -t(z)eko perpausak, izena
modifika dezake . CP-DP-PP heuenezaugarriak, argumentu eta adjunktuen artekoak dira (batez
ere izen absuakhlen kasuan), eta adjunkhienak dim (izen konlnetuak direnean) .

2.- Aditz-izena + leku-genitiboa + izenondoa

-t(z)eko perpausak, Axularren testuan, izenondoaren modifikatzaile modura ere badaude.
Hitz-ordenari dagokionez, egoera berak ditugu : a) -t(z)eko + izenondoa (35-37), eta b)
bestelako ordenak (38-39).
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

ez da zentko ermsumaren erdiesteko gai
(303 .16)
Zeren nola negua baila linburi, linburi, leun, istiltsu, eta lohitsu, ez da bidean ibiltzekoon
( 134 .15)
Bekhxtuak i1huntzen du adimendua, flakatzen du memorioa, eta gaixtatzen du borondatea ;. . . Eta
hanbatenaz zure indana eta hala ere, etsaiari ihardestekottipiago eta flakoago
(057 .07)
Elizak ez nau manatzen, urthean behin baizen kofesa nadila, eta ni egiten naiz hainbertzetan ; ez naiz gai
erraiteko, gehiagotan ez eginagatik ere
(343 .27)
badakizu, sua ttipi deino, dela erraxenik iraungitzeko, eta hikzeko
(190 .24)

Esparru honetan, bi kasu berezi aipa daiteke : a) izenondo modura erabili diren bi
partizipioak, ordenatua eta delibemtua (38-39), eta b) ugariki erabili den asko zenbatzaile
mugagabea, nonbait izenondo-joskera hartu duena.
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

eta bare' fmez, eta intenzionez, egiaren baila arazitzeko eta hauzien eta diferentzien ueungitzeko eta
erabakitzeko ordenatua da
(169 .29)
eta dagoenean delibetatua eta prestik, . . .gezurraren gainean ere juramentu egiteko
(176 .09)
Zer izaren da bada, dolore g=en gaineko doloreak, animaren gorputzetik atheratzeko astro denak,
heriotzekoak han zaitzanean
(135 .18)
Konsiderazino haur beror, . . .asko behar9izateke, ez gehiago gerotik gerora ibŕltzeko
(176 .09)
astro izanen deis fidantzia hum bera . . . . salbatzsko eta bide onean ibentzeko
(087 .32)

Gauzak edonola izanik ere, izenondo-sarrera lexikalen kopurua askoz ere murritzagoa da
izenena baino ; beste alde batetik, gutxienez deliberatu(a), desiros, erraz gai, gaitz, merezient,
on eta prest izenondoek eta asko zenbatrailea eta auza izen(ondo)ak, harreman semantiko
nabaria bide dute menperatuarekin . Gainontzekoak, flako, gaixto, ilhun, per¡los eta libre dira
gutxienez .
Bukatzeko, onar dezagun izen edo izenondoen modifikatzaile hauek, CP-DP-PP
segidakoak direla, eta DPan edo APan nonbait adjunktatuko direla .
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3.- Aditz-izena + leku-genitiboa
Adieaazia du p jadanik -t(z)eho perpausen amtean izenlagun eta adizlagun-funtzioa bereiztea
: us nagusian dagoen izen
ez dela beti guztrz errata. Izan ere¡ zenbait kasutan, menp~itua
baten modifikatzailea dela pentsatzekd ala -ez pentsatzeko aukera - - - o. Bestalde, ikusia dugu
-t(z)eko hartzen duen izena, askotan aditz-konposatu baten lehenengo elementua dela,
menperatuaren ezkerraldean daudela edo beraiekin batera dagoen adizki jokatua oso esangura
trinkokoa ez dela. Eta llorretara, lehenen o~hurbilketa bat egin dugu -t(z)eko perpausen artean
e dí~ eta aditz- edo
izenlagunak eta adizlaguna ~~koil uda, izen baten modi~~
k daudenak bereizteko. Sail honetarako, bada,
inflexio-sinta lma zaioldgut
n
-adju
Azter ditzagun bada azken hiru sailek Axulairen testuan eskain dezaketena .
1) Ikusia dugunez, zenbait kasutan menperatuak modifika lezakeen izen bat egon arren,
bata eta bestea elkatengandik independenteak diirela dirudi, hau da; inenperatua inflexio- edo
aditz-sintagman adjunktaturik egongo da,-detei~ininatzaile-sintagmatik kanpo. Aurreko sailean
aipaturiko egoera pragmatikoez gain, - t (z) eko + adizki j okatua + - (e) n +
¡zona aipatu behar da (44-45) 4 .
(44)
(45)

(022 .15)
bwah . . .biltzen du udan, neguanen iragaiteko beber duen mantenua
Zer n han edirenen ditugu, are abantailatuki, fidatzeko eta eaperantza izabeko, ahal diretekeien
(084 .13)
segurantza guztiak

2) Axularren testuan ez dago -t(z)eko osagarriko aginduzko aditzik, baina badago ordea
bibliografian aurkitu ez dugun beste aditz-mota bat : deliberatu (izenondo-partizipio modura)
(46), iguriki -errepikaturiko (9) eta prestatu (47) .
(46)
(9)
(47)

baldin Jainkoak deliberatua badaduka igurikitzekoneurria betha arteino eta ez gehiago
(083 .03)
igurikitzen du Jainkoak gutzaz miserikordia izaiteko
(078.32)
Zu miscrikordios izaiteaz gaitzen zara, disposizionean jartzen, eta prestatzen Jainkoaganik miscrikordia
erdiesteko

(147 .23)

Puntu honetara heldurik, interesgarri gerta daiteke,adizki jokatuek eta izenondoek testu
honetan hartzen dituzten aditz-izenen txandakaketa berrikustea . Gogora bedi kasu guztiotan
menperatuaren subjektu isilak nagusiko subjektu, osagarri zuzen edo zeharkakoren
erreferentzia daramala. Hala ere, zirriborratuak ditugunbi hipotesien arabera, kategoria isil hon
aztarna ala PRO izango litzatekeela gogoratu behar da.
2a) Iguriki eta prestatu aditzek, -t(z)eko eta -t(Z)era har ditzakete eta menpeko
subjektuak, nagusiko osagarri zuzen edo zeharkakoaren erreferentzia du (48-49) .
(48)
(49)

zerbait sosegu eta plazer zeure buruari emaitera prestatzon zarenean
penitentzia egitera igurikitzen dioeino

(039 .22)
(131 .34)

`Baztarekoa den egoera honetan, honelakoanalisia izan genezake :
((neguraren iragaiteko) tlbehar duen)mantenual
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2b) Deliberatu aditza, testu honetan -t(z)ea, -t(z)era eta -t(z)eko hartzen dituen bakarra da
(50-51) . Subjektuaren erreferentzia daukate .
(50)
(51)

deliberatu dut guztien uholde batez delegue
Delibetatu nuen zure manamenduen konpdtzea

(080 .13)
(318 .32)

2c) fieldu aditzak, -t(z)era
hartzen du, baina baita -t(z)ea
Errefer+entzia, arbitrarioa edo subjektualena da.
(52)
(53)

har dezake (52-53) .

Zeren eskiribatzera taipia . . .ez da ongi heldu, euskaraz ongi minzatzen direnen attean
handik heldu da halaber gezur erraitea, elkharnen ez sinhestea

(009 .21)
(168 .08)

2d)Utzl aditzak, bere aldetik, -t(z)ea zein t(z)era hartzen du (54-55), eta dakigunez,
osagarri zuzen/zeharkakoaren errefeientzia dago .
(54)
(55 )

uzkitzu luzamenduak, gerotik gerora ibiltzeak
Utzi zerautzan guztiarekin aoe, garbitzera

2e) Etiwrri aditzak, -t(z)era
subjektuaren erreferentzia azalduz .
(56)
,(57)

(70) perpausak beregana ditzake,

ethorri zeitzan Fray Gil Sainduari kardenal batzuk bisitaztera
haren konpainian egoitetikethortzen baitzaitza ontasun guztiak

2f) Prest izenondoak, -t(z)era
subjektuaren erreferentzia dago .
(58)
(5)

(69) zein -t(z)etik

(389 .16)
(172.06)

(098 .10)
(369 .22)

zein -t(z)eko hartzen du -(58) eta errepikaturiko (5)- ;

Gu bagina emaitera prest
Prestik badago ere, molde berean, lehen bezala deúzeko

(152 .06)
(069 .54)

2g) Erraz izenondoak, -t(z)en eta -t(z)eko hartzen ditu, baina gainera -t(z)ea eraman
dezake (59-61), heldu aditzak bezala . lkus bedi kategoria isilen kontua, aurreko Vllsailean.
(59)
(60)
(61)

Uste baituz gero, eritasuna handi dadinean, enaxago izanen dela sendatzen eta erremediatzen
lege sainduaren karga, karga anna dela, eta jasaúekoenaza
ez da etraz . . .lastenaren gal arazúzea

(057 29)
(322 .03)
(959 .08)

2h) Soilik -t(z)en osagarria aurkitu dugu gaitz izenondorako, baina -t(z)ea har dezake (6263) . huts bedi kategoria isilen kontua, aurreko vii sailean .
(62)
(63)

Eta gaitz litzateke tontatzea nola gobernatzen diren
gaita da aditzen eta erdiesten, nola ahal diratekeien elkharrekin
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2i) On izenondoak eta astro zenbatzaile mugagabeak, -t(z)eko hartzen dute, eta halaber t(z)ea (64-67), erraz eta gaitz izenondoek eta heldu aditzak bezala. Oro har, erreferentzia

arbitraria dago.
(64)
(65)
(66)
(67)

(07721)
nola aako baila bekhatu mortal bat infemura Joaitsko
(10829)
ez da aako gaizkirik ez egitea
(201 .37)
on da Livio filosofoak aman zuen konseiluaren hartzea
Halaber koleaaren fraungitzekoon da zerbait lani lotzea, beitzaan penaatzea, gogoareo aldatzea
(210.01)

Lkuspegi sortzailetik ogora dezagun
tu guztiok arazobera azaldu digutela. Alde
,lokatuarekiko
man semantiko estua dauka gehienetan, baina
batetik, menperatuak
hala ere, hori ez da nahiko aditz- edo izenondoaren osagarria dela segurtatzeko izan ere,
zenbait kasutan, aditza edo izenondoa menperatunk gabe perpaus gramatlkal izateko gai dela
dirudi. Horrela, bi hipotesi utzi dugu aukera modura, seguraski zenbait kasutan biak baliogarri
izan daitezkeela ezkutatu gabe : imenperatau predikatu-buruaren osagama baca, here kategorla
isila, kanpora Kasua hartzera atera den subjektua utxi duen aztarna izan liteke, eta ez legoke
kontrolik, edo oz legoke kontrola dagoela onartzeko behamk, menperatua aditz- edo
izen(ondo)-simagmaren adjuntua' bada, bere kategonia i i a PRO Iitzateke, eta nagusian
sorterazitako argumentu batek ezarriko lioke erreferentzia . -T(z»a(k) perpausei:dagoldenez,
esan beharrekoa da la segurtasun osoz predikatu-buruaren osagarrian edoespezifikatzailean
sort= direla, -t(z)e hartzen duten aditzek halabeharrez hart= dutela baituudi. Bukatzeko,
gogora deeun -t(z)eaz perpausekere, Axulatren test= ~le~
tika beta dutela.
Laburtuz bada (68), Axularren zenbait aditz eta izenondoek, modifikatzaile edo osagarri
mdoura, -t(z)ea, -t(z)en edo -t(z)eko pe pausetatik bat, hi edo hirurak har ditzakete .
(68)
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Predikatu-

4x~

delibaatu(a)

Ossganta/modtfikatzatla
-t(z)ea -t(z)era
+

+

heldu

+

iguriki

+

p restatu
utzi

-t(z)en

-t(z)eko
+

Ko°trolatzaila

Subjektua
Arbitrarioa

+

+

Osag.zuz/zeh

Subj
Osag.zuz/zeh

+

Arbitrarioa
Arbitraeoa
gaitz
Arbitrarioa
on

-

+

Arbitn ñoa

Subjektua

3) Azkenik, -t(z)eko perpaus batzuk, inólako izen, izenondo edo aditzen modifikatzailea
izan gabe, nolabaiteko menperatu adberbial edo absolutua osotzen dute (CP-DP-PP), edukin
helburuzkoa edo agian, -t(z)eagatik perpausak bezala, helburu/potentzialitatezkoa hartuz (6972) .
(69)
(70)
(71)
(72)

abisu eman diazadan . Gem abisu haren arauaz ethorkizunerat gobernatzeko eta biganen partearen
kanporat atheratzeko
(006 .19)
Kontatzen du nola'beta bizitze gaixtoaren uztekoingurunera zenean, ibili zen ezin ethenduz
(034 .03)
Eta erakusteko ezen nik dudala, eta zu zoazila huts egina . . . : Erradazu . . .non du gem horren segurantza?
(036 .06)
neskato bat, kopetaren edertzeko, :zerioak goiti thiraturik penatzen zela
(332 .43)

Perpaus hauek Ian honetan ikusiko ditugun azken adberbialak izango direlarik,
nolabaitekoberrikustapena egin dezakegu, kasu-marka daramaten adizki guztioi begira : a)
nagusi eta menperatuen arrumentuen arteko erreferentziakidetasuna ez bide da sailkatzeko
irizpide baliogarri . b) edukin adberbialak dira nonbait irizpide trinkoenak. Axularren testuan,
(73)koak dira .
(73)
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Adizkia

Gemag Kausa

-turik
-tuz
-tuagatik
-t(z)ean
-t(z)caz
-t(z)cagatik
-t(z)ekotz
-t(z)erako
-t(z)erakotzat
-t(z)eketan
-t(z)era
-t(z)eko

+
+
+
-

Modalt Kontz

+
+
+
+
-

+
+

-

-

Bald .

K .inkl.

+

+
+

+

Inkoat Denborapid .
+
+

-

Gala

+

Erzep
-

+
+
+

+
+
+

Pot

-

-

Heib

+
+
+

+

-

+

+
+

+
+
-

C) Perpaus menperatu eta nagusiaren artean behar litzatekeen pausa e otekotan, perpaus
absolutu adberbiala dagoela can daiteke; pausaren ezak, ordea, ez du
harrez perpaus
(absolutu) adberbialik ez dagoenik esan nahi . d) lkuspegi teorikotik, inflexio-sintagman
nonbait txertaturiko CP-PP izan litezke. lnflexioaren barreanperpaus absolutu bakoitza zein
isladapen funtzionalak eusten duen finkat zzerakoan,
us absolutuaren edukín moduzkoa,
denborazkoa eta abarrekoak har litezke kontutan: adi
modu-sintagma, denbora-sintagma
eta abalrekoak izan daitezkeelako hipotesitik abiatzeko.

4.- Izen eta izenondo-funtzioko aditz-izenak
Beste autore askotaz gain Villasante-k (1979) 1 Axularren testuan bertan izen edo izenondo
modura gertaturiko zenbait lexikalizazio aurkitu duela gogoratuz, eta bestalde -t(z)eko izan
delakoaren balio prospektiboa azpimarratuz,' dakusagun kasuistika osos .
`

Egiteko izena quehacer, negocio, problema modura itzuli den bitartean, izenondoen kasuan (mirestekoa,
notatzekoa . . .), digno de, apropiado para klitxeak erabili ditu Villasantek (1973 eta 1979) ; Azkuek (1905) que sirve
para, Kintanak (1988) es de, se supone que, eta Mujikak ( 1964) que sirve para, merecedor de, destinado para,
proximoa a azaldu dituzte. Ikus para preposizioak helburu edukina mantenduko Meen bitartoan, bestelako guztiek ez

luketela helburu edo Lafitte-ren (1940) destination delakoa izango . Edonola, gutxienez ikuspegi lexikogenesikotik
interesgarria da azpimarzatu zaiguna : Honelako adiz-izenak, nekez itzul daitezke perifrasirik egin Sabe -ikus bedi
borren aurka Azkuemn (1905) jatekoa = lo comestible- . Beste hizkuntzetarako, ikus Chomsky (1977), Williams
(1980), Ney (1982), Dube (1985 eta 1987), La Fauci (1980) eta Drake (1983).
`Rebuschi-k (1982), zenbait zehaztasun gaincratu du -t(z)eko hauen inguruan (I-V) :
(1)
a
Etortzeko asmoa dut
h
`Etortzeko dut
(II)
a
Etortzeko asmoan gars
b
Etortzekoak gara
(III)
a
Ez nuen beldurrik harzapatzeko
b
Beraiek neu har apatzeko
•
Nik zeozer hanapatzeko
(IV)
a
Ez zegoen frenatzeko itxuzarik
b
Beraiek frenatuak izateko
•
Beraiek norbait Erenatzeko
(V)
a
Espainiatik Frantziara zamariak igarotzeko
b
Zamariak igaroak izateko
•
Zamariek igarotzeko .
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a) Izen-funtzioa betetzen dutenen artean, ez dago aditz-ezaugarrien inolako aztarnarik.
Bestalde honelako -t(z)eko hitzetan benetako izen lexikalizatuak ditugun neunian, -t(z)eko
atzizki eratorlea dugula onar daiteke, berari deklinabideko atzizkiak gaineratuko zaizkiola
gogoratu behar delank. Bestalde, honelako hitzek izen-ezaugarri arruntak azalzen dituzte :
erakuslea, zenbait determinatzailea eta bere eskubialdean kokaturiko izenondoa . Honelako
egoeran daudenak, kopuru murritzekoak dira testu honetan : biltzeko, egiteko, eliktuzeko,
emaiteko, hartzeko, jateko, eta saltzeko (74-80) .
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

eta bahitzekorik eta sakzekorik ere ez dutenean
Egitekohunetan zebilanean, erraiten zioen zebilanari
Arrantzaleak egozten du amua ureta beitarekin, zenbait jateko eta bazkarekin
)Alfer egoiteaz, erortzen dim egiteko handitan
baldin baduzu emaitekorik, emozu
munduko egitekoek, zor-hartzekoek, . . .trabu handia ibeniko deratzute
ez baitzioen here mahaiasetik, asetzekorik eman eta ez are elikatzekorik ere

(027 .09)
(034 .23)
(032 .32)
(051 .16)
(135 .07)
(15631)

b) lzenondo-funtzioa daramatenak ere, kopuru murritzekoak dira : aitzinatzeko, biltzeko,
edateko, edukitzeko, egozteko, estimatzeko, harrleko, hiltzeko, kontsideratzeko, landatzeko,
merezitzeko, miresteko, notatzeko, sentitzeko, sinhesteko eta uzteko. lzen-predikapena baino
ez dute itxuratzen testu honetan, soilik ala izenaren eskubialdean ager baidaitezke ere. Hala ere,
hiru egoeratan azaltzen dira .
bl) (Izena +) + t(z)eko + absolutibo singular/plurala + izan
egituretan, nolabaiteko erlatiboa antzeman liteke : a) izenaren ezkerraldean agertzen
direnean, izena bera litzateke burua (81). b) izenik ez dagoenean, bururik gabeko erlatiboa
izango genuke -(82) eta enepikaturko (12)- .
aditza

(81)
(82)
(12)

Hitz notatzekoakziren hauk, eta segur ongi erranak
Konsideratzekoa, eta bethi ere gogoan edukitzeko pontua da haur
pork bereganik egoztekoa zela

b2) - t (z) eko

+

(265 .17)
(083 .11)
(020 .16)

izan egituran, hiru eredu bereiz daitezke :

b2 1) Miresteteko Isinhesteko izan (83-86) direlakoetan, aditz-izenak izenondoaren
graduatzailea bezalako elementu adjektibalak ditu batzuetan (83) .
(83)
(84)
(85)
(86)

eta denbora hartan ez zen ham miresteko, hala sinhestea
(042 .18)
eta ez da mirestekonor bere'bekhatuagatik, penatzea
(092 .23)
Zeren ikhusir¡k ez dela bera sinhesteko, ekhaztzen baititu lekhukoak
(177 .17)
Baina aldez are itsustasun handiagoa, eta gauza mirestekoagoa da mundu hunetako parabisuaz, zeta baita
konzientzia ona, hain kontu guti egitea

Aurrera joan baino lehen, azter ditzagun -t(z)eko +¡~-a egitura orokorraren barrean
Axulanen testuan aurkitu ditugun aldakiak (87) .
(87)

Axularren kasu-markadun adizkiak/VIII: Aditz-izena + leku-genitiboa

123

Egitura

kasu-marka

funtzioa

bekhatu egitelto okhasino

edozein

izenarenak

izenaren ~u#-modifikntvRileak

hitz notatzekoak ziren

absolutiboa

izenki-prediikatua

¡¡zona + izenondoa

nork bereganik egoztekoa zela absolutiboa

izenki-predikatua

perpaus erlatiboa + izan

miresteko da

0

izenki-predikatua

izenondoa

ikus daitekeenez, 1 .sailean ikusi ditugunak, izenaren modifikatzaileak dira, DPan nonbait
adjunktaturik. Hemengo bl)ean ikusi ditugunen artean, izenaren atzean daudenek ez daukate
aditz-ezauagarririk eta izenondotzat jo genizake.- Soilik doazenek, ordea, badute aditzezaugarririk eta gainera, barneko osagam zuzenaren errefezentzia daramate ; beraz ezlatibotzat jo
genizake. 7 b21)ean ikusi ditugunek, azkenik, ez dute aditz-ezaugarririk eta izenondotzat jo
litezke.
Lan honetan erlatiboak CP edo CP-DP izan litezkeela esan dugu orain-arte. Horretaz gain,
CP eta PP askoren artean DP egon litekeela esan dugu. Hemengo erlatiboa beraz, CP-DP-PPDP izan liteke, baina garbi dago honek ikerkutza sakonagoa behar duela

b22) Etortzeko egon (87) eta egitekolerraitekolharttzekolizaiteko pedan (88-95) egiturak,
prospektiboak eta modalak dina hurrenez hurten
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

Ez du nehork iragan den urelik hartzen, eta ez ethortzeko dagoenetik ere
(103 .12)
ezen Jainkoak . . .hartzeko duela okhasino, miserikordios denari . . .miserikordia egiteko
(147 .20)
Zeren zure gogoaz eta aithorraz ere probetxu guti du hartzeko duenak, pagamendurik ez denean (164 .11)
Eta orduan bertzeak ere, zuk bezala erraiteko luke eta-egiteko
(246 .24)
Aitzitik atsegin hartzeko duzu, zeren hartan da ageri ez zarela bek bezala
(291 .21)
Halakoak ez du antsiarik, eta ez du izaitekoere
(295 .15)
Eta hain maiz kofesa ahal diteke, eta hain ongi, non guztia pagaturik, hartzeko dun ere gertha baititeke
(345 .15)
Eta halako bidegaberik cz egiteagatik ere uzieko lituzkeiela, eta genituzkeiela luzamenduak
(355 .56)
ez da gaitz, baldin partida biok, gaixtakerian izan zareten bezala, ontasuncan akhort bazarete, nola
izaŕieko baituzue
(246 .06)

Hauek ikusita, berriro ere balio prospektibo eta modaleko adizki perifrastikoen inguruko
gogoeta batzuk egin behar ditugula dirudi . Izan ere, honelako egituretan, adizki jokatuak ez
dauka argumentu propiorik, eta aditz lexikoa izan beharrean laguntzaile dela onar genezake;
'Berriro kontsideratzekoa da (82) ~usa . Izan ere, -t(z)eko izen egitura dago, da 'izenak, perpaus menperatuaren
bameko osagarri zuzenaren erreferentzia darama ; beraz, han ere erlatibotzat jo dieke . (16),bezala; azpimarratu behar da
ordea edukitzeko pontua delakoa konisideratzekoa batekin koordinaturik dagoela, eta Axularren testu osoan
koordinaturik egor( gabe -t(z)eko ~usaron atacan doan izen batek ez daramala inoiz menperatuaren bameko
argumentu baten erreferentzia. Edozein modulan, izenki-predikapenetik kanpo dauden salbuespen batzuk badira
t(z)ekoa horien artean (I-I1).
(I)
a
Hor heldu da zahartasuna, denbora pausatua, umoa, erhokerien uztekoa
(117 .09)
b
° Hor heldu da erhokerien uztekoa
(II)
a
Bada eraiteko denbora, eta bai biltzekoa ere
b
° Bada biltzekoa
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Aux horrek, PP hartuko luke osagarri modura (97, DPa jaso ez dugularik) . PP honren barruan,
kanpora kasua hartzera atera den subjektuak utzi duen aztarna legoke.

AuxP
j

SPEC P_ egon/°edun
CP

t . . . -t(z)e
1

p

-ko

Gogora bedi azkenik, absolutiboko partizipioa hartzen duten ibili eta joan aditzei, bai eta
absolutiboko partizipioa hartzen duen °edun aditzari (azken honetan, argumentu propiorik ez
duenean), analisi bera esleitu diegula.
Laburtuz, jatorriz aditz-izena + leku-genitiboa gisan uler litekeena, izen edo
izenondo modura gertaturiko lexikalizaziotzat hartu behar dira, Axularren testuan azaltzen
dituzten izen- edo izenondo-ezaugarriak direla kausa. Bestelako batzuek, gaineratiko kasumarkarik hartu gabe, egon cm °edun aditz jokatuak hartzen dituzte laguntzaile gisan, hurrenez
hurren etorkizun hurbil eta prospektibo eta modal direlako adierak bereganatuz .

4.- Laburpena
Leku-genitiboa daraman aditz-izenak, izen edo izenondoaren modifikatzaile diren perpaus
menperatuak itxuratzen ditu Axularren testuan. Izenak eta izenondoak, bestalde, zenbait
kasutan oso harreman semantiko estua daukate -t(z)eko menperatuarekin, baina ez da
halabeharrez menperatu horren eskubialdean agertzen.
-t(z)eko perpausa, bestalde, aditz-sintagmaren modifikatzaile izan daiteke, aditzarekin
harreman semantiko nabaria mantenduz eta argumentu eta adjuntuaren arteko zalantza azalduz,
ala perpaus absolutu estandarra itxuratuz.
Bestalde, -t(z)eko bukaerako h tz batzuk, izen edo izenondo modura gertaturiko
lexikalizaziotzat hartu behar dira: izentzat har daitezkeenek, izen-ezaugarri nabariak dituzte ;
izenondotzat har daitezkeenak, ordea, ez droa lexikalizazio modura hain garbiak: a) beti agertzen
dira atributu modura; b) zenbait kasutan gaineratiko absolutibo kasu-marka hartzen dute izan
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aditzarekin batera eta predikatu bat osotzeko aurretik izen bat ere Braman dezaketelarik ; c)
gaineratiko kasu-markarik Babe, egon aditzarekm batera aurkitu dugu aditz(-izen) iragankor
bat, eta °edun aditzarekin batera edozein aditz-izen ; egon aditzaren bidet etorkizun hurbila
adierazten bide da, eta °edun aditzarekin batera, adizki perifrastiko prospektiboa .
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IX : ADITZ-IZENEN NOMINALIZAZIO-MAILAK

0.- Sarrera
Sail honetan, Axularren aditz-izenek duten ezaugarri amankomun bati ikuspegi orokorra
ematen saiatuko gara: Partizipioen sailean, ikusia dugunez, zenbait lexikalizazio zegoen . Izan
ere, partizipio horrek daramatzan zenbait elementu aditzari egokitu gabe izen edo izenondoari
ze~ozkionean, eskutartean genuena beatetako izen edo izenondo zela esan dugu . Honrelakoetan,
aditz-erroari ltizipioa lortzeko gaineratzen zaion -i, -tu, -0 atzizkiak, inflexlokoak izan gabe,
eratorpen-atz kitzat har zitezkeen edo'bestela, kasu bakoitzean partizipioa lexikalizatu gabe
izen edo lzenondo modura erabil daitezkeela esan daiteke . Aditz-lzenaren kasuan, -t(z)e bera
izango dugu atzizki eratorle edo inflexiokoa t Hala ere, Gero askoz ere joriagoa da aditzizenetan, eta bibliografia ere, ugariagoa da bai -t(z)e horretaz, bai beste hizkuntzen infinitiboez .
Gainera, Axularren -t(z)e hauetan, elementu nominalak eta berbalak batera aurki daitezke .
Horrela ba, aditz-izenen nominalizazio-mailen kontuek sail orokor berezia behar dutela uste
izan dugu, baina gainera, sail honetan berrikusi egingo dugu partizipioaren sailean erdietsi
ditugun datu solteak, aditzetik izen edo izendorako bidean testu honetan gertatzen diren kontu
sintaktiko guztiak biltzen saiatuz .
1 .mailean, aditz-izenek azaltzen dituzten aditz-ezaugan-iak aztertuko ditugu sakonki : kasumarka arrunta daramaten argumentuak (1), adberbioak (2), eta izen-predikatuak (3) . Honelako
elementuak daudenean, perpaus konposatuak oso osorik ditugula onartuko dugu.
Zuri begia

(1)
(2)

atheratzen dc atzunari zuk ere atheratzeaz, ez da handik zucea sendatzen
(194 .24)
Zeren desohore ere badela, berehala barkhatzea. Hori da blasfemia handia, Jainkoaren kontra minzatzea
(223 .07)
probea urguilu izaitea badirudi ez dela bekhatu handi
(128 .06)

(3)

2 .mailan, aditz-izenek hartzen dituzten izen-ezaugarriak ikusiko ditugu ; ezaugarriak mota
askotakoak izan daitezke (4-5a) .
(4)
(5)
(5)

a

asko da gogoaren egozte bat
Baldin defendatze hartzaz eta hartan pensatzeaz, gutitzen bada bekhatuaren tentamendua
Ahal dukegu esperanza, fidantza eta segurantza bizúze luzca emanen derakula

(133 .05)
(261 .32)
(088 .07)

Hala ere, izen-ezaugarri hauek ez ditugu mailakatuko, 4 .sailean izen- eta aditz-ezaugarrien
arteko koexistentzia ondo aztertu arte. Horrela, izen-ezaugarri batzuek ezin onar dezakete
inolako aditz-ezaugarririk (5b), baina -zko izenlaguna, erakuslea edo genitibo-subjektua
bezalako beste batzuek bai (6-8) .
(5)
(6)
(7)
(8)

b

° Ahal dukegu esperantza, fidantza eta segurantza ongi bizitze luzca emanen derakula
bortxazko ongi egúeak, deus guti balio baitu
Utzazu . . .anatteraino bekhatutan egoúehori
dens guti baliatuko zaitzu zeure erremusina eta miaerikordios izahea

(143 .05)
(145 .22)
(147 .01)

' Gogora bedi -t(z)eko ere eratorpen-atzizkitzat har litekeela .
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3.sailean, segurtasun osoz nominalizazio-seinaletzat ezin jo ,daitezkeen zenbait fenomeno
aztertuko dugu : alde batetik genitibo kasu-marka daraman osagarri zuzena (eta bide batez izenezagarri garbia den genitibo-subjektua) eta bestetik testu-honetan oso ugari dire n bekhatu egite
moduko egiturak .
badirudi amzoina izan zukeiela egin zuenaren egiteaz
Zahartasuneko pairua. . .indartaren eskastea da
zeren hum da juramentu egitea:

(9)
(10)
(11)

(129.16)
(119.06)
(168 .29)

4 .sailean, elementu nominal bakoitzaren benetako balioa finkatzen saiatuko sara Hau da,
ikusi egin behauko dugu soilik jatorriko izen-sintagmetan zeintzu elementu nominal agertzen
diren (12ab), eta elementu berbalekin batera zeintzuk ager daitezkeen (12c) .
(12)

a
•
•

othe lizateke nehor ere,heken atteen, bizitze luzearen esperantza luenik
°othe lizateke nehor eto, hoken aman, bizitze ongi luzearen espoiantza luenik
Utzazu bekhatutan anartetaino bekhatutan egostehori

(038 .37)
(038 .37)
(145 .22)

5 .sailean, aditz-izenek (jasaten) dituzten nominalizazio-mailak beste ikuspegi batetik
behatuko ditugu; kasu-markarenetik ;alegia ; izan ere, behintzat Axularren testuan, kasu-markak
ez dira -t(z)e daraman hitzaren funtzioarekiko indiferente, eta adlatiboa bezalako kasu-marka
batzuk gehienetan perpaus menperatu bati dagozkion bita~ (13a-b), soziatiboa bezalako
batzuk (1 3b-c) ia soilik lexikalizaturiko aditz-izenetan azaltzen dira.
(13)

a
b
b
•

ez deratzu amorío librea edekitzen, ez du borondatea gaitzestera bortxatzen
°ez dutc gaitzeste gaixtora Braman
orhoitze hunekin . . .ez zaiku presentea hair labur iduritzen
. oroitzearekin . . .ez zaiku presentes hairs labur iduritzen
-maíz

(182 .23)
(102 .17)

1 .- Aditz-ezaugarriak
Aditzen nominalizazio-prozesuak, bereziki azterturik daude hizkuntzetan zehar, bai ikuspegi
deskriptibotik bai teorikotik ere . 2 Arazo orokorra, jadanik I sailean esan dugunaren arabera,
honelaxe labur daiteke maila teorikoan : euskaraz, lexikoian sortzen den aditz(-erro)a, goratu
egiten da goiko inflexioko burura bertan morfema flexiboak hartzera (14) .
(14)

2 Aipu bibliografiko ugari eman daiteke : Beste hizkuntza batzuren ikuspegi deskriptiborako, Seco (1954), Gili Gaya
(1961), Alarcos (1977), Dubois (1979), Plann(1981), Cinque (1981) eta'Mourellt'(1981) . Euskararako, Inchauspe
(1858), Lafon (1943), Heath (1974), Trask (1981, eta 1985 zeta k), Goenaga (1984), Bossong (1984), Euskaltzaindia
(1987 k), Zelikov (1988) . Ikuspegi teorikotik, Jackendoff (1977), Hernanz (1982), Demonte (1982 eta 1990), Abney
(1987), Milsark (1988), Emonds (1990) eta Grimshaw (1991) . Euskararen inguruko Ian'teorikoak ere ez dita falta : Ortiz
de Urbina (1986 eta 1992), Oyhargabal (1990), Cheng Demirdash (1991), Laka (1991), Odriozola & Zabala (1993) eta
Zabala (1993) .
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Gainera, dakigunez, inflexioa zenbait isladapen funtzional(en buru)ez osoturik dagoela esan
daiteke gaur egun, eta beraz aditzak mugimendu bat baino gehiago jasango du, beti ikuspegi
teoriko honetatik, morfologikoki itxuratzeko . Berau, jakina, aditza dagoen guztietan gertatzen
da, tradizionalki adizki jokatugabetzat jo izan direnenetan IParen zatiak murriztuago egon
balitezke ere. Inflexio-zati guztion presentziak, aditzaren eraketa azaltzeaz gain garrantzia
berezia dauka, a) argumentu guztien kasu-markaketari azalpen teorikoa emateko, eta b)
adberbio, adizlagun eta izen-predikatuei kokagunea eskaintzeko . Inflexioaren egitura
konplexuena, adizki jokatuen kasuan gertatzen da, euskararen aditz-sintagmaren gainean
gutxienez aspektu-, laguntzaile-, modu- eta denbora-sintagmak daudelarik . Eskutartean dugun
arazo teorikoa bada, adizki jokatugabe diren aditz-izenari (edo partizipioari) dagokio : nota
azaldu Axularren testuari begira deskribatu izan ditugun izen- (edo izenondo-elementuak)?
Hasierako erantzuna ez da oso zaila: aditz eta inflexioaren isladapen guztien gain, izen (edo
izenondo)ari dagokion isladapenen bat egongo da ; horrela, aditz- eta inflexio-sintagmetan
kokatuko diren elementuez gain, hau da aditz-ezaugarritzat hartu ditugun guzti horietaz gain,
izen-ezaugarriak azalduko dira zenbait egituretan . Tradizionalki nominalizaziotzat hartu den bi
motatako ezaugarrien arteko koexistentzia horrek, ordea, ezin azal dezake arazo osoa . Izan ere,
zenbait kasutan -t(z)e (edo beste) atzizkia hartuko duen hitza, ez bide da sortzen aditz-erro
modura, izen (edo izenondo) gisan baizik . Hau da, hiztunak ez dio aditzari 'gaineratzen' aditzezauganririk, eta lexikoitik sortzen du -t(z)e atzizkia duen izen (edo izenondo) bat. Azken honi,
lexikalizazio izena erantsi izan zaio. Azken galdera, bada, aditz-, izen- eta izenondo-ezaugarnen
agerpen desberdinek elkarrekin agertzeko aukerei legokieke : a) zein aditz-ezaugarrik ez dute
inolako izen-ezaugarririk onartzen?, b) zein izen-ezaugarri ager daitezke aditz-ezaugarriekin
batera?, eta c) zein izen-ezaugarrik ez du inolako aditz-ezaugarririk onartzen? Lan honetan,
Axulanren testuak eskain ditzakeen erantzunak biltzen saiatukó gara.
Lehenengo sail honetan, aditz-ezaugarriak aztertuko ditugu aditz-izenerako baina baita
aurreko sailetan aztertuak ditugun partizipioetarako .
a) Esana dugunaren arabera, adizki jokatuen morfologiak, nonbait, zilegiztatu egiten ditu
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kasu-marka arruntak daramatzan argumentuak, hots, absolutibo/partitibo (1S-17),' ergatibo
(18-19) eta datiboko (20) izen-sin mak. Euskal jokatugabeeldn batera ere, gutxienez zenbait
argumentu arrunt posible dira eu ra orokorrean eta Axularren aditz-izenekin batera ere.
Argumentu ,hauenpresentziak, inflexioaren zenbait isladapen funtzionalen presentzia adierazten
digu .
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(128 .09)
aberatea ere gezurti izaitea badirudi hekhaat~ arina dela
Ze en oftziorik oz erakusteaz, alferata ;gai)tto izaiteko bidean
(019 .14)
eta pernean utzi baitzituen bets akak
Korinthioek bese enegeasen izendatzean eta koroatzean usatzen zuten zirimonietarik bat zen, ekhartzea
(264 .21)
bere aitzinera beira bat ur
ez zuela bettze diferentziarik batak gutiago, ata bertzeak gehiago
(201 .07)
irautea baizen
(382 .05)
Eta ez da miteeteko, hek han hala desiratzea
(212 .14)
Zer trabailu da etsaiari barkhatzea

b) Aditz-izenak, beste menperatu bat har dezake osagarri gisan (21-22) .
(21)
(22)

hari eskemtk erenda iatzotzu, eta nitzaz ere othoitz egiteaz, aaen ohoi, orhoit zaitezi
hobo da hoben gabetasuna, et behin ere likistu Sabe egoitea

(011 .20)
(353 .11)

c)Adizlagunak ere, azaltzen dira -t(z)e perpausetan (23-24) .
(23)
(24)

Hala da bada gezur ez juramentu egitea
ohore izanen duzu, . . ., gaitz ondorik etskutsi gabe lehen bezala
mintzatzeaz eta etsaiagana joaiteaz

(196 .26)

Gauza bera esan daiteke aditzondoei buruz (25-27) .
(25)
(26)
(27)

Zeren bertzerentzat ere itsusi da sobera edatea
Asko othe da geroko luzaturik, urthean behin kofesatzea
eta hala hobe da . . .maiz kofesatzea

(264 .29)
(342 .31)
(349.30)

Ez delakoa, edonolako izaerakoa izanik ere, azaltzen da (28-29), perpausa dagoelako
seinale giran
(28)

Eta ez da ez miresteko ez asetzea

(251 .32)

' Axularren osagarri zuzen gehienak, genitiboz markaturik daude ; soilik kasu gutxi batzuetan aurkitu ditugu
absolutiboko osaganiak, eta (17) bezalako egoera sintaktiko bereziek sonerazirik daude (beirabatur izen-sintagmak
nekez jasan dezakd genitibizazioa), edo oso kasu zalantzagarriak dim (1-II) .
(I)
Segur da guztiak (sic) erabiltzeaz,(sic) manaiatzeaz eta eskutatzeaz ontzen, argitzen eta fintzen direla
(023 .20)
(129 .13)
(11)
Bads gauza komuna da eta ardurakoa, oinak likits izaitea
(III)
Korinthioek bere erregearen izendatzean eta koroatzean usatzen zuten zirimonietarik bat zen, ekhartzea
(264 .21)
here aitzinera heirs bat ur
' Lakak (1990), isladapen funtzional beni baten agerpena defenditu du ez eta ba- direlakoen kokapenerako .
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(29)
(30)

(259 .18)
emaztekin ibikzea eta kalterik oz errezibitzea, suan erre gabe egoitea bezala da
Eta oz derauka ez Jainkoak bidegaberik egiten, ifemuan dagoen kondenatuari, ez nehoiz barkhatzeaz
(396 .02)

d) LJotutazko funtzioa duten aditz-izenek, mota guztietako izen-predikatuak hartzen dituzte
(31-34) .

(31)
(32)
(33)
(34)

(147.23)
Zu miserikordios izaiteazgeitzen zaga
Zeren probearen oihuek, eta anhitzetan aro betariaz bare butuaren hebain, maingu, herbal, eta eri egneak,
(152 .04)
gum bihotzaren gogortasuna eta hoztasuna akhusatzen dote
(227 .13)
Eta badio Plutarkok at gain dula amtuus izaitea, eta zentzuen egoitea
bertutean, prestutasunean eta obra onetan fineraino eta fincan, bethi ere finko egoitea eta imutea,
doitzon da gehien herrietan eta hizkuntzetan perseberatzea hobs da hoben gabetasuna, cta behin ere
(296 .04)
likistu gabs egotea

Partitiboak berrikusiz hauxe esan daiteke: Perpaus menperatu adberbial arruntak eratzen
dituztenak, hots, partitibo, instrumental eta motibatibokoak, aurreko aditz-ezaugarrl guztiak
azaltzen dituzte (35-42) .

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Eta Jainkoak ere hala ordenaturik, dute tristura paregabe bat
oz dela . . .zu hartako gai ez izanezhuts egin
heriotzeak atrapatuz' . . .bidatz erditan gelditzen direla
he¡ ongi eginez ealba ditezin aberatsak
kontrako haizeak,joagatik, ez dira berehala eriendatzen
Oinari behaztopatuagatik, oz dio eskuak kolperik emaiten
gogotik utzizgero, ibentzen du aldiz be= gogoa . . .plazenetan
beraz ez naiz gaitz erraiteko, gehiagotan ez eginagatikere

(371 .25)
(004 .19)
(076.25)
(150 .10)
(300 .34)
(209 .13)
(071 .45)
(343 .28)

Gauza bera esan daiteke nolabaiteko erlatiboa eratzen duten absolutibo (edo beste), partitibo
eta instrumentalekoari buruz (43-47) . Izenaren atzean dagoen partizipioak (48-49), eta zer +
partizipioa + - (r) ik delakoak (50), ordea, ez daukate inolako argumentu ageririk,
baina har ditzakete adizlagun eta adberbio batzuk. -(E)z (geroz)ko delakoak, badu°
absolutiboko argumenturik (51-52) .

(43)
(44)
(45)
(46)
(47) ,
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Jainkoak berak emanetarikeman nahi diozuncan
nekez izanahobeki estima zezan
eta hala justiziak ere, behin azotatua . . . . bortizkiago gaztigatzen du
berak eginikako ganbaretan
boina bekhatoreari berari gaitz aman nahizkoa
Ez zen . . .crremedio eskiribuz ezarririk
Halatan denbora iragan gaizki enpiegatua . . .erremediatzen da '
ezdela . . .zergehiagominzaturik
vr-xortabat ere ezin izanezkoprobetasuna
Haurda . . .denborajoanezgerozkodamua

(110 .14)
(354 .30)
(305 .38)
(022 .17)
( 186 .31)
(337 .50)
(113 .32)
(246 .23)
(156 .35)
(383 .14)

izenki-predikapena gauzatzen duten absolutibo etapartiboko partizipioek, ergatibo eta
absolutiboko argumentuak har ditzakete (53-54), bai eta adizlagun eta adberbioak (55-56) .
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(53)
(54)
(55)
(56)

Abetatsak bezala, ptobeak ere Jainkoak eginakdim
:burua goititurLk jartzen da
gelditzen dim . . .zeruko loriara zeramaten bid" eta abiaduretik gibelatuak
denbora luzeaz bete baithan barrena gorderik, eta estalirik daudutzana baithan

(149 .17)
(029 .11)
(348 .12)
(345 .32)

Nolabaiteko perifrasia eratzen duten instrumentaleko partizipioak, azkenik, soilik zenbait
adiilagun onartzen du (57), baina ez dago horrelakorik t(z)eko egonl°edun egituretan .
(57)

handik harat guztiak dohazi. . .bere indatreanfrakatuaz

(078 .12)

2 .- Izen-ezaugarriak
Lan honetan zehar ikusi izan dugunez, morfologiari begira aditz (-izen edo partizipio) diren
berbek, zenbait kasutan izen- edo izenondo-sintagmako ezaugatriak azaltzen dltuzte bat
Axularren testuan, bai euskararen edozein mailatan . Ezaugarri horien kasuistika, berezik joria
da Gero-n, baina zer esanik ez, izen- edo izenondo-sintp.g metan ager daitezkeen guztiak ez dua
azaltzen honelako aditzekin batera . Dakusagun Axulamen aditz-izenen kasuistika hori, bide
batez partizipioaren espairua berrikusiz .
a) Aditz-izenak, erakuslea (58-59), bat lbi zenbatzaile mugatuak (60-61), bigarren
zenbatzaile ordinala (62), zer galdegilea (63) eta izenondo bat -errepikaturiko (12)- eraman
dezake Gero-n .
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(12)

Zeren pensatzehartarik ethotriko zaitzu atsegin hartzea
Baldin defendatze hartarik ethotriko zaitzu atsegin hattzea
Baina huya izanen zen atsegin hartze bat, eta here plazerera, eta
aiaiata zegoela, here indarraren eta anearen frogatze bat
hala dira halaber, bi onerizteeta amorío
Bigarren iraute eta persebetatze-moldea da azken finekoa
Zer murrizre da haur?
Othe lizateke nehor ere, heken anean, bizitze luzearen esperanza luenik?

b) Testu honetako aditz-izenak,
perpaus erlatibo bat ere (65) .
(64)
(65)

(243 .29)
(261 .32)
(012 .26)
(182 .03)
(297 .28)
(081 .11)
(038 .37)

-ko izenlaguna (64) eraman dezake aurretik, eta bai -(e)n

zeren peril baita orduko orhoúzea . . .ez orhoitzea bezala izanen den
(137 .06)
Beraz hunelatan, konzientziak batik egiten derauzkigun erantzuteagatik . . .behar dugu khentzera enseiatu
(286 .48)

c) Aditz-izena moldelsuertelaphur direlako izenen aurrean ager daiteke (66-67), nolabaiteko
hitz-elkartua osotuz .' - . Guztiok, jakina, ez daude elementu berbalekin batera eta nonbait,
nominalizazio-maila altukotzat jo daitezke:
s Ikus Azkarate (1988) . Hitz-elkarketaren esparrutik irten gabe, elan beharrekoa da postposizioak ere badirela (I) .
(1)
mundu haur . . .eterno zeta eta haste gabea
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(66)
(67)

Denboratik ez dugu deus ere, orai bat baizen, iraute aphurra .
Bi perseberatze-molde, bi iraute-suerte eran ahal diteke edireiten direla gure artean

(102 .14)
(297 .01)

d) Bibliograflan, nomin li azio bat inolako ezaugarri nominalik gabe gerta daitekeela ikusi
izan dugu. Izan ere, Hernanz-ek (1982), lau nominalizazio-mota bereizi ditu : Nominalizazio
funtzionalean (68a), aditza izen modura erabiltzen da inolako aldaketa morfologikorik gertatu
gabe . 2) Nominalizazio formalean (68b), izen-funtzioa betetzeko aditzak izenaren ezaugarriren
bat hartzen du. 3) Nominalizazio lexikalean (68c), aditz-inflexio zein eratorle modura joka
dezakeen atzizki bat erabiltzen da (hots -ar, -er, -ii), lexikoian benetako izen bat osotzeko. 4)
Nominalizazio morfologiko modura (68d) izenda litekeen azken prozesuan, soilik eratorle izan
daitekeen atzizkia erabiltzen da (adibidez -dura), baina aditz-erro bati lotzen zaio.
(68)

a
b
c
d

Andar por la ciudad es agradable
El andar por la ciudad es algo que siempre me ha gustado
Los andares de Marilyn son distintos de los de James Dean
La larga andadura desde el marxismo hasta la socialdemocracia

Lehenengo mailako nominalizazio horn dagokionez, esan beharrekoa da euskaraz nekez
gerta daitekeela; izan ere, -t(z)e atzizkiak kasu gehienetan kasu-marka darama, nolabaiteko
nominalizazio fórmala itxuratuz. Hala ere, badira kasu-markarik gabeko aditz-izenak,
zeintzuetaz absolutibo mugagabearen marka daramatela onar bailiteke (69-70) .6
(69)
(70)

Emazu beraz, ama, sendo zarela, ez diagizuten eranzute
heken hitz sinpleari siniteste emaiten ez zaikanean

(160 .20)
(177 .21)

Laugarrenekoa, -kera eta abarrekoa atzizkii dagokie (ibilkera ) . Bigarren eta
hirugarrenekoan, -t(z)e (edo -i, -tu, -0) izango dugu, bere ondoan dauden elementuak izensintagmakoak edo aditz-sintagmakoak izan daitezkeelarik
e) Aditz-izenak, pluraleko marka har dezake, aditzarekiko komunztadura mantenduz (7173) .
(71)
(72)
(73)

Ordea oldartze hek egin eta, lehen zegoen eskura bihurtzen da
(030 .03)
Hunetarik, . . .sortzen din kalte handiak, . . .eta bere buruen eta bertzeren galtzeak, eta egitekotan
ibentzeak
(180 .38)
Beraz hunelatan, konzientziak berak egiten demuzkigun erantzuteakgatik . . .behar dugu khentzera
ensciatu
(286 .48)

f) Partizipioen sailera itzuliz, bestalde, honelako adizldek azaltzen dituzten izen-ezaugarriak
ez dagozkio zehazki beraien izen- edo izenondo-izaerari, sarturik daudeneko izen-sintagma
osoan baizik. Horrela, ikusi berra dugun (51)ean, partizipioa izen baten atzean dago, eta berori
izenondo-ezaugarritzat har liteke, baina hala ere ez da galdu aditzondo bat izateko aukera.
. Horrela, i z ena + part i z ipioa delakoarekin,batera dauden elementu nominalak
(zenbait, bat, aurreko izenondo bat, erakuslea . . .) ez dira partizipioaren izenondo-adierazle
'Posible dim era berean beste kasu-marka batzuen forma mugagabeak ere (1-I1)
(1)
non bere izanez eta egúezez baitute erremediorik
(I11)
alha zaiku, saingaz eta erantzutez dagoku
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garbiak (74-77) .
(51)
(74)
(75)
(76)
(77)

Halatan denbora hagan gaizki enpkgatua . . .emmediatzen da
nola berri guztictan ohi bait komunzki zenbait alfer eta jende ga/du
badela bekhatuctan neurri bat, kontu jakin bat
Zer kontu emanen duzu bade utthe galdu hetzaz?
bizitze-gaixto iraganaerrepaatzen baitugu

(113 .32)
(018 .31)
(077 .56)
(109 .09)
(113 .12)

Hala ere, badákigu zenbait kasutan partizipioa izen modura lexikalizatu dela . Honelakoetan,
izen-ezaugarriak (zer, erlatiboa, leku-genitiboko izenlaguna, elkarketa. . .),;berari dagozkio (7883) .
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

ez dula here leheneko usatua, edo etsigaai bat bode= izan gabe, khan izan diren oatatuetarik, adzin
uagan nahn
(062 .24)
nola ia berak baitaki..joan-ethorrien berri
(127 .10)
handik heldu den irabazia galtzen du
(156 .40)
emazte baten gernuaz ota ur-isuriaz garbitu behar zituela bare begiak
(267 .09)
(319 .10)
mundu hunetako irabaziaphur baten esperantza
Zer fruitu, zer irabazi izan zenduten orduan
(332 .07)

Azkenik, zenbait elementu (-ago, -egi, -en) partizlploaren izenondo-izaerari dagozkio,
adizki jokatugaba izenaren atzean edo soilik egonda ere (84-86) .
(84)
(85)
(86)

Ez da munduan gauze preziatuagorik denbora baino
(107 .03)
primizia eman ziazotela, guztietarik parte bat, eta parterik hoberena, prinzipalena eta estimatuena
(115 .16)
ordea hum da. . .handituegirŕkaprendizkoan jartzea (126 .08)

3 .- Nominalizazio-adierazle garbiak ez direnak
Sail honetan, elkarrekin oso zerikusi zuzena ez duten hiru kontu aztertuko ditugu kontutan :
a) bekhatu eginlegite bezalako egiturak non berdin onar baitaiteke aditzak osagarri zuzena duela

edo osagarri zuzenik gabeko aditz-izen konposatua egonik inolako perpaus-seinalerik ez
dagoela, b) genitibo kasu-marka daraman osagarri zuzena, zeina berdin ager baitaiteke izensintagma amlnteko izen baten osagarri edo modifikatzaile modura edo jokatugabeko aditz batenosagarri modura (zenbait euskalkitan), eta c) genitibo kasu-marka daraman subjektua zeina,
4 .sailean ikusiko dugunaren arabera, ezin ager baitaiteke adizki jokatu batekin batera .
Hirurotatik lehenengo biak bada, ez dira nominalizazio(-ez)aren seinale garbiak . Hirugarren
hauen aztertzeko arrazoia, bigarrenarekin duen kointzidentzia morfologikoa da .
a) Bekhatu egin bezalako bat, hitz-elkarketen esparruan bizi den mikrosintaxiaren
ikuspegitik azter liteke, azken finean aditzaren aurreko izen-sintagma horrek osagarri zuzenaren
funtzioa baitu, eta izan ere, lexikologia eta sintaxia direlako bi disziplinen artean eztabaidatu
izan da kontua betidanik . Lehenengo ikuspegitik, Azkarate (1988) ikus daiteke, eta halaber
Sagarna (1988) . Azken honk, jasoak ditu guztiak Axularren testuan (gehienak osagarri zuzen
diren arren bestelako batzuk ere badaudelarik) . Egin, eman, eragin eta izan ditugu aditz
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garrantzitsuenak, lan honen ikuspegitik •b ehintzat. Sekuentzia horiek, bada, osagarri zuzena
dagoela pentsatuz aditz-sintagma osotzen dutela onar daitezke (87a), edo bestela fixaturik egon
litezkeela onartuz gero, hitz-elkarketatzat hartu (87b) .
(87)

a
b

[huts]NP [egin] y
[huts egin],

Ez da lan hau bata ala bestearen alde egiteko lekua, baina edozein modutan, garbi dago
gutxienez zenbait sekuentziatarako Axularrek ez dituela hitz-elkarketa modura erabill :
Azkaratek (1988), Ortiz de Urbina-k (1987 g, b) eta Zabala & Odriozolak (199 ), ustezko
arri zuzenaren funtzioa duen izen horrek oro bar beste edozein izenek bezaa jokatzen
d
esan dute elkarketatzat ez jotzeko arrazoi gisan : Batetik, partitibo kasu-marka, hartzen du
izen horrek, eta bestetik, bere aditzetik urrun daiteke edo leku arruntetik mugi
galdegai/mintzagai fenomenoen arabera . Axularren testuari horren inguruko gainbe irada
emanez bata (88-89) zein bestea (90-92) bote dela ikusi dugu, baina horretaz gain, Axularren
testuan izen horien gad bezalako zenbatzaile mugagabeak,eta hain graduatzaileak ere
badaudela gaineratu behar da (93-94), eta bestetik, aginterazko adizkien ordena berezia aipatu
'behar da (93) :
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

hutsik egin Sabe
ez da . . .bekhaturik egin behar
nahi duzu hartu okhasino
hitz alfer guztiez aman behar da kontu
euxu damu
kontu guti eginik
hain kontu guti egitea

(005 .06)
(090 .18)
(089 .19)
(109 .09)
(153 .17)
(083 .15)
(295 .28)

Beste kasu batzuetan ordea, elkarketa finkoa dagoela dirudi (95) .
(95)

ez huts egiteko

(098 .01)

Trask-ek (1981) bere aldetik, izen hauen jokaera bikoitza azpimarratu du espreski, eta
beraz, Ian honetan zehar ez ditugu erabili eskutartean geneukana izena ala aditza zela
erabakitzeko . Beronek, noski, bai aditz-izenaren kasuan, bai partizipioarenean balio du.
b) Genitibo kasu-marka daraman osagarria, bete betean sarturik dago sintaxiaren munduan
eta bai Ian honen esparruan. Izan ere, genitibo edo de Idi lof preposizioen agerpena, Kasuaren
teoria delakoarekin harreman estuetan dago : teoria horren arabera, aditza gutxienez argumentu
bat kasuz markatzeko gai da, hots, zilegiztatu egiten du izen-sintagma baten agerpena (96) .
Aditza izan beharrean, izena dugunean, ordea, izen-sintagma soila zilegiztaturik ez dagoela
dakigu (97a), eta gaineratiko kasu-markatzaile bat behar dugu (97b). Hizkuntza erromantze edo
ingelesaren kasuan, preposizio batek markatuko du kasu abstraktuaz izen-sintagma hori.
(96)
(97)

a
b

Presentar una tesis
*La presentación una tesis
La presentación de una tesis.
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Euskararen kasuan, preposizio horren ordez dugun genitibo kasu-markak ez du ikuspegi
teorikotik preposizioek bezain izaera garbia boina edozein modutan agerian dago aditz-sintagma
bateko aditzaren osagamak absolutiboa (98a) (edo partitiboa) eta izen-sintagma bateko izenaren
osagarriak genitiboa (98c) dararitala.
(98)

a
a'
b
c

Thai bat aurkeztea
Tesi baten aurkeztea
*Tesi bat aurkczpena
Tesi buen aurkezpena

Kontua ordea, ez dago guÉtiz garbi euskaraz, ez gaztelaniaz edo ingelesaz: izan ere,
aditzaren forma batzuek, eraman dezakete edo eraindh behar dute-genitibo kasuaz markatilriko
osagama (99a') edo preposizioko osagarria . Ettskarari gagozkiolarik, autore askok' aipatu
dute -t(z)e daramaten atzizkien ezaugam (dialektal) 'hori . Horretaz gain, -t(z)e atzizkiak,
inflexio-atzizkia izateaz gain, eratorpeo-atzizki modura Joka dezake dialekto beretan, eta
gaineratiko elementurik gabe, (98a') ezin bereiz daiteke (98c)tik . Axularren testuan, honelako
genitiboa absolutiboa baino askoz ere ugariagoa da aditz-izenaren o sagarriar . Berau gainera
egia da perpaus menperatu garbiak diren menperatuetan, baina baita inesibo artkaikoaren marica
daramaten zenbait adltz-izenetan ere; -t(z)en hauek ezin har daitezke aditz-paradigmaren
barruko adizkitzat, baina ez daude horretatik oso urrun.
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)

(156 .01)
Amak haunari dithiaren emaitea bezala da pmbeari emaitea ere
Etsaitasuneko biktoria, eta gamitia, cz dogo ez mendekatzean, eta ez ordainaren bihurtzeanedo
(212 .32)
doblearen : Baina dap barkhatzean, eta bidegaben pazientki pairatzean
Uta suaz iraungitzen den bezala, itaungitzen da koleta ere bat bederak bare falten gogoratzeaz (210 .24)
(260 .12)
Baina diferent da kastitatearen ez galtzeagatik, ihes egitean
ene enseiu aphur hunek kilika zinitzan eta gutizia, enseiu hobeago baten egltera eta ene hemengo falten
(010 .10)
ere erremediatzera
(083 .30)
Ordea betha dezakezu, lehenbiziko eginen duzunaz, beraz haren egitetik behar duzu begiratu
(250 .22)
mandatariz eta bare ordainez egitekoen egiten hasi zenean, antzeman zen berehala
(019 .41)
ez zeta halako sentenziaren emaireko premiarik uzteko

Guztiotaz gain, ordea, osagarri hau ager daiteke zenbait elementu nominalekin batera (107),
bai eta soilik, gaineratiko elementurik gabe (108-109) .
(107)
(108)
(109)

Baina hunt izanen zen bere indarraren eta anzearen f ogatze bat
(129 .16)
badirudi arrazoina izan zukeiela egin zuenaren egiteaz
Zeren ederki beztiturik ibiltzea, eta mahaia onaren ere edukŕtzea, badirudi ez dela bekhatu handi
(156 .25)

Azkenik, gogora daitekeenez, da Axularren testuan nolabaiteko adizki perifrastikoak
itxuratzen dituzten partizipioak (110) eta perpaus nominalizatuak eratzen dituzten partizipioek
ere, onartzen dute honelako genitibo-osagarria (111) .
(110)
(111)

eta nola baitzihoan dudatuaz eta fidantziaren gelduaz,
ez dutela ere hanbat damu . . .nola denboraren galduaz

(087 .14)
(106 .15)

Goenaga (1984), Heath (1974), Trask (1981, eta 1985 a eta b), Bossong (1984), Lafon (1980), Euskaltzaindiak
(1987 b) eta Inchauspek (1858), eta ikuspegi teorihoagotik, Ortiz de Urbina (1986) eta Oyhatgabal (1989 eta 1990)

9
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Horrela ba, onartu beharrekoa da semantikoki osagarri zuzentzat har daitekeenak genitibo
kasu-marka eramateak ez duela esan nahi berez perpaus bat edo aditz bat dugunik.

c) Genitibo kasu-marka daraman subjektua, a genitibo-osagarria ez bezala, Oyhargabal
(1989 eta 1990)- eta beste autoreen ustez, ezin ager daiteke perpausa den egitura batean (I 12ae) .
(112)

a
b
c

Aitaren han ikuatoak harritu gintuen
Aitak han bazkaltzeak harritu gintuen
*Aitaten handik erortzeak harritu gintuen
Maria handik erottzea

Zer esanik ez, honelako subjektua da euskarazko izen-sintagmetan egin daitekeen bakarra
(113a-b), baina hurrengo sailean azalduko ditugun elementu berbalen eta nominalen arteko
koexistentziak aztertu arte, ezin ezezta dezakegu (112c) adibidearen agramatikaltasuna . Esan
dezagun oraingoz Axularrek elementu berbalik gabeko genitibo-subjektuak badituela (114116) .
(113)
(114)
(115)
(116)

a
b

Nire etorrem
*Ni etomera
Ezkondu Sabe baten eronzea, . . .ez da ongi, bekhatu da
Munduaren hastetikhunemino . . . . badakit pontu haur
Eta hala heken bizitzeaez da bizitze

(237 .26)
(330 .20)
(381 .20)

Izenaren atzean dagoen partizipioak, eta 'izen modura soilik jokatzen duenak, badaramate
honelako subjektua Geron (102-103) .
(117)
(118)

nork bore eatatu jakineanbezala
bere bilduetara bildu behar duenean

(025 .07)
(022 .19)

Laburtuz bada, bekhatu egin moduko sekuentziak eta bekhatuaren egite moduko
sekuentzia soilak ezin jo daitezke aditz-sintagmatzat ez izen-sintagmatzat . Subjektuaren
genitiboa, ebaluatzeko dugu oraindik.
a

Zenbait kasutan, ez da enaza genitrboa duen elementua subjektua ala osagarria ote den fmkatzea : a) Agertze,

akhabatze, alegeratze, goibeitze, ŕragaŕte, iraungitze, usunze eta itzultze bezalako aditzek, (erreferentzia arbitmriodun
aubjektuko) irakurketa iragankorra rein iragangaitza onar dezakete; (ieraen hiziegian ere, jaso dim bi embilerak . b)
(4altze, haste, ilhuntze eta sendatze ere, bietakoak izan litezke, nahiz eta batemnzko edo beatemnzko jocrak egon . c)
Bŕzŕize, erortze, eskaste, Mine, minzatze eta zahartze direlakoek, segurtasun osoz behar dute irakurketa imgangaitza .
d) Atrapatze, egite, erantzute, eraste, erraíte, hartze, hedatze, iraWe eta kofesatze aditzek, genitibo kasu-markadun
subjektu iragankorra daukate . Erasi, fakatu eta iraun aditzak ere, egoem berean daude, baina osagarri zuzen edo piaren
argumenturik gabe. Honen ambem, kasu asko anbiguotzat jo behar izan dugu (1-IV) .
(1)
hanbat kalteren eta damuren haste eta pizgarri den alfertasuna
(013 .36)
(II)
zein gaitz don . ..bekhatorearen sendatzea
(065 .23)
(I1I)
eta heken diferentzia guztien fina, eta akhabatzea, juramentua da
(169 .38)
(IV)
adimenduaren goibehzea, ilhuntzea, eta itsutzea
(227 .04)
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4.- Izen- eta aditz-ezaugarrien baterako agerpena
digmaren barrukD
Orain arte ikusi dugunaren arabera, aditz-izena (eta partizipioa), aditzbeste adizki bat izateaz gain, izen (edo izenondo) modura erabil darte ; beste zenbaitetan,
lexikalizatu egin da eta benetako izen (edo izenondo) modura erabiltzen da. Ikusteko dago
oraindik (Axulanren testuan), tarteko egoerarik ote dagoen ; hau da, a) aditz-izen (edo partizipio)
berak jaso ditzake bi nominalizazioak (okasionala eta behin betikoa) ?, eta b) horietako adizki
batek, kasu jalan batean har ditzake batera izen-elementu bat eta aditz-elementu bat? Axulanen
testuak, erantzun diezaioke gutxienez bigarren galderari; izan ere, aunean aipaturiko elementu
nominaletariko batzuk, badaude elementu-betbalekin , batera Gern. Adibideak, ordea, kopuru
murritzekoak dira, eta garrantzia berezikoak dizela uste dugunez, bildu egingo ditugu hemen
(okerrak oker) aurkitu ditugun guztiak -e mepikatutiko (12) eta (119-135) .
(12)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)

(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)

(145 .22)
Utzazu bekhatutan anattetsino bekhatutan egoite hori
(118 .23)
Eta orduko ongi egitea zer baila ahal dakidikaio?
(119 .10)
guti jalea ez da guti jate
bortxazko ongi egiteak, dcua guti balio baitu
(143 .05)
(147 .01)
deus guti baliatuko zaitzu zeure erremusina eta miserikordois izaitea
Hunetarik, hunela gainez egitetik, sobera haserretzetik, eta koleratzetik, sortzen dira kalte handiak,
liskarrak, hitz gaixtoak, juramentuak, diferentziak, hauziak, gaiztetizkoak, heriotzcah, eta bere buruen
eta bertzeren galtzeak, eta egitekotan ibentzeak
( 186 .38)
Bertzeren gaizki minzatzea zeure gaizkiago ihardesteaz, nahi duzu erremediatu
(194 .20)
damuago baitzenduke zeure anaia haven kakeaz, eta haren hala izaiteaz, egiten eta etraiten derauzkitzun
bide gabe guztiez
(206 .13)
eta demandatua izaite hum, hartakoa dela, eta ederra dela enzute hum, eder iduri dakion
(232 .35)
ordea uzte haur, amoranteaganik apartatze haur, nola edo zer moldez eginen duzu
(245 .01)
Zeren haaerretze huta eta gaitzez,¡artze huta haren gainean manen da
(245 .21)
Faltarik ez duela dakien presunak, ez du bertzeren gaizki erraiteaz kasurik egin behar
(290 .05)
haren lekhukotasunaz, hark barren hartan dioenaz egin kontu, eta ez jendearen erasteaz eta ongi edo
gaizki minzatzeaz
(290 .17)
berthutean eta ontasunean tineraino eta fincan iraute haur, da Jainkoaren donua
(296 .08)
Eta hunela, laster egite eta atrapatze haur, fmeraino eta fmean, azken pontuan eta partitzean bekhaturik
(298 .26)
gabe gerthatze haur, erraiten du San Agustinek dela Jainkoaren donua
Zeren ontasunean azken fineraino ira we haur, nehork ere bere buruz ezin memzi dezakeien donua bada ere
(298 .37)
Eta gatz bihurtzehunen gainean erraiten du Glosak
(302 .33)
uzkitzu luzamenduak, gerotik gerova ibiltzeak
( 389 .16)

Eta ikus ditzagun orain kasuotatik Axularren testuari dagokionez atera daitezkeen
ondorioak :
a) Erakuslea, izen-predikatuekin batera agertzen da : (126)ko dertlandatua izaite hura
(132)ko laster egite eta atrapatze haur, ° eta (134)ko gatz bihurtze hunen gainean. t 0 Horretaz
gain, (12)ko ~ekhatutan egoite hori, (127)ko ainoranteaganik apartatze haur, (1 28)ko gaitzez
° Bai hemen bai geroagoko zenbait kasutan, azpimarratu beharrekoa da aditz-ezaugarria eta erakuslea aditz-izen
berberari egokitu gabe kordinaturik dauden bi aditz-izen desberdinei dagokiela . Onartu egingo dugu geure
zereginetarako balio berekoak direla . Hala ere, laster egin , elkatketatzat, hots elementu neutrotzat har hteke .
10 Hitz-elkarketa (posible) inodura eta beraz elementú neutro modura soilik aLsolutibo mugagabaren kaeumarkadun osagarri zuzesva + aditza modukoak hartu ditugu baina dcna dula, ikus Azkaratck (1988) aipaturiko
oncritzi bezalako hitz-elkarketak . Gaitz bihurize hau ere, honelakoa izan liteke .
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jartze hura, (132)ko bekhaturik $abe gerthatze hour eta (133)ko azken fineraino iraute haur
ditug u . Zabalak (1993) adierazi duenez, aditz guztiok, subkategorizaturik daude izenkipredikapentzat jo litezkeen posposizio-sintagma horiekin ; hots, predikatu horiek, edonolako
isladapen (funtzional)a izanik ere, aditzaren osagarrian sortuko lirateke .

b) Genitibo marka dararnan subjektua, izenki-predikapentzat jo behar dugun hala batekin
dag o (110)an, hala hori izan aditzaren osagarritzat hartu behar dugularik. Horretaz gain,
(109)ko eta (114)ko bertzerenljendearen gaizki mintzatzeaz eta (113)ko bertzeren gaizki
ernaiteaz dugu. Hauek, arazo-bat azaldu digute: izan ere, gaizki eta ongi Axulamen testuan izen
zein moduko aditzondo-dira, eta beraz honelako adibideak ezin dira koexistentzia segurutzat
hartu, gaizki erran eta galzki minzatu nolabaiteko elkarketak izan bailitezke." Hala ere,
(109)ko zeure gaizkiago ihardesteaz kasu segurua da, gaizki horren -ago dela kausa.
¡haMetsi aditza ez bide 'daggo-gaitki(ago) horrekin subkategorizaturik, eta pentsatzekoa da
aditzondoa aditz- edo inflexio-sintagman nonbait gorago adjunktaturik egongo dela .
c) -ko daraman izenlagunak, ongi egite delakoaren arazo bera dauka (119 eta 121) .

d) Zenbait autorek plural-marka aditz-elementuekin batera elkarrezinezkoa dela esan badute
ere, (123) eta (134) horren aurka lihoazke.
e)Kasu-marken forma mugagabeak ezin ager daitezke elementu berbalekin batera, baina
absolutiboak badu salbuespenik (120) .
f) Ez ditugu izenondorik ez inolako zenbatzaile mugatu edo mugagaberik elementu
berbalekin batera.
Gauzak horrela daudelarik, jo dezakegu Odriozola eta Zabalaren (1993) lanera koexistentzia
guztion azalpenaren hila .
(136)

a
b
c

Zu atzo etortze hori
Zure etortze hori
Zure etortze hori /etorrera hori

Autoreok, Axularren datuetatik abiatu dira, eta honelakoak egiaztatu dituzte euskara
orokorrean : a) izenondoa nekez ager daiteke inolako aditz-ezaugarriarekin batera, eta hori uler
daiteke izenondoa N' edo NP mailan adjunkatatzen direla onartuz ; izan ere, N' edo NP izanik,
" Villasante-k (1973), espreskr eman ditu berba hauek izen gisan, el mal lel bien itzulpenak emanez (I-111).
(I)
eginen duzun ongia
(51)
(Il)
gaizkirik ez egitea
(108)
(111)
gaizki bat egin deratzunean
(220)
Eta izen arruntak izanik, absolutibo mugagabearen kasu-marka harturik bekhatu egin bezalakoen kontestuan sartuko
lirateke, elkarketa eta aditz-sintagmaren artean betiko zalantza aurkezturik ; izan ere, Villasante-k (1973) berak, ongi
egile, ongi egin, ongi egon, ongi erran, ongi heldu, ongi Joan eta ongŕ izan bildu ditu hiztegi-sanera modura (IV-IX) .
(IV)
ongi edo gaizki izaitea (estar bien)
(49)
(V)
dagigun ongi (favorecer, hacer el bien)
(101)
(VI)
ongi heldu da (venir bien)
(262)
(VII)
erraiten dute ora¡ ongi (hablar bien)
(291)
(VIII)
gaizki ormiten deratzunari (criticar, murmurar)
(311)
(IX)
gaizki aiphatzen baitzuten (criticar)
(352)
Honela ba, elementu nominalekin batera dauden ongi egite, gaizki hiltze, ongi irabazi, gaizki minzatze eta ongi
mlnzatte, elkarketatzat hartuz gem, ez legoke elementu berbalen eta nominalen arteko koexistentziarik . Zer esanik ez,
-kŕ atzizkidun adbetbio ai mtak ere badaude, sditz-ezaugarri modura.
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ez dago inolako VP edo Tren existentzia onartzeko aukerarik (136c/137c) . b) Subjektua,
denbora-sintagman markatzen da er atibo/absolutiboaz (136a/137a), baina genitiboaz
markaturik agertzen denean, TP hori falta izanik DPraino goratu eta bertan markatzen da
(136b/137b) . Horrela ba, osagarriaren genitibo,dialektala -t(z)e atzizkiaren (eta zenbait kasutan
-i, -tu, -0 atzizkien) presentziari loturik daao, eta halaber, autore hauen arabera adierazpen
ageririk ez duen T bati ere ; subjektuaren genitiboa, bestalde, dialektal ez den beste fenomeno
bati loturik dago, TParen ezari alegia ; horrela, matizaturik gelditu da bibliografian genitibo
hauei buruz emandako informazioa
m c) Genitibo-subjektua dammaten menperatuetan gutxienez
TP falta dela pentsatzeko beste arrazoi bat, denbora-adberbioen-eza izan daiteke (136b-137b) .
Izan ere, gaurko euskaraz (eta bai Axularrenean ere), -ki' adberbioak edo izenki-predikatuak
genitibo-subjektuarekin batera :onargarri samarrak badira ere, denbora-a ( itzondoak nekezago
onartzen dim edo ondorio agramatskalak ematen dituzte, d) Exakuslea, jakina, determinatzailesintagmaren burua izango litzateke, eta ez dago berarekin batera aditz-ezaugarri horiek
agertzeko oztoporik.
(137a)

(137b)

a

(137c)

c

b
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Honen atzean, partizipioaren datu guztiak berrazter ditzakegu :
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a) Izenren ezkerraldean dagoen partizipioa, aditz-sintagma adjunktua (138) edo zenbait
kasutan agian izenondo-sintagma (139) adjunktua dela onartu dugu.
(138)
(139)

mremedio eakiribuz ezarririk
bizitzc gaixto iragana

(337 .50)
(113 .32)

b) Soilik dagoen part zipioak, perpaus erlatibo bat (140), nonlinalizazio bat (141) edo izensintagma bat (1 2) itxuratzen du.
(140)
(141)
(142)

pontu horietan smana konplituko ez duena
hala onean, onc a emanean eta emendatzean, edireiten da alegriantza eta bozkarioa
trabant handiak

(219 .11) .
(287 .29)
(222 .07)

c) Aditz- eta izen-ezaugarrien arteko baterako agerpena, batez ere nominalizazioetan
gertatzen dira (143), eta horrelakoetan, analisia -t(z)e perpausena bezalakoa da . Bestelako
. pioetan aurkitu ditugun salbuespenetan (144), aditz-ezaugarritzat jo liteken aditzondoa,
netan elkarketa baten lebenengo izena dela onartuko dugu ; partizipioa ere, izena dugu kasu
horietan ; bestelako analisirik ezinezkoa litzatekeela dirudi .
(143)
(144)

esker cmok ene koleran egonari
ongi trabazi hek

(200.29)
(167 .30)

d) lzenki-predikapena itxuratzen duen absolutiboko partizipioa, VP-AspP (145) edo zenbait
kasutanag~l~a~n AP' Z (146) direly onartuko dugu . Batera aditz- eta izenondo-ezaugarriak dituzten
kasuetarako (147a-b), VP-AspP-QP onartu dugu .
(145)
(146)
(147)

a

koleiaren eritasunaz ukhua sentitzen denean
Ez naiz ni huta baino obhgatuago
plazelrei emanagoa zam
egilen da emakhoiago eta emaztetara emanago

(210 .04)
(l 65 .12)
(121 .24)
(253 .06)

Edozein modutan, partizipioak izen edo izenondo modura jasan duen lexikalizazioak, oso
corpus txikia dauka Axularren testuan, eta ez dago partizipioen artean sailkapen trinkoa
eglterik.
Aditz-izenaren esparrura itzuliz, esan beharrekoa da gauza guztiak ez daudela konpondurik
corpus bat aztertzerakoan : izan ere, Axularren hizkeran -t(z)e atzizkia eratorpenezkoa zein
inflexiozkoa izan daitekeblar k, beti pentsa daiteke aurkitu dugun hitz bakoitzerako, bi sarrera
lexikal dagoela: bat perpaus bakoitz©an nominalizatu ala nominalizatu gabe ager daitekeena, eta
bestea soillk izen modura erabil -daitekeena.
Horrela ba, ez dago lexikalizazio-epaiketa finkoak ematerik : soilik izenondoa, hitz12 Bosque (1990) eta Zabalaren'(1993) arabera, partizipioarekin harreman morfologiko hau daukaten izenondoek ere,
AspP isladatzen dute APren gainetik . Dena dela,'Jaan honeten'zehar, erosotasunagatik, AP soils jam dugu partizipioa
izonondo modura guztiz lexikalizatu dancen.
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elkarketa eta zenbatzaileak ditugu erizpide trinko, eta egia esan, oso kasu gutxi aurkitu dugu
inolako ondoriorik ateratzeko . Hala ere, beste alde batetik, lex kali 7azio-adlelazle seguru ez
direnekin agertu direnak, hau da, batez ere genitibo-subjektuarekin daudenak, izan litezke
lexikalizazioak, zeren eta, jakina, lexikalizazio batek edozein izen-ezaugarri onar baitezake; gure
sailkapena egin baino lehen, dena dela, hikuntza desberdinetarako emandako lezikaIi
ioak har
genitzake kontutan ":
1) Gaztelaniaz: andar, dar, deber, haber, pesar, querer, tomar
2) Euskaraz: emate, egite, eskaintze, haste, heltze, igote, izate, joaite, sartze, sineste,
zahartze.
Hauei, baina, Sagarnak (1988) eta Villasante k (1973) Geror-ri beraru bu uz emandako
lexiltalizazioak gainera dakizkkieke, autore hauek lexika izazio bat antzemateko erabili dituzten
eirizpideak azaldu ez badituzte ere. Hona hemen, pareko Viliasante-ren (1973) hiztegian dauden
hitz eratorriak ere gaineraturik:
Abiatze (abiadura), akhabatze (akhabanza),, aldatze, bethatze, bizitze, entzute, eranzute,
eraste, erditze, erortze, errepartitze, eskaste (eskastasun, eskasia), eskeruze, faltatze (falta),
gaitzeste, galdegite, galtze (galtzapenj, garhaite (garaida), haste, ikhuste, itzultze (itzulinguru), izaite, joste, konbertitze, murrizte, oldartze, onherizte (onerizko), orhoitze
(orhoitzapen), parritze, pennatze (permadura), thimtze, ukitze, zahartze-(zahartasun), zenzatze
(zentzu).
Azkenik, garaia da geure datu orokorrak eskaintzeko, eta horrela bada, sailkapen honetan,

de facto-ko datuak emango ditugu, hots, -t(z)e atzizkia daraman hitz bakoitza zein egoera
sintaktikotan aurkitu dugun azalduko dugu, egoera horiek inolako nominalizazio-itzulezinaren
adierazle seguruak ez direla berriro errepikatu eta gero . Horretaz gain, aditz-izen bakoitzerako,
Villasante-ren (1973) hiztegian aurkitu dugunean, pareko nominalizazio morfologikoa
gaineratuko dugu, eta halaber, aditz-izen bakoitzerako ere, elementu nominalekin batera
egotekotan, zein elementu nominal den azalduko da.
a) Soilik elementu berbalekin batera aurkitu ditugun aditz-izenak, hauexek dira : aldaratze,
ansiatze, asetze, atheratze, barkhatze, baize, begiratze, behatze, benturatze, benzutze,
bihurtze, desiratze, ebaste, edate, edireite, egoite, ekhartze, emendatze, en- kontratze,
enplegatze, enzwe, eragite, erakuste, erizre, erratze, errezibitze, eskapatze, eskatze, ethortze,
erzate, gelditze, gobernatze, gozatze . haratze, haserretze, hurbiltze, ibentze, ifernuratze,
igurikitze, ihardeste, ilkitze, irioite, izaite, jabetze, jakite, jalgite, jartze (aditzlizen-ezaugarrien
koexistentzia ere badauka), joaite, juntatze, konbertitze, konplitze, konsideratze, kontatze,
kutsatze, laguntze, loriatze, lotze, luzatze, minzatze, orhoitze (orhoirzapen) pagatze,
predikatze, prezatze, salutatze, sartze, segitze, solhastatze, trabailatze, urruntze, usatze eta __
uzte. Hauei buruz bada, kasu-marka eramateaz gain inolako izen-ezaugarririk aurkitu ez
esan dezakegu .

diegufa

Guzti hauetatik soilik enzute eta konbetritze jaso dute Villasante-k (1973) eta Sagarnak
(1988) lexikalizazio modura . Guk ordea, aditz-ezaugam garbiekin batera aurkitu ditugu biak ;
hala ere, autore horiek erabili dituzten irizpideak edonolakoak izanik ere, esan beharrekoa da
portzentualki oso hurbilketa antzekoa lortu dugula.
b) Elementu berbalak eta nominalak agerpen desberdinetan aurkitu dizkiegun aditz-izenak,
huaexek dira: abiatze (erakuslea; abiadura), agertze (genitibo-subjektua), akhabatze (genitibosubjektua;akhabanza), aldatze (erakuslea), apartatze (erakuslea), bilhatze ( soilik aditz"Mourelle (1983), Onieva (1986), Esbozo . . ., Euskaltzaindia (1987), Lhande (1926).
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ezaugarriak edo koexistentzian),bizitze (erakuslea, izenondoa ; bizia), egite (genitibo-subjektua,
mugagabea; aditz/izen-ezaugarrien koexistentzia ere badauka), egoite (soilik aditz-ezaugarriak
edo koexistentzian), emaite (-ko izenlaguna ; genitibo-subjektua, erorrze (genitibo-subjektua),
haste (gabe postposizioa, p itibo-subjektua), ibiltze (genitibo-subjektua, erakuslea), ikhuste
(erakuslea), imgaite (genltibo-subjektua ; aditzlizen-ezaugarrien koexistentzia ere badauka),
imute (elkarketa, izenondoa, zenbakia; nominalberbal koexistentzia ere badauka ), fate
(genitibo-subjektua, mugagabea), kofesatze (genitibo-subjektua, -ko izenlaguna, elkarketa;
kofesione), minzatze (-ko izenlaguna, elkarketa ; nominaUberbal koexistentzian ere badauka;
mintzaira, mintzo), othoitze ( -ko izenlaguna, erakuslea ; orhoitzapen), penatze (genitibosubjektua), pensatze (erakuslea), perseberatze (ordinalak, elkarketa ; perseberruuzia ) eta
sinheste (genitibo-subjektua, mugagabea) .
Hauetatik, Vilasante-k (1973)- eta Sagarnak (1988), z
i bildu dituzte : abiatze
(erakuslearekin batera agertu dena, eta abiadura pareko morfologikoa duena) akhabatze
(genitibo-subjektua eta akhabanza), aldatze (erakuslearekin batera), bizitze (erakuslearekin
batera agertzeaz-gain zenbait kasutan nominalizazio lexikalaren adierazle garbitzat jo dugun
izenondoareldn dago, eta-bizia- parekoa dauka), erortze (genitibo-subjektua), haste (genitibosubjektua eta nonunalizazio lex kalaren seinale garbia den haste gabea forma) eta ikhuste
(erakuslea). Gum zereendarekin berbz, ez dago kointzidentzia handiegirik, eta gainera autore
hauen multzoari, iraute, minzatze eta perseberatze gaineratu behar genituzke izenondoa eta
elkarketa lexikalizazio-seinale garbitzat hartu bagenitu
c) Beti aditz- eta izen-ezaugardak batera aurkitu dizkiegun aditz-izenak (hauetako batzuek,
elementu berbal soilak ere badituztelarik), hauexek dira : atrapatze (adberbioa + erakuslea),
bilhatze (adberbioa /atributua + erakuslea), egite (adberbioa/atributua + erakuslea), egoite ( -ko
izenlaguna + erakuslea), genhatze (gabe/erakuslea), iraute (adlatibo-adizlaguna/ /inesiboaadizlaguna + erakuslea), izaite (atributua /genitibo-subjektua + erakuslea), janze (instrumentaladizlaguna + erakuslea), fate (guti +mugagabea), minzatze (-ki + genitibo-subjektua), penatze
(genitibo-subjektua) . Hauei buruz , ezin esan daiteke nominalizazio lexikala inoiz jaso duteneik
eta Villlasante (1973) eta Sagarna (1988), ia guztiz ados daude gurekin, soilik izan bildu baitute
(elementu berbal garbiak baditu ere) .
d) Soilik elementu nominalarekin batera :aurkitu ditugun aditz-izenak, hauexek dira :
alegeratze (genitibo-subjektua; alegriantza), defendatze (erakuslea), deitze ( -ko izenlaguna),
egozte (zenbatzaile mugatua), erantzute (genitibo-subjektua, erlatiboa, plurala, mugabea),
eraste (genitibo-subjektua) , erditze (zenbatzaile mugatua), errepartitze ( -ko-izenlaguna,
erakuslea), eskaste (genitibo-subjektua ; eskasia, eskasrasun), faltatze (genitibo-subjektua ;
falta), frogatze (zenbatzaile mugatua), gaitzeste (zenbatzaile mugatua), galdegite (erakuslea),
galtze (erakuslea, gen genitibo-subjektua), hartze (zenbatzaile mugatua), ilhuntze (genitibosubjektua; ilhunbe), ilkitze (genitibo-subjektua), iraungitze (genitibo-subjektua) , itsutze
(genitibo-subjektua ; itsustasun), itzultze (zenbatzaile mugatua ; itzulinguru), joste (erakuslea),
lehertze (genitibo-subjektua), murrizte (mugagabea) , oldartze (erakuslea) , onherizte
(zenbatzaile mugatua), ohartze (erakuslea), partitze (erakuslea), thiratze (leku-genitibo-a,
erakuslea), ukhitze (leku-genitiboa), zahartze (elkarketa, erakuslea, genitibo-subjektua ;
zahartasun) eta zentzatze (erakuslea)

Berriz ere, adostasun ,handia dago bi autore horiekin, zeren eta berauetatik beraiek
hamazazpi berba jaso baitituzte : erantzute, erditze, errepartitze, eskaste, faltatze, gaitzeste,
galdegite, .galtze, uzultze, joste, murrizte, oldartze, onherirte, partitze thiratze, ukhitze eta
zahartre. Adostasun hau, ordea, ez da horren nabaria izango, azken hauetatik hamaika guk
geuk lexikalizazio-adierazle segurutzat jo ez ditugun ezaugarnekin batera daudela kontutan
hartzen badugu . Berorrek, nonbait, Vihasante-k eta Sagarnak (1988) aditz/izen-ezaugarrien
arteko koexistentzia kontutan hartu ez dutela adieraz lezake, zeren eta azken finean elementu
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nominal batek lexikalizazioa adierazteko duen balioa soilik koexistentzia hori dela kausa jam
baitugu zalantzan
e) Soilik elementurik gabe edo genitibo kasu-markadun osagarri zuzenarekin batera edo

be, hatu egite bezalakoekin aurkitu ditu unak, hauexek dira: a#Irxatze, aitzintze, aphaintze,
begiratze, bethatze, berretze, bezcftxe, b# r e; idia#mulatze, ederreste, erdieste, emite, erkhatze,
eskentze, esk#ribatze, eskutat, +e, esnatze,' ezkxtntze, faboratze, fidatze, garhaite (garait#a),
gaztigatze, gomendatze, gogo wze, gordetze,'hauste, hazkatze, histe, izorratze, kheinatze,
koleratze, kopatze, koroatze, kreatze, labaratze, lantze, mendekatze, merezitze, obratze,
, presratze, salbarze, zahitze, zero#rzatze .
oneste, pairatze, pennatze (pennaduh2), pa
Villasante (1973) eta Sagarna (1988), gehien batez ados bide daude aditz-izen hauen
anbiguotasuna, zeren eta guzd hauetatik soilik bsthatze, eskentze, gathaite eta pennatze azaldu
dela esan daitekeelarik .
baitituzte, hirutakoa oso salbuespen-multzo tx
Nominalizazio morfologikoak direla eta, badago nolabaiteko zer esanik: a) Soilik elementu
berbalekin batera agertu diren aditz-izenek : Ez dute pareko eratorti berbalik . b) Elementu
berbalak eta nominalak agerpen desberdinetan duten =aditzrtizenek: ab#atze (abiadura),
akhabatze (akhabanza), emaite (emaitza), kofesatze (kofesione), orhoitze (orhoitzapen) eta
perseberatze (perseberantzia) . c) Elementu nominalak eta berbalak batera dituzten aditz-izenak :
minzatze (mintzaira, mintzo). d) Soilik elementu-nominala duten aditz-izenak: Alegerarze

(alegriantza), eskaste (eskasia, eskastasun), falratze (falta), lhuntze (#lhunbe), itsutze
(usustasun), itzultze (itzulingum) eta zahartze (zahartasun). e) Neutro modura izendatu ditugun
aditz-izenak: garha#te (garaina), pennatze (pennadura) .
Datu hauetatik, zirribora dezagun zenbait gogoeta :
Azpimarratzekoa da, beste edozer baino lehenago, soilik aditz modura aurkitu ditugun -

t(z)e atzizkidun berbek ez dutela pareko eratorri berbalk . °Beste taldeen artean, ordea, kontutan
hartzekoa da eratorrien kopurua, beti urna bada ere . Hain zuzen ere, eratorri berbalen
existentziak (azra), substantibazio hauek blokeatu egiten dituela jakin dugu (*el cazar)
gaztelaniaren bibliografian, baina Axularren testuan, elementu nominalak, hain zuzen ere
pareko eratorri berbala duten aditz-izenekin batera aurkitu ditugu . Hau, honelaxe uler liteke : t(z)e atzizkidunak eta bestelakoak batera gertatzea, sarrera lexikal bakoitzari dagozkion
ezaugarri semantikoetan oinarriturik egon liteke ; bere izaera semantikoa berbala den neurrian,
ez da gertatuko ez nominalizazio lexikalik, ez eratorri berbalik ere. Aditz-izaera semantikotik
urrunago dagoen neurrian, batera gertatuko dira -t(z)e atzizkidunak eta bestelakoak . Esate
baterako, beti aditz-ezaugarriekin batera aurkitu dugun aldaratze, soiliik ekintza modura
ulertuko litzateke eta edonolako nominalizazio lexikalak ekarriko lukeen aldaerazpen
semantikoa ez litzateke inoiz gertatuko . Soilik izen-ezaugarriekin bateraaurkitu dugun zahanze
ordea, ekintza fisikoez aruntzago dagoen abstrakzio-maila batŕ legokioke eta horregatik,_ . .
zahanze nominalizazio lexikal horrekin batera, nola edo halako parekotasuna edo aldaerazpen
semantikoa daraman zahartasun dago .
Kontu guztia laburtuz, esan beharrekoa da aditz- eta izen-ezaugarrien arteko koexistentziak
izen-ezauganiek nominalizazio-maila adierazteko duten balioa zehatz dezakeela : hertsiki, soilik
aditz-ezaugairiekin batera ez dauden (edo ezin egon daitezkeen) izen-ezaugarriek adieraziko
dute nominalizazio lexikal bat, Axularren testuan edo hizkuntzaren edozein adierazpenetan .
Zentzu horretan, Gero-ren azterketak esparru hori irizpide berri bat eskaini diola uste dugu .
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S .- Kasuz kasuko datuen berrikustapena .
Izen-sintagma arruntek dammatzaten kasu guztiak izen-funtzioa betetzen duten menperatuek
ere har dihaketela suposa daiteke. Hori, ordea, soilik neurri batez da egia, eta Axularren
testuan behintzat, aditz-izenetako (eta partlzipioetako) kasu-markak ez dira agertzen mola ere
maiztasun berdinez . Bestela esanda, soziatiboa edo absolutibo mugagabea daukagun guztien
artean, askoz ere maiztasun handiagoz ditugu izen-ezaugarriak, eta lexikalizazioak ere
probableago dira; beste inutumrean, intrumentaia dugun gehienetan, elementu berbalak ditugu,
elementu nominalak oso
direlarik. t' Hau guztia, azken finean nominalizazioak eta
lexikalizazioak aztertzeko beato ikuspegi bat dugu, kasu-marka bakoitzak nominalizazio edo
lexikalizazioaren berri nomino eman dezakeen kontutan hartzea, alegia. Horretaz gain, badago
honekin zerikusirik daukan beste kontu garrantzitsu bat: eskutartean dugun berbak inolako
elementurik ez duenean aditzat edo izentzat ezin har daitekeela ikusi dugu ; perpaus modura
ulerturik ordea, argumentu ez-ageri batmen arteko erreferentziakidetasun batzuk asma daitezke :
eraruaaea zer den ez daki-gunean, pentsa dezakegu perpaus batean honek hori erantzutea hau
da ekintza bat izango genukeela, baina izen batean seguraski ondorio bat (erantzuna) edo izen
perfomatibo bat (ehantzunkizuna) izango genukeela ; kasu bakoitzean ikusi egin beharko da
testuinguruan bata ala bestea sar daitekeen. Dakusagun kasuistika polikiago .

Me

a) aditzarekiko komunztadura duten kasu-markak .
al) Absolutibo kasu-markadun aditz-izenek, maiztasun handi samarra dute nominalizazio
formal/lexikaletarako, -eta erreferentziakidetasun eta edukinen aldetik, ezin bereiz daitezke
us direnak substantibo izan litezkeenetatik : haste berbatik berdin uler genezake norbait
asl dela eta hasiera bera.
a2) Datibo kasu-markadun aditz-izena, berez, oso maiztasun baxukoa da testu honetan , eta
horregatik, ezin zihurta dezakegu esparru orokorrean datu hauek baliogarri direnik . Edonola,
soilik hutsak aurk tu ditugu, eta ez dago erreferentziakidetasun/edukin-oztoporik : akhabatzeari
berbatik berdin uler liteke norbait bukatzen an dela eta bukaera bera.
a3) Ergatibo kasu-markadunak, absolutiboaren antzeko egoeran daude .
a4) Partitibo-markarekin batera ez dago aditz/izen ezaugarrien koexistentziarik, ez eta izenezaugarrien agerpenik ere. Koexistentzia-eza ulergarria da, zeren eta gehien batez horrelako
egoeran dagoen izen-ezaugarria, erakuslea baita .
b) Inesiboa, eta instrumentala daramatenak absolutiboaren antzeko egoeran daude, elementu
nominaletako maiztasun motelagoa dutela badirudi ere . Kasu konposatudunak, jakina, ez
daude inoiz elementu nominalekin batera, baina bestetik ere, -t(z)erako, -t(z)erakotzat edo t(z)eketan . daramaten aditz-izenei ez diegu inolako elementu berbalik aurkitu Motibatiboak,
oso elementu nominaletako maiztasun motela du eta gainera, aurreratu dugun adibidearen
arabera, erreferentziakidetasun eta edukin desberdinak dituzte : Erantzuteagatik esaterakoan,
' Hau guztia, oso kontu teoriko garrantzitsuan oinarriturik dago . Izan ere, instrumentala dagoenean elementu herbal
ugari dagoela esanda, ez da egia osoa esango. Kontua hauxe de : perpaus menperatu batean zeintzu isladapen funtzional
dauden ondo finkatu behar da . Hots, rain azalpen morfologiko du konplementazio-sintagmak? Zer ote dira kasumarkak?Mendian/egitean DP badago, ba al dago DPrik, etrepika dezagun, mendiralegilera, mendŕtik/egitetik
bezalakoetan? Zer dago menditan bezalako mugagabeetan, adierazpen ageririk gabeko DPrik ala bestelako zeozer? Zer
dago benetan -t(z)en perpausetan? Erantzunik gabe daude orandik galdera hauek, baina edozein modutan, bistan da
konplementatzailea/kasu-marka/zenbakia delako multzo morfologikoa ezin dela izen-sintagmako kasumarka/zenbakia bezalakoa izan. Hitz gutxitan esanda, kasu-marka oz da perpaus menperatua itxuratzerakoan hiztunak
kasu-marka guztien artean askatasun osoz hautatzen duen gauza bat . Horren kasurik garbiena, kontrolarekiko
hatremanetan dauden kasu-markena da.
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testuinguruaren arabera, erantzunakdirela kausa (izena) ala zuk hor7 qin arren (menperatua)
ulertuko da baina ez biak batera . Soziatiboko aditz-izena, azkenik, soilik gaineratiko
elementurik gabe aurkitu dugu eta lex kazioaren antza handia dauka .
c) Kontrolarekiko harremanetan dauden kasu-marken artean, adlatibokoa, oso gutxitan
da o elementu nominalekin batera, eta badagoenean, oso urrun dago kontrolaren
kezarako posibilitatetik: Zaharttzera lruratzen du aurkitu dugunean, zahartzarora heldu arte
zeozer egin ez dela onartu behar du~u, eta ez norbaitek norbait zahatzera utzi duela. Edonola,
azpimarratzekoa da ezaugarri nominalak soilik zenbai ad tz-izen jakinekin batera daudela
(akhabatze,haste, zahartze . .,) . Elatiboa, adlatiboareti antzeko-egoeran da o. Inesibo
arkaikoaren kasu-marka duten aditz-izenek, jakina, ez dute molako izen-ezaugarrink.
Talde honetako aditz-izenak, nonbait baste guztietatik bereizirik aztertu behar direla dirudi,
zeren eta nominalizazioaren .esparrutik at daudela-baitirudi, baina hala ere gogoratu beharrekoa
da beste kasu guztiek bezala genitibo-osaganiarmn aukera dutela .
4) -t(z)eko atzizkia ere, kasu berezia da: aide batetik perpaus menperatuak eratzen ditu, eta
beste alde batetik (erreferentziakidetasunek bereizketan ezin lagun dezakeelarik),1exikalizazioak
ditugu; lexikalizazio hauek, ordea, ez dira aditz-izen soilaren gainean gertatzen, -t(z)eko
osoarenean baizik. Izenondo modura gertaturiko lexikalizazioak ere badaude .
5) Partizipioari dagokionez, errepikatu beharrekoa da Axularren corpusa murritz samarra
dela baina hala ere, garbi dago partitibo, eta motibatiboaren kasuan batez ere perpaus
menperatuak direla. Beste kasu guztiek, banatuago daude bi aukeren artean .

6 .- Laburpena
Axularren aditz-izenek (eta partizipioek), izen-ezaugarriak azaltzen dituzte, eta beste
batzuetan (nola edo halako nominalizazioa jasan dutelarik), zenbait izen-ezaugarri . Aditzlizen
ezaugarrien arteko koexistentziak azterturik, izen-ezaugarri bakoitzak nominalizaziotinkotasunaren maila ezberdina azal dezakeela ikusi dugu . Izan ere, testu honetako izenondoa
eta zenbatzaileak ez daude elementu berbalekin batera, eta beraz soihk izen-sintagma arruntetan
daudela ondoriozta daiteke . Genitibo-subjektua eta erakuslea, bestetik, izen-predikatuekin eta
modu-adberbioekin batera ager daitezke, azken finean perpaus-izaera galdurik ez dagoelarik .
Partizipioaren kasuan, zenbait kasutan badaude izenondo-ezaugarriak, aditz-ezaugarriekin
batera ager daitezkeenak: -ago, -egi, -ena izenondo-graduatzaileak .
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AZKEN GOGOETAK

Lan honetan, Axulemen Oerro-ko kasu-markedun adizkien deskribapen sakona agiten asisto gars ; deskribapen
horrek, gogoeta nborfosintaktiko eta semantiko ugari egiteko aukera eskaini digu.

1) Partiziploen eta adltz-lzenen nominalizazio-mailak .
Adizkion deskribapenean dagoen lehenengo ikuspegia, ~logia hutsetik hurbil dago . Izan ere, bai
partizipioak, bel aditzizenak, ezaguna denez, aditz modura erabili chal izateaz gain, izan edo izenondo madura
erabil daitezke euskaraz . Hala ee, bibliografian ez dago ondo deskribaturik izan edo izenondo gisan erabiltzea
benetan zar den. Berez, kontutaa hartu beber izan dugu basieratik partizipioa edo aditz izena itxurutzeko aditzerroari lotzen zaizkion -tu, -i, -0 eta -t(zfe atzizkiak ez direla flexibo hutsak : batetik, aditzparadigmaren
barneko adizki baozi hottek sorterazten dituzte; bestetik, benetako era~-atzizki ditugu, izan edo izenondoak
ematen dituztelarik. Gauzak horrela, zenbait egituratan ezin be reiz daiteke adizki hauek izen/izenondo ala aditz
diren, eta egituran bedan izan edo izenondo izanik ere, adirkiaren bihurketa hori behin betirakoa ala behin
behinekoa ote den. Bata ala bestea izatea, • jakina, hiztun(-kom unitate)aren esku dago beti . Testu honen
azteketan, bereizkunt~a hori objektibatzeko irizpidea k farkatzm saiatu gara
le) Egin behar den lehenengo zehaatasuaa, nolalaiteko indeterminazio orokor bati dagokio . Lehenik,
adizkiok soil soilik agertzen direnean, ez dago hiztun/idazleanen asmoan sartzerik, eta egiturak anbiguotrat jo
beber dira halabeharrez. Bigarrenik, adizki hauekin batuta Axularren testuan dauden baste zenbait elementu
eskutartean darabilguti bereizkuntaarako baliogarri ezdirela aurkitu dugu . Bekhatu egin nwduko sekuentziak,
oso ugari dira euskaraz, eta bereziki (rwo-n . Bibliograftan, jasota dago dialekto eta idiolektoen arabera
sekuentziok aditz-sintagma gisan ala aditz konposatu gisan jokatzen dutela Axularrenean ere, sekuentzia bera
bietara ager daitekeela ikusi dugu, eta beraz, bekhatu egitea ado bekhatu egina
modukoetan izan edo
izatondo/aditz bereizkuntza gatmatzerik ez dagoela ikusi dugu . Baste aide batetik, tradizionalki osagarri zuzentzat
hartzen den izan-sintagma, ekialdeko auskalkietan zenbait kasutan genitiboaz markaturik ager daitekeela dakigu.
Aditzetik eratorri diren izenenkasuan, osagarri hori, noski, genitiboz agertzen da euskara orokorrean . Axularren
testuan, zenbait zebaztasun erdietsi dugu horren inguruan : aide batetik, genitibo-osaganria posible da aditzizenarekin batera dithiaren emaitea), baina baits nominalizaziotzat har daitekeen partizipioarekin batera
(denboraren ga/duaz)a eta adizki perifrastikotzat jo ditugun zenbait partizipiorekin batera ere (nola
bait3hoan. fdantziarenn galduaz) ; gainera, osagarri hau aditz garbiak dicen -t(z)eko, -t(z)era eta -t(z)en
direlakoekin batera aurkitu dugu testu honetan; beste aide batetik, zer esanik ez, izen-sintagma garbi samarrak
dicen (anzearen frogatze bat) eta hain garbiak ez diren (haurmn dithiaren emaitea) egiturasn jam du Axularrek, eta
beraz, elementu anbiguotzat jo beber izan dugu gemitibo-osegarri zuzen hori .
lb) Axularren adizki jokatugabeen inguruan dauden baste gertaera batzuk, orden, izen eta izenondoezaugarritzat jo ditugu len honetan zehar. Honelako ezaugarriak, izan eta izenondo-sintagmen elementuak dira,
jakina, testu hau aztertuz, ezaugarri guztiotatik adizki jokatugabeekin batera zein ager daitezkeen finkatu dugu
lehenik; geroago, garbi azaldu ditugu aditz ..ezaugarriak zein izango liratekeen : izen-sintagmen kasu-marka
arntntak, aditzondo eta adizlagunak . . . (hek han haladesiratzea ) . Azkenik, euskararen ezagumondu orokomerako
interesgatri izan daitekeen zehaztasun bat erdietsi dugu Gero-ten argian: izan- eta izemondo-sintagmen ezagaurri
guztietatik, aditz-ezeuganiekin batata rein ager daitezkeen finkatu dugu testa honetan behintzat .
Ic) Horrela, erakuslea (anarteraino bekhatutan egoite hop!) eta genitibo-subjektua (zure gaizkiago
ihaniesteaz ), aditz-ezaugarriekin batera daude testo honetan murriztapen nabariegirik gate, eta beraz behin
behineko, hau da sintaxi-mailako nomiaalizazioen adierazle inn litezkeeiako hipotesia iradoki dugu . lzenondoari
dagokionez, bestalde, izenondo-graduatzailea aditz-ezaugarriekin batera anal daitekeela ikusi dugu (plaaerrei
emanagaoa zarenean) . Baste muturrean, izenondoaren agerpena legoke izen - ezaugam madura, eta Axularnk ez
bide du atzetik izenondoa daraman aditz-izet batean inolako aditz ezaugarririk eransten (bizuze luzea l°ongi
bizuze luaea). Beraz, aditk jokatugabeet izaera bikoitza delako kontzeptuaren berneen, aditz-ezaugarriekin batera
agertzeko ahahnm/eznttasun mai)aren neuma interesgarria delaazldu dugu nonbait .

2) Izenki-predikapena eta adizki perifrastikoak
Axularren partizipiokk, izenki-predikapena ga uzatzen du zenbait loturazko aditzekin bates, eta zenbait kasumarks desberdin hartuz. Axularren testuak, gogoeta bem batzuk egiteko aukera eskaini digu .
2a) Partizipioek, aditz-ezaugarri .garbiak dituzte egoara honetan : ergatibo, datibo eta absolutiboko izensintagmak, eta adizlagunak eta aditzondoek, testu honetan izen-ezaugarriak nekez azaltzen dunlank .
2b) Izan aditzarekin batera behintzat, egitura pasibo eta antipasibo estandar asko dago Axularrenean, baina
beste aide batetik, azpimarratu egin behar dugu pasiboaren definizioa askoz ere zabalagoa izan litekeela, eta
partizipio iragankorra duten beste egitura asko ere pasibotzat bar litekeela .
2c) Loturazko aditzei hegira, funtsezko bereizku ntra egin behar da zenki-predikapenaren esparruan . Lehen
mailako iz nki-predíkapena gauzatzan doten loturazko aditzek, halabobstrez ;hartxen dute predikatu bat perpaus
egokiak itxuratzeko, eta bigarren mailako predikapena itxuratzen dutenak, ordea, gai dim izenki-predikapenik
gabeko perpaus gramatikalak osotzeko . Bereizkuntza hau,' bereziki korapdotsua izan da Axularren testuan. Izan
ere, batez ere egon eta ibili loturazko aditzek, partizipioaz gain gaiuetiko adizlagua bat daramate Gero-n (gu
gabiltza munduan barren sarthuak, bekhatutan. . .khirastua-dagoen bekhatorea), eta ea n finks daiteke oso ondo
aditzak partizipioa benetan babar ote duen. Hala ere, absolutiboko partizipioaren kasuan, Axularren loturazko
aditzek batez ere lehen mailako predikapena gauzatxen date. Badago bests alde batetik, bereizkuntza rails azaltzen
duen beste egoera bat : partitiboko partizipio askoren kasttan, ezin bereiz zitekeen bigarren mailako izenki
predikapena ba ote zegoen (eskutik harturik, eraman zuen oihanean barrena), ala partiz pioaren egitura perpaus
menperatu absolutua ote zen (eskutik harturik eraman zuen oihanean barrena). Honelako egoe etarako, hiztun
modura ondo bereiziko genituzkeenak era objektiboan bereizteko zenbait irixpide iradoki dugu, bai Axularren
testuan bai brete edozein testutan erabiltzeko : bi adizkien arteko hitz-ordena, bi adizkien izen-sintagmen arteko
erreferentziakidetasun-sareak, eta bi adizkien arteko (ustezko) harreman adberbiala.. Berauen bidez, izenkipredikatutzat edo perpaus menperatuko aditzat jo ditugu hasiera batean hain ondo ezin bereiz zitezkeen
partizipioak.
2d) Absolutibo eta partitiboko partizipioak, arrunt samarrak dim euskara orokorrean, baina Axularren
testuan, egon aditzarekin batera instrumentaleko partizipio batzuek (ezin eginezegoitea), berriro jarri digute
zalantzan izenki-predikapenaren benetako izaerá, adizki periftastiko direlakoen espamira hurbilduz. Hotretaz gam,
absolutiboko partizipioko egitura batzuek ere, antzeko zalantza daramate . Bibliografian, ordea, nolabaiteko
irizpidea aurkitu dugu bereizkuntza rail horretan nolabaiteko argia jartzeko : aditz jokatuak bere izen-sintagma
propioak izan ditzakeenean, eskutartean dugun egitura ez da adizki perifrastikoa, eta horrela, absolutiboko
partizipioa + °edun (on horiek . . .Jainkoak emanakditut ularik/)/egon (haizkora,zuhaitzam erroati kheinatua
dagokala) egiturak, ez dim adizki perifrastikoak, eta gauza beta esan daiteke -t(z)era l -t(z)etik - hartze dimiten
mugimenduzko aditzei buruz . lrizpide honek, ordea, crin lagun gaitzake izan-sintagma propiorik ez daukatenen
artean bereizkuntza garbia egiten, eta nonbait intuizioari ado agian aspektuzko edukinari begiratu behar zaio
ezin eginez egotea modukoak perifrastikotzat hartu ahal izateko . Gauza bera esan daiteke instrumental mugatua
edo mugagabea eta absolutibo mugatua hartzen duten ibili eta Joan aditzei bur= hal eta -t(z)eko hartzen duten
egon eta °eidun aditzez ere.

3) Perpaus menperatu erlatiboak
Izenaren nolabaiteko modifrkatzaile izan daitezkeen perpaus menperatuen azterketak ere, gogoeta ugari
sortemz dezake Axularren testu honetan .
3a) Erlatiboaren analisi estandarrean, izenaren modifikatzaile den perpaus menperatuak bore barneko izensintagma baton erreferentzia darama. Berori, ondo fmka daiteke barneko izen-sintagma hori aditzarekiko
komunztadura daramaten izen-sintagmetariko bat denean, eta Axularrenean ere, baditugu honelako erlatibo
estandarrak: aide batetik, -(r)i(ka) ko atzizkiak sorterazitako perpausak, bore barneko osagarri zuzenaren
erreferentzia hartu eta izan bat modifikatzen du (berak eginikako ganbaretan). Baste aide batetik, partizipio soilak
ere aditz-ezaugarriak eraman ditzake aldameneen eta bururik gabeko baina mugatzailedun erlatibo estandarraitxura
dezake here barneko osagarri (nekez izana) edo subjektuaron (bekhatutan gogorrueŕ) etreferent ia hartuz
3b) Aurreko estandar horretatik nola edo hala ummduz, bibliografian garbi deskribaturik ez dauden egitura-

mota ugari aurkitu dugu testu honetan, beraietatik batzuk euskara orokonrean ere oso arruntak direlarik .
Lehenengo aldaera, zer + partizipioa + partitiboa dugu . Axularrek, bibllogafian deskribaturikoa baino askoz
ere era murritzagoaz erabih du egitura: soilik ezezko izan l°a*m aditzekin bateaa, eta partitiboe hartuz . Horretaz
gain, bibliografian erlatibotzat hartu da egitura hau. Ikusia dugu ordea, egiturok ez dutela inolako bameko iz casintagmaren erreferentziarik (ez dugu guk giristinok zer iziturik) edo ez dela halabeharrez orreferentzia hori
dagoenik pentsatu behar (ez luke zer kofi saturik) . Egiturok, arrazoia edo eta beharra adierazten dute, eta
erlatiboaren baldintzapen hori betetzen or dutelarik, izan I°eiw
~ aditzen osagarri zuzen edo subjektu
existentzialaren fimtzioa duten =m a~ direlaronartu dugu lehenengo hurbilketa batean. Edozein modutan,
perpausak dira zalantzarik gabe (ez baützen zer gehiago igurikirik). Azpimarratzekoa da azkenik, zer ageri hori
ere, erlatibo estandarretik kapo dagoela .
3c) Bigarren aldaera izenaren atzean Axularrek kokatzen duen partizipioari dagokio . Partizipio honek,
badaramatza zenbait kasutan i ditz-oraugarriak, eta beti, baraeko subjektu ado osagarri zuzenaren eireferentzia (ez
zen oraino em-medio eskiribuzezarririk ) . Bibliografian, erlatibotzat hartu da egitura hau ere, betiko parafrasian
oinarriturik (eskiribuz ezarritako erremediorik) ; berau onargarria da, baina bestalde, aditz-ezaugarri horien
agerpena azaltzeko, apur' batez berezia izango litzatekeen erlatiboa dela esan dugu : izena eskubialdetik
'modifrkatzen duen aditz-sintagma bat (eta ez erlatibo arrunta besalako perpaus oso bat) .
3d) Hitugarren aldsera, -(e)z (geroz)ko (erituz gerozko debozinoan) eta -t(z)eko (koberatzeko perilik)
(direlakoei dagokie. Zalantzarik gabe perpaus osoak diren e8iturotan, ez dago barneko izen-sintagmekiko
eareferentziiakidetasunik, .eta beraz, erlatibotzat ezin haz daitezkeen izenaren beste modifkRt7aile batzuk direla
onartu dugu. Bestalde, -t(z)eko direlakoek, beste bi zehaztasun interesgarri eskaini digute : batetik, izena
modifikatzeaz gam, -izenondoa ere modifika dezakete Axularren testuan (erdiesteko gat); bestetik, perpauson
artean oso kontraste nabaria dago, eta zenbait kasutan izenak menperatuarekin oso harreman semantiko nabaria
daukan bitartean (bizuzeko esperantza), beste =bait kasutan harreman okasionalagoa dagoela dirudi (iragaiteko
zubia); lehenengokoen artean izan abstraktuak daude gehien bat, eta bigarrenekoetan konkretuak, baina gauzak
edonolakoak iztnik ere, izenak ez bide du inoiz hartzen halabeharrez menperatua .
3e) Laugarren aldaera, -t(z)ekoa batzuei dagokie . Berauek, izenaren atzean (hitz notatzekoak) edo soilik
(nork bereganik egoztekoa) agerturik ere, barneko osagarri zuzenaren erreferentzia daramate, eta beraz, erlatibo
anuntak direla esan liteke . Bereziak dira ordea : batetik, izenaren atzean dagoena, izenaren atzean dagoen
partizipioa bezalakoa izango litzateke ; bestetik, azpimarratu beharrekoa da Axularren egiturok beti izenkipredikapena gauzatzen dutela ; izan ere, muri iztapen hori ez da oso ulergarria erlatibo ammtaren ikuspegitik .
4) Perpaus menperatu adberbial absolutuak
Esparru honetan ere, zehaztasunen hila joan behar izan dugu Axularren testuan zehar, bibliografian eskaini
zaigunaz haruntzago . Berez, perpaus menperatu absolutu adberbiala delakoaren defmizioa ez dago guztiz
profilaturik eskuragarri ditugunlanetan .
4a) Perpaus menperatu hauen definizioan zenbaitetan aipatu den ezaugarri bat, nagusi eta menperatuaren
izen-sintagmen arteko-erreferentziakidetasun-eza, oso irizpide murriztailea da Axularren testurako (eta bai
seguraski euskara orokonrerako) . Izan ere, edukin adberbial garbiko perpaus menperatu guztien artean, nekez
aurkitu dugu e eferentziakidetasun-eza absolutua, eta aurkitu dugunean, iragankortasun sekundarioari zor zafo
gehienetan .
4b) Aztertu ditugun adizki gehienek badaukate nola edo halako menperatu adberbiala testu honetan :
partitibo, instrumental eta motibatiboko partizipioak, eta inesibo, instrumental, motibatibo, adlatibo eta lekugenitiboko aditz-izenak . Perpausok, oso esparru semantiko zabal eta aberatsa daukate Gero-n,
co edukinak
bauexek direlarik : geroagokotasuna, modaltasuna, kausalitatea, kontzesioa, baldintza, denborakidetasuna, eta
helburua . Bibliografian ezagun samarrak diren edukin hauetaz gain, kontzesio inklusibo, inkoazio, gai,
potentzialitate eta errepikapen direlako ñabardur edukinak aurkitu ditugu .
Azpimarratu beharrekoa da absolutibo, partitibo, datibo eta ergatibo, hots aditzarekiko komunztadura duten
kasuetako adizkiek ez daukatela perpaus absoluturik testu honetan (nahiz eta zenbait autorek absolutiboko
partizipioaz eraturiko zenbait perpaus absolutu aipatuak izan). Horrela, bistan dago euskararen izen-sintagmak
versus adrziagunak oposizio tradizionala perpaus jokatugabeen jokaeraz ere justifikaturik dagoela. Horretaz gain,

Axulatren testuaren argian, bi motatako partitibo kasuak antzeman ditugu euskara okotrean : batetik polaritatezko
egituretan absolutiboaren ordez agertzen dena, eta bestetik adiziagunen sailean .sartu behar litzatekeena.
Lehenengokoen artean, aurretik zer daraman partizipiokoa eta aditz-izenetakoa leudeke (soilik ezezko perpaus
nagusietan txertaturik daudelarik), eta bigatrenekoan artean, egitura absolutuatako partizipioetakoa (nagusiko
aditzarekiko harremanik ez dutelarik) .
4c) Perpaus hawk benetan nolakoak diren ftnkatzerakoan kontutan har daitekee baste puntu bat,.adizki
nagual eta adizki jokatugabearen arteko .harreman semantikoa da. Izan ere, menperatu adberbial hauei absoluta
deritze hain zuzen ere nagusitik berezita agertzen baitíra eta bi adizkien artean inolako harreman semantikorik
antzematen ez baits. Axularren testuak, gauzak hain garbiak ez direla erakutsi digu . Alde batetik, aipatuak
ditugu partitiboko partizipioetan zenbait kasutan biganen mailako izenki-predikapena versus egitura absolutua
bereirkuntza zaila . Biganenik, gaur eguneko euskaran oso arrunta ez den egoera anbiguo bat aurkitu dugu: t(z)eaz perpausak, zenbait kasutan harreman semantiko nabaria dauka nagusiko aditzarekin (othoitz
egiteaz . .orhoit), ado aipatuak ditugun kontu egin moduko sekuentzia batzuekin (arimaren beztitzeaz konturik
ez egitea), eta menperatua-halabeharrez hartzen dela dirudi ; baste zenbaitetan, ezin onar daiteke inolako
harremanik (hekin solhastatzeaz atsegin hartzen duenak) . -t(z)era perpausek, beren aldetik, egitura absoluto
estandanak eratzeaz gain (behar den bezala denboraren hartwra eridenen daga dew gull dela), egitura absolutuekin
inolako zerikusirik ez duten egitura erazle, mugimandu eta aspekhtzkoak itxuratzen ditu, bala ere, zenbait aditz
jokatuk mugimendua eta erazletasuna batata adierazten dituzte (atheratzen du noizik behin kanporat airatzera ) ;
horrelako kasuetan, bi aditzen arteko harreman semantikoa egon arren, menperatua nolabaiteko edukin adberbiala
daukan egitura absolutua dela ere onar liteke . Bai -t(zJeaz bai -i(z)om delakoan gertatzen den fenomeno
sailkagaitz hau azaltzeko, bibliografia teoriko orokorrean aurki daiteke nonbait : aditzak halabeharrez hartzen
duenaren eta aditzak okasionalki bar dezakeenaren artean, badaude bi muturretatik ezaugarriak hartzen dituzten
sintagmak.

5:

Kontrol-aditzek hartzen dituzten aditz-izenak

Zenbait kasutan, menperatuaren subjektua ez-agena da, eta bate erreferentzia nagusiko izen-sintagma batena
da halabeharrez.
5a) -t(z)era hartzen duten aditz jokatuak, asko dira testu honetan, joskera ere oso aberatsa delarik. Benetako
erazletasuna adierazten dutenek, besen osagar iaren erreferentzia ezartzen diote meuperatko subjektuari ; nagusiko
osagarti hori, beti agertzen da absolutiboaz markaturik ; osagarriaren erreferentzia ezartzen duten iguriki, utzŕ eta
eman aditzek, sasierazletzat har litezkeelark, absolutiboaz zein datiboaz markaturiko subjektua izan dezakete.
Urzi aditzaren datibo-osagarriek, borondatezko edukin semantikoa daramate, baino absolutibokoak edonolakoak
dira. Erazleez gain, mugimenduzko eta aspektuzko aditz askok hartzen dute t(z)em testu honetan, oro har bare
menperatuaren subjketuari beta subjektuaren erreferentzia ezarriz
5b) -t(,)etik perpausa bartzen duten aditzek, jatorna edo nolabaiteko arriskua :adierazten dote Gero-n, eta bare
subjektuaren erreferentzia ezartzen dute .
5c) -t(z)en perpausa hartzen duten aditzak, inperfektiboak, inkoatiboak eta ezaguerazkoak dim, eta be=
subjektuaren erreferentzia ezartzen dute . Lagundu aditzek, datiboz markaturiko osagatTiaren erreferentzia ezartzen
du .
perpaus batzuek, harteman semantiko nabaria daukate zenbait izan edo
5d) -t(z)era eta -t(z)en
izenondorekin : ahalke, desiros, beldur, herabe, preat eta usatu(a), erraz eta gaiz. Lehenengokoetan eta usatu(a)
delakoaren kasuan, nagusiko subjektuaren erreferentzia ezartzen da menperatuan. Bigarrenekoetan, oso joskera
ezberdina dago : bibliogarfian deskribatu bezala, erraz eta gaitz izenondoak nolabait modifrkatzen dituzten t(z)en perpausetan, aditz-izenak iragankorra izan behar du, eta egitura osoanizen-sintagma balm bat agortzatt da:
aditz-izen horten osagarri zuzena izango litzatekeena hain zuzen ; izen-sintagma hori, zenbait kasutan,
menperatutik kanpo agertzen da garbiki (isarsaz maiz iragaiten den etxea erraz baita garbitzen), baina ez dugu
aditzarekiko komunztadurako kasu garbirik aurkitu ( 0 . . . etxeak erraz bauira garbitzzen I errazak gam engainatzen ) ;
osagarria, menperatuaren barruan ere ager daiteke, bai genitiboz markaturik behintzat (ezda ermz arnazoinaten
emaiten). Gauzak edonolakoak izanik ere, -t(z)em eta -t(z)en hauek izen/izenondoekin duten harremnna,
aditzekin dutena bezain anbiguoa da eta ez dago oso garbi izen ado izenondoak honelako menperatua halabeharrez
hartzen ote duen.

Azkenik gogoratu beharrekoa da Axularen -t(z)ean, -t(z)eagatik eta -t(z)ekotz perpausek ez daukatela aditz
nagusiarekiko harteman semantikorik .
5e) -t(z)eko perpausak, harreman semantiko nabaria dauka deliberatu, igutiki eta prestatu aditzekin, baina
kasu honetan ere, ez da guztiz segurua aditzek menperatua halabeharrez hartzen dutela; gainera, bestelako aditz
jokatuekin batera, ez dago harreman semantiko nabaririrk . Edozein modutan, adizki jokatuak bere subjektuaren
erreferentzia ezartzen du, eta Axularrek ez dauka -t(z)eko perpausik osagarriaren erreferentzia ezartzen duten
aginduzko aditzekin.

6 .- -t(z)ea(k) perpausak
Aditzarekiko komunztadura duten kasuetako aditz-izenek, subjektu eta osagarri zuzen direlako funtzio
tradizionalak betetzea dituzte testu honetan, -t(:,)eal perpausik aurkitu ez dugularik.
a) -t(z)ea perpausez predikatzen diren izenak, izenondoak eta izena + izenondoa sekuentziak, ugari dira
Axularren testuan baina hala ere kopuru itxikoak dira, eta honelako menperatuek edozein izenki-predikaturik
onartzen ez dutela egiazta daiteke. Berau are garbiagoa da adizki-predikapenaren ikuspegitik, zeren eta honelako
menperatuek, hiruzpalau aditzetako predikapenak baizik ez baitaukate Axulanrenean. -r(z)eak perpausak ere,
kopuru murntzeko adizld-predikatuak dita.
b) Axularren testuan, oso aditz gutxik hartzen dute -t(z sa osagarri zuzen traditional gisan; edozelan izanik,
subjektuaren erreferentzia ezartzen diote menperatuaren subjektuari, -t(zlera I-t(z)etik l-t(z)en l-t(z)eko hartzen
dituztenen kasuan bezala.

c) Oso interesgania da Axularnk zenbait aditzetarako duen -t(z)ea, -t(z)era, -t()en eta -t(z)ato direlakoen
arteko txandakaketa: deliberatu aditzak, -t(z)ea, -t(z)era edo -t(z)eko bar dezake, hirurak dituen aditz bakarra
delarik; utzi aditzak, -t(z)ea eta -t(T)em azaltzen du; iguriki eta prestatu eta prest izenondoak, -t(z)em eta t(z)eko dauzkate; gaur egun horrelako txandakaketak hain arruntak ez direlarik, Axularren testuaren azterketak,
zalantzetan jarri ditu subjektu eta osagarri zuzen direlako funtzio tradizionalak, perpaus menperatuei dagokienez
behintzat.

ERANSKINA

I .- PARTIZIPIOA + ABSOLUTIBOAIEDOZEIN KASU-MARKA'
1 .- (Izena +) + partizipioa + absolutiboaledozein kasu-marks
000.02
001 .03
024 .24
031 .10
054 .01
055 .03
059 .32
066 .13
068 .20
069 .07
071 .22
084 .04
086 .34
099 .15
101 .07
113 .23
113 .14
116 .16
117 .09
119 .23
127 .10
127 .38
131 .25
135.01
135 .07
142 .20
148 .04
148 .14
150 .20
151 .38
153 .19
156 .10
156 .44
162 .08
162 .24
164 .01
168 .16
168 .20
168 .29
187 .18
189 .01
189 .20
189.23
190 .20
193 .01

Gero, hi pattetan pattttua eta barca a, . . .Eskritum Saindutik, Elizako doktoretarik eta liburu
debozinozkoetarik, Azular Sarako errotorak bildua
Ordenako aitonen aeme, da erregeren konaeilari famatuari
ez duketela harenganako bogitarterik eta ez ongi ethorririk
ongi egitetik heldu den irabazia
errazago bada «e on bahituaren atheratzea, eta koberatzea
' duvaren irabazta pagatzen oz duenari
Eta ihŕzian usatua, abiatu zen berehala erhiaren ondotik, eta beniz bertzea, kuzinan hazia, lothu zeikan
haragi puxkari
Hala dabilanak egiten duon irabazi guztia da lumaren aurkitzoa
hala oatinatuaren, gogoituaren, itsutuaten, eta ez-ansiatuaren bekhatua, hain da handia
Zemn Jainkoak hala bekhatutan gogorturi, nola gainerako bertze bekhatore guztiei emaiten
deraue ...asko duten bezainbertze garazia
urasuari bezala hetan laketzen baitzaizu
Pidantzia da esperanza bat bortiztua, indarztatua, eta ustez ongi finkatua eta seguratua
Jainkoaten promesetan eta erranetan behar zen esperantza
hori da. . .fldantzia erhoa, gainez egona
non da bataz urthe hunetan egin ahal zendukeien irabazia
Gŕzonak denbora tragona ezŕn kobere badezake ere
Denbora iragana.. .erdiesten dugu
Gu gata Jainkoaren lur landua, aphaindua eta trabailatua
hor heldu da zahartasuna, denbora pausatua
Zar esker uste duzu izanen duela, edo irabazi eginen duela zahar ezinduak jauzian ez ibiltzcaz?
nola ŕa berak baitaki . . .joan-ethorrien beni
hala be~ aldera, zaitza halaber itsusiago, eta gaitziago zahartasuneko faltak eta huts eginak
Eta halaran salbatu zen ohoina, bem azken orenean anarteraino bekhatutan egona eta ibilia
Denbora herirla eta egitekotsua da heriotzeko denbora
hartu-emanek. ..trabu handia ibeniko deratzute
Zar de haur, Joab, kapitai famatua
Zeren anhitz baitira . ..sortzen dnen probetxuak, ontasunak eta irabaziak
Erremusinak satisfatzen eta pagatzen ditu bekhatu barkhatuen pena tenporalak
Eta hemengo irabaziattipi da
presuna haren presentean oz deneko erranak eta manuak
aberatsek emaiten baitzuten . . .bat bederak bere izanaren, ahalaren eta debozinoaren arauaz
Halaber badira-urputzuak, berariaz eginak
segur da irabazi haren parte handi bat . . .galtzen duela
Nola baitira ebatsŕen bihurtzea,
otsoak jan baitezake ardi kontatuetarik
gauze ebatsien pagatu gabe edukitzea
ekhar dezazun ztne erranaren lekhuko
Eta halaran lekhuko harekin batean'eman diazazuten zeure arrancan fede eta sinheste
ekhartzen baituzu Jainko zure erranaren lekhuko
Zenen barneko koleraron suak eta irakinak,-errai guztiak., .idortzen baiterautza
Gizon koleratua, sukharm duenarenpolsua bezala da
Preauna haserratuen artean, bare gogara da Deabrua
Zeren hasemetzailea eta haserretua, biak antzemaiten baititu
koleratuen artean denean here jokoak jokatzen baditu
Gizon harerratua dirakŕen heltzea bezala da

' II, III eta IV sailetakoak salbu
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1

192 .23
193 .37
194 .01
194 .08
197 .26
199 .27
201 .08
206 .44
206 .11
206 .34
208 .15
218 .36
222 .07
222.23
225 .18
229 .03
229 .05
229 .10
229 .43
231 .37
233 .03
233 .28
235 .02
235 .38
237 .01
237 .23
239 .06
242 .02
245 .23
250 .04
252 .05
255 .23
258 .06
260 .21
262 .27
264 .02
266 .11
267 .39
267 .47
269 .38
271 .04
273 .08
286 .30
287 .06
288 .04
291 .06
298 .02
301 .32
303 .03
303 .29
305 .08

307 .37

eta anhitzetan ere ikhusia ez ikhusi, eta aditua ere ez aditu iduri egin behar da
Beraz hunelatan, dúakien heltzeari, here irakinaren gelditzeko eemaiten zaikan enrmedioa emozu zuk ere
zeure buruari
Biganen etremcdioa eltzeari bere irakinaren geldiamazitzeko, da egunren edetea
hala kolera eta haserretua ere...handitzen eta pizten da
Hala bads zuk ere dsaiaren erranei irri egiteaz-edo ez-deus ihardeateaz
deaira desordenatuaren, enemedio handle da luzatzca
gizon haserrearen eta adimendutik,jauztarenerhokeriak, .ez zuela beata diferentziarik
haven egin erranez konturik ez egiteko
Baaz baldin bazendu anaia bat croa da adimendutik jauzia
Ptesuna haserratuak ez du here burua ezagutzen.
Vespasiano enperadoreak hain zuen kondizione . ona, eta onera emana
here anta saiduaren behamera eta metiera thom zeren
ezin erran diteke zein irabazi handia egiten dugun hundan
Eta hala jende galduak eta adimendu gabeak izanen gale .
aparta bedi . . .mendekatzeko dusna desordenatua
haragiaten aphetitu desordenatuak, haustcn du ordenantza haur
Ez da gauza preziatuagorik libertatea eta nabusitasuna den baino
izen hundako bigarten emazte eder fatnatu hura zela kasua
Ikhusazu zer egiten duen emaztcak, eta entaztetako amorio desordenatuak
zeren batir da haragiaren deans desordenaran open duen tehenbiziko katea
here alaba bastarta, bettzeren emazteaganik egina hartu zuen emazte
Zeren amur u itsutuak, here plazeren ondoan dabiltza
ez zuen acme bat baizen, eta hum ere is adindara heldua, obedienta, bere matukoa, eta asko prestua
Lehenbiziokoan amorio handia, azkenean gaitzerizkoa errabiatua.
Haragiaren aphetitu desordenatuak agiten dituen desordenuez eta kakez mintzo garenaz geroztik
Han da munduko elha-berri, erran meran eta nahasketa guzta
atheratzen ditu obligazino hunetarik bastartak, ezkontzaz landau eta kanpoan eginak, lejitimo ez direnak
Bigarren ememedioa, eta eremedio on eta hautatua, emaztekin kutsatu nahi ez duenarentzat, da hartako
gogoetez begiaren edukitzea
zeure merezia dzu
komunzki alfenek jan edanean, eta emaztetan ohi daduka gogoa . ..Alfer aren gogoetak eta solhasak jan
edanaz eta sabelaz dira
eta bazuen omen azpian ur franko, eta buntaren gainean zuhaitz bat, liuituz bethea
Hala
. amurus itsutua ere, ez da . . .zentzatzen.
Eta gustuaz mintzo naizenean, mintzo naiz ahoari ukitzen zaitzan gauza guztiez : Hale mihiaz eta
minzatzeaz, nota ,janaz eta edanaz
Zeren haragiaren aphetitu desordenatuen benzutzea,,batentia handia da
badela heken artean behar ez den zenbait ezagutza eta amorio desordenatu
Emaztetako egiteko hunetan bere buruaz kontu on eman nahi duenak. behar du jan edanetik ere begiratu
Sabel bethea, janhariz, eta edariz gainez egina ez da deusetako ere on
haren isuriaz begiak ukitu zituen
hala haragiaren gutiziamandua ere, jan edan harekin berretzenago eta handitzehago da
zeren benturaz zenbait usain gaixto eta khirats baitute bere gorputzean, haren estaltzeko eta
deusestazteko hartuak eta pensatuak
Bertzeren ebarsietan ere paste duena
Merkatari batzuek egiten dituzten sal erosi nahasiak
huna non duzuen bads zuek ere oral zeuen merezia, zeuen ordain pague
Baina gauza klara eta frogatua da halaber, konzientzia onaren badea eta sosegua
onek dote alegrantziaren izena, eta izana, eta gaixtoek izena, eta ez izan
ende onen eta prestuen erranaz, eta zeure kontzientziaz egizu kontu
behereko bazterrean inguru, zituen mingtana pimatuak.
bekhaturik egin gabe egoiteko gogo deliberatua. . .geroko uzten dute
Bads exenplo bat, edo elhe bat, elkhar hil nhi zufen baizuen artean gerthatua
eta bitarte bastan eman zioen here bethea
Zeren bigarren bihurtze hark, leheneko bekhatu barkhatuak ere erraberritzen, gogora ekhattzen eta pizten
bezala baititu . Eta hala justiziak ere, behin azotatua, (sic) bigarren atrapaduran, bostizkiago gaztigatzen
di
nor here mereziarekin
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319.06

haitarik heldu don irabazian pentsatzeak
Fincan, irabaziaren eeperantza hunek . ..iratzartzen du mundu guztia

319 .22

pagamendu abantailatuuren eeperantzan jattzen baita

321 .21

zein deitzen baitituzte teologoek ...obra emendailuzkoak, emanen gainekoak

324 .07

Trabail azen donak, bese trabailuaz izaiten duen irabazia, jaten ohi du

324 .14

trabailuaron irabaziakcta fiuituak

334 .20

Hala bade bekhatuaren cal erosia fite da egin

335 .02

irabazi hendí bat ado kargu ohorozko bat uste badu

336 .04
348 .25

gozatzen,du ondoreko irabazlaren aa plazentziarar segurantzak
Zeten anhitz eta handiak baitira, maiz kofesatzctik holdu dicen probetxuak eta irabaziak
bare egitez eta izanez, obrak one dire

348.09

Hirugarrenek dim : . . .Obra hilduak, hildumatuak, lohakartuak

318 .13

343 .45

348 .25

bare egitez eta izanez, obrek one dire

352 .19

joaiten baita errebelatuen-bilha

352 .25

Zeten hum bake ardi errebelatuaren edireitoa

353 .03
354 .32

eta hobe dala anopa oaoa, zaharpedazatua baino
Attzaina, alegretrenago da ardi errebeiatu baten edireiteaz

354.38

Halatan beta hazienda pattea, jan edanean eta emaztetan gastaturik galdua eta dear-gin, bihurtu zen
someari, egin zibon beta aitak beata gehiago

357 .22

Hereturaron hertsíaeta izigania

357 .29

Ea arima $ltua; bihotz har ezazu

365 .26

Oraran ausikia, oraren brearen ileak behar du sendatu

373 .05

kondenatu guzticn odukitzeko aako handia

375 .10

hartzon dute okhasino, hunde eraiteko, Jon gizon saindu hem erranbatetarik

375 .19

Eta ham erranarenda iduriaran aauaz, diot aren, ez dala ifernuan izanen elhurrik

376 .28

kondenatuaten a ima bethi dago cuan

377 .24
379 .06

Edo lekhua dala kausa, izanen baita lunean banana, aide guztietarik herirla, leihorik gabea
Han izanen du kondinatu beharrak butuan min -handia

381 .06

kondenatuaren ponatzea konpantzen da ardieren belhar jatearokin

382 .22

Ha ene galdua, one zoro adimendugabea, zatanpensatzen othe nuen nik, bizi nintzen denboan, neure

348 .25

bore egitez eta izanez, obra onak dita

384 .31

Aita Abahan, badakusazu nola nagoen, su hundan errea eta

389 .18

beta pena iraganez ez dutela bat ere pmbetxurik

389 .24

Noiz arteino egon gaa . . .lekhu penatu hunetan

396 .02

Eta ez deauka ez Jainkoak bidegaberik egiten, ifernuan dagoen kondenatuari

389 .18

beta pena iraganez ez dutela bat em probetxurik

389 .24

Noiz arteino egon gara . ..lekhu penatu hunetan

394 .14

Sal-erosia ftte da egin

burua noun eskuko nuenean

2 .-

2 .1 .-

Partizipioa

(lzena

+ )

+, absolutiboa
Partizipioa

+
+

idor elkhortua .

loturazko aditza

absolutiboa

+

izan

+

loturazko aditza

020 .20

some guztiak.izatu dim bethi ere egunda'ino gem, erregez enplegatuak, estimatuak, fin eta leíalfrogatuak
Zeren hain da gauze gaklua eta Sal-arria alferkeria

021 .03

Zeren hartzaz bertze guztiek enpiegatzen baitute bere denbora zettako eginak baitira hartan

024 .15

Eta Katonen errana da

035 .06

Ordea nola Hercules-huta, harriz, zurez ado kobrez egina baita,
zu zoazila bide errealeik ota zabaletik aldaratua eta enrobelatua

003 .05

036 .08
039 .17
061 .08

medikuen errana da, presuna batek,=smndoen dencen, duela erhitzeko_perilik gehiena
zeren ez naiz usetua. Indaitzue ttsbaila batzuk, zenbait hanhekin, eta hetan usatua bainaiz

061 .23

Zeen lehen ez zen uaatua, ez zen-harmetaa egina, baina gem usatu zen, egin zon

061 .52

Zeren ez bait& aprendiza ofizialea bezala usatua, ohitua eta trebatua

065 .25
069 .21

Hartara itzultzen dena, Lazaro khirasthua bezala ds
bekhatore batzu bettzeen attetik dircla gogortuak, itsutuak, eta Jainkoak en utziak

069 .72

Ongi da, eta merezia da . . . konturik egiten ez duenari, ez dakitzan eman handiak

071 .02

bertzeren artetik direla itsutuak
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071 .07
088 .39
089 .16
089 .21
096.16
104 .16
107 .28
109 .36
115.32
116 .06
116 .16
119 .40
120 .21
134 .20
136 .05
138 .37
144 .12
145 .05
168 .05
169 .30
179 .03
184 .40
199 .35
199 .44
200 .20
205 .33
222 .03
229 .01
229 .36
222 .23
237 .24
237 .26
239 .11
252 .24
255 .18
256 .40
259 .09
265 .05
267 .27
275 .40
248 .16
265 .04
267 .27
275 .40
278 .16
288 .32
295 .33
294 .14
299 .13
308 .36
309 .13
309.17
318 .19
320 .11
325 .16
325 .32
325 .48
327 .21
327 .26

gaixtasunera emriagoa, isuriagoa eta emanagoa gelditzen da
Mintzamolde haur, gure etsai gaixtoatnn butuan pens~ da, da hudik Mía
Haur da deabrnareh hizkuntza, ha= eskoian irakurtua, han erema, eta handik banatua
bertzeren artetik direla gogortuak
Zeren Susana zen bekhatu egin gabea eta Davit bekhatu egina
Beraz zirez da gauza preziatua, eta babosa denbora
Denbora hori de denborarik galduena, eta galgartmna
intenzione onez eginakez balita
Hargatik da Teologoenerrana . . . .obligatu deis . .. altxatzera
hain ederki egina denaz geroz
Gu gata Jainkoaren lur landua, aphaindua eta trabailatua
Gu jende kastoak, onhestak, garbiak, pausatuakcla begiratuak gata
Zeren zahartzea h~, pau~o orden~ da
zeren guztia baita...egkekoz bethea
behar du libreki *gima izan
Zeren hek guztiek dirudite direla, bortxaz eginak, eta ez amonoz,-ota ez borondatez
Bertze guztiak dita bidexkak, bide xidorrak, hortsiak...eta perilez betheak
Zeren heriotzeko oran hura, nahasia, da tormentatua da
Handik gara, ontasunera baino gaixtasunera eroriagoak, isuriagoak da emanagoak
Zeren juramentua.. .erabakitzeko ordenatua da
Ene mihi guztia da jurantentu egiteko ueantzan banana sarthua, guztia da hartare emana
intonzione sainduz err~ baitziren
Zeren orduan ¡tau zam, ...nakasiazata
edirenen duzu gaizki egma deis
Hasetmaren obrak ez dirabehin ere konphtuak
Hala da bada zure Jainkoaren intenzionea, eta botondatea ere ona, eta or era emana
Zeren Jainkoak b~ enana dEL
Gizona delatik ordenatua, emaztearen jaun eta nabusi izaiteko, amorio itsuak. . .hausten du
ikhusi zuen emazte gaixtoak nola zen obeditua
Eta hala jende galduak eta adimendu gabeak izanen gata
emaztetara eman den gizona
eta guztiz ere baldin ezkondua bada cm
hek nahi gaberik eginakbaitira
Hala da bada haragiaren bckhatua ere . Seguuago, nahiago ; usatuago
Zeren orduan bere berri hartan aphur bat hortua dateke, ernatua dateke
peril da eroria den
ez dela haragiz egina
amora emanak ziren guztiei .
guztiak ziren bertzerekin kutsatuak
Konzientziak minzatzen usatuaez delarik. ez daki halabaina ixilik ere cgoiten
Zeren egizu mita ertemusina, eta obra on, eta zaren urthez kargatua
begi gaitzez begiratzen zerauen, arnora emanak ziren guztiei
guztiak ziren bertzerekin kutsatuak
Kontzientziak minzatzen usatuaex delarik, ez daki halabaina ixilik-ere egoiten
Gaixtoak, usas irakúua bezala dita
eta atseginak eta plazerak ere duela osoak, eta konpluuak
Hala da bada zure Jainkoaren intenzionea, eta borondatea ere ona, eta onera emana
Bekhatutan dagoenaren esperantza, fauna, hilada probetxu gutitako da
bethi da nehor ongi elorria
Ez da koroatua izanen, eta ez biktorios geldituko, zin zinez pennatzen, eta guduztatzen ez dena
Or~duan egundaino baino lentatuago izanen zarela
Jetu Kristok manatun duon bezala bizi nahi dutenak, izanen dira penatuak eta persegituak
ongi pagatua izanen zarela segur zarencan
Ni bertze guztiak baino trabailatuago naiz
emaztetara emana den batek
borax hek, nola obrak frogatuak baitira, sinhetsiago behar dira
Zeren segur da han gaixtoakizanen direla sekutakotzat penatuak, eta onak golardatuak eta gloriftkatuak
Saindu guztiak dim Jainkoz lagunduak, da faboratuak
izanen bajura ehunetan gorputzarenak baino handiagoak . . .eta abantailatuagoak
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328 .07

banenean dita alegera eta konsolamenduz betheak

330 .29

hala bekhatoreak ere kanpotik dirudi alegera ; kontent ataeginez eta plazerez bethea

337 .30

eta mundutik desterratua ibilirik

342 .33

Nola kofesatzeko znanaznendu haur, Jainkoak berak emana baita

348 .28

halatan zure orduko obra on hek ere

355 .25

Beraz zinez izanen da gauta gaizki egina

dim hilak, eta deus
eta itsusia

guti balio dutenak

363 .04

Zeren guztiak baitira . ..zure zerbitzuko ordenatuak, eta zure oinen azpiko eginak

368 .40

zeren harekin batean izanen gam

371 .14

Doktoren errana da,' ez dutela hek penarik izaiten

372 .22

Baina hura, nota manen bah Jainkoak bertk ptztua eta egina, hala izanen da hemengo suak bano

372 .24

Hemengo sua . . .puuatua bezala izanen baita

376 .09

Marad& ua da';tunaren:gainean duen partee
Visus, begietako bista izanen da pena ua

ongi

kidatuak

beroago eta goriago

377 .17
378 .02

Halaber Auditus, enzutea, behaniak izanen dita penatuak, eta jar iko dina harrituak

379 .33

guztietan don aide

382 .11
399 .01

Heken harm ez da ez hetnengo bar hauk bezala, haragiz egina, eta bizirik dabilana
Haur da egia garbia, eta elizak errezibitua

399 .18

Erin komuna da, eta ongi erra

2.2-

Partizipioa

+

guztiz penatua

absolutiboa

+

.

bestelako loturazko aditzak .

kondenatuak
kondenatuak

036 .31

guztiok gaude heriotzera

038 .11

justukigaudeheriotzera

046 .03

Ikhusirik

061 .44

ezin higi ditzakezu erhiak, lothuakbezala daude

062.18
068 .16

sudunak kirats hartzaz zenbait denboraz, betheak erabiliz gem
gozputz guztia, benzutua da ezindua ibentzen dutenak

070 .21

presuna seguratuak bezala daude

072 .14

eria ham dago ahŕtua eta usteldua

073 .04

Zeren hattan gogoztuak eta ezansiatuak baitzaudete

075 .17

Deliberatua daduka anaztcraino
xedea ibenia dauka

075 .20
076 .22
079 .05
083 .03
086 .05
099 .10

galduak goazila

igurikitzeko

noiz eta gogoa zinezinik, hartan ibenia baitadukate
una ere, mehatua, eta flakatua gelditu zen
baldin Jainkoak deliberatua badaduka igurikitzeko neuttia betha ateino
errege Faraonek aide guztietarik inguratuak, eta ezin ihesik zeidiketen bezala, ustez hartuak eta
atrapatuak zedutzanean

108 .03

Eta bitartean beharrietamino bekhatutan barrena sarthuak egon
ongi jana eta hobeki edana zaudenean

130 .13

erraiten zaiku begira dugula. gaiduak goazila

135 .40
136 .34

heriotzeko orenean, eritasunez eta oinhazez kargatua zaudenean
Zein deitzen baita : . . .biziozko ira, bekhatuzko haserrea, arrazoinaren konuakoa, intenzione
gaixtotakoa, soberaniazkoa, gainez egina

143 .22

norat baitzaude makhurtua harat eroriko zata hiltzen zarenean

172 .37

gelditzen dita madarikatuak, Noeren semetarik beta maradikatua gelditu zen bezala
eta dagoenean deliberazua-eta prestik, egiaren gainean bezala orobat gezurraren gainean ere juramentu
egiteko

176 .07
187 .27

eta eskuen odoltatzera gerta badakie, gem ondotik dolutuak eta atsekabeztatuakdabiltzala

192 .12

muthurtua jartzeko asko dudala

192.15

Ez naduka ez bentzemn beldurrak ihes egina

208 .26

eta bertzeak ahalketuak gelditu ziren

210 .07

here gaitza eta kolera ahanzten zeitzala, eta sosegatua gelditzen zeta

211 .34

Zeren zu nola baitzaude deliberatua, Cta bai batzutan pasionatua eta itsutua ere,
zeren sobera zaudela errea, zaurtua,-eta gihanan ukitua

214 .26
228 .10

halatan daude hek ere iratzarrtak

221 .26

gelditzen naiz neure baithan sosegatua, eta etsaiari barkhatzera deliberatua

228 .10

halatan daude hek ere iratzarriak
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228 .18
229 .41
231 .28
235 .16
237 .10
239 .16
239 .27
240 .19
240 .23
241 .09
244.20
247 .21
252 .19
253 .06
253 .11
253 .21
257 .23
262 .31
267 .27
271 .43
272.02
286 .20
288 .12
295 .17
317 .10
328 .07
329 .17
331 .31
340 .32
346 .40
347 .15
347 .17
348 .12
348 .36
351 .26
366 .14
366 .29
367 .05
369 .25
378 .02
380 .09
382 .06
385.40
387 .32
389 .04
390 .08
396 .37

Hala da bada here gogo guztia emaztetan ibenia dadukana
Eta gelditu zen Semiramis enege eta erregina: Eta etrrege itsua bere enesuma eta bizia galdurik
desohorezki frnatua
Eta gem handik harat gelditu zen legea kotlfnnatua, semea gaztigatua, etresuma guztia ikharatua: Eta
halako faltatan emrtzen zenarentzat barkhamendu erdieateko esperantzaren athea hertsia
Eta gero nehoren beldur gabe gelditu zela, bere zerbitzariaiekin bere amorio itsuan itsutua
Nola prestuak utzirik.. .bera bakharrik itzalgaizka, airatua, basatua eta idurikortua ibiltzen den?
eritasun hunez kutsatua gerthatzen den eliza gizona
Nahi du Jainkoak, haren etxeko zerbitzariak, aphez ordenatuak dituen guztien gainetik bi abantail~
berak ez duela indan* asko, etsitua, gogatua, eta errendatua jar arteino
baldin nahi ez badu kaltiar gerthatu eta benzutua gelditu
Geureaz denaz bezanbatcan enendatuak jarririk, . . .
Haur da enemedio ona, eta haft behar den bidea, itsutua eta beretakotua zadutzan emaztearen uztcko
urrats guztiaz eroriko da, edo hobeki minzatzea, bethi eroria egonen da
non hetarik pattitu baitzen nekhaturik baina ez asetik ...Aitzitik sdanago
hala omaztekin usatzeaz cre, egiten da emakhoiago, eta emaztetara emanago
haragia, ez-ansiatus, eta ahantzia jaxtzen da. Baum usatzeaz bethi ernatua, iratzauia eta orhoitua egoiten
da
Zeren usatzen ez duenari, haragia hildua, sosegatua, soithua eta ezansiatua dagoka
cz duzula bigarrenean gonbidatzailerik beharko, zerori egonen zarela errana
Lege zuzenean ordenatua dago
Orduan enegek, hurran euitua zebilala
azpiako, garaituko eta errendatua ibeniko duzula
gure Jaungoikoak crema eta landatua dadukala gure baithan barrena, jakin behar dimen gauzen jakiteko,
eta egin behar direnen egiteko hazia eta landarea
Hargatik gabiltza bada mai gerok ere asaldatuak, akhusatuak eta atsekabeztatuak
Gizonak tristetua, atsekabeztatua, eta egitekoz bethea dabilanean
Halakoak ez du antsiank . . . Zeren prestalua baitago
Oinak lohakartua dagoencan, eta gorputzak ere zurrundua, manatu guti dute
eta nola Jesukristok berak, baitzedukan bere dibinitatea, eta Jainkotasuna bamenean estalia eta kanpoan
baitzirudien ttipi, eta probe
zeren bekhatoreak baitaduka bere gogoa, here gutizia eta desiraguztia bekhatu hartan ibenia
zer ihardetsiko dioen, aitzinetik pensatua eduki behardu
bekhatuaren eritasunean ustelduak, eta khimstuak baitaude
jakiak eta garbituakdaudenean dei ditzake Jainkoak
Hala genhatzen zaika bada denbore luzeaz kofesatu gabe, bekhatutan erdoildua, eta gogortua dagoenari
ere
nola cz baitago usatua cta cz prcstatua
gelditzen dira . . .obra on guztiak, hilduak, hebainduak, eta zeruko loriaa zeramaten bidetik, eta
abiaduratik gihelatuak, eta trabatuak
eta are, lehenekoak ere, bekhaturik gabe zegoenean egiten zituenak ere, hilduak, eta trabatuak edukitzen
ditu
Zeren ileak nahaaiak eta izurtuakhaitaude
pensa handi izigar i bat, harentzat prestatua eta ordenatua zegoela
ifemuko sua gaixtoentzat ordenatua zegoela entzutearekin
haizkora zuhaitzaren ondoari kheinatua dagokala
konpainiatik desterratuaegoitetik
Halaber. Auditus, enzutea, beharríak izanen dim penatuak, eta jarriko dira harruuak
Han sabeldanzio, golosa, lamitia, jan edanera emana, gulara eroria, gosez eta egarriez ur xorta bat ere
ezin erdietsiz, amitua ibiliko da, flakatua, eta iragana jarriko da
Zeren here bailan erreak, deseginak, eta aide guztiz deskonsolatuakbaitaude
zer izanen da bada, suz eta eta kharrez, kanpoan eta barrenean,-ariman eta gorputzean hartua, inguatua,
eta burdin goritua bezala, goritua eta itsutua zaudetean
Zeren orai Jainkoaren miserikordiaren atheak idekiakbaitaude
gelditzen naiz benzutua, erzetdatua
Eta geldituko dira aide guztiz dolutuak, etsituak, deskonsolatuak eta desesperatuak .
malizian eta borondate gaixtoan gogortuak, harrituak eta fmkatuak daude
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2 .3.- Partizipioa
131 .33
145 .26
293 .29
302 .05
354.42

+

prolatiboa + loturazko aditza

oz da nehor cm galdutzat eduki behar
Hala edukazu hada halaberzuk ere gald azarzetne burua
galdutzat zedukan mundu guzxiak
Halaber zauria ere behin sendarutzw utziz goro, . . .badirudi gelditzen zola zenbait kutsu
Zeren etxekoa bethiere eegurean-ikhuaton baitzuen, baina bortzoa, galdutzat zodukana, koberatu baitzuen
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II: PARTIZIPIOA + PARTITIBOA
1:

Egitura absolutuak .

000.07
003 .12
003 .19
004 .04

004 .19

006 .19
018.20
021 .16
033 .08
038.27
038 .20
039 .22
045 .00
046 .03
046 .25
049 .20
050 .02
050 .15
053 .07
053 .11
054 .17
058 .08
062 .09
065 .19
065 .36
067 .08
069 .46
071 .26
076 .17
077 .15
081 .27
082 .26
083 .13
085 .21
086 .09
088 .17

luzamenduak utzvik, bere hala, here egin bideari lothu nahi zaikana
badaki munduak nola zure aita Jauna, bere etxeaz, onez eta biziaz ere kontu guti eginik, (sic) Joan zen
Donapalaiora
sic hurbil zakizkidate
Ea giristinoak, giristino izenanekin, izana duzuenak, beztze ogiteko guztiak utzirik
Zeren zuk ere, . . .ikhusirikezon . . .nahi zituztela . . .gorputza elizan sartu eta ehortzi; zure bisita hautsirik,
Nafar oako hirer estatuak bildurik, joan zinen Gorthera : eta han anhitz trabailu iraganik, kontrakarra
izanik, ekharri zenduen ee, behar zen o remedioa
zeren utzirikalde batetara zure merezimendu handiak : Eta elizari, erregeri eta komun guztiari, anhitz
okhasinotan egin derauzterzun zerbitzuak eta endtezuak, naturalezak berak ere anhitz donu, dohain, eta
abantail suertez dotatu, homitu eta konplitu baitaitu
Eta hala deliberatu nuen. . .liburutto baten, bi pattetan parhturik, gero hunen gainean egitela
Zeren Szipionen konseilua utzirik, hartu zuten Katonena
joan-ethorriak konsideza ditzagula eta, halatan agian, ahalketurik bedere, geure eginbidearen egitera, eta
trabailatzera, ematuko eta erdutuko garela
zcnbait desenkusa, eta eskapatzeko bide, obratzea utzirik, desmatan denboraten iragaiteko
Finean ahal bezanbat bere konzienzia deskargaturik, eta garbiturik, heriotzeari igurikitzen dio
Eta ikhusirik ez duela erremedionik, . . .hartzen ditu ichenez batze gogoets molde batzuk
Finean, zure egitekoei garaiturik, bake on batean jartzaa, eta zerbait sosegu eta plazer zeure buruari
emaitera prestatzen zarenean, han da berehala heriotua
Nola geroko bentura en benturan benturaturik, galtzen gane
Jkhusirik galduak goazila, Jainkoaren manamenduak hautsi ditugula, erraiten dugu
eta gure urikamendua ea penitentzia ikhusirik, itzuliko denz betze aldom
gaztean gaixto izanagattk, igurikitzen baiteraue, zahar ditezkeien arteino, eta orduan behar den bidean .
penitentzia eginik, sic salbatzen baitira
segur bezala dadukat, ifemura joanen diren gehienak, gero baton bentumn janirik, hartan fidaturik eta
hartan enganaturik (sic)joaiten direla
Eta gem sosegatuko naiz, ardura guztiak utzirik, pausatuki, hatsaren gainean jar iko naiz
eta halatan minari errendaturik, . . .ahal bezinbat edukitzein ditu
handik azkenean, harri baten kontra permaturik lehehn eginen zen baino nekezago, eta penazago
erditzen da
arno gehiago hartzen duzu, halako moldez ezen azkenean ikhusirik bahiaren balioa edan duzula, bahi
guztia tabernan uzten baituzu
Eta zama bat eginik, lothu zuenean, hasi zen enseiatzen ea jasan ahal zezakeienz
Anhitzetan, hartan guti permaturik, sic zeinatzen zara
Ham beror eman zuen aditzeta . . . . Lazaro laur egunetako hil kitatsua, anhitz hats-beherapen . eta
sentimendu eginik, sic piztu zuenean
Eta halatan genotik gerom zabiltzala, usantzarekin batean, komunzki gerthatzen dens, heriotzeak
atrapaturik, fin gaitz eginen duzu
eta bere buruani aihaturik. ethorkizunaz gogoetan janzen da
Halako moldez, non azkenean ósoki, eta konplituki, kanpolik eta barrenetik deiturik, eta faboraturik,
bere garazian, eta adiskidetasunean, bekhatu guztiak barkhaturik ibentzen baikaitu
baina ehun dituenak, bekhatua bekhatuari iratxekirik, bekhatuz beteik dagoenak ez du ansiarik
Eta hala ikusiko jendethailu dituzu batzuk, neuniaren bethatzeaz kontu guti eginik, abiadura handi
batekin, bekhatu gehiago egitera abiatzen, eta erdutzen duela
orduan mukurutzen da, orduan gainez eginik, untzia ondara bezala, zu ere, . ., emrtzen zara
Zeren nota ikhusi baitzuen . . .hobetdurtago egiten zirela, urrŕkaldurik, pens gutiago ethor zekien
amoneagatik, gutitu zerauen denboza
Gehlago iguriki gabe, zerutik su bat igorririk (sic) erre zituen
Baina zuk pontu hunez eta bertze hunetakocz ere kontu guti eginik. . . . zure neuma ez dela omino betheko
enaitzen duzu
eta fabore guztiez etsíturik, zerura eta zeukoetara, fdantzia handirekin laster dagigun amoreagatik
Hala faboratu zuen Susana, Lege zahameko emazte prestu hum ele, bere senharraz beztzerekin izan zela
falsoki akhusaturik, harriz jokatzera zeramatenean
guíe arteko trabua eta étsaigoa khendunik, bekhatuaren zorra osoko justiziaren arauaz pagaturik, eta
gathibotasunetik ere atherarik libetatean ibeni ginituen
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090 .14
091 .25
092 .12
093 .05
094.11
094.20

095 .17
097 .21
100.19
101 .02
105 .04
110 .09
111 .16
1-12 .14
114 .29
118 .16
126 .18
136.27
138 .02
142 .16
144.04
151 .28
158 .32
161 .28
172 .20
175 .24
177 .16
179 .29
180 .16
182 .34
184 .11
186 .19
196 .27
200 .06
202 .29
208 .27
209 .24
211 .03
211 .06
211 .11
211 .15

jan ezazu bada neuniz, . . .,ase eginik, oka ez dagizun, ahotik bihur oz dezazun
aditu behar ditutzu aphur bat iustiziaren tornuak eta kolpeak ere, hek aditurik, fidantzia erhoak utz
ditzazun amoteagatik
Halako suetez no Beaks profetak hain jautsapon handiaz miretsirik, galdegiten baitio Luzifer berati
Halaber Sodoma ea Gomorra, ingunmeko bettze hiri batzuekin, su bat zeutik igorririk, am zituen
Eta gcnhe ditekeien-kasua da halako
o biserekin zubi batetarik iragaiten zatela, zubia den baino handiago
idutiturilt, eta zubirik ez den lekhuan oinak emanik, eor baitzindezke
eta baldin miserikordiaren.zubi hunctarik iragan nahi baduzu zuk ausartiegi, fidatukiegi, egpelentza erho
baten biserak jauntzitlk, ea iduriturikczcn zeren zaren giriatino.. . .salbatuko zanela, engaga ahal
zindezke eta miserikordia en zubirik oz don lekhuan esperantzaron oinak ibenitik, justizianen osinean
emr chal zindszke .
zeron bole bokhatuak behar don bidean uttirlk, behar don bidean ethortzen zaikanari, oz baitio faltatzen
duzu fuiantzia, guztiak barkhauwik, bore garazia eta loria emanen deteuzkitzula
eta zerest bekhatu, cta gaixtakeria-orainokoan-eabili baitugu, hok guztiak utzirik, prestutakun baten
jartzem deliberatu
urthe hunstan gatito izanik, dathorkoienean onduko, eta prestuko zarela diozu
purgatoriootako ponak, mundu hunetako pena guztiak elkharri iraixekirik baino handiagoak direlarik,
guztlarekin ore, ermiten, baitu doktor back
Eta halatan, tratua ikhasirik, beak here buruz zerbait irabaz lezan
Eta haur da azkenekotz ongi ordizkatzea, gaixtoa utzirik, onaren hartzea
hala ermn zuen Aingiruak ere, gainekoaz zin eginik, ez zela izanon gehiago denborarik
Oral zin zinez. . .aitzinetik konzientzia ongi lratiorik, ca examinaturik, osoki eta egiazki kofesa
eta ikhusirik,do nbora guti duels tentatzeko, guti hari abal dagien guztia baila arazitzen derauka
eta azken adinean zarela guti konsideraturik, lehonbizikoan baitzina bezala gobernaten zara
hasten (fin konzientzien iratiotzon ea iraultzen, . .,,ea bortze egiteko guztiak utzirik, ahalez Jainkoa
boa baithan pauaatzen
ea elkhar dixidatutik, desafiaturik, konbatora eta gudura deburik, kolpeka hasten direnean . . .
antzatsuenak garaitzen du
Eta azkenean, ikhusirik.Abnerrek, gaizki zihoakola, benzutu hunan zola, eezan zioen
untzi ananeraino ongi ibilirik, portuan sattzean, galtzen den bezala
Eta are San Krisostomok berak, aitzineik abisaturik ez dadila nehor hargatik asalda, eraiten du:
Eta bai halaber sukhartak nahasirik, ;bere testamentak hasi eta akhabatu gabe gelditzen direla
Baina erremusinak, eta bertze obm on miserikordiazkoak, eta borondatzekoak utzink, zeren ez baita
hetan hainbat peril, mintza gaitezen . . .obra justiziakoez
Herodesek, . . .prometatu zioen, juramentu eginik . . .emanen zioela eska zedin guztia
hain deblauki, antsikabeki eta kontu guti eginikesbiltzeko usantza duenari
Zeren-ŕkhusirikez deia beta sinhisteko, ekhartzen baititu lekukoak
Eta orduan, hala enseiatzen zarenean, zure nahigaberik, usantzak errekeriturik, zenbait juramenturen
egitcra mihia linburtzen bazaitzu, ez duzu hagan bekhaturik
Eta bethor egun beetik, geroko luzatu gabe, egiaz minzatzeko, eta juramentu guztiak utzirik, ez eta bai,
ez segur, bai segur eraitoko usantza eta aztura
Eta berriz bertze aldetik, gauza ongi konsideraturik,, eta aitzingibel behaturik, gibelatzen baitzara
mendekatze hanarik
eta hala haserreturik, hala gaztigatzeko desire izaitea
anhitz arnegu eta juramentu eginik, azkenean, zure umearen eta zetbitzariaren falta baino, zurea handiago
gcrtatzen baits
eta zeure arimakotzat merezimetdu aitzintzeaz, zerbait desenkusa bilhaturik, edo ahantz iduri eginik,
gaitz ondorik erekutsi Sabe lehen bezala:minzatzeaz eta etsaigana joaiteaz
Baina gem kolera hozturik-eta hobeki-itfbrmaturik, . . .hain dolutu eta atsekabeztu zen . . .non oihuz
baitzebilan
Orak egiten du bon, presuna utzirŕk,-lotzen baitzaika harriari
Jakinez gem, enzunez gem, eta enzunari jabelurik, bom gainers hartuz gero, gaitz da koleratu gabe . . .
gelditzea
Eta halatan haur ikhusirik, guztick elkhar dadukatc, olkham laguntzen zaitza
Hark linburtzera zohazinean, koletak ŕtsuturikerhokeria baten egitera zanamatzinean, kapatik thira
zaitzan
eta ikhusirik bore adiskide batek nola zihoan, galdogin zeaukan:
adiskideak orhoitamzi zuen, eta orhoiturik, gibelat bihur arazi zuen
Eta guztiz ere ogun batez, enperadore hark,kolerek itsuturikeman baitzuen sententzia gaixto bat
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211 .25
212 .29
213 .12
218 .27
225 .11
229 .18
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eta berehala, bow falta ezaguturik, kolerak eragin zetaukala ikhusirik, barkhatu zcrauen guztiei
Halaber edirenen duzu, lehen zinela gerüm, eta ozai zarela, biktoria erdietsirik, bakean
Lehenago, lege zaharrean . legea gaizki aditurik, ez zedukaten bekhatu etaaiaten gaitzeatea
zuen
Hita egiterakoan zure galdegin zuen, eta hats-beherapen handi bat egmik, citan
eta hetzaz orhoiturik, uzkitzu ctasigoak
Eta nla, eta amorío huta baitzegoen goren pontuan, eta graduan, iduriturik own orduanz zcla
okhasinorik eta psradarik hoberena nahi zuenaien egiteko, egin ziocn emazte gaixtoak erregeri . . .eman
ziazola bo e zuen eskua
Erregek aitzin gibel gutxi begiraturik, eta Salomonen konseiluaz are kontu guti eginik, . . .erran zioen
deblauki, baietz, deusetan ore dudatu gabe
Eta gelditu zen Setnitamis enege eta enegina : Eta enege itaua bore enesuma gaidurik desohorezki fmatua
ezregeak, ikhusirik ezen bekhatu hunk, bat bede a bere adimenduen banena itsutzen zuela, ordenatu
Men . . .juatiziak begiak atezako eta iraziko zeiauztcla
Eta juatiziaren arrazoin haur boztitzago íduriturik, semea galduko bazuen eve, deliberatu zuen eta manatu
justizia egin zedila
Eta anhitz itzul inguru . . .beae baithan eginik, azkencan edizen zuen bide bat
here emazte prestua utzirik, ben alaba bastatta, . . .hartu zuen emazte
penitenziatan egon ziren hek, hain tozpeki, hatagiak itsuturik oren baziten, zer izanen do . . .krinarik
gabe bizitzen direnez?
Eta handik egiaz ado gezurrez fogantzak eginik galerazi zeieuztela biziak
halatan presuna ezkondua berea utzirik, bettzerenera lehiatzen da
lkhusazu zein gaizki den gizon ezkondua, bon emaztea tazlrik, behar ez denatekin dabilena
emendatuak jarririk, gazattia entanik, eraiki eranik, ez dugula indarr1k asko ezaguturik, geurelainkoari
hel dakigula, eta here eskutik eduki gaitzala othoitz egitea
Eta hetazik batetan, ikhusirikezen be tzela galdua zoazila, egiten duzu urrikimendu handi batekin
kofesione jeneral bat, zure mendean egin ditutzun falta guztiez, harturik borondate fin bat, cz gehiago
emazte harongana, eta ez bertze halakotarabihurtzoko
elkharrekin akhordaturik eta mxntzaturik, elkharganik apartatzea eta beieiztea
Monasterio hartako abadeak . . ., ikhusirik ezen fraide huta periletan zeta, egin ;zuen gogoeta, zer moldez
atherakq eta libratuko zuen peril hartarik
Eta iduriturik ezen tentamendu hek guztiak alferkenatik . . .heldu zeitzala, erauzarazi zerautzan falso
testimonio bat
Akhusatu zuten bi lekukok abadearen aitzinean, abadearekin berarekin aditurik
Baina astiari, eta aisiari jarririk, mandatariz eta bese ordainez egitekoen egiten hasi zenean, antzeman
zen berehala, eta erori bertzeren emaztearekin
baina tenploa akhabaturik, alferkeriari eman zeikanean, fite atrapatu zen
baina egitekoak eta gertak utzirik, emazte baten altzoan bere plazeresa etzan zenean, emane hark berak
enganatu zuen
Errege Lisimakok, egartsua jaundurik, behin edateagatik, errendatu zenean,
eren zuen
Eta medikuek elkhargana bildurik, eta konscilu harturik, sic citan zioten enperatrizari
zeren hum zeta erroak utzirik, adatreilotzea
Eta hala egun batez bere konpainiako batí usaina aditurik, eta bere baitan haserreturik, ( sic) galdegin
zuen
hala bcrc konzicntziari gibcla emanik, bckhatuan dagocna cm,
Baina enzunik czen hil zea . . .zapatagina, bihurtu zen alegerarik . . .etxerat, iduriturikezenhainbertzez
kito zeta
Eta hala ikhusiko duzu . . .ihesi itzalgaizka abiatzen deia: eta handik nabarmendurik gaizki ere heltzen dela
hala da bade gaiztoa ere, deusen perilik ez izanagatikere, bese konzientziak akhusaturiklatz, izi, ikhara
eta bektur
Eta nondik ziaiden? Bese konzientziak erranik
Eta .l .berak . . ., bese falta ezaguturik. eta hobendun zeta nabarmendurik, estalgunea bilhatu zuen
Zeren sententzia guztien gaineko sententzia, guztiak xitzen eta iragaiten dituena, bat bederak bere
buruari, here konzientziak benzuturik, emaiten dioena da
hogoi urthe zuela egin zutenaz, orhoiturik ( sic) cesan zioten elkhani:
Hunela mintzatu zen filosofo hura. gaixtoen kondizinoa ezaguturik
Susana, loge zaharreko emane prestu hum, beta senharaz bertzerekin izan zela falsoki akhubaturik harriz
jokatzera zeramatenean
Ongi kofesaturiketxerat bihurtzen zarencan, idutitzen zaitzu . . . zama pisu bat gainetik utzi duzula
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Hemengo neke-ttabailu guztiak, gehiago balira ere, ez dira zeruko loriaren erdiesteko menezient, ez dira
asko, es dim deus harekin konparaturik
Hala behar dugu bada guk ere pematu, eta . . . tormentak eta kontmk benzuturik, hango postura sastzera
enseiatu
Ezagutzagabetasun handia da. . .promesak hautsirik, berriz leheneko maina gaixtoetara bihurtzea
Beraz . . .akhabatzeko loria hari begia sdukirik, . . .behar dugu., .bekhaturik gabe egoitera enseiatu
bekhatuak unikimendu handi batekin kofesaturik,eta utzirik . . . . gehiago ogitetik begiratzen garela
legaz aldaturik, logo zahar hum utzirik, eta bekhatuen karga eme bereganik egotzlrik, bar dowels. bertze
karga molde bat
eta baron loge sainduaren uztarrisri errendruurik, manamendu sainduen bidean ibiltzea
Ez da lam . . .haragiari gibela umanlk, atrazoinaren arauaz gobernatzon direnentzat
Errege Davitek-nola ez baitzuen amorio eskasik, halatan Jainkoaren manamenduak estaz iduriturlk,
emriten zuen
Amorioak beroturlk, egiten zzten lehenagoko sainduek Jainkoaren zerbitzuan, hanbat balontia
Etrege Davitek halatan Jainkoaten manamenduak erina idurŕturik, ermiten zuen
gauaren erdian jaik rik, eta bese loa gaidurik, haur harekin, . . .doetatzen da
Hegaztina haur trebatzen, eta kargatzon dute bere hegalek, eta urrŕkaldurik, (sic) edeki baziniatzo
Eta handik'katlpoko gaiztasun hark iziturik, uzten dute barreneko mamia, eta hattzen dute kanpoko azala
Ikhusiko duzu gizon gage bat; . . .gauak galdurik, onak gastaturik, gorputza deseginik, ben ohorea eta
eginbidea gibelat utzirik, e nazte bati darmikala
eta halarik ere, nekhaturik eta trabaüaturikam, nahiago dugu ifemum joan,
Amorantian ohoinkerian, jokoan, San egunak aise eta guti sentŕturikiragaten ditu
zeren bore senhanak, soberaniak gainez eginik, behar-ondoko bat ornan dioen
Zur bat. . .arinki eta guti sentiturik, aide bateta eta bettzem iraultzen eta erabiltzen dele
eta mundutik desterratua ibi irik, azkenean kondenatu zen
Ordea zeren natutalezak betak eta, esakusten baitu, behar dela anazoinaren amuaz bizi, gaizki egitea
utzirik, Jainkoasekin oduki, eta hari bore faltak aithortu
manatu zuen bazkoz, mondekostez eta cgueniz kofesaturik, gorputz saindus enezibi genezala
hek konsideraturikbat bodesa . . . bore eginbidearen egitera, cena dadin amoreagatik
Zeren mundu hunetako pena guztiak elkharri iratxekirik ere, ez baitira deus, purgatorioctan den penarik
ttipienarekin konparaturik
ikhusirikezen haren iduriz hitz mizti, eta salhati zarela, uzten zaitu
eta gure baithan ahal dukoien fidantzia ere gaidurik sic utz gaitzangatik, . . .behar da maiz kofesatu
Baina hala kofesaturikere, . . .behar •duzu halaber, betriz kofesatzera bihurtu
eta bere bekhatu iraganez barkhamendu-erdietsirik, aitzinerat gehiago egin gabe egoiteko indar hartu,
maiz kofesa bedi
joaiten baits laur hogoi eta hemcretziak utzirik, errebelatuaren bilha
hetarik bat galtzen duenean, argia iraixekirik, iraultzen baitu etxe guztia
estimatzenago du, geriatik ihes egin ondoan . bihurturik, balentia handiak dituen soldadua
Halatan bere hazienda partea, jan edanean eta emaztelan gastaturikgaldua eta desegin, bihurtu zen
semeari, egin zioen bere aitak besta gehiago
Badakigu, baducla gutasik bat bederak, Jainkoak emanik, nork bere Aingiru begirailea
badugula halaber gaixto bat ese, bere ahalaz Sure tentatzeko ; ona Jainkoak emanik. eta gaixtoa
Luziferrek igorririk
Baldin arma hum, ontasunean, fedean, eta eaperantzan firme egonik, eta bese faltak erremediaturik (sic)
partitzen bade
behar dugu ematu, abiatu : Eta luzamenduak utzirik, gero egin behar denaren, When baino lehen egitera,
bide onean jartzera, eta hartan egoitera deiberatu
Zer pen eta atsekabe sentituko duzu Jainkoak . . . kanporat egotz zaitzanean? . . .Eta hunela erranik, athea
beets diazazunean?
Eta pena haur emaiten zaika bekhatoreari zeren Jainkoa utzirik, ilzuli zen kreaturetara
eta uzten baitu . . . zaina, berriz ere ostoa eginik, berriz hartarik jan dezakezun bezala
eta igor iazadazu Lazaro, hark bese orhi puntaz, urean busurŕk, mihian utki nazan
Eta orhoiturik, uzkitzu luzamenduak
Baina arrazoin guztiak ongi pensaturik eta konsideraturik, edirenen dugu ez dele hasten bidegaberik
egiten
baldin mehatxuek iziturik, orain penitenzia egiten badugu
Eta halatan mundu hunetako itsaso hunen tomenta guztiak iraganik, azken fincan salbamenduko portura
salborik helduko zarela
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loturazko aditza

iratzarririk dagoen jauregi eta gaztelu hand!, eder, noble hattako acme
hei dagote mundua aho zabaldurik eta behaeAak ematurik beha
Baina . . .kondenaturikegoiteko pontu'hauruki dizadan
gatzelean kondenaturik dagoen hark bezala
ifernuta joaiten diren gehienak, gero baten benturan janirik, hartan fidaturik eta hartan enganaturik
(sic) jositen direk
hala da denbora luzeaz, gogoan, eta bihotzean=-banana sarthurik dagoen aztura gaixtoa ere
Baina ehun dituenak, .k
bekhatuz .betherik dagoenak oz du ansiarik
bekhatutan gogotturik eta ezansiaturik zaudezinortek
guretzat ordenaturik'eta frresraturlkdagoen bozkarioa
hazten, mantenatzen eta blzirütedukitzen zaitu
Bizi domo Jainkoaz ahantzlrik egon donak
ustu da eta anazoin, Jainkoaki errendaturlk egoitea
Huna non duzun'klarkipinraturikbekhatore bati, . . .Jainkoarekin gerthatzen zaikana
Ez eta ondoko hoi, zertaz paga' ealeiturik, berezirik : Eta seinalaturik untan badmauezu me
egizu gogoeta, ea zotrik edo bertzoren onik, gaizki ermnanikbaduzunz
hain deblauki, antaikabeki da kontu guti egŕnikeaabiltzeko usantza duenari
Haur da . . .tristura handi baten azpian damuziaturik ibentzea, eta uztea
hala deabruak ere . . . zelataturík edukitzen ditu
dirakien eltzearen gainez eginik dohanean gelditzeko eta bebeititzeko
Hark ordenaturik dadutzan penak eta ttabailuak paila ditzadan?
zure deal kolerak erauzirik dagoen hark
sukharrarekin nahasirik dagoen batek
apartaturik ibiltzeak . . .enan nahi baitu, badela bitartean, zenbait etsaigoa
Eta guztietan enperadore erhoa, hortzak hirriturik, irriz, beha zegokan
Zeien haur da . . .zoraturik ibentzea
Emaztetarik apartaturik egoiteko gogoa, hain ongi hartu behar da zahartzean, nola gaztean
Zaudete beraz irarzarririk
Nehor emaztez edo emaztetako gauzaz mintzo denean, ez ernaturik egon
aldaraturŕkegoiteak begiratzen du kastitatea eta garbitasuna
non iragan diren plazer guztiez ahantzirik ibentzen baitu bekhatorea
Urkhabera kondenaturik dagoena, aitzinctik penatzen da
agertu zuten eta aithortu hanbat denboraz estalirik eduki zuten gaixtakeria
berthuteen erroak eginik dagoena
baldin berriz erortzen bada, eta eroririkdagoele eta datzala, gelditzen bada
Zatozte enegana trabailatzen zareten guztiok, eta kargaturik zaudetenok
Zaudete aphur bat irarzarririk
ez haitute penitentzian, eta penitentziazko obretan esialtrikdagoen gozotasuna frogatzen
gorderik eta esialirik dadukan eztitasunaren multzutasuna
nahiago dute gaixtoek kontrako bidean trabailaturikihili
baina hartako eskiribuz ordenaturik zaudezinez deklaratu eta eman aditzera
uzten zituen egin gabe. haren bekhatuentzat ordenaturik zeuden sakrifizioak
egin behar ziren bekhatuen erremediatzeko, ordenaturik zeuden oferendak
barrenan estalirikzegoen gaitzaren, eta eritasunaren agertzea
Jainkoak bere lekhuan ibenirik daukan kofesorearen aitzinean
Bekhatuak kofesatu gabe, denbora luzeaz bore baithan barrena gorderik, eta estalŕrŕkdadutzana baithan,
esku ihandia du
perilbadu ere galtzeko, ez ordea hanbat, nola bethi ere eroririk datzanak
denbora luzeaz mututurikegotu don semearen ahotik hitz baten enzuteaz
apartaturikdagokan bitarte hartan, berretzen zaika . . . desira eta borondatea
peretetan josirik dauden harriek ere zuzen dute, eta arrazoin, bekhatorearen kontra jaikiteko
bertzeren ona goraturik zaude
apartaturik dagokan bitaite hartan, berretzen zaika . . .desira eta borondatea
peretetan josirikdauden harriek ere zuzen dute, eta arrazoin, bekhatorearen kontra jaikiteko
bettzeren ona goraturik zaude
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hala ifernuan dagoenari ere, Jainkoaz gabeturik, eta haren begi bistatik, eta konpainiatik deatenatua
egoitetik, heldu zaitza dituen kaite guztiak
diruz betherikzogoena, nezesitate handian . . .jarriko da

3 .- Zar + partizipioa + partitiboa
078 .38
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233.27
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bethe da luna gaixtakeriaz, mukurutu da maliziaz, ez da beraz zer gehiago igurŕkirik
Eta nola neurria bethez, gem, oz balizan zer gehiago igurikirík
Bada fmtasunaz, bare hitzaren leial, eta jabe izaiteaz, oz da zer erranik
Anarteraino oz da lekhurik, ez da zar mintzaturik
Baina mm azken fincan, ia ezin gehiago iraun dozakezula ikhusirik, eta etsiturik egiten duzun obra
onean eta' penitontzianez'da-zersobera fdaturik . Za en peril mita oz den egiazko izanen
Eta nota Jondone ettiri-bero nabusiaz ukhatu zuenean, eran baitzioten : . . .Ez duzu zer ukhatnrik, zu
hetarik zara
Eta ogungo egunean ere, oz da halako juramentuetan zar cobera fidaturik
Eta jakizu ezen ez'deis hemendik attzina, halako egitokoz, enekin zer gehiago minzaturik
Zeren handiak baitha amoak, guztiz ere emaztetan egiten dituen kalteak : ham handiak ezen ez baita
emazte odale bauan zar fidaturik
Ez duzu horietax zerlorlaurik Ez dugu baaz he~ zar banaloriarurik
Halako moldez ezen oz baita zar ibilirik frogatzen
eta hura on bada, ez da gaine akoaz antsiarik, eta oz zar kontu eginik
Zeinek iragaiten othe ditu gau egunak geldiago eta malenkonio gutirekinago? Ez da zar galdeginik . Zeurk
aithortuko duzu, mundu hunetan izatu ditutzun inkontru gaitz guztiak, edo behintzat gehienak, aldea edo
moldez, emaztetako bekhatuagatik izan ditutzula
Oz dute zer barurturik, orazinotan egonik, eta oz bertze obra onetan ere zar enpkgaturik
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022 .19
022 .25
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zeren bare garla guztiak eta egitdroak hiri hartarik s zert zeiztela, eta huta deseginez gem, bak=n eta
soseguan jarriko zirela
nola erleek here erregearekin batean trabailatuz, gobernatzen baitute horca
Eta hair da zuhur eta goithatu; oxen kanpoan dens arm izanez, bore bilduetara bildu behar duencan,
lehenik hozitu behar duet burutik hasten baitzaika
Are gehiago, hozidurak Jam gato ere, lucraren humidurak eta hezetasunak gaineako ustel oz diazon,
atheatzen du
Zeren . . .ethorkizunaz behatuz halakatu baitira .
Ez osoki, ez kolpe batez, baina aphur batea uta egunetik egunere luzatuz atrapatzet gaitu
Semeak ditutzunean, akola itzazu haumstik ; uzkur ituzu, eduki ttipi dircino azpitik . Zeren behin
handuuz gozo, ez ditutzu hobekiago ma nukortuko
Eta behin aztura hartuz gato, trebatuz gem, anhitz gauze open da
Baina barren hartan ohituz gozo, audurtak kirata hattzaz zenbait denboraz, betheak erabiliz gem, sortzen
xara
nola eritasun handiak, sendatuzgem ere, uzten obi baitu . ._zenbait;lerro
Baina bekhatuz bethez gem, plegua hartuz gem, usatuz gem, da usanza zahartuz gem, gaixtatzen da
Nola aingiruak here adimenduaz "eta chal zezan guztia, ez guk bezala aphur bans, eta pensatuz, baina
kolpe batez eta osoki erclietsi baítzuen, lehenbizian hartu zuen bides daduka
Behin makhurruz gero aide bateaa, ezin xuxen diteke beatzera eta oz gibelat bihur
Hek bekhatu eginez gem, ez zuten eromediorik ; ez eta guk ere, bekhatutan hilez gem
hala bad& gu axe, . . .anhitz bekhatu eginez da hetan usatuz, galtzen eta gogortzen,gara
exalten da Spiritu Sainduaren konttsko bekhatua deia . . .Zean hartaraz gom maliazkoa baits
Baina deitzen gaitu aphur bane, emeki, eztiki, mainaz, konzientzia alhatuz, eritasunak emanez, bore
piedikarien erranez eta anhitz bertze moldez
Ordea lehenbiziko deitze, thiratze eta fabore ezti komun hetzaz konturik egiten ez dugunean
Eta hek ez emanez gem, berak bare fakaz . . .ez-ansiatzen dire
maíz behatzen du gibelat, bare heniko mendietarat . Baina aitzina iraganez gem, bare herriko lurrak
bistatik galduz gem, itzultzen da bertze alderat
Baina bekhatutan aitzina iraganez gem, lehenekoa aztura onak eta bertuteak, begi bistatik galduz gem,
gogotik utziz gem, ibentzen du aldiz bote gogoa . . .plazeretan
bia egiten ditutzunan eritzenago da : Eta anhitz eginez usantza koberatzen duzunan . . .are eaitzenago da
heriotzeak atrapatuz . . .bidatz erditan gelditzen direla
Eta denbora huya konplituz gem, neunia bethez gem, ez du Jainkoak gehiago igurikitzen
Zoaz, eta galdegiozu emazte izorrari, a bederatzi hilabetheak bethez gem, eduki ahal dezakeien haune
sabelean?
Eta nota neunia bethez gem, ez baitzen zer gehiago igurikirik: Halatan, nola beak lehiatu baitziren
bekhatu egitera . . .deliberatu zuen Jainkoak ere hei biziaren lahurtzera
Zeren kontua konptituz gem, ez baits gehiago bizitzerik
Nork pensatu zukeien Susana gaixtotzat kondenaturik, plazara galtzeko atheraz gem, hanbat ohorekin
etxerat bihurtuko zeta
Finean nori gogora zitzaikaion Daniel bezalakoa, lehoin goseminduek bare menean, eta atzaparren
artean edukiz gem, desegin gabs, eta iretsi gabs utziko zuteta
Ordea noiz, eta nota bethi? Bekhatu eginez gem, baina ez egiterakoan
Bekhatu eginez gem, ez da bertze biderik, ez da bonze erremediorik
Ene same, begin ezazu denbora .. .Aitzinan duzuino, zakitza. Zeren behin joanez gem, ez da bihurtzerik,
eta ez erdiesterik
Eta handik harat, hala bere burei ohartuz gem, itzultzen dute plarna eta ocia berze alders
gazte diaeino, kanpoan dabikza, trabailatzen dita. Baina zahartuz gem. mean daude
Eta halatan, hartaran gem, bare naturalezak berak hate erakutsirik, zuhaitzen kontra, lick sostengu
harturik, zutik dagocla, bore loa egiten du
Gauze hondartuz gem, gutitzen da eta gaixtatzen
zahartuz gem utzi behar da bizitzea
Eta hartarakoztat, hartaraz gem, leheneko odol berra hozten da, sosegua ethortzen da
bee gaztetasunezko lona eta berdetasuna iraganez gem, obra ones fruiturik gabe dagoena

Axulanen kasu-markadun adizkiak/Emnskina

131 .04
145 .16
145 .20
145 .30
149 .23
150.10
158 .09

165 .17
165 .23
168 .08
169 .38
173 .34
178 .04
181 .27
193 .33
204 .03
204 .12
208 .26
220 .17
230 .15
232 .14
232 .18
232 .29
233 .09
233 .16
234 .17

236 .20
238 .24
239 .19
239 .42
241 .14
241 .31
242 .13
245 .12
248 .01
248 .21
257 .08
259 .37

Zaon hmtaraz gero, periletan jar zindezke, zerori hilagatik, hek bizirik geldi diezin
Zem denbora gaitzak, e itasunaren oinhazeak, eta hcriotzearen tonnentak hartuz gem, kostaaz gem,
bizitzearen bazterm heriotzeak ukituz gero,' ee n da, mirakuilu izanen da salbatzea
Utzazu . . .erhoke ia hori, egunetik egunera, hcriotzeraino luzatuz eta ephe hartuz, orduan enemediatuko
zarelako esperantzarekin, anarteraino bekhatutan egoite hori
Zem harmraz gem, gutiak dim ono Ubtatzen direnak:
Probeak pairatuz, pazionzia izanez, eta bezo egilez othoitz eginez bear du salbatu
Pennititzen du Jainkoak munduan-diren proboak, hei ongi eginez, salba ditezin abaatsak
Hale dire bade bow c emusina eta banzo obre miserikordiazkoak bereek bore eakuz egin ahal
ditzaketelarik, bore ondotik, utruititik, eta hilez gozo, bertzeren eskuz, batzeri eragiteko gogo dutenak
ene
Ikhusazu nola batak bcrtzcagana utziz, cz don dcakargurik cgiten
Ha zenbat trentena, zenbat arintakari, zenbat doskargu dagoen egin gabe, batak bertzeagana utziz, eta
guztiek utziz
I
Handik haldu da halaber gezur eneitea, olkharren ez sinhestea
Ze en juramontura emanez gem, zin eraginez gem, ezin dateke, gehiago hauzirik
Ifernuan daudenak, hango dolore handiak direla kausa, hek ezin pairatuz, bethi daude ameguz
Eta behin gezurrean fogatuz Sam . . .ez zaie handik harat halakoei sinhesterik emaiten
Zeren berzela an ttipia handitzen den bezala, difetentziak ere aphur bane handituko dire, eta behin
handituz gao, faker ttipituko eta iraungiko dira
Zeten'behin behaztopatuz gem, zaldia bezala laur-oinka, aldapa bohera, koletan abiatuz gem, gaitz da
basetzea
orduan beber diozu Jainkoari beharuz hartaz orhoitu
Midikuak etsituz gezo, esperantza galduz gro, unten dio eriari nahi duenaren egitera
Jakinez gem, enzunez gem, eta enzunari jabeturik, bore gainers hartuz gero, gaitz da koletatu
gabe . . .gelditzea
aa anhitzetan ere deus ezin eginez (sic) gelditu behar zara
Huts egiten zuenak ihes ahal zeidikeion al bazegien, baina airapatuz gem, ez zuen barkhamendurik
Enomako andre prestuen erdiak desohoratuz ge o, eta iduri ondako muthil gazte bat ikhusten zuencan,
hatekin eve naturaleza beta em narde den bezala,aegituz gero, azkonean bore ama propioaz amurustu zela
bezo ama bese, zeinen sabeletik ihki baitzen, demandatu zuela . Eta hartaraz gero, cmaztea ere komunzki
airatzen, kilikatzen, eta gogoetan lunera boba jartzen da
Baina demandatuz gem, oldartuz gero, buikhatuz gem, eta gai denak, gai denari, . . .aditzera emanez gero,
. . .peril da . . .eder iduri dakion
Asko da jakitea, behin behar ez den amorioa jaunduz gem, ez dela legerik begiratzen
ez da amegurik . . . .emaztetan itsutua dagoen batek oz daidikeienik. Handik haset, hala itsutuz gero, lehen
hitz onetako eta coati zirenak, egiten dira gezurti
hanbat denboraz etsai geixtoaren testamenduak, ixilik eta agerriz garaituz gero, hanbat penitentzia
eginez gero, azkenean hain itsuki ero i zen non sendatzeko ekhani zeseukaten neskato bati bore ona
galarazi baitzoraukan
Haur da, hazi hunetarik sortzen den bihia . . . : Bakezkoen gerlati, eta bihotz beren amoltsuen, amorio
gabe eta bihotz gogor egitea eta errendatzea
Zeren amomntea eginez gem, harengan egozten du bore gogoa, harekin gastazen ditu bore onak
Zeren amosentea eginez gero, bere gogoa eta bihotza haren baithan ibentzen baitu
Zeren behin hidoiztatuz gozo, jakin ahal dezakete ezen kaltiar eta sosegu gabe izanen direla
Eta lehenbiziko enemedioa eta sostengua da orazinoa, othoitza . . . Eta othoitz hunekin batean, Ama
Birjinaren, kastitatearen patroin bezala azartoko ibentzea
Zeren lehenbiziko erremedioa eta enunediorik hoberena, haragiaren lohian ez sartzeko, eta sarthuz gero
ere, fite ilkitzeko, aratz eta garbi gelditzeko eta egoiteko, haur edirenen dugu
Soldaduak mean banana sarthuz gero, nahi duena egiten du : Hala egiten du beds halaber nahi duena
gogoeta gaixtoak ere, gogoan hartuz pro, han behin pausatuz gem
eta emazteak ere behin gerthatuz gem, ez falta ekidin
Egia da, zahartuz gem, adin baten helduz gem, odola hozten da, naturaleza flakatzen da
Haur da hirurgarren enemedioa, omaztetarik begiratzeko, hekin ez kutsatzeko eta kutsaruz gero ere,
garbitzeko
gaitz zola bere gogatzeko gauze Ahusiz gem, hacen ez desiratzea, edo hartaz gogoetarik egin gabe
egoitea
Zeren bettzela, hutbilduz gem, elkharganaz gem, gaitz da kutsatu gabe gelditzea

Axularren kaau-markadun adizkiak/Ezenskina

261 .03

Ordea zergatik enaiten da, bertze bekhatuak defendatuz as kontakamean jarriz, bob" ditugula garaitu,

263 .06

baina haragiarena ihes eginez?
FM iratzarriz gero, gaitz da lohakattzen : Gogoa airatuz gero, gaitz da sosegatzen eta bere lckhuta
bihurtzen

263 .12
263 .16

abiatuz gao, gaitz da handik pinten den suaren itaungitzea
baina behin abiatuz gero, adiskidetuz gero, trebatuz gem, eta elkhanekin . . .bisitaketan
Zeren behin elkhargana

hasiz gero,

peril

handia da arimako
265 .36
265 .38

ez baitziakien oraino orduan zer indar zuen arnoak : Zeten jakinez gem begiratu zen
Baina nurosteko da, nola orai zuk dakizularik, eta esperientzia duzularik, neurri batetaa

helduz gero,

arnoak iragaiten zaituen

278 .22

eroriz gem e e jaikitzeko
sarthuz ge"o, galtzen du sentimendua
Ze en sentimendua galduz gero, oinhazeak hüez gero, ez da sendagal
Bekhatua egin baino lehen, egitean eta egitez Sao ere, eruten dala
Gurdi kargatuak badarasa, badirudi here karga handia ezin jasanez, (sic) arrenkuratzen

278 .25

hala ansnkuratzen da bids bekhatwearen konzlentzia ere, here bekhatuen karp da pisutasuna ezin

271 .36
275 .20
275 .25
276.08

haragiaren bekhatuan ez erortzeko eta
Gaixtoak bekhatuen hosincen barrena

deis

jasanez
279 .10

281 .33
296 .33
297 .03

pairatuz, (sic) joan
ham jaten eta enstzen zuen bese baithan barrena here konzientziak eze n ezin
baitzen . . . zapataginaren etxaa eta han egotzi- zuen
Zemn ez baitu deus ere balio duen gauzarik bare bizia baizat, eta hum galduz gero, penatu behar baitu
ez dela nehor ere asko sendo eta ez botheretsu, deabruaren onganamenduen eta haragiaren gutizien
garaitzeko, egun guztiaz Jainkoa bora lagunduz, perseberantziaren dona errezibitzen duela
gem, eta behaturik egin gabe
Bata da zenbait denbotatakoa, zenbait denboraz ontasunean iraunez

egonez gero,
298 .09
298 .14
300 .13

azken finan edo finera hurbiltzen faltatzen duena
zaharnuz gero ez zuen pausatzen

ea zergatik hain

Aitzitik, orduan behar du permatuago eta enplegatuago, hartaraz gero garaitia bertzek eraman cz diazon
Hala desitatzen zuten lehenagoko sainduek ; eta halatan dosira huta hala rzanez, eman zerauen Jainkoak
ham loria handia

304 .13

Halaber zauria ere behin sendatutzat utztz gem, berehala gaizkoatzen denean, badirudi gelditu zeta zenbait
kutsu. . . . Hala bade behin bekhatutarik sendatuz gero, . . .badirudi gelditu zeta zenbait erro
Eros da behin gartzeletik itzuriz gero, berriz bihurtu nahi data ere

304 .27

Behin spiritualki, edo korporalki, bereganik

302 .05

atheraz gem, bere

gaizkiago da orduan

faltar

bariz sattzera uzten duena,

'

305 .02

Hain da handi eta itsusi bigarren bekhatua, behin barkhatuz gero, berriz egiten dena, non hark bere
ingratasunaz, leheneko bekhatu barkhatuak ere bihurtzen bezala baititu

305 .28

Berez hunelatan ez da leheneko bekhatuetara bihurtu behar, eta ez behin

306 .23

Baina diferentzia dago behin edo berriz bekhatu egite a gerthatuagatik, heken Pite uztean, eta behin

garbituz

gero bemz likistu ere

urZiz gem, ez hetara berriz bihurtzean
306 .25

Hats edireiten da lehenagoko sainduak, zenbait bekhatutan erori baziren ere, fite jaiki zirela, eta behin

jaikiz gero,
306 .32
310 .31

cz zirela gehiago erori
jarraiki behar gatzaizte halaber bekhatuen uztean, eta behin utziz gem, ezberriz hetara bihutzean
Plazer da, here edo bettzeren eskuen arrean, zerbait erabiltzea, eta alter eta aise, ebatsiz izanen bade ere
egoitea

gobernatzea

311 .04

Gaita da mihiaren ongi

317 .08

Zapatak jauntzi berrian hersten du, min egiten du, baina aphur bat erabiliz gero, moldatzen da
Oinak lohakattua dagoenean, eta gorputzak ere zutrundua, manaiu guti dute . . . : Baina behin jaikiz gero,

317 .12
317 .17

hŕgituz gero, berehala zalhuitzen, manaiukortzen eta iratzartzen dim
Halaber presuna zaharrak . . . ez du atseginik hattzen jaten'hastean,lehenbiziko poxinean eta ahamencan ;
baina behin hasiz gero, handik harat, jalen duena on eta gozo edizeiten du

317 .35

Eta handik harat, hala be retuz gero,

eta aphur batez

usatuz gem,

atsegin da eta plazent Jainkoaren bidean eta zerbitzuan

ibiltzea
322 .11
330 .07

Eta ''gauza segura da, ifemuko bidean dabilanak trabailu gehiago duela, karga pisuagoa darabilala, halako
moldez ezen karga huta ezin jasanez (sic) ertaiten baitzuen profeta Davitek:
Arrantzaleak egozten du amua uraa beitarekin, zenbait jateko eta bazkarekin; eta ez, ez arramaren
urrikariz, ez han jatera eman

339 .01

Oral lege

nahiz, baina zeren bertzela ezin engana baitezake eta ez antzeman
deklaratuz gem, usatzen da giristinoen artean, bertze kofesatze

berrian, Fbangelio saindua

molde bat
341 .02

Untzia

galduz gero,

zer erremedio izanen du marinelak salbatzeko

Axularren kasu-markadun adizkiak/Eranskina

341 .28
343 .02
344 .32
352 .05
352 .13
354 .45
362 .09
376 .30
380 .09
384 .44
387 .34
388 .32
389 .18
394 .09
394 .15
394 .19
395.06
396 .41
396 .46
397 .01

Bekhatutan eroriz gem, lehenbiziko etremedioa, kofesatzea da
Lehenago, Apoatuluen denboran, ota oraino Apostuluak hikz gem ere, . . .hain zen debozinoa handi, eta
bare, caen egunom gorputz saindua errezibitzen baitzuten
balitan baretura buzz, eta benialen ere bsrkhamendua erdietsi nahiz, kofesatzen dira ham maiz
zeren gizon eginez gero, betii eta bekhatorearekin ibiltzen zen
Eta hanbatr mintzo zimn caen'azkenean konparazino batzuk ibeniz, ihardetsi baitzuen beban izatu
baitzeraucn, emiten zerauela
Ze en gakinz gero edireiten baits
Bigarrena, se~ zeure bizitze gaixtoaz, exenplo gaixtoa emanez, bertzeri ere bekhatu eragiteko
okhasino emaiten beitiozu
kondenatuarenanima>bethi' dogo suan, eta ha¡ gorputza cm egonen, azken judizioko eguna iraganez gero
Han sabelda naio, golosa, lamitia, jan edanaa emana, guiara emria, gosez eta egarriz ur xorta bat cm ezin
erdieuiz, amibas ibiliko da, flakatua, eta iragana jarriko da
Jakin dezagun ezen harmraz gero, den plazerik ttipienari, eta konsolamendurik aphumenani ere, atheak
hatsi zaiztela
Baina jfemurazgano, galdu du libertateak bane indamn: Itsutu da adimendua, gogortu da borondatea
Eta xinhauni batek em, mila urthetarik mila utthetana behin rdanez, lehen agor, xuka, eta akhaba
bailitzake
Ifemuan daudenok anhitz mila urthez, pena hetan egonez gem, ikhusirik pena itaganez ez dutela bat em
probetzurik: Konside a ahal diteke . . .ilhunik mintzatuko zaitzala Jainkoari
Zeren ezin barkha diteke eta ez garbi bekhatua, Jainkoaren ganazia gabe, eta penitentzia egin gabe : eta
hilen gano ez da getazia erdieaterik eta ez penite ntzia egitenik
Ordea handik MM salduz gano, gelditzen da ackulakotz, saldua saldu
Buruan cre koipe bat emaiten daetzuteneen, kolpea sendaruz gem ere, gelditzen da komunzki seinalea,
gol~ da marka
ez lizatehe hobe . . .azkenean barkha liazen guztiei, guztiz ere, plazer duen bezanbat denboraz ifemuan
edakiz gem, eta han bem faltak ezagut arazirik, penitentzia caginez gero?
Eta bala mundu hunetako aldia eginez gao, ez de ertemediorik
geure bekhatuak aremedia ditzagula, ze re n hilez gem, ez dota ememediatzeko lekhurik izane
Baina oraino eanetaituz, eta hala baliz nahiz, amen du agian zenbaitek :

Axulanen kaau-markadun adizkiak/Eranakina

IV: PARTIZIPIOA + MOTIBATIBOA
Egitura absolutuak
002 .06
007 .13
019 .12
016 .24
024 .12
037 .30
040 .13
049.19
064 .08
064 .17
072 .13
076 .07

087 .35
090.16
092.32
093 .28
094 .22
095 .22
095 .35
105 .29
112 .23
143 .12

143 .18
147 .01
156 .11
171 .12
192 .29
205 .24
207.24
209 .13

209 .26
216 .09

Baina zu bezaalako airaren semea, emazurtz izanagatikere, ezin dateke gaizki
zeren enseiuken;ean bezala egiten duen lebenbiziko obrek da enseiuek, zenbait huts da falta izandgatik
ere, badirudi cze r zeren lehenak dicen barkhaldzun direla
,
oz zeta tome hura bere airaren faboratzera, behaaean ikhusiagaiikere obligatu izanen
Ez dugu gaizki mintzatuagatik eta miia eaitokcria eginagatik ere antsiarik
Zerbitzariak alfer egoiteaz beraz, gaizkirik ez eginagatlk ere, me ezi du gazzigu
badintdi ez zatekeiela miresteko, ez konpbtzea, eta oz konplituagatikcm izan zondukeiela =bait
deeenkusa eta ostakuru
Zarca behaztoparik, eroririk, edo eritasunik ez gerthatuagatikc e, eta geure buruak ahalik eta hobekiena
en~ eta begiratuagatik ere, adinak beak cramalten baikaitu
Enaiten duzu da erranen duzu: Jainkoak anhitzi emaiten demue pribilepo hato, gaztean gaixto
izanagatik, igurikitzen baiteraue
Zahar gaixtoak, zahartuagatik, badu gogoa, indana zaika falta
Eta rola zahartuagatik, hezurrak gelditu bait ."i iu hala golditu zaizkitzu usantza, azture, eta handik
sortzen diron mugidak
.
Ordea purga out izanagatik, entasuna hain da handia eta bortitza, cris hain dago ahitua eta usteldua, ezen
ez baitio purgak bat ere onik egiten
Zarca gizonak libenates nahi badu ongi eta nahi badu gaizki egiteko izanagmik c e, ez da oz handik
segitzen, ha¡ bekhatuak libreki da bere anhiz egiten dituela, baina ez nahi duen bezanbat bakhatu egin
dezakeiela
Hala iduriagarik ez da hala
Ordea ezIl hartarik, ezti imnagatik, ez da sobers janbebar
Eta guztiarekin ere, hala ikhuaiagatik ere, han bem lekbuan uzten du
Bada baldin anhitz kondenatzen bada, are ginatinoetarik ere,, zergatik zu ere, giristino izanagatik ere, ez
zara beldur izanen
Jainkoaren miserikordia inlinituki handi izanagatik, ez da oz aditzen . . .handitasun hark zuri bakhatu
egiteko okhasinorik eman behar deratzula
eta enzunagatik gaitz, gogor eta justiziati ere badela ez duzu konturik egiten
ez duzu orduan Jainkoa miaerikordios dela enzunagarik, zer bozturik
Eta pena hark, gerok geure borondatez harten dugunak, eramaiten dio aitzin aldea bertze penari, bertzek
emaiten derakunari, pazientki enezibitua izanagank ere
ezen Krisaorio zeritzan gizon gaixto batek, bare azken orenera zenean, munduan egin ahat zitzan othoitz
guztiak eginagarik, ezin erdietsi zuela, biharamuneko luzamendua
Zeren emiten du legeak, zuhaitz bat bare denbora guztian ondoz eta enoz zure baratzean edo tunean egon
dena. azkenean bertzeren baratzera edo lunera makhurtuagatik ; eta ebakitzen dutcnean bertzeten lur
hartara eroriagatik, zure izanen dela
Hala komunzki izanen da bada halaber, bizi deino deabnraren zerbitzuan erroak eginik e gon dena ere,
hiltzen denean, deabruaren, e a oz orduan Jainkoagana makhurtuagarik Jainkoaren
Alde batetik duzun guztia probei emanagatik, baldin bertzetik, bekhatutan bazaude, eta hetan finatzen
bazara, deus guti baliatuko zaitzu zeure enemusina
Bada gauza frogatua da, putzu hetarik urik ez atheraagatik ere, ez dela emraitekorik, ura handitzcnago ; eta
atheraagatik ere, ongi atheratzera, ttipitzenago
egiten baduzu juramentu, egiaren gainean izanagasik cm, bekhatu benial bedere eginen duzu
eta bere baithan aitzinetik, pazientzia izaitera, deliberatuagarik ere, berehala lehenbiziko inkontruan,
behaztopatzen zeta
Hala da bada zure Jainkoaren intenzionea, eta borondatea ere ona, eta onera emana, zure ~¡arena
gaixtoa eta nola-ahalezkoa izanagank ere
Eta are gehiago jakinagarik eme, on da disimulatzea, ez jakin iduriegitea
Oinan behaztopatuagatik, oz dio eskuak kolperik emaiten . Hortzak mihia autsikitzen dutenean, nork
hargatik atheratzen ditu hortzaz? Begiak lekhu goragoan daude oinak baino, ordea hargatik begiek
ezertan dadukate oinak
Eta batak bertzeari zerbaitetan huta eginagarik, olkharri pairatu eta barkhatu behar diogu
salutatzen baduzu, eta borondate gaixtonk ez izan, bertze gainerakoan Iaburzki utziagatik, adiskide mami
batekin bezala harekin ez ibŕkagarik : Badirudi ez dela orduan bekhaturik
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220.07
221 .03
224 .31
239 .33
243 .01
245 .20
247 .19
25152
271 .10
277.21
281 .20

284.02
288 .18
289 .13

293 .26
294 .32
295 .16
300 .31

igurikitzen dio, eta igurikiagalikez du desohoterik
Akin bd ar duzu azen zuk zeum etsaieri ez barkhatuagahk, ez dela handiz segitzen . . .ez diode hari
Jainkoak barkhatuko
Eta ez duzu konsideratzen, eta ez pensatzen, zuk Jainkoari falta handiagoak eginagotik, nahi duzula
guztiarekin we, hark zuti guztiak batkha diatzazun
Eta hale da egia haur, non uste baitut ezen, entaztetan faltarik ez duen aphezari, benerik anhitz falta
izanagatikere, hek guztiak hobeki borkh&, estal eta disimula dakiditzaiola
Zeren cz obratuagatik, obratzako gogoa, eta are obratzeko gogorik gabe am, gogoeta hartan atsegin
haftzea, bekhatu da
Eta orduan emazte huta haeenetzen dole, ado gaitzez jartzen del& ikhusiagatik, ez dagizula konturik
Zahar izanagatik, Sogoaemaatetan badauka, urrats guztiaz aoriko da
Nola gizonak emaztaari diadukon amorioa, here agitez baila, natural, amono huta aphur bat hoztuagatik
at, berehala natadalazak-berak berozten du, iraungiagatik, pizten du
Oaixtoeneko pontuan, desonheaki bekhatuagatik, eta minzatuagatikere, aitzinago iegaiten ez bada, ez
da obratik bedare
Sarthuagatfkbero-barreneko gambaran, bere konzientzian, ez dezake pausurik ediren
Gau ilhunean bakhanik dohana deusen perilik cz it anagatik at, lela da, beldur da, izi eta lidiare da: Hala
da bade gaixtoa ere, deusen peritih ez izanagatik are, here konzientziak akhusaturik latz, izi, ikhara eta
beldur
Eta hundan da ageri ez dala antsia, nehork bertzek ez jakinagatfk ere
borondate gaixtorik ez izanagatik am, cz zara peril gabe zure konzientzian
Zurginak zura lantteneta aphaintzen duenean, aurküaagatikgainaldea, azalari datxekana at :azatua, eta
pipiztatua, ez du hargatik antsiarik
Zeren justuak kanpoan gerlak, eta egitekoak izanagatik, barrenan bethi du bakea : Besekin du hatakoak,
mundu hunetan erdiets ahal ditekeiatioria eta plazentzia Halakoak ea du anteiarik munduko erranmerranakgatik
Berize guztiak etsúuagatik, ez du beak etaitzen
Eta nehork erranagadk am ezetz, ez zaizula lagunduko, ez duzu unbeaten
Halakoak ez du antsiarik, eta cz du izaiteko we, baehala laburzki, gehiago kofesatu gabe hilagatik ere .
Eta ez da ez, cz deusgatik, munduak, deabruak ado haragiak kontra aphur bat eginagatik, utzi behar
p
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Itsasoan dabihzanak, tormentak hartuagatik, kontrako haizeak joagatik, ez dira berehala errendatzen
Egia da ordea ongi-garbitu eta sendatuagatikere, gertha dakidikaio berriz likistera
Badim Ian batzuk eta obra on batzuk, . . .norat nahi den beha dagoela eginagatik
Baina difeaentzia dago behin ado berriz bekhatu egitera gerthatuagatik, heken tite uztean, eta behin utziz
gero, ez helare beniz bihurtzean
Beitze guztiak konpiuuagatik, batelan behaztopazten bada, guztietan egiten da hobenduri
Zeren uztarri haur, karga ŕzanagatikere, . . . aisekiago iragaiten baitira mundu hunetako trabailuak
Gizon batek, urkhabera daramatenan, janhari onak eta edari hobeak izanagatik, eta urkhabeko bidca am
bide ederm, plauna, plazenta, zuhaitz berdez, itzalez eta plazerez bed= ikhusiagatik, zer plazer ahal duke
hetan guztietan?
Amoa husten duzunean em, ahal guztia xukhatuagatik, gelditzen da usaina bedere
eta ordenatu du>diferemki, denboren diferentzien arauaz, noiz eta zenbatetan beber dugun, heriotzeko
pontuan edo parilean ez egonagatik ere, kofesatu
Eta bale orai, heriotzeko perilik'ez izanagatikere, obligatu gata urthan behin kofesatzera
Elizak ez nau manatzen, urthan behin baizen kofesa nadita, eta ni agiten naiz hainbertzetan, beraz cz
naiz gaita erraiteko, -gehiagotan ez eginagatik em
Zeren bekbatu mottalik'ea izanagatfkere,'badute zenbait benial, eta benialak asko dim kofesatzeko
Ordea badirudi ezen Jainkoak, bee,ontasunagatik, hetarik okhasino hertzeko duela, hale obra onetan
dabilanari, bekhatore lzanagatikore, ongi egiteko
Benz nola nahi den dela, bekhatutan egonagatikere, egizu ongi, cz ditzatzula hargatik zeure oblazinoak
eta debozinoak utz
Eta zuk erranagatik garizuman kofesatuko zarela, orduan .kontuak eginen eta zorrak pagatuko ditutzula,
engana ahal zindezke
Ordea zeen baitirudi ezen hale egonagatik ere, balukeicla bekhatomak zerbait konsolamendu
Eta halatan biak beadin su balotan egonagatik, ez dita biak berdin aratzen eta ez penatzen
eta hunelatan parte batean min izanagatik, cz duzu bertzeen min
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Ordea nola lur-lantzea, aphaintzea, laboratzea, eta begitatzeko behanean da premian ere jarizea,
bekhatutik sottzcn eta heldu dicen ze toak, landueak, fruituak, cu ondomak baitira
Eta begiretzea ere, ez etsaietarik, baina bereganik, em beretzat bekhatuz galtzetik beguatzea, izanen zen
emiten dute, on dela heniattzat eta erlesumentzat, zenbait egiteko eta garla here henitik eta emasumatik
kanpoan izaitea
Asko da erraitea alfaa dala, had= edozein gaiztakeriaren sinhesteko
zenbait itzurpide, zenbait desenkusa eta eskapatzeko bide, obratzea utzitik, deslatan denbornnen
iragaiteko nola. . .behar den gantik Scrota ibikzea utzi
ethokaia handle da, harria beheiti bezala, bd hatutan dagoena cm ez dela ifernura croriko uste tzaitea
ez da asko gaizkirik ez egitea
ez lizateke erhokeria handia, bitattean, anarterainoko denbotan, jaun haren kontra ibikzea
Ze en Klimako sainduak dicen bezala, balentia hendía da egunean eguneko deskarguaren egitea
Halaber aberatsa ere gezurti izaitea, badintdi bekhatu anna dala
gaitz da galdu gabe eskapatzea
Bade gauze komuna da eta ardutakoa, oinak likils izaitea
eta bariz bettzea zaen peril baila orduko orhoitzea, orhoitzen bad& ere, ez orhoitzea bezala,
beldunezkoa, edo bortzazkoa izanen den
Aide batetik duzun guztia probei emanagatik, baldin benzetik, bekhatuten bazaude, eta hatan finkatzen
bazate, den guti baliatuko zaitzu zeure e mmusina, eta misorikordios izakea
Zarco ederki beztkurik ibikzea, eta mahai onaren on edukltzea, badintdi ez dala bekhatu handi
Paga abal dezahezula, pagatu gabe, jabearen bomndatearen kontm, onamn edukitzea, bekhatu da
ez da asko ondokoci kargu uztea
Handik heldu da halaber gezur etraitea, elkharren ez sinhestea, eta fidantzia Sube, bethi gogan behattsu
ibikzea
Juramentu anhitz egitea, bethi burhoz, ameguz eta maradizinoz egoitea eta minzatzea, ifenwko usantza
da
Nola anazoinaren kontta eta bidegabeki hasetretzea, eta mendeku bilhaibikzea, baila bekhatu
Haserretu behar denean, ez haserretzea, . . .eztheustasuna da
Nola sobers haserretzea baila bekhatu, hale halaber gutiegi egitea em, ez da hoben gabe
koleratzctik, sortzen dire . . . bere buruen eta bertzeren galtzeak . eta egitekotan ibentzsak
barrenean dute sua, asko dute ukitzea
Pitagoras filosofo handi haren diazipuluek, ez zuten bertze manurik behar, eta cz arrazoinik, jakitea
baizen
ez da asko izanen, onhets dezagula Jainkoak menatzen duela jakitea ?
Asko da salutatzea, munduak etsai eduki ez gaitzakeien bezala bizitzea
Zeren huta da saindutasuna . perfettasuna, debozinoan konplitu izaaea, eta Jainkoak karitateaz eta
amorioaz eman deraukun manuaren'konplitzea
Hori da blasfeme hendía . Jainkoaren kontra minzatzea
Asko da jakitea, behin behar ez den arnorioa jaunduz gem, ez dela legerik begi atzen
Haur da, hazi hunetarik sortzen den bihia, amorío desordenatuak egitea duen latugarren kaltea : bakezkoen
gerlati, eta bihotz beren eta amoltsuen, amorio gabe eta bihotz gogor egitea, eta errendatzea
haregiak hamgieren benzutzea . naturalezak naturalezaren azpiratzea,-gaitz da
Bade etsaitu gabe, eta gaitzera ethorri gabe, onez onetara apartarzea ere gaitz izanen da
erraiten ohi da komunzki halakoagatik, utziko ditucta denborarekinemazteak, barca ea edatea
Eta hale bekhatu hunctarik begiratzea, ez dago ez guztia adinean, eta. ez-indarrean
Haur da hirugarmn enemedioa, emaztetarik bogúatzeko, bebo cz kulsatzcko ;eta-kutsatuz gem ere,
garbitzeko, gogoaren dehberamendua, borondateamn bertze aldeadeliberatuki itzulúik jartzea, eta
egóitea
on lizateke, zenbait aldiz bedare, bakharrik zaudenean, gogoeta egitea, eta zeure baithan konsideratzea,
ea nolakoa, handle ala ttipia, luzca ala laburm den emaztetako plazer hum
Eta ez da miresteko ez asetzea
entaztekin ibiltzea eta kalterik ez errezibitzea, suan ene gabe egoitea bezala da
Zeten bettzela, hurbilduz gero, elkharganaz gem, solhasean bakharrik jamiz gem, gaitz da kutsatu gabe
gelditzea
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Ez da asko zeure konzientzian banana kasto, garbi eta onhest izairsa
asko dela. . .gizonarekin bakhanik, ez orenean, eta hartako lekhuan edireitea
Asko da gizon ea emazte izaitea periletan izaitako eta egoiteko
Korintioek bere eregearen izendatzean ata komatzean usatzen zuten zirimonietarik bat zen, ekhartzea
bere aitzinera beira bat ur
Zeren benzerentzat ere itausi da sob re edatea
Handik uste dut ehorri zeta usanza, armtz kalean, kanpotik ethortzean, gizonek, emaztei pot egitea,
musu emaitea, jakiteko ea amo usainik bazutenz
,
Eta hala gizonak, bare gizontasunean, ezin duke falta handiagorik, eta ez desohore desohoragarriagorik
(munduak hala ez badauka era) kordüzea, adimenduaren nahastea, eta fama hartan jartzea baino
ez zeta asko amak egiten zituen kaftan etenediatzeko, legez eta ordenantzaz amaren debekatzea
Gaitz da, alfer, aiee, eta ase egoitea, eta haragiaren bekhatutik eskapatzea
Zeren anhitz gauza enzuten da, hobo bailitzateke ez enzutea
Hobe da eta bekhatu gutiago da igande egunetan golde nabarretan eta lur landan trabailatz a, ezen éz
dantzan hm*zea
Zenbait granos am delako seinalea da, bertzeak ez bezala, edo dagokan baino ederkiago beztiturik
ibiltzea
Desonheski behatzea, eritzeko seinalea da
Seinale ona da bekhatuaret zauriaren sentftzea, eta gaixtoa ez sentitzea
Zer probetxu da gordetzea, eta jenden begietarik eta beharrietarik ihes egitea
Eran nahi du konzientziaren ona izaUea, eta bakean eta soseguan egoitea, guztia deis bat
Aditzera emaitegatik, konzientzia onaren izaitea ea espesantza ere izaitea, guztia dela bat
Ez da miresteko ez izaitea ere
Zeren zer da munduan konsolamendu handiagorik, eta bihotz esportza eta ailtxagarriagorik, ikhustea
baino ez duela deusen ere perillik
Baina guztiarekin ere, behin eror'eta beans jaiki ibihzea seinale gaixtoa da, eta gum galgama
Ez da asko ongi hastea
Gaixto da kofesatu gabe egoitea, baina aldez gaixtoago kofesatu ditutzun bekhatuetara bihurtzea
plazer zaie, bere enebelamendu guztiarekin ese, bide zabal hartan ibiltzea
Nola Patriarka Jakobi iduritu baitzeikan labur eta deus guti, Rakel ederraren erdieateagatik, zazpi urthez
hacen ondoan eta zerbitzuan ibikzea
Deliberatu nuen zure manamenduen konphtzea
Satisfatzea da, zor ez ditugun obtez, geure eskuko ditugunez, nahi badugu baizen obligatu ez garenez, zor
dugun bezanbat pagatzea, eta bihunzea
Betaz ezin dateke gaitz, amorío duenarentzat, manamenduen konplirzea
desohore zaitzu hartzaz minzatzea
Lege naturalean asko zen . . . Jainkoari berari kofesatzea eta barkhamendu eskatzea
behar dela anazoinaren arauaz bizi, gaizki egueautzirik, Jainkoarekin eduki
Asko zen barreneko un7kimendua, eta urrikimendu haren, bat bederari bore baithan iduntzen zeikan
kanpoko zenbait seinalerekin agertzea eta signifikatzea
eta on da bekhatutan zaudenean ere ongi egitea eta obra onetan enplegatzea
Zeren kofesatzeada Jainkoarekinminzatzea, kontuen egitea eta pagatzeko bidean sartzea
Gauza gaizki egina da eta itausia, adiekideari deiez dagotzunean, ez ihardestea, athean iguriki arazitzea
Bada nik ezin editen dezaket enemedio hobeagorik . . .gem hunck beronek . egiten dituen kalteak
konsideratzea baino
Ez da halako erremediorik, ezgem ifernuratzeko, nota oral ŕfernuratzea
Kalte handia da begiecal o bistaz, osasunaz eta-azienda guztiaz gabetzea
Belhar gaixto zamak, multzuak, eskumenak edo eskutarak elkharrekin erratzeko biltzea, eta lotzea, ez da
bertze gauzarik, . . .kidea kidearekin konpainiatzea,-eta juntatzea baizen
Hobe da ez izaitea, gaizki izaitea baino
Zeren penarzea hiltzea baila
Zer pen, zer dolore, eta ondiko izanen da, . . . sugina gogorrean aekulakotsat etzatea eta egoitea
uzkitzu luzamenduak, gerotik gerora ibihzeak, pensu gaixtoak, eta maliziak
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ez dugula irzurtzerlk, eta ez nehoizko segurantzarik

Axulanen kasu-maikadun adizkiak/Eranskina

101 .34
103 .02
111 .03
112 .11
142 .45
145 .11
149 .10
177.10
178 .06
178 .21
194 .33
236 .06
240 .41
282 .20
296 .38
381 .22
386 .04
389 .03
392 .21
394 .10
398 .25

Uzten baduzu, nola oz dakizula, orai eskuen attean duzun denbota iragaitea, egin da, galdu da, ez da
gehiago bihurtzerik
Izatu da citan duenik denbora ez dela deus, hutzaz orhoitzapenik eta pensatzerik ez dencan
bizitzen dita Jainkoak, heriotzerik, edo kontu errendatzerikez bailiz-bezala
ez zaie heken promesei sinhesterik emanen
Hertai da athea, oz da idekitzerik, berandu duzue
Baina baztetreraz gero, kosta joz gm, ez da gobcrnatzerik, eta nahi bezala maneiatzerik
Beraz ez zaika halakoari liskarrik, erantzuterik ado mehatxurik egin behar
em haren errand lekhukorik gabe sinhesterikezin ornan dWddikoicia
cta behin gezurrean frogatuz gem (nola jende juramentutsuak maiz frogatzen baitira) ez zaie handik harat
halakoei sinhesterikemaiten
Ez zaika handik harat halakoari beranduraino, aphur bat froga arteino, sinhesterik emaiten, eta ez eman
behar ere
Baldin bethi ere azkenarekin gelditu nahi bazara, eta ez behin ere amorerik eman eta ez amainatu, ez da
gerlaren akhabatzerik
Haragiaren plazenetan ez ohi da dantzarik, eta irririk baizen; jwerik, edaterik eta amorrorik baizen
zeren halatan bai, bains bertzela ez da konplitzerik eta ez begimtzerik
Egin du eneak, ez da eskapatzerik, ediren nazan guztiak hilen nau
Ez da beraz irauterik eta ez ferino eta finko egoiterik, Jainkoak berak edukitzen da sostengatzen gaiwela
baizen
Ez da heriotze, zeteat ez baitu akhabauzerik
Ez da iharrzerik, ez da ttipitzerik, ez da muthatzerik, eta ez aldatzerik
eta finik ezin ikhus, akhabatzerikezin ediren, hondarrik ezin erdiets
justuki eta arrazoinekin pairatzen du eta pairatuko du pen infinitua, finik eta aakhabwzerik izanen ez
dua
eta hilez gem ez da garazia erdiesterik eta ez penitentzia egitetik
ez da germ gehiago onera konbertitzerik eta ez penitentzia egiterik
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lehenbizikoan emaiten da aditzera, zenbat kalte egiten duen, luzamendutan ibiltzeak, egitekoen geroko
uzteak
ez zuela deusek ere hanbat kalte egiten atimako . eta ez gorputzeko ere, nola egitekoen geroko uzteak
Eta zerk egiten du haur? Fidatzeak, kontu egiteak, berdin gem Jainko miserikordiosak guztiak
barkhatuko derauzkigula, eta erremediatuko .
Eta halatan oinetan likits izaueak erran nahi zuen . zahartzea zeta likits eta gaixto
Urrikimendu egiazkoak, bihotzez konbertitzeak, dolore fmak eta beroak, gehiago daidi denbora gutiz
Zeren probearen oihuek, eta anhitzetan ere berariaz beta buruaren hebain, maingu, herbal, eta era egiteak,
gure bihotzaren gogortasuna eta hoztasuna akhusatzen dute
emaiteak gutitzen ditu gauzak, ez dugu geuretzat em sobers
Juramentu anhitz egiteak, bethi burhoz minzatzeak, lazten ditu buruko ileak
Fa hasemetzeak, sobera pazient izaiteak, falten disumulatzeak, ez ikhusi iduri egiteak, eta ez
gaztigaizeak emaiten du okhasino, falta gehiago egiteko
Batzuei on egin izan deraue, haseare zirenean, bere buruen mirailean ikhusleak
Mhitz bailo du adiskide leial baten bere konpainian izatteak
Komunaren othoitzak, eta semeenganako amorioak anhitz/gogoeta eragiten zeraukaten, baina gehiago
legearen hausteak
Ez du dens balio usain onez betherik ibilizeak, eta are gutiago berari dagokan baino soineko arropa
ederragoak erabiltzeak
Eta alegrianza haur ez du ez egiten, eta ez emiten aberastasunak, ez munduko ohoreak, ez semealabadun
izáiteak,eta ez gorputzeko osasunak ere
Konzientzia gaixtoa, eta eria ez du ontzen, eta ez sendatzen nehoren laudarioak, eta ez ona, eta sendoa ere
gaixtatzen, eta ez eritzen, gaizki erraiteak, hargatik bat bedera, dena izanen da
Nola berthuteak, prestutasunak eta giristino on izaiteakbaithakarke berekin, bere baithan barrena,
bozkario bat
Zeren mala kofesatzeak hasenetzen du Deabrua
Zeren kofesarzeak khentzen baitu, hekin aitzinean zegoen trabua, zein bait bekhatua
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Nola ifemuko penen kontsideratzeak, behar dituen, geaotik gerora ibiltzeko luzamenduak labuetu
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Zergatik ez aiz leheneko gogoan eta sinhestean fin egotu?
Penitentzia egitean ez da hain kontsideratu behar denboraren neuma, nola dolorearena
Jerusalemeko tenploaren egitean, eta eginez gem ere, bazebilen obraren eakean
Asko da oraiko kofesatzean uste izaitca baduela kontrizionea
Usoak ez du, bertze hegaztinek bezala, edatean burua goiti ailtzatzen
zangaz eta erantzutez dagoku. Bekhatua egin baino lehen, egitean, eta eginez gem
Nola Jainkoak erakutsi baitzuen here bothetea, munduaren kreatzean : jakindasuna gobematzean: Eta
miserikordia erremediatzean
Hals erakutsi du, erakusten du, eta crakutsiko du here justizia ere, gazrigatzean
bekhatuaren egitean tragaiten den denbora, inatrumentala
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Segur da guztiak (sic) erabiltzeaz, (sic) manaiatzeaz eta eskutatzeez ontzen, argitzen eta óntzen direla
Erratzeaz bizitzen da, eta erratzeaz hiltzen da. Hala bada gu ere, bizitzeaz hiltzen gam, eta hiltzeaz
bizitzen
Bekhatu egiteaz koropiloak doblatzen dituzu
Nola gerotik gerora ibiltzeaz koberatzen den usantza gaixtoa
Ez da enaz bide haren eta handik iragaiteaz, hartu duen usantzaren, abiaduraren eta lasterraren gal
arazitzea
Halatan ikhusiko duzu, gam denboran bekhatu batetan usatu due= zahartzean ere, eta dms ezin
daidikcienean ere, gogora bedere, eta bekhatu hauzaz minzatzeaz, atsegin hartzes bedere, badatxekala
Zeren nola baita hetika daritzan critasun bat, zein egiten baits, sukharra denbora luzeaz, eta aphur bans
hezurretan barrena sartzeaz
Arrazoin hautzaz guztioz emaiten da aditzem, nota luzamendutan, gerotlk gerora ibiltzeaz, hartzen den
usantza gaixtoa
bekhatutan egozteaz eta segitzeaz koberatzen den usantza.
bekhatoreak ere bekhatutan ibikzeaz eta usatzeaz gogortzen du bere konzientzia
eta igurikitzeaz, denbora gehiago emaiteaz. probetxu baino kalte gehiago heldu zeicla
Ez dakusazue, bekhatu egiteaz, eta heken kontuaren konphtzeaz, bizia laburtzen duzuela?
Bada ala zuk eta nik ere, denbomren galtze hunetzaz, probetxu gabe iragaiteaa uzleaz. kontu hertsia eman
beharko baitiogu Jainkoari
Eta sekulan hala izanen ez badira ere, eta ez direla izanen badakizu ere, guztiarekin ere, hala pensatzeaz
beraz ere, gogocta erho hetan egozeaz, atsegin hartzen duzu
Zu miserikordios izaiteaz, gaitzen zara
Zeren hala egiteaz. batean ez bads bertzean, penletan jar zindezke huts egiteko
Eta ongi gehiago egiten deraku probeak guri, eskatzeaz, eta gureganik errezibitzeaz guk hari emaiteaz
egiten diogun baino
Are gehiago, probeari emaiteaz geure deskargua egiten dugu
1 tzuck uste dute ezen probeari emaiteaz probetuko direla
Eta ez duzu ez pensatu behar, ondokoetare uztcaz konplitzen duzula
Halaber egiten baitituzu bertze juramemu batzuk, deus babo ez duten batzuen gainean, ez baits heken
hausteaz kalterik eta ez konphtzeaz probetxurik, nola baits mahaian jaztzean ez zarela lehenik janiko
baldin konplŕtzeazzenbait kalte. . . sortzen eta agertzen ez bads
"Ez" eta "bai' asko den lekhuan emaiteaz eta enzuteaz "bai Jainkoaren Pasionea ", "ez Jainkoaren Odola ",
nor ez da ikharatuko?
hirur moldez ematen ohi zaika ernemedio . Lehenbizikoa, sutik aldaratzeaz eta urruntzeaz . Bigarrena,
egunen edekitzeaz eta gutitzeaz . Hitvrgazrena, ur hotz gainetik emaiteaz eta egozteaz.
Zeren nola sua egunen berretzeaz, berretzen eta handitzen baits, eta edekitzeaz gutitzen eta ttipitzen
hordi bat dela ihardesteaz, ez dakusat irabazi handirik egiten dela
Eta faltak bertzerenak badira ere, ongi eginen duzu, eta jende prestuen eta deboten aatean, ongi aiphatua
izanen zara, heken aldezakotzat ohore izanen duzu, eta zeure arimakotzat merezimendu airzintzeaz, zerbait
desenkusa bilhaturik, edo ahantz iduri eginik, gaitz ondorik erakutsi gibe lehen bezala minzatzeaz eta
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197 .16
197 .26
198 .06
198 .16
213 .23
220 .10
222 .06
231 .03
235 .19
249.42
253 .07
253 .10
261 .07
261 .10
271 .05
271 .14
275 .27
278 .26
280 .11
284 .38
291 .02
291 .14
297.05
302 .22
302 .26
302 .27
302 .39
313 .33
314 .36
328 .33
341 .25
345 .20
345 .25
348 .16
350 .25
351 .10
352 .20
352 .35
354 .04
354 .33
354.36

etsaigana joaiteaz
Zeren ez ihardesteaz, kasurik ez egiteaz, emaiten duzu aditzexa ez duzula hobenik
Hala bada zuk ere atsaiaten aranei ixri egiteaz édo oz deus ihardesteaz, emaiten duzu aditzera, ez dakiela
zer mintzo den, egiatik athean dabilala
Deusez at ez duzu hala ahalketuko zeure etsai gaizki egilea, nola pairatzeaz, aentimendurik ez egiteaz,
wasters. uztoaz
Egun baten galdegin zeraukaten Dionisio filosofoan, ea zertzaz egin ahal ziazaion gizon batek bare
asaiari damurik eta atsekaberik gchicna? Eta ihardetsi zuen hitz gutiz eta labutzki: Prestu izaaeaz.
Adiekidearen onesteaz, zer ksbazi, .zer esker eta merezimendu uste duzue izanen duzuela?
Beaz ez duzu zuk am desohoraik izanen, bertze munduraino igarikitzeaz, harersino ez mendekatzeaz
Eta ez gara gaizki, guk geure etsaiai barkhwzeazJainkoak gun barkhatzen dexskunean
eta batan barkhatzeaz bettzeak ausattzia hartuko zuela
ongi egin zutela lehenagoko poetek, Mars eta Venus elkharrekin ezkontzeaz
Ikhueazu zein artez am n zioen bade hark xedeari, eta nota atsekabearen emaueaz, eta aisiaren kentzeaz,
kendu zemutzan haragiarea tentamenduak em
Haragiaren aphetitua hobeki hiltzen da ez usatzeaz, usatzeaz baino
Zexen oz usatzeaz anzutzen da hatagia, ez ansiatua, eta ahantzia jartzen da. Baina usatzeaz bethi ematua,
itatzarria eta orhoitua egoiten da
zeren ez baits on, hurbiltzeaz indar hattzen duen etsaiari aldaatzea
Zeren gure hatagia lehen geldi eta sosegu onean zegoena, batze haxagiagana hurbihzeaz platen da
lkhusteaz, minzatzeaz, axzuteaz eta usnatzeazegiten da bekhatu, ez ordea ukitzeaz bezala
Oraino solhastatzeaz, eta behatzeaz beraz cm, kilikatzen da
ez da sendagai, ez .da aendakizun, eta ez medikuntzatan ibikzeaz probetxurik
hark zapatzen du, hark bee soinuaz, habaxrotsaz, eta erasteaz tnistetzen eta penatzen da
Sukhar handiarekin zaudenean ee, atsegin hartzen duzu ur hotzarcn edateaz
eta eneiteko zenbat kalte ethorri zaikan, eta zenbat ontasun galdu duen bekhatuaren egiteaz
Baiordea damu hartzen dut, jendek one baithan ez donaran erraiteaz, eta bai batzutan denaren ene agertzeaz
eta banatzeaz
Deusek ere ez du hala sendaten, eta ez arintzen jende gaixtoek gutzsz eneiten dutela enzuteaz hartzen
dugun damua
Bata da . . .azken fincan edo finexa hurbikzean faltatzen dena
Bada halaber zar probdxu da, behin jaikitzeaz, baldin betriz erortzen bada . . .?
Zer probetxu, uniziak betherik eta kargaturik bela ongi egiteaz, baldin portura baino lehen edo portuan
galtzen bads?
Zer probetxu entearen hasteaz, akhabatzen ez bada?
Eta halatan, gibelat behatzeaz, gatz bihurtu zen
Baldin Jainkoaren ebanjelioa eta uzteria. karga deis enzuteazlazten eta larritzen bazara
non hartan ibiltzeaz, munduko aberastasun guztien eskuen artean erabiltzeaz bezanbat atsegin hartu
baitut
Jokari batek nahiz hari dadila doatetan ezduen bat ere irabazteazprobetxurik, eta ez galtzeaz kalterik,
guztiarekin cm atsegin hartzen du
Zer egiten dugu bekhatuaren-kofesatzeaz, banenean estalirik zegoen gaitzaren, eta eritaaunaren agertzea
baizen
Eta purgatorietako penen bortiztasuna konaidetatzen duenak, eta ban iragan behar dinen pena hek, maiz
kofesatzeaz, anntzen direla dakienak
Beaz maiz behar da kofesatu, eta kofesatzeaz, pena heken imungitzea, eta gutitzera enseiatu
Bada obra hildu, hebaindu, lohakartu eta txabatu hek, libratzen, ptzten imtzartzen, eta emberritzen dina
kofesatzeaz
Zorrak dituenak, baldin prestu bads, atsegin hattzen du haken pagotzeaz
Zeen maiz kofesatzeaz, . . .aisia handi bat emanen diozu zeureburuari
eta haren edireiteazatseginago,hartzen baitu, bextze guztien ikhusteaz baino
hala jakizue ezen zeruko Aingiruak ere alegeratzen direla, bekhatore baten konberritzeaz, erneal galduaren
edireiteaz
Zeren perilcan eta galdu gordean ibili diren gauzen edireiteaz, atseginago hartzen baitugu, bethi cm
aegutean eta peril gabe egon direnen ikhuateaz baino
Artzaina alegeratzenago da ardi errebelatu baten edireiteaz, artalde osoaren, lame onean, alha dela,
jakiteaz baino .
Aita batek atseginago hartzen du, denbora luzeaz mututurik egotu den aemearen ahotik lútz baten
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355 .27
361 .15
362 .01
362.28
363 .01
363 .15
377 .06
396.02

enztaeaz, bettze teme guztiak ederki minzatzen dírela aditzeaz baino
Beraz zinez izanen da gauza gaizlti egina ata itausia ham maite zaituen Jainkoari da adiskidean, zure
penitentzia ogiteaz eta bide oneratzeaz, hanbat atseginhartzen duenari
Beraz hala orduan íbiltzeaz, zeuee buruari bidegabe egiten diozu
Bada halaber gerotik gerora bokhawtan sgoiteaz, bidegabe egiten diozu zeuee
giristino lagunari ere
Bada nola bekhatutan egoiteaz, Jainkoari . . .egiten batiozu bidegabe . . . :Hala zute bekhatutan ibiltzeaz
guztiak ukitzen dire
Halaber bekhatutan egoiteaz, bidegabe egiten derauezu semimendurik oz duten kroatura guztiei
Halaber bidegabe egiten derauezu munduko kreawra guztloi bekhatutan egoiteaz
Adiniendua egosiko da bare baithan be~, hanbat pena eta hain handiak pairatu behar dituela
konsideratzeaz
Eta ez derauka ez Jainkoak bidegaberik egiten, ifernuan dagoen kondenatuari, ez nehoiz barkhatzeaz

2 .- Aditz-izena
012 .00
013 .11
037.06
082 .08
093 .20
186 .25
192 .47
222 .16
233 .18
234 .03
234.09
234 .20
235 .05
235 .10
238 .09
246 .38

264 .03
265 .14
269 .15
294 .03

315 .02
316.23
326.37
338 .27
342 .37
343 .33
346.24

+ motibatiboa

Nola bertzeak bertze direla, alferekeriatik ihes egiteagatik ere behar don trabailatu
ez zuen nahi Jainkoak, han zegoena, zegoen geldirik : Ez trabailatzetik alfortzera, eta nagitzera ethor ez
zedin, eta zoin gauza gaixtoa zen, eta den alferkeria, aditzera emaitegattk
Rada egar baten jatsagatik, gizon baten, are bere ondoko guztiekin, heriotzera kondenatzea
zergatik zeuen probexuagatik eta gehiago bizitzeagatikbodare, ez aaret o bekhatu egitetik begiratzen
Eta halatan Eskritura sainduan konparatzon dira giristino onak, harri preziatuekin, aditzera emaiteagatik
giristino on ere guti dela
eta noren kontra haserretzen baitzara, ham ontasunagatik eta falten erremediatzeagatik, neurriz
hasetretzea, gauze ona da eta saindua
Bada dezadan aitzinetik enemedio iben, dezadan okhaainoa sparta, ditzadan orad neure eskuz diren
guztiak, koleratu gabe, gore ez kokratzeagatik, zathi eta deaogin
Sendatzeagatik, gogotik errezibitzen eta pairatzen dita
Zeren here desiren histeagatik prometazten dute anhitz
non behin hark itsutuz gero, amoltsu eta bakezko zironak ere, egiten baititu anhitzetan here desiren
konplitzeagatik, traidore, bihotz gogor, kruel, eta erhaile
Urias bere adiskide maltea, eta kapitain leiala, fiaren emazteaz gozatzeagatlkhilarazi baitzuen
eta gero azkenean bare bekhatuaren estaltzeagatik, um behera egotzi baitzuen
Aurelia zeritzan andre batekin konplitzeagatik. hil arazi zuen here seme hura
Lenila zentzan andre handi batek, bem plazerak bere plazerera, bare erbitzari batekin iragaiteagatik .
akhusatu zituela bore some propioak emegeren aitzinean
Halatan Plautok ere, hobekiago saltzeagarik egiten zuen oihu, emazte ebatsiak zekazkeiela
cz dute handik harat, lehen bezala elkhanakin ibili, jan . edan eta solhastatu behar. . .Bataz okhasinoak
okhasinoa pitz ez dezangatik ; eta beniz bertzea eskandalurik ez dengatik, eta munduari ere ez dela is
heken attean, lehen bezalako bekhaturik aditzerz emaúeagatik
usatzen zuten zirimonietarik bat zen, ekhartzea bore aitzinera beira bat ur, aditzera emaúeagarik, ez zuela
handik aitzina arnorik edan behar
ez zezala haur izaiteagatikarnorik edan
Zeren halakoak usain ona emaúeagatik, emaiten baitio bere buruari fama gaiztoa
Eta handik Jondone Paulok ere Timoteo bare diszipuluari eskiribatu zioen kartan, ibeni zuen
esperantzaren lekhuan, konzientzia ona . Aditzera emaiteagatik konzientzia onaren izaitea eta esperantza
ere izaitea, guztia dela bat
Nola Patriarka Jakobi iduritu baitzeikan labur eta deua guti, Rakel edenaten erdiesteagatik, zazpi urthez
haren ondoan eta zerbitzuan ibiltzea
Amurus batek anhitz pena eta trabailu pairatzen du here amurusagatik : anhitz gau eta ttabailu pairatzen du,
fiaren erdiesteagatik
Jainkoaren zerbitzatzeagatik deus uzten duenari
eta bekhatu haren estaltzeagatik, emazte haren senharra hil arazi zuenean
orduan Jainkoaren manaren konphizeagatikere,behardugu .kofesatu
Bedere erraiten du : Aditzera emaitegatik, nahi lukeiela, gehiagotan ere egin bagindezi
Bada halako nabusi gaixtoaren sekretari, eta zerbitzari ez izaiteagarik, han damu egiteagatik eta gure
baithan ahal dukeien fidantzia ene galdurik utz gaitzangatik, behar da lehen baino When, behar da maiz
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355 .36
359 .34
364.13
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-t(z)erakoan

081 .02
088.08
098.10
136 .14
137.13
140.43
141 .28
145 .02
157 .10
157 .04
158 .26
160 .20
161 .10
163 .17
163 .25
217 .06
217 .10
218 .36
297 .44
386 .32

4 .-

kofesatu
Eta halako bidegaberik ez egitsagatikere uzteko lituzkeiela, eta genituzkeiela luzamenduak
Aingiruei bai atsegin, baina damurik, eta ataekaberik ez egiteagatikere, beber genduke egun betetik . . .
salbamenduko bidea hartu
halako egitekotan ez erortzeagatik: Eta hanbat bidegabe, hanbati, Jainkoari, geure buntari, Aingiruei,
giristino lagunari, eta munduko bertze kreatura guztiei ere, oz ogitesgatik, behar dugu ematu

Untziaren eragiterakoan, eran zemuen Jainkoak igurikiko zerauela ehun eta bogo¡ urthez
eta noiz nahi den, zahartzean eta era hihzerakoan ere, geute bekhatu guztiak barkhatuko derauzkigula
Eta bere bisita- akhabaturlk parrltzerakoan, eran zioten, arran zegiola Jainkoari hetzaz othoitz
Briaren penitentzia, penitentzia eria da ; beldur naiz hil dadin, hiltzerakoan baizen egiten ez dena
Bizi deino Jainkoaz ahantzirik egon denak, metezi du, berari ere hiltzerakoan, ahantz dakipn bere burua
Zeren berzcla, baldin zuk egin nahi baduzu penitentzia mi zarenean, hikzerakoan, bekhaturik ere ezin
daidikezun denboran : ez ditutzu orduan zuk uzten bckhatuak, baina bekhatuek zu uzten zaituzte
Hale dire bada bere adineren fincan, eritasunean eta hiltzerakoan, desire onez bethatzen hasten direnak
ere
Bere mondo guztian crrebelatua ibilirik, heriotzeko orenean, ilhuntzen hasterakoan, bide onera eta
arthezera bihurtuko duela uste duenak
Aberats zara, on handiak ditutzu, eta baduzu bai borondate, on horietarik probetara partitzeko . Ordea
noiz? Gero, hiltzerakoan.
merituago izanen duzula, ora¡ zcronek, bizi zarela, eta osasuna duzula, zeure cskuz probeari emaiten
diozunaz, czen ez gem hiltzerakoanordenatzen diozunaz
Zuk baitiozu czen hiltzerakoan, zeure on guztiak, edo parte bat, probei ordenatuko deraztezula
Emazu berzz, ama sendo zarela, ez diagizuten erenzute, edo erran ez diazazuten, hilizerakoan emaiten
duzuna, borxaz ornaiten duzula
ordea guztiarekin ere, lehen faltatu baduzu cm, ez dezazula, hikzerakoan bedere faha
Eta ez da ez asko, aithorraren emaitea, eta ez gem zeure ordenuan, eta hiltzerakoan, bihuRZeko eta
pagatzeko, gogo da borondate izaitea ere.
Hihzerakoan, bemk paga ahal dezaketelarik, pagatzen oz clutencic, b" bore testamento~,
ordene~, eta ondokoetara uztcn dutenek, ez darte ongi egiten
Emaztea orhoitzen da, hora senharak hŕhzerakoan zioon azken hitzaz
Boda gure Jaungoikoak bere azken fincan, mundu hunetarik bertzera
partttzerakoan, erran zerauen bere diszipuluei eta hekin batean guri guztioi
Hiltzerakoan zure galdegin zuen
preatuki bizi izan denak, baldin hihzerakoan edo hiltzen dencan faltatzen badu
Ordea zeren hattarik beretik, bertzetara aldatu gabe, bethi ere jalen baitzuten, hain higuindu zeien, non
jaterakoan goragale bat ethortzen baitzeten

-t(z ) ekotz

065 .07
136 .04
168.34
206 .37
375 .27
395 .14

eta eritasun hark ez baitu erremediorik, mirakuluz edo baizen, eta izaitekotz ere xoil luzaro
Zeren penitentziak eta edozein bertze obra on batek ere, egiazko eta balios ŕzaŕtekotz, behar du gogotik,
amorioz, borondate onez eta libreki egina izan
Eta hale jutamenturik egitekotz, egiazko Jainkoaz egin behar da, eta cz bertzela, eta ez benzez
ez zara hargatik hasetretu-behar, eta haserrerzekotz ere zeure bunraren kontra hasemetu behar zara
Zoazte maradikatuak su etemalera, akhabatuko ez denora . Zeren hotzetik berora, edo berotik hotzera
aldatzekotz, aldatu behar lizateke gehiago"penatzeagatik
zer lizateke bada, baldin baginiaki ez dala halakorik, izaitekotz ere, zenbait denboratako izanen dele eta
ez sekulako?
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VII .- ADITZ-IZENA + ADLATIBOAIELATIBOAIINESIBO ARKAIKOA
1 .- Aditz-izena + adiatiboa
003 .10
013 .09
003 .23
006 .11
019 .12
020 .12
023 .05
033 .12
033 .32
034 .39
043 .25
046 .38
048 .17
048 .22
051 .12
053 .22
057 .16
065 .17
065 .21
065 .27
068 .23
070.49
073 .02
077 .40
077 .49
078 .20
081 .41
082 .33
083 .23
085 .18
088 .05
092 .45
095 .09
099 .05
099 .24
100 .04
100 .20
101 .33
106 .22
110 .21
115.33
118 .01

lego katolika saindua, iduriz flakatzera, kordokatzera eta erorizera zihoanean,
Ordea halarik ere, ez zuen nahi Jainkoak, han zegoena, zegoen geldirik : Ez trabailatzetik ajbrtzera ethor
ez zedin
Eta hanbat egin zuen, non bere herria eta ingurunekoak ere, hetan sartzera zihoan eritasunetik begiratu
baitzituen
hasi zeizkidan neri nemni aditzeraemaiten . . .nik behar nituala egiteko hartan eskuak sartu
ez zeta some hum bare alteren faboratzera, beharrean ikusiagatik ere obligatu izanen
Ordea filosofo hek eman zuten hartan bare abal guztiaz aditzera gauze gaixtoa eta perilosa zela
Kondenatzen dute alferra, eta emaiten aditzera beban dala trabailatu, eta nor bare aldetik bore eginbidea en
egitera ensciatu
Barutzera herabe zuenak, buruan min zuela eran zuen
orduan bide on bateanjartzera eta fmkatzera deliberatzen dut
delibetatu dut Jainkoaren zerbhzatzera
eta presentekoak, zure eakuan ditutzunak, uzten ditutzu galtzera
Ez dakusak itsotzera goazila
Emazte ezkondu batek, beta senhanaz bertzerekin, . . .bekhatu egitera deHberatzen dutenean
Ohoinari ere ebastera dohanean, gogortzen zaika
Badirudi haur eman nahi zuela aditzera
Bade aingiru gaixtoen egoitzara hurbiltzen gata gu err, bekhatu egin hutsez, bekhatutan gogortzers,
itsutzera eta ezansiatzera ethortzen garenean
ezin delibere dezakezu halarik ere, horietarik ilkitzera
Haur beror eman zuen aditzera gure Salbatzaileak berak
Aditzera emaitegatik, zein gaitz don. . .bekhatorearen sendatzea, eta enemediatzea
Araazoin hautzaz guztioz emaiten da aditzera, nola luzamendutan, gerotik gerona ibiltzeaz, hartzen don
uaantza gaixtoa
Zeren sendatzeko eta barkhatzeko behar diren enemedioak, berak bere faltaz, eta bere maliziaz, bere
plazerent eta jaikiara, uzten baititu probetxatu gabe-iragaitera eta galtzera
Baina huta da, Jainkoak ez argitzea, ez beratzea, fabore bizi handi beregainezko heken bekhatoreak
berak, hala kausaturik ez emaitea : Eta handik itsutzera eta gogortzera uztea
Jainkoak begira zaitzala, bekhatuak ez sentitzera ethortzetik
hurrenekoaren egitera beban dugula izan beldur
bethi ere behar dugula izan beldur, eta herabe bekhatu egitera
Hala emaiten du aditzera Eskritura Sainduak, emaiten duenean :
Halatan, nola berak lehiatu baitziren bekhatu egitera, eta neurnaren bethatzera, deliberatu zuen Jainkoak
ere hei biziaren laburtzera, eta hogoi urtheren denboraren gutitzera eta ephaitzera
Exenplu hunetzaz emaiten zaiku aditzera . . . bethatzen zaitzala beta egunak
edo bai behintzat bekhatu baten egiterazoazinean
Badirudi ezen hunen aditzera emaiteagatik anhitzetan ere uzten gaituele genre Jaungoikoak hersturatan
jartzera
be= ez dugu zer lehiaturik obra onen egitera
Zorro munduari barkhatzera, ezin deusek err balakatu zuen eta amoratu, bete aemearen heriotzeak baizen
hetarik apartatzera delibera encino
halako moldez ezen ethortzen zarenean halakoekin minzatzera, emanenbaiteratzute ez dezaketela bere
esperantza zurrarekin truka
Hala emaiten du aditzera San Baailiok, penitentziaz mintzo dela :
enseia gaitezen gu ere geure aldetik, genre egin bidearen egitera, bekhatuetarik apartment, eta
manamendu sainduen begiratzera
behar genduke . . .heron borondatearen egitera enseiatu : Eta zer ere bekhatu eta, deliberatu gaixtakeria
orainokoan erabili baitugu, hek guztiak utzinik, prestutasun batean jartzera deliberatu
Uzten baduzu, note ez dakizula, oral eskuen artean duzun denbora iragaitera, egin da
bortze gauze guztiak lehen utzi behar direla galtzera denbora baino
Haur emaiten du aditzera Errege Davitek ere erraiten duenean
gizona . . . obligatu dela bihotzaren Jainkoagana ailixatzera, heron manamenduen konplitzeko gogo
hartzera, eta arrazoin naturalaren arauaz batiere bizitzera
Hale emiten du aditzera . . .ebanjelioak
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120 .09
126 .22
133 .41
135 .25
138 .06
138 .14
142 .02
144 .23
145 .23
147 .09
148 .02
151 .13
152 .11
154 .15
158 .02
161 .31
162.03
162 .17
162 .19
163 .03
170 .18
171 .27
174 .11
175 .15
177 .22
178 .02
178 .32
178 .39
178 .43
178 .44
179 .26
181 .08
182 .23
183 .03
187 .6
190 .04
192 .29
192 .32
196.22
197 .02
197 .03
197 .16
197 .26
201 .32
201 .43
204.10
208 .12
208 .28
211 .02
211 .09
211 .17
211 .30
214 .30
214 .33

Eta etbo handia da, bildu behar den denboran eta mugan ereitera dohana
Zahartzeko aitzinean enseiatu nintzen ongi bizitzera, eta zahartzean ongi
hiltzera
Zeren are miserikordiosago da Jainkoa, justiziati baino, barkhatzera prestago gaztigatzerabaino
Hotretan emaiten duzu aditzera, ez duzula nehoiz ere penitentziarik egin nahi
luneta egozten du, ezpataz iragaitera datama
Eta othoitz hauk gogoan harturik, bihotza hauaten zaika, urrikaltzen zaika, barkhatzen dio, utzen du.
jaikitzera
ikhusirik ezen urak hartzera zemmala
asko baita aditzera emaiteko, bizitzen bezala hilltzen ere dele
Zeren badakizu tormenta handiarekin, kostan Jbitera dohan untzi kargatua, ez dela peril gabe
Dudan guztia probei ornan badiazet ele, eta neure burua erratzera utz badezat ere
Esportza gaitezin beraz, eta enecia miscrikordios eta eremusinalari izaitera
Zeren eakuinekoek gosetu zenean eaten baitzioten jraera, eta egarritu zenean edatera
here bizitzaren atheratzeko hanbat enseiuten egitera behartzen baitugu
eta jakin ea nor den hetrian probe-beharrik, gosez denik, sabel-uzkur dabilanik, ahalkez e4karzera
ausartzen ez denik
bertze obra ondokoetara uzteaz, emaiten duzu aditzera gibeletik . . .nahi duzula argia diazazuten
eta dakusagun nola guztien gainetik heken genre eskuz egitera, ondokoetara utzi gabe, garen obligatu
Baldin obra mieerikordiazkoak, nola baitira probeen faboratzea . . . .jatera eta edatera emaitea
Ez baikara obligatu heken egitera
Zeren heken konplitzera obligatu gara bekhatu mottalen penan
Orduan ez zara obligatu pagatzera, pagatzeko ahala dukezun arteino
eta guztiarekin ere gertha balekio zenbaiti . emaitera zenbaiti halakoak bide Sabe liazaio Enegeri
Eta baldin uste baduzu edo sinhesten baduzu, obligatu zarela konplitzera
eta hartan bat ere darnurik hartzen dutela iduririk egin gabe, nahi duten juramentu guztien egitera uzten
dituztela
gizon batek, meza emaiteko kaliza, aldaretik harturik, hartan nori nahi den, ageri diren arlote, enromes
eta bertze jende suerte guztiei emaiten demuela kantoin guztietan edatera, zer ote zenenake?
juramentu egitera nehork behartzen dituenean
Zeren gezuneren erraitera herabe ez duenak, ez du gezuraren gainean juramentu egitera ere herabe izanen
ezin absolba diteke . . .haren uztera encele ditekeien arteino
Eta badirudi, hoberena lizatekeiela bchin erakustea eta aditzeraemaitea zein peril hendían dauden
eta bitartean encele ditezila bere usantza gaixtoaren uztera.
edireiten bade bat ere utzi dutela eta uvera enseiatzen direla, orduan absolba, eta ez bertzela
Eta baldin halarik ere, gerthatzen bazaitzu huts egitera, eman zeure buruari zenbait pena
baldin berehala osatzere eta bat agüera enseiatzen ez bazara
ez deratzu amorio librea edekitzen, ez du borondatea gaitzestera bortxatzen
haragiaren haserretzera eta mendekarera laburki, eta konsiderazinorik gabe oldartze eta abiatze hum
Eta baldía halaber mendekatzera, eta eskuen odolztatzera gerta badakie
Heken artean ibihzea, eta parsitzera enseiatzea eta sartzea
eta here baithan aitzinetik pazientzia izaitera deliberatuagatik ere, berehala, lehenbiziko inkontruan,
behaztopatzen aria
enseiatu zen, ahal bezanbat koletaren okasino guztietarik ihes egitera
orduan zu zara obligatu aitzintzem eta hitz eske jarraikirzera
ordainarenbihurtzera enseiatzen ez banaix
edo neror agur egitera aitzintzen banaiz
Zeren ez ihardesteaz . . .emaiten duzu adinera ez duzula hobenik
etsaiaren erranei irri egitea . . .emaiten duzu aditzera ez debele zer mintzo den
uzkitzu, baldin nahi baduzu kolpea segur egin, aphur bat hoztera, unhatzera, eta elkharren biphiltzera
Utzi behar da beraz aphur bat hoztera eta iragaitera
baina utz zinitzakeiela nahi duzunaren egitera, eta zeure plazerera bizitzera
eta halatan hobekiago eta ertaxkiago erremediatu zuen, eta irsungi pizrera zihoan sue
gaita da koleratu gabe, mendekattera enseiatu gabe, . . .edo egitekotan sarthu gabe gelditzea
Hark linburtzera zoazinean, erhokeria baten egitera zaramatzinean
Gizon bat zihoan behin gogoz bertze baten hiltzera
eta haren arauaz jende handle, baitzeramaten galtzera
Gauze baten egitera zoazinean
ez zatzaitza ezetz erraftera ausartzen
Bade baldin lurreko parte baten Errege bati, egun baldin bade bihar izanen ez denari ausartzen ez
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216 .27

bazatzaitza ezetz eraitera
kanpoan ere giristino garela
zeren obligatu zara, eta obligatu Sara baldin batrenean giristino bagara
erakustera eta aditzeta emaitera

216 .30

218 .17
221 .28
226.05
229 .23
233 .24

minzatzera, hekin maíz
Ez gara obligatu adiskidekin bezala, etaaiekin geure sekeretuez eta egitekoez
ibiltzera, eta ez hekengana, adiskidetara bezala joaitera
Eta hartarakotzat joan behar gatzaitza alteren partez minzatzera
barkhatzera deliberatua
eta gelditzen naiz neure baithan sosegatua, eta etsaiari
dencan?
Eta baldin er oen egitera utz badadi, atheratzeko, eta kanporatzeko hain gaitz
bitartean utz zezala erresuman manatzera
disirnulatzen zituztela amurusen
Halako moldez eran ethorri baitzen Platon emaitera, Jainkoek ere
jurasnentuak, eta promesak

240 .31

zerk hala behar ez denaren hartzera itsutzen du?
edireitera
eta hunen jakitea ere Jainkoaren donua zela, joan nintzaikan berehala

242 .16

ondea zuk anarteraino iguriki gabe, pausatzera ere utzi gabe, berchala, pontu berean, zeureganik egozten

238 .03

duzu
243 .33
243 .37
246 .07

lekhu, ostatu
Eta guztiak heldu dim gogoaren lehenbiziko orhoitzapenagatik, eta orhoitzapen han
emaitetik, enoen egitera, handitzera uztetik .
agertzen direnean khentzea, baratzera ez uztea, eta ez sosegatzera:
eta guztiz ere
Zeuree gogoan deliberatu duzunean debozinoan jartzera, bekhatu suerte guztietarik
emaztekoetarik kanporatzera

246 .39
254 .28
257 .28
261 .13
262 .21
264.03

Zeren obligatu zara exenplo onaren emaitera, eta munduari ere giristino bezala bizitzen zarela erakustera
bere ondotik urrikia darraikala
Eta Demostenek eman zuen hartan aditzera bekhatuari bethi ere
eraitera:
lehiatu zellkan bere adiakide mamietarik bat, traben zeikana, Anapas zeritzan bat,
Eta nola enege batek herabe bailuke bere etsaien kontra guduan eta konbatean sarizera
Aditzera amaiteagatik. . .bietan behar duela eduki kontu eta ardura
Behar du neuniz jatera, edatera, eta gustuaren eta zaphoreraren portalearen ahal bezanbat zerraturik
edukitzera enseiatu

264 .14

Ordenatu zuen Solonek bere legetan, baldin herriko kargadun bati gertha bazekion, sobera edatera, eta
handik mihiaren moteltzera edo zangoen kordokatzera, eduki zekiola berehala bese kargua

272 .10

ez zedila nehor handik harat, biziaren penan, ausart mahastien landatzera
eta gibelatzen
Eta are gehiago, hark berak bere ahal guztiaz aitzinatzen eta bulkhatzen gaitu ongi egitera,

273 .03

eta hastantzen gaizki egitetik
Zeren geure baithan barrena, geuree etxean bertzetara konseilaizera joaiteko premia gabe, emaiten

266 .08

73 .10
274 .23
279 .04

baiteraku behar dugun nabusia eta erakuslea, zein baila konzientzia Eta gero joaiten dira here kofesoretara edo bertzetara, galdegitera, ea tratu hek justu direnz
Baina zern ez baitzuen bere konzientziak sosegatzera uzten
Eta abiatu zen here hitzean, eta ephean pagamenduaren egitera

280 .14

Deskargua egin arteino, ez zuen utzi bere konzientziak sosegatzera
Garzelean dagoenari, emozu nahi duen bezanbat jatera eta edatera

280 .22

Gartzelean dagoena, ez du uzten geroko gaztiguaren beldurrak, atsegin hartzera, eta ez eakuen artean

286 .46

dituen plazer aphurren gozarzera
Eta are erraiten dentku ez gaituela anarteraino sosegatzera utziko, eta hala ez gaitu uzten em

293 .28
294 .03

bere senharraz bertzerekin izan zela falsoki akhusaturik harriz jokatzerazeramatenean
Aditzera emaiteagatik, konzientzia onaren izaitea eta esperantza ere izaitea, guztia deis bat

295 .39
296 .00

hargatik beragatik ere behar genduke . . . ontasun handi hunen erdiestera enseiatu eta lehiatu
Nola oraidanik behar dugun, geroko begira egon gabe, ontasunean irautera eta perseberarzera enseiatu

301 .36

behar da perseberatzera eta firme egoitera enseiatu orai

302 .11

ez zuela apartatzera finki deliberatu

304 .24

Hala emaiten du aditzera San Lukas Ebanjelistak ere:
eta leheneko estatuan, egoitzan, etzauntzan eta tokian jartzera akhometatzen zaituztenean
eta han behar dugu, egun beretik, geroko begira egon gabe, bekhaturik gabe egoitera enseiatu

279 .17

306 .03
306 .40
309 .04

Ez teikan ausartu othoitzeraegor ziazola pitxer bat
finkiago permatzen, eta enseiatzen baits, Jainkoaren zerbirzatzera, eta Deabruari kontra egitera

309 .23

non ez ledin nehor ausart haren baithan mihirik ibentzera

384 .37

310 .23

nahi duen bezala minzatzera uztea

317 .11

jaikitzera eta ibiltzera herabe dute
nahi badugu baizen egirera obligatu ez garenez

321 .12
321 .28
330 .07

badela guztiarekin ere, anhitz obra on nahi badugu baizen, egitera obligatu ez garenik
ez hari jatera eman nahiz, baina reten bertzela ezin engana baitezake
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335 .20
335 .24
336 .22
338 .15
338 .35
342 .36
344 .01
345 .26
346 .15
347 .04
352 .36
364 .18
365 .11
366 .31
383 .12
384 .14
384 .17
398 .14

Hala bada zuk are bekhatu baten egitera zoazinean, ez diazozula beha bekhatuaren egitean hattzen duzu
atseginari
Bekhatu baten egitera dohanak
eta halatan gem unikirik ez dukegun bezala bizltzera enseiatu
eta hartan eman adttzera bekhatoee zela
Eta ez zituen behin on egin, Natan profeta mehatxatzera eta erantzute egitera ethor zekidikaion arteino
uzten badugu eskuenattean dugun okhasinoa iragaitera, ez gaitezkeiela sekulan kofesa
Nola anhitz p esuna baita, kofesatzera herabe duenik
Beraz maiz beber da'kofesatu, eta kofesatzesz, pena heken iraungitzera, eta gtuitzeraenseiatu
ez zaitu handik aitzine hanbatetan tentatzen, eta ez bekhatu egitera narritatzen
bekhatu egitera ber iz bihurtzen bazera ere,
konparazino hautan emaiten da adtzera, handia dala gure Jaungoikoak gure salbatzeko duen desire
behar dugu ematu, abiatu eta luzamenduak utzirik, gem egin beber denaren tehen baino lehen egitera,
bide onean jartzera, eta hartan egoitera deliberatu
Anhitz eta handiak dire (orainokoan on aditzera eman den bezala) gure gem hunek . . .egiten dituen damuak
hain izitu, eta íkharatu zaron, ezen presenteko guztiak, are ziren gaixtoenak ere, ethoni baitzeitzan
galdegitera
Eta haur da Situ eta egun, behin ere ase Sabe, sosegatzera utzi gabe, alba zaien eta alhako zaien ham
Eri zarenean othortzen zeizkitzu adiskideak ikhustera
Midikua bisitatzera, hark ere esportzatzen zait
Ethorriko zara . . .penaren esperientziaz frogatzera, eta kaltearen pairatzera

2 .- Aditz-izena + elatiboa
01229
015.03
016 .42
016 .49
017 .14
019 .34
045 .11
060 .04
064 .10
065.02
076 .21
082 .09
083 .33
089 .05
093 .15
127 .32
140 .10
157 .29
181 .19
186 .02
187 .11
188 .18
188 .46
191 .07
191 .15
193 .32

Eta begiratzea ere, ez etsaietarik, baina bereganik, eta beretzat bekhatuz galtzetikbegiratzea, izanen zen
ft herrien ere bore enegeren edo bertzeren kontra jaikitzetik begiratzeko
emaiten derakute okhasino . . .aitzinerat gehiago egitetikere begiratzeko
baina ordenatu zuen, edo permititu, geldi zekien betii ere zenbait bakhotx eta indar natzartzeko,
ernatzeko, eta aifertzetik begiratzeko
zeuen gaztek han here indarra eta antzea fmgatzen, zormzten, eta herdoihzetik begiratzen baitzuten
Katon hark beiak emiten zuen, hirer gauzetarik, bere mendean, ahal bezanbat, begiratu zela : emazteari
bere sekeretuak frdatzetik, lehiorrez ahal zihoakeiela, itsasoz joaitetik, eta egun guztian alfer egoitetik
Lehenbizikoa da, bekhatu egitetiketa anhitz periletarik begiratzen eta gibelatzen gaituena
huta here behar litzateke asko, bekhatutan pausatzetikbegiratzeko, eta lehen baino lehen bide onean
arazitzeko
amegu eta juramentu egiten han zara
Jainkoak begira zaitzala, usantza gaixtoak zure baithan ostatu hartzetik
ezen ia han direla, eta deusek em hare heitzetik ezin gibela ditzakeiela
zergatik zeuen probetxuagatik eta gehiago bizitzeagatik bedere ez zarete bekhatu egitetik begiratzen
eta aitzinerat gehiago egiterik ahalez begira gaitezin
zeren berdin aingiruek jasanen zutela, min harrzerikbegiratuko zutcla
Edo bere nahikunde gaixto baten konpittzetikJainkoagatik gibelatzen denik
Begirautzue orduan zabartzettk, nagitzetik, eta ezansiatzetik
Baina bertzela, Jainkoak begira zaitzala, bekhatutan eta bekhatu egiteko gogoan eta borondatean
zaudela, zeure azken eritasunak edireitetik .
Preso zareneko erremedioak bilhatzen dituzu eta ez preso sarizerikbegiratzekoak
Gauza one da koleraren lehenbiziko narritamenduari, mugidari eta abiadurari begiaren edukitzea, hazi
haren hozitzetik, sortzetik eta bihitzetik begiratzea
Ordea begira beu bat bederak, bekhatuen kontra haserretzen denean, sobera haserretzetik
Begiratu behar da sobera haserretzetik, aide egin behar zaika kolerari
reten orduan hain da itsusi, non itsustasun hark berak begira bailezake, aitzinerat gehiago haserretzetik
Baldin ez nagoenean, banengo, begira bide nindeke, beniz hunela itsutzetik, erhotzetik, minzatzetik,
eta egin naizen bezala jauztetik, eta koleratzetik
bilhatu dute eta eman abisu, eta erremedio, atimako eritasun hunen sendatzekp . . .eta bai pizretik eta
iratxekitzetik ere begiratzeko
perilos bada'. . .begira diferentziarik ahal datekeien okhasino guztietarik : presentatzen diren periletarik,
jendartera sobera ilkitzetik, eta bai egitekotan eta kargutan ere sartzetik
Erran nahi du begirs gaitezila presuna .haserrekoetarik eta haserretzeko okhasinoetarik, hauzitan
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194 .40
211 .05
249 .26
256 .08
257 .08
259 .03
265 .40
273 .19
274 .36
274 .41
298 .10
298 .35

301 .17
302 .47
304 .34
306 .43
311 .04
328 .31
342 .42
343 .35
366 .05
366 .07
369 .22
369.25
372 .02

sartzetik, liskattzetik, eta behaztopa guztietarik.
Zeren haur da bigarren erremedioa, dimkien eltzearen irakitzerik geldi anzitzeko, koletaren iraungitzeko :
kapatik thira zaitzan, abisa zaitzan, eta erortzetikbegira zaitzan
tentamendu hek guztiak . . .atsekaberik gibe egoitetikholdu zaitzala
baldin geure etsaia geum arimako gazteluan sartzetik nahi badugu begiratu
Lehenbizikorik behar da banoki, ergelki, arinki eta desonheski minzateakbegiratu
Halaber begiratu behar duzu emaztekin sobera solhastatzerik, konbersatzetik eta hiztun izaitetik .
nola . . .ez zafen guztiarekin ere zonzatzen, ota ez berriz halakatzetlkbegiratzen
Utzi nahi badigu (sic) konzientziar, bern da asko, errebelatzetikbegintzeko
Gerla handia egiten deraku gene konzientziak, eta gerla hunk, aphur bat ere gibelatzen gaitu bekhatu
egitetik
kontzientziaren erantzutea eta mehatxua, aingura da. . . bekhatuen hondanean erortzetik eta han
ithotzetikbegiratzen gaituena
Ez zen estudiatzetik eta irakurtzetik gelditzen
Bentz, beldur garcla behar dugu bizi, bekhatuki ibili eta geure indarrean baino, Jainkoaren faborean
fidatzenago garela, humiltasun handi batekin othoitzetan jarri, nahi gaituzn sostengatu, erortzetik
begiratu
ez da ez aditzen lehenbiziko hastetik akhabatzeraino, gaztetik zahartzeraino, behin ere eta nehoiz ere
bekhaturik egin gibe egoiten direla
Orhoit gaitezila Loten emazteaz, zentza gaitezila baten baithan, han gerthatu zeikana gertha ez dakigun,
eta haren gatz hsrtzaz gaziturik bezala, bekhatutan asteltzetikbegira gaitezin
Badakusazu sendatu zarela . begin bath berriz eritzetik, zerbah are lehen baino gaizkiago gertha ez
dakizun
Hanankotzat orai eskuen arean darabiltzagun bekhatuak uzzikimendu handi batekin kofesaturik eta
utzirik, aitzinent gehiago egitetikbegiratzen garela
Gaitz da nñhiaren ongi gobematzea, linburtzetikbegiratzea
zeren bekhatua ben bere baithan baits hain itsusi, eta here buruarentzat penagarri, eta gaztigu, hargatik
bengatik ere, behar baikenduke bekhatu egiterik begiratu
zeren kofesatzetikanhitz ontasun sottzenbaita
Zeren anhitz, eta handiak baitira, maiz kofesatzetikheldu diren probetxuak
ohoina, zerk gibelatzen du, gibelatzen denean ebastetik?
Hale Jainkoaganako amorioak, bekhatu egitetik, gibelatzen ez duena ere, ifernuko penen beldumak
gibelatu behar du.
Jainkoaren ikhustetik eta haren konpainian egoitetik, ethortzen baitzaitza ontasun guztiak
hala ifernuan dagoenari ere, Jainkoaz gabeturik. eta haren begi bistatik, eta konpainiatik desterratua
egoitetik, heldu zaitza dituen kalte guztiak
Egia da, handle da, Jainkoaren loriatik eta konpainiatik kanpoan egoitetik, heldu den damua eta kaltea

3 .- Aditz-izena + inesibo arkaikoa
041 .19
044 .01
044 .10
055 .16
056 .08
058 .07
058 .08
079 .14
087 .11
111 .06
125 .22
125 .31
126 .05
129 .44
134 .26
141 .29

Zeren sortzen garenean, hasten gana hihzen
lehenbiziko egunean, hasi ziren penitentzia egiten eta bere falten erremediatzee
Noeren denbonn, jaten, edaten, jokatzen, danzatzen, ezkontzen, sal-emsi egiten, eta ethorkizunerat
anhitz gauzaren ordenatzen, pensatzen, eta trazatzen hari zúela, hartu eta hondatu zituen unk
eta edirenen duzu ezen, urthe hetan guztietan, Jainkoaganik urruntzen eta apartatzen hari izan zarela
Zeren bekhatu egiten hari zarenean, komunzki gazte zar
eta han enkutsi zeraukan gizon bat, hañ zela egur egiten
Eta zama bat eginik, lothu zuenean, hasi zen enseiatZen ea jasan ahal zezakeienz
Eta denbontekin batean hasi ziren hazi biak, one eta gaixtoa agerizen
itsasoa handitzen, eta haserretzen hasi zenean, hasi zen halaber Jondone petri ere, izitzen, ikhantzen,
dudatzen, esperanzaren eta fidantziaren galtzen
zahartzean, odola hozten hasten zaienean, hasten dina halaber etorkizunaz orhoitzen
Jende batzuk hasten din bizitzen, bizitzetik gelditu behar denean
Eta nola zahana ezin has baititeke bizitzen, segur da obrez mintzo dela
Batzuk zahartzean hasten dina prestutzen, eta berthuteari jarraikitzen
orduan berriro gaixtakeria pensatzen, eta egiten hasten denaz
aitzinetik behar du prestatzen hasi
Hala dina bade bere adineren finan, eritasunean eta hiltzetakoan, desire onezbethatzen hasten direnak ere
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145 .02

Heriotzeko orenean, ilhuntzen hasterakoan, bide onera, eta arthezera bihurtuko dela uste duenak, huts
egiten du

178 .14

fintki konbertitu bazen ere eta saindutasun handi batekin hasi predikatzen

179 .17

Usatu zara anhitz tninzatzen, hitz guztiaz juramentu egiten, usat zaitezi bade orai, aldiz juramentuen uzten

242 .36

zeure gogoan atsegin hartzen egoiten zara

267 .13

Eta hasi zen berehala ordenatu zeikan ememedioz usatzen

267 .23

Erreginaz etsitu zuenean, hasi zen bemiz bertze emazte prinzipal eta aberats batzuetarik foroguaren

276 .28

jaikitzen da konzientzla, eta hain zinez akhusatzen eta liskar egiten hasten da, non iragan diren plazer

egiten
guztien ahantzirik ibentzen baitu bekhatore
301 .45

Badakigu gaixtakerian pematzen, irauten eta perseberatzen, baina ez ontasunean

309 .09

Ene seme, hasten zarenean Jainkoaren zerbitzatzen, zaude eme

312 .18

ikhas ezazue eneganik ni naizen bezala, e e eta humil izatten

317 .15

ez du atseginik hartzen jalen hastean

334 .13

Hala Juduak Egiptoko gathibotasunetik ilkirik, libre eta bere gogara, zeruko janhariz asetzen zirela
zebiltzanean, zeren ethom zeien haragi jateko gutizia bat, eta gutizia hum ez zuten nahi bezain frte
konplitzen, hasi znen erraiten, bihurtu nahi zutela

338 .03
343 .06

Moisenen denbomra heldu zenean, hasi zen usatzen bertze kofesatze molde bat
Ordea gem ondoan, debozinoa hozten hasi baitzen

377 .06

beti ere egonen da pena hetan penaatzen eta penatzen

384 .28

Aberats abariziosa, Ifernutik, erratzen zegoen lekhutik, hari zeikan oihu

390 .07

hasiko dire bore ondiko handiaren deithoratzen eta auhentzen: Hasiko dire buruen maradikatzen,
begitarten larrutzen eta atzaparkatzen

Axularnen kasu-markadun adizkiak/Eranskina

VIII : ADITZ-IZENA + LEKU-GENITIBOA
1 .-

Aditz-izena

004 .15
011 .10
012 .12
017 .26
019 .14
030 .09
03032
039.18
033 .37
034 .02
043 .15
044 .01
050 .10
054 .07
093 .38
094 .03
099 .03
118 .17
127 .11
128 .34
133 .37
135 .15
138 .24
147 .17
149 .03
149 .12
171 .30
176 .05
179 .22
183 .22
195 .08
206 .00
208 .17
212 .22
214 .11
228 .33
241 .24
244 .17
258 .22
265 .12
272 .30
337 .40

+

izenafizenondoa'

eta Etxausko etxearen arropa gorriaz bestitzeko bidetan izan zarela
Baina euskara eta euskararen minzatzeko eta eskirlbatzeko moldeak eta diferentziak utzirik
Ordea nola lur lantzea, aphaintzea, laboratzea, eta begiratzeko behanean eta premian ere jarzea
Aitzitik, orai gaude egundaino baino linburtzeko eta erortzekoperil handiagoan
Zeren oñziorik ez erakusteaz, alfer eta gaixto izafteko bidean eta perilean utzi baitzuen here aitak
Ethorri ziren erdftzeko pontura
eta noizik behin ethortzen zeizkidan plazer hotarik ilkitzeko eta Jainkoa baithan phensatzeko
desirkunde batzuk
presuna batek, sendoen denean, duela eritzeko perilik gehiena
Ez da bide gaixtoa haur, eta hunela egitea, gem fin gaitz egileko
San Agustinek, . . .anhitz gauza erraiten du luzamendutan ibiftzekopontu hunen gaincan
Oihalaren parte bat, neurtzen eta ordenatzen dugu kapatako, bertze bat jakatako, eta gainerakoa
behar diren bertze soinekoen egiteko
Ninivitek penitentzia egitekobemogoi egunen ephea, espatioa eta segurantza zutelarik
Ez dut edukitzeko lekhurik ere
eta heken ere uzteko gogorekin dabiltzala
Zer burupe, zer pribilejio, edo abantail duzu zuk orai, ifernuan daudenek bere denboran zuten baino
gehiago, baldin hek bezala bizitzen bazara, ez lick bezala hartzeko,edo handik eskapatzeko
Zeren Jainkoa den bihotz bent, eta miserikordios, ez da ez hunetarik hartu behar okhasinorik eta ez
eskudantziarik bekhatu gehiago egiteko
Ikhusiko duzu jende thailu baizuek, malfziarik eta enganamendurik baizen ez direnak, den sainduenak
baino buruak gogonego dituztela, eta salbatzeko esperantza gehiago dutela
eta ikhusirik denbora guti duela tentatzeko, guti hari ahal dagien guztia balia arazitzen derauka
Presuna zaharrak, . . .ordu du gaztetasuneko mainen eta tornuen uzteko, eta bore buruari akhordatzeko
Baina probeak zer okhasino du urguilutzeko,
asko izanen da beraz halaber bekhatu harten besarn erremediatzeko ere, pontu bat
ez deratzu bertzetan pensatzeko ere astirik uzten
Hala crick ere bere critasunctan . . . . anhitz promes eder egiten dute, saindutzeko gogo hartzen dute
Zeren erremusinak berak indarrik asko ez badu em bekhatutik atheratzeko, bai ondea badu athera
arazitzeko
Baldin emaiteko gaietan bagara
Zeren hala egiteaz, batean ez bada bertzean. periletan jar zindezke huts egiteko : Eta probearen bere
probetasunaren gainera, bere gogoan eta bihotzean zauritua, gaizkoatua eta tristetua igortzeko
Halaber egiten duzuenan juramentu, zenbait ongiren ez egiteko. . . . bekhatu egiten duzu
juramentu egiteko usantza duenak, . . .bekhatu egiten du
Lehenbiziko erremedioa da hartzea . . .deliberamendu deliberatu bat, egun hartan juramenturik ez egŕteko
ez gaztigatzeak emaiten du okhasino, falta gehiago egiteko
Errepuesta emeak, eztiak, eta berak, ematzen, eztitzen, beratzen eta hausten du mendekarzeko dcsira
desordenatua
Koleraren iraungŕrzeko botzgarren enemedioa da konsideratzea zer moldez dagoen zure etsaia, haserre
denean
edo zenbat hitz jokolariz eta dostailuz, zenbait irri egiteko solhasez ederztatzen zuen
Eta ezpere konpara itzazu . . .etsaitasunean eta mendekatzeko desiran ibili zaren denbora, eta . . .bakean
egon zarena
enplegatzen baitira bitartekoak eta arartekoak, ongundcn egiteko
eta orduan enperadore zoroak ahal ziren asmuak eta enseiuak bafakatzeko eta baketzeko egiten zituen
eta erdietsirik emanen deraue, haragiaren tentamenduen haizatzekoeta benzutzeko indar, bothere, eta
garázia
harturik borondate fin bat, ez gehiago emazte harengana, eta ez bertze halakotara bihurtzeko
Hek dita su-pizganiak, eta elkharnkin trebatzeko bideak
desira handia bazuen ere here ondotik zenbait unieren uzteko
Bat bederaren konzientzia, zeinetan barrena baitago, bese buruzko ezagutza bat, Jakiteko zein den zuzen
eta zein makur
Egia da, ez zen oraino orduan kofesatzeko zirimonia seinalaturik

' Edozein ordenatan .

Axularren kasu-markadun adizkiak/Eranskina

338 .13
342 .32
354 .27
355 .09
356 .36

Eta presuna batek, . . .behar zuen bekhatu hutagatik, unikimendu batekin, eta gehiago ez egiteko
borondatearokin,. . .egin zenbait oferenda
Nola kofesatzekomanamendu haur, Jainkoak berak emana baita
eta halatan edale on batzuek billtatzen dituzte bianda gaziak egarriaren pizteko
zeren elkhanekinminzatu gabe, eta elkhargana Sabe egotu diren denbora hartan ere, elkharganatzeko
amorioa eta desliz benetzen baitzaie
halatan Luziferrok Deabru buruzagiak eta kapitainak, emaiten du halaber zenbait aingiru gaixto, eta .
Deabru tendatzeko

2 .- Aditz-izena + leku-genitiboa + izenondoa'
025 .18
095 .14
104 .14
104 .21
132 .18
192 .20
201 .25
231 .20
282 .26
344 .28

3.-

Aditz-izena +

006 .19
028 .12
031 .07
034 .03
036 .06
041 .07
053 .07
054 .27
061 .28
068 .23
069 .27
076 .07
081 .31
083.10
084 .13
086 .20
098 .01
127 .19
132 .01
147 .28
149 .34
156 .39
3

Asko da erraitea alferza dela, hartzaz edozein gaixtakeriaren sinhesteko
Eta asko da haur eta hunela egitea miserikordios izaiteko
Zeren denbora aphur hum . . .asko bailuke anarterainoko falta guztien erremediatzeko, eta zeruko loriaren
erdiesteko
Zeren don gutiena, bihotzezko urrikimendu batekin, asko baita salbamenduaren egiteko
Zein baila egiazko penitenzia eta kasu hartan, bertzerik ezin daidikeienean, salbatzeko asko dena
Presunak hasenekonak eta kolerak adimentau direla, eta anbitz ikhastekoon
Koleraz betherik dagoena, ez da konseilu hartzekogai
azkenean-ed editen zuen bide bat bese kakekoa, baina semearen gaztiguaren arlntzeko ona
Zeren konzientzia bem, bettze etsairik gabe, da asko, beldurtasun handiarekin erabiltzeko
eta benialak asko dim kofesatzeko

leku-genitiboa

Hunek zer iragaiten den, zer begitarte izaiten duen, eta nor nola mintzo den, abisu eman diazadan . Gem
abisu haren arauaz ethorkizunerat gobernatzeko: Eta biganen partearen kanporat atheratzeko
gem haur, da . . .gure etsai deabmak gure enganatzeko ediren abal duen biderik eta arterik hoberena, finena
eta segurena
Nahi du nagiak Jainkoaren eiresuman parte, ez ordea enesuma hacen erdiesteko, sic iragan behar dicen
trabailuetan
Kontatzen du nola bere bizitze gaixtoaren uzteko ingurunera zenean, ibili zen ezin ethenduz
Eta erakusteko ezen nik dudala, eta zu zoazila huts egina . . . :Enadazu . . .Non duzu gero horren segurantza?
Gure urtheak ethortzen dira joaiteko, eta ez gurekin egoiteko
eta halatan minan en-endaturik, erditzeko meneratzen denean, barrenat sartzen ditu
non azkenean bahi guztia, . . .deabruaren eskuan eta botherean gelditzen baita, hattzaz, nork bere gauzaz
bezala, nahi duenaren egŕteko
eta ez sentatzeko, eskuetako larrua ere loditzcn, gogortzen, eta khailutzen zaika
Zeren sendatzeko, eta barkhatzeko behar diren erremedioak, uzten baititu probetxatu gabe iragaitera eta
galtzera
Eta edireiteko, jakin behar duzue ezen . . . anhitz enseiu eta penau egiten duela, gure bide onean ibentzeko
Zeren gizonak libertatea nahi badu ongi eta nahi badu gaizki egŕteko izanagatik ere, cz da handik
segitzen . . . . nahi duen bezainbat bekhatu egin dezakeicla
Baina ez ni narraion gauzaren frogatzeko
Zer dakizu lehenbiziko eginen duzun bekhatuaren begins dagoenz Jainkoa, zure egunen akhabatzeko, eta
mundutik athetatzeko?
Zeren han edirenen ditugu, are abantailatuki, fidatzeko eta esperantza izaiteko, sic ahal diratekeien
segurantza guztiak
Nork pensatu zukeien Susana gaixtotzat kondenaturik, plazara galtzeko atheraz gem, hanbat ohorenekin
etxerat bihurtuko zela
Ez huts egiteko, behar bezala esperantza eta fidantzia izaiteko, zer behar da
Zahartasuna . . .emaiten da, gaztetasuneko falteen erremediatzeko
Bekhatuez barkhamendu erdiesteko, egin behar da penitentzia: eta penitentzia egiteko asko da pontu bat
Hunetakotzat, egia hunen frogatzeko, sic anhitz exenplo editen ahal diteke,
eta estatuaren edukitzeko behar duguna hartu
hala egiten du goratzapen miragarria probe beharrari, bere beharraren estaltzeko emaiten ez dioenak

Edozem ordenatan
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157 .19
175 .27
165 .09
193 .37
209.01
215 .02
234.18
249 .14
271 .36
281 .29
284 .33
284 .36
301 .04
309 .11
313 .01
332 .34
332 .39
332 .43
332 .55
338 .40
339 .23
348 .01
351 .06
359 .07
366 .11
375 .16
377 .37
380 .29
381 .19
392 .01
392 .07

393 .03
393 .06

393 .21
397 .10
400 .06

Eta . . .berehala handik atheratzeko, sic hunenbat meza eta tmntena Oman arazi diatzadala
eta
Juramentu egitea da erraiten dugun gauzaren sinhets arazúzeko, Jainkoaren lekhuko deitzea, ekhartzea
ibentzea
zuk zeure ondokoari zeure zonamn eta obligazionearen pagatzeko unten diozuna
Bezar hunelatan dirakien eltzeari, bore itakinamn gelditzeko, sic emaiten zaikan ezrnmedioa, emozu zuk
ere zeure bunrari
Pain' eta pazientzia izaiteko, bata bertzeamkin ez haserretzeko, konsidera dezagun own Adanen some
guztiok . . .gorputz bat garcla
Eranen duzu komunzki etsaigoan daudenak beta etsaigoaren ederztatzeko eta estahzeko erraiten dutena
non sendazzeko ekani zeraukaten neakato batí bezo one galarazi baitzeraukan
Egia hunen frogatzeko kontatzen du San Jeronimok . . . :
Hauk dira . . . haragiaren bekhatutan ez erortzeko eta eroriz gero em jaikitzeko hartu behar diren
erremedioak
Zeren. . .hartzen dutenean, biziarn edek tzeko hattzen duten
Jon gizon saindu hari ge thatu zeitzan kalte, galtze eta fortuna gaixto guztietan, eakapatzen zen bethi eta
bat, abisatzeko eta betriaren ekhartzeko
Hala eskapatzen da bade bekhatorea baithan ere konzientzia, eta konzientziamn mandatari eta eranzutea,
beni ekhattzeko, abisatzeko, eta erraiteko zenbat kalte ethorri zaikan
Aitzitik, orduan defendatzeko eta ihardesteko, pitzenago, permatzenago eta finkatzenago da
eta presta zaite tentamenduei kontra egiteko
Pontu honi ihardesteko, jakin behar duzue ezen . . .latz eta gaitz dele Jainkoamn zetbitzatzea
Manamenduen konplitzeko eta begiratzeko, ez dugu nekhatu beber, ez behintzat hausteko bezanbat
ifemura joaúeko, sic hartzen dugun trabailuaren erdiez
neskato bat, kopetaren edertzeko, zerloak goiti thiraturik, penatzen zeta : Eta ¡eniarert ere lerdentzeko,
bortizki heraten zela
Baina barurtzeko, orazinotan egoiteko, mien bisitatzera joaiteko, sic flako zara
Zeren . .., egin behar ziren, bekhatuen erremediatzeko, sic ordenaturik zeuden oferendak, eta sakrifizioak
Nola prestatzen baitziren errezibitzeko, hala ermzibitzen zuten
Eta pontu hunen hobeki aditzeko, jalan beber duzue tun, laur obra molde, laur obra unite edireiten
direla
Beraz seguruan jokatzeko ez urthearen bururaino bekhatutan egon
Nik egin dut neure aldetik egiteko zen guztia
Eta haur da . . ., gure Jainkoak, bekhatore bihotz gogorrari, bere gogortasunaren hausteko, eta beratzeko,
sic ediren duen erremedio handietarik bat
Baina egiteko huni ihardesteko, aita Domingo Soto, Doktor hendí hari jarraiki nahi natzaika
Ifemuko su hark argitzen ez badu em konsolatzeko, bai ordea argitzend eta argituko du, gehiago
penatzeko eta malenkoniatzeko
Belhar gaixto zamak, multzuak, eskumenak edo eskutarak elkharrekin erratzeko,biltzea, eta lotzea
Halatan bethi ere bizitzen direla, bethi ere penatzeko
Oraino . egia hunen frogatzekobeha diazogun ongi, gizonaren bekhatuagatik egin zen pagamenduari eta
satisfazioneari
Zeren bekhatuaren . . ., berdinzki justiziaren arauaz pagatzeko, behar izaw zen presuna infmituak, Jainko
eta gizon zenak paga zezan, eta hanarakotzat heriotze enezibitu zuen . Halatan zone bezala, pagamendua
ere izaiteko infmitu
Zeren bekhaturen gaztigatzeko, ez da ez hain konsideratzen, bekhatuaren egitoan iragaiten den denbora
eta bitartea
Zorro bekhatuaren gaztigatzeko, ez da hain konsideratzen, bekhatuaren egitean iragaiten den denbora eta
bitartea, nola konsideratzen baila, eta kontutan hartzen, bekhatoreak bekhatu egúeko izan zuen gogoa,
bortndatea eta deliberamendua
Nahi zuketen fingabe bizi, fingabe bekhatutan egoúeko
Beraz hale izanen de, ifemuko penetara . . .egovokoegiten dituen mehatxuetan em
Eta'ez hale ibihzeko, konsident,itzazu ifernuko pena handi izigani hek

3 .- Aditz-izena + leku-genitiboa + edozein kasu-marka
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Izenak
on dela herrientzat eta enesumentzat, zenbait egiteko eta gerla . . .kanpoan izaitea

Axularren kasu-markadun adizkiak/Eranskina

006 .04

nola egitekoen geroko uzteak

013 .07

ez zen otaino orduan,lur-parabisu hartan egitekorik
zeten beta gerla guztikk ata egitekoakhiri hartarik sortzen zeiztola

018 .07
188 .42
191 .32

3 .2 .037 .39
104.26

Zar mengoa nuen nik egiteko hautan sartzeko
Zeren huenrtzea ez dago. . .egitekoaren balioan, nola pzeaunaren kondizinoan

Izenondoak
badirudi ez zatekeiela miresteko ez konplitzea
Ea gauza estimatzekoa, eta ezertan edukhzekoa denz? Eta hark, frogatuak bezala, enanon deratzu baietz,
ezeitan eduktttekoa dela

190.01

Eta haur ez da müeateko

195 .10
251 .32

Haur da gauza mirestekoa
Baina aldez ez da hain miresteko munduko arauaz
Ez da miresieko ez met=

265 .34

Harm ez zen miresteko

265 .37

Baina mirestekoa da nola . ..amoak iragaiten zaituen
Eta ez da miresteko ez izaitea em

237.28

294.38
305 .05
368 .21

Eta ez da miresteko
zeren hain da gauze handia eta estimattekoa, kofesatzeaz erdiesten den garaz'
Eta haur ez da miresteko

382 .05

Eta ez da miresteko hok hala desiratzea

345 .02

Axularren kasu-markadun adizkiaklEranskina

IX .- ADITZ-IZENEN NOMINALIZAZIOAK
Elementu nominaletako, genitibo-osagarriko,
elementurik gabeko aditz-izenak
008 .01
008 .14
012 .28
015 .25
018 .31
020 .03
029 .08
040.10
046.08
049 .07
059 .17
065 .23
068 .15
088 .38
100 .10
104 .03
127 .06
140 .12
154 .20
159 .14
168 .20
169 .43
177 .21
187 .23
193 .22
207 .07
210 .27
227 .04
243 .21
245 .01
256 .27
256 .31
260 .12
262 .27
274 .39
276 .07
286 .24
297 .28
307 .03
314 .04
317 .06
320.17
337 .00
338 .04
338.25
350 .06
351 .30

absolutibo

mugagabeko

osagarriko,

edo

Badakit halaber ezin heda naitekeicla euskarazko minzatze molde guztietara
Ez dituztc euskaldun guztiek legeak eta azturak bat, eta ez euskatazko minzatzea em zeten etrzumak
baitituzte diferent
Baina hum izaren zen here indsnaren eta anzeaten frogotze bat
Eta eskuaren ibentzea bera asko bazuketen ere
nola hem guztietan ohi baila komunzki'zenbait alter eta jend galdu
demo zela eta haste gabea
Ordea erabikze hek guztiagatike ere, . . .bese lekhuan eta tokian gelditzen da
Zeren erortzearen peril badu ere,
Minzatze molde hunez usatu zuen Daniel prof" ere,
Eta nork here duen guztiaren benturatzea, erhokeria handia dela
Gogortuz gem gaitz da bilhukatzea
Aditzera emaiteagatik, zein gaitz den, denbora luzeaz, bekhatutan usatua, usteldua, eta khitastua dagoen
bekhatorearen sendatzea, eta erremediatzea
maliziazkoa denaz gemz ez dela bote egitezbarkhatzekoetarik
Minzatze molde haur, gum etnia gaixtoaren butuan pensatua da
Benz hunelatan ez dugu miserikordiaren esperanzan bekhaturik ogro beban, eta ez fidantzia hartan
penitentzia egitea, eta aztura gaixtoen uzteageroko luzatu behar
Ordea nork emanen du zenbat balio duen orai hunk? Iraute, iraupe, eta bitarte ttipi, aphur, labur hunk?
animaren kanpoko, eta gaineko estalkin haur, zahartzeaz higatzen eta desegden bada ere
peril da zeure entasun hattako kofesatzeak, urrikimenduak, debozinoak, eta egiten ditutzun bettze enseiu
guztiek ere, deus guti, balioko duten
Hekenfaboratzea da menu handia
Zeren zure onetatik, eta zure izenean egiten bade ere erreparntze huna, ondea anhitzetan ere, ez baituzu
zeurk egiten
Eta halatan lekhuko harekin batean eman diazazuten zeure enancan fede eta sinheste
Zeten gauza ona eta saindua da gorputz sainduaren enezibitzea ere
Jende prestuek damu hartzen dute heken hitz sinpleari sinhesteemaiten ez zaikanean
Eta hala ikhusiko duzu, here egitez jauzkor, eta mendekos diren presunak . . . . egosten eta deaegiten direla
asko dote ikutzea
Ez da konpli, ez da on, gauze guztien jakitea
Ez da zuhurtzia, faltetan emrtzen denak faltaran emrtzen donaren gaitzestea
Eta kalte prinzipalenetarik bat, prinzipalena ez bada ere, da adimenduaren goibeitzea, ilhuntzea, eta
itsutzea
bide ona da, eta lasterra, hartako gogoetei begiaren edukitzea, eta heken lekhuan bertze gogoetari lotzea
Ondea idle haur, amoranteaganik apartatzehaur, nola edo zer moldez eginen duzu
zer eginen du bade behin eta berriz, be ariaz eta luzaro beha egoite hark?
emaztearen begici, begitarteari, gorputzari, edettasunati eta ibilguneani beba egoite hark. sua pizten du
ihes egite huta, okhasinotan zarenean, zeure buruaren begiratze eta bortxatze huta da martirio eta martir
izaitea
badela heken anean behar ez den zenbait ezaugutza eta ámono desordebatu
Konzientziaren eranzutea eta mehatxua, aingura da
ahalka zaiku, saingaz eta eranzutez dagoku
Eta guztiz ere Ruben bere anaietarik batek egiten zemuen eranzute handi
Bigarren haute eta perseberatze-moldea da azken finekoa
ea zar zein den gaitzago, Jainkoaren zerbitzatzea, ala Deabruaren : Parabiaura jalotea, ala ifemura
Bere egitez, gaitz den gauze ere, ermxten da
ez da munduan hair bianda aphetitosik eta gozotik, nola baila Jainkoaren zerbitzatzea
Konsolamendu handia, bore trabailuetan eta egitekoetan, lagun on baten izaitea
Nola ez den kofesatzea gerotik gerora luzatu behar
Moisesen denborara heldu zenean, hasi zen usatzen bertze kofesatze molde bat
Hura zen orduko kofesatze- moldea
eta ahanztea ahanzte delarik, bertzerik ere zenbait lothuko zaitzu
Enzutea bera presuna bat maiz kofesatzen dela, asko da

Axularren kasu-markadun adizkiak/Eranskina

352 .25
363 .30
370 .28
385 .24

Zem hura baita ardi wrebetatuazcn edireitea
Bada lurmk we egin ahal diazaio eranzute
baina nirl guzticn gainctik, zcruko loriaren gakzea iduritzen zait dela garratz eta izigani
Ha gau luzca, gau beltz, ilhun, izigarria, art-urratzegabea

Axulan en kasu-~dun adizkiak/Eaanakina
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