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(Compound words of the Xgabe type)
Alberdi, Xabier

Garcia, Julio

Ugarteburu, lfiaki

Euskal Herriko Unib.
Euskara Instirutua
Sarriena Auzoa, zlg
48940 Leioa

Euskal Herriko U nib.
Zienrzi Fak.
Euskal Filologia Saila
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa

Euskal Herriko Unib.
Medikuntza eta Odontologi Fak.
Euskara Teknikoa Saila
Sarriena Auzoa, zlg
48940 Leioa

Euskarak "gabetasuna" adierazteko dituen bideetako bat da gabe hizkiaren erabilera. Erator-atzizkitzat ere har
daitekeen arren, badirudi hitz elkartuen bigarren osagai gisa jokatzen duela gehienetan. Euskarak etengabe sortzen ditu
halako hitz berriak: bide emankorra eta bizia da, hortaz. Lanean eskaintzen da gaur egungo halako hitzen zerrenda
zehatzaJ baita hizkiak dituen aldaerak (fonetikoak eta euskalkietakoak). Bestalde, elkartu hauen osaera eta gaur egungo
erabilera eta elkarketaren muga zehatzak aztertzen dira, baita elkarketaren eta sintaxi egituraren arteko muga
zehaztugabea ere.
Giltz-Hitzak: Gabe. Posposizioa. Hitz elkartuak. Idaztaraua. Hiztegigintza. Lexikoa. Lexikologia.

Uno de los medios de que dispone el euskara para significar carencia es el empleo del afijo gabe. Aunque pudiera
considerarse como sufijo de derivacion, parece que en la mayorfa de los casos actua como segundo componente de palabras
compuestas. El euskara produce continuamente nuevas palabras de este tipo; resulta, por tanto, un recurso productivo y vivo.
En el presente trabajo se ofrece una relacion precisa de tales palabras en el euskara actual, junto con las variantes de dicho
afijo (foneticas y dialectales). Por otra parte, .fe estudia la formacion de estos compuestosJ su uso actual y los lfmites concretos
de la composicion, junto con los Hmites imprecisos entre composicion y estructura sintdctica.
Palabras Clave: Gabe. Posposicion. Palabras compuestas. Norma de escritura. Elaboracion de diccionarios. Lexico.
Lexicologfa.

L'un des moyens dont dispose Feuskara jJour signifier une carence est temploi de l'affixe "gabe". Bien que ton puisse
le considerer comme suffixe de derivation, il semble que dans la majorite des cas il agit comme un second composant de mots
composes. L'euskara produit continuellement de nouveaux mots de ce type; il en resulte done une source productive et vivante.
On presente, dans ce travail, une liste precise de ces mots en euskara actuel, avec les variantes de cet affixe (phonetiques et
dialectales). D'autre part, on etudie la formation de ces composants, leur usage actuel et les limites concretes de la
comp9sition, en meme temps que les limites imprecises entre composition et structure syntaxique.
Mots Cles: Gabe. Second rang. Mots composes. RegIe dJecriture. Elaboration de dietionnaires. Lexique. Lexicologie.

(1) Lan honetan erabili dugun adibidetegiak OEHren corpusetik egin dugun hustuketa du oinarri.
Lan horretan UZElren laguntza eta bereziki Miriam Urkiarena izan dugu. Halaber, eskerrak eman nahi
dizkiogu Euskaltzaindiari corpus zabal hori gure eskura jartzeagatik eta Befiat Oihartzabali bere ohar
eta iradokizun estimagarriengatik.
[ASjU. XXXIV-I. 2000, 5-64}
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1. Esangura

Xgabe tankerako elkarteek 'gabetasuna' edo 'falta' adierazten dute, funtsezko esangura hori kategoria lexiko desberdinen itxurapean ager badaiteke ere: izenondoa
denean (ganoragabe), 'zerbait' (elkartearen lehen .osagaiak aditzera ematen duena
-gure adibidean 'ganora'---':"") ez duen pertsona adieraziko du; izena denean (nahigabe), 'zerbaiten falta edo eza' -nahiz eta irudizko zentzu aldatuan- adieraziko du~
eta adberbioa denean (etengabe) ere, gabetasunaren ideia bera adieraziko du, baina nola
galderari erantzunez. Edozein moduz, beti, oinarriak adierazten duen horren 'falta'
edo 'gabezia' ematen da aditzera xgabe elkarteen bidez. Aditzekin elkartzean, adibidez, ezeztapena izan daiteke xgabe hitzaren parafrasia edo esanahia (hezigabe = 'hezi ez
den/duten pertsona'; ezkongabe = 'ezkondu ez den pertsona', etab.).
2. Erator-atzizkia ala elkarteen bigarren osagaia?
Euskal gramatikari nagusiek (Azkue, 1923-25: §220; Lafitte, 1944: §84; Villasante, 1974: 75), -gaztelaniazko sin-, frantsesezko sans- eta ingelesezko -less osagaiak eratorpenaren' barruan aztertu ohi diren era berean- erator-atzizkien artean
sailkatu dute gure -gabe. Hala ere, batzuek (Campion, 1884) -arrazoi pragmatikoengatik eta erdal aurrizkiekiko parekotasuna azpimarratzearren- -gabe erator-atzizkien artean sailkatu duten arren, garbi asko azpimarratu dute xgabe tankerakoak
zentzu hertsian hitz-elkarketan sailkatzekoak direla 2 .
Auzi hau erabakitzeko, alegia, hitz-elkarketako beregaintasunetik eratorpeneko
atzizki "lotuetara" doan bide horretan, hitz batzuk elkarketatik ala eratorpenetik
dauden gertuago jakiteko, honako irizpideak hartu dituzte kontuan kanpoko hizkuntzalariek (Azkarate, 1991: 104-105):
a) Maiztasuna: elementu jakin bat hitz elkartuko bigarren posizioan maiz azaltzeak
atzizkien antzeko bihurtzen ari dela adierazten omen duo Gramatikari batzuen
ustez, hala ere, agerpen-maiztasun soila, besterik gabe, ez da baldintza nahikoa
halako osagaia atzizkitzat hartzeko.
b) Beregaintasuna: beregaintasuna galdu badu, nahiz "hitza" dela oraindik argi
egon, atzizkietatik aski gertu egongo litzateke.
c) Esanahi-aldaketa: gerta daiteke elementu batek esanahi bat izatea beregaina denean eta beste esanahi bat bigarren osagai denean. Halakoetan ere atzizki bihurtzetik nahiko gertu dagoela esan daiteke (euskaraz, esaterako, bera 'biguna' eta -bera
'joera, erraztasuna' ditugu).

(2) Hona hemen, Campionen azalpena: "Lo eoloeo entre 10s sufijos y le doy este nombre ["privativo"], refiriendome a sus funeiones, pues por su naturaleza es un nombre que signifiea "carencia, privacion, nada"; siguiendo las cosas con todo rigor, esta palabra debiera figurar en la seccion destinada a la
composicion, pero coma su uso y empleo corresponden siempre a los de la preposicion castellana Hsin",
no me ha parecido oportuno llevar el rigorismo gramatical hasta un punto que acaso no le dejarfa allector formarse un claro concepto de las funciones ordinarias y de todos los momentos, de gabe; (... ) Por 10
demas, estas palabras [eskergabe, bidegabeJ son verdaderos .nombres formados por composicion." (Campion, 1884: 224-225).
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d) Kategoria-aldaketak: gerta daiteke, azkenik, elementu beregaina eta atzizki
bihurtzeko bidean doana, jatorriz bakarra izan arren, kategoria desberdineko bilakatzea.

-gabe osagaiaren sailkapenaren auzia lau irizpideon arabera aztertuz gero, badirudi askoz ere gertuago gaudela hitz-elkarketatik eratorpenetik baino. Izan ere, denetatik maiztasuna litzateke -gabe erator-atzizkien artean sailkatzera eraman gaitzakeen
bakarra. Gainerako irizpideen arabera, hitz elkartuko bigarren osagaitzat hartzera
makurtuko ginateke: 1) beregaintasunari bagagozkio, bistan dago gabe hitza erabat
beregaina dela (postpostizio gisa, izen gisa eta izenondo gisa azaltzen baita); 2) -gabe
tankerako hitzetan ez dago esanahi-aldaketarik -ez funtsezkorik, ez azalekorikgabe hitz beregainak adierazten duenaren aldean; 3) kategoriari dagokionez, beharbada zalantza gehiago egon daiteke, dena dela, gabe hitza postposizioa, izenondoa eta
izena izan daitekeela kontuan hartzen bada (cf. infra 3.2), erabateko kategoria-aldaketarik ez dagoela esatera ausartuko ginateke.3
Bestalde, gabe hitzak erator-atzizkien bidez hitz eratorri berriak sortzen ditu (gabeki, gabekeria, gabetasun, gabetu, gabezia ... ), eta aukera hori itxita dago erator-atzizkientzat: alegia, benetako hizkiak ezin elkar daitezke hitz berriak osatzeko
(*tasun+kuntza, *ez+tasun, *des+pen .. .).4 Beraz, elkarteen bigarren osagai gisa maiz
azaltzen bada ere, gabe nekez har daiteke zinezko atzizkitzat.
Xgabe tankerakoak hitz elkartuak direla frogatzen duen beste argudio hau ere gainera daiteke: hitz-elkarteetan buru ez den osagaiak ezin du izan bere aldetik hedapen
sintaktikorik; horregatik, hurrengo adibidean landu aditzak ezin du argumenturik
(inoiz aditzondoa) hartu, baldin eta hitz-elkarte baten osagaia bada (horrelakoetan,
sintaxi-egiturara jo behar da ezinbestean).
(1)

*lur inoiz landugabea ~

landu gabeko lurra / lur inoiz landu gabea

Hitz eratorriekin, ordea, ez da gertatzen horrelako debekurik: buru ez den osagaiaren 5 argumentu bat hitz eratorri osoaren argumentu-egituraren parte bat izan
daiteke (Varela 1990: 99-100); horregatik, hurrengo adibidean ez dugu inolako
debekurik galaraz oinarriak eskatzen duen osagarria (manijestazioa) hitz eratorri osoaren argumentu-egituraren barnean azaltzeko.
(2)

mani/estazioaren galarazpena

Gauzak horrela, duen maiztasun goragatik eratorpenaren eta hitz-elkarketaren
artean sailkatzea ulergarria izan badaiteke ere, funtsean uste dugu -Euskaltzaindiko LEF batzordeak bezalaxe (1991: 134)- hurbilago dagoela elkarketatik: zentzu
hertsian, -gabe hitz-elkarteen bigarren osagaitzat hartu behar dela uste dugu eta ez
erator-atzizkitzat.

(3) Dena dela, puntu hau sakonago aztertuko dugu beherago, 3.2 atalean.
(4) Ik. Varela (1990: 97-98).
(5) Gogoratu beharko da gramatika sortzailearen arabera hitz eratorrietan atzizkia dela buru edo
ardatz, eta ez eratorriaren oinarria, atzizkiak eransten edo "kutsatzen" baitizkio ezaugarri guztiak
-kategoria lexikoa, barne- hitz eratorri osoari.

XABlER ALBERDI; JULIO GARClA; INAKI UGARTEBURU
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3. Morfologia-osaera
3.1. Osaera edo eraketa: osagaien kategoria
Osaerari dagokionez, hiru aukera nagusiok ditugu:
a) Hitz-elkartearen lehen osagaia izena izatea.
b) Lehen osagaia aditza izatea.
c) Lehen osagaia bestelako kategoria izatea.
Beheko sailkapenean ageri diren zerrendetatik ondoriozta daitekeenez, sarrienik
izenaren gainean eratzen da hitz elkartua. Zenbaitetan, hala ere, aditzaren -partizipioaren edo aditzoinaren- gainean eratzen da elkartea. Eta salbuespen moduko kasu
banaka batzuetan, bestelako k~tegoria bat (izenondoa, adizlaguna... ) izan daiteke
elkartearen lehen osagaia.
Bigarren osagaiari dagokionez, zenbaitetan -gabe / -gabeko alternantzia gertatzen
bada ere, badirudi -gabe tankerakoei eman behar zaieIa lehentasuna. Oro har, halaxe
jokatu dute oraingo hiztegigiIe nagusiek: HB, HBB eta EH hiztegietan -eta maizenik OEHn ere bai-, -gabe formak hobesten dira (lematzat hartuaz), eta -gabeko formak, aldiz, azpisarrera gisa ematen dituzte. 6 Hona hemen, Hiztegi Batuko
Batzordeak zentzugabe sarreran eginiko iruzkina:

45.51: -gabe(ko): ora har, -gabe (eta -orde) formako eratorriak dira hobestekoak, -gabeko (eta -ordeko) formakoen kaltetan (ef. -gabekeria, -gabetasun,
-gabetu piIaketak).
Beraz, eratorpenari begira -gabe forma baIdin bada oinarria, forma horixe hartu
beharko da lematzat edo hitzaren ordezkaritzat. Dena dela, -gabeko tankerakoen inguruan bada zaIantza bat baino gehiago. Azpisarrera gisa nahiz sarrera gisa aurkeztu, hiztegigile guztiak bat datoz -gabeko itxurako aIdaeren izenlaguntasunari buruz; haIa ere,
-gabeko aldaeren sintaxia nahikoa askea da gainerako izenlagunenaren aldean: izan ere,
aski erraz onartzen dute izenondoen lekua, izenaren ondoko posizioa aIegia. OEHko
bidegabeko azpisarreran, esaterako, ia gehiago dira izenondo erabilera erakusten duten
adibideak, izenlagunari dagokion berezko sintaxia (izenaren ezkerrekoposizioa) agertzen dutenak baino. Hona hemen, ale solre batzuk diogunaren erakusgarri:

(3)
(a)

(b)
(c)

(cl)
(e)

(f)

Eguzkia) irargia ta beste gauzaren batzuk ]aungoikotzat arturik) emoten deutsezanian adorazinoe bidebagakoak (Crlc 51)
Agintzen ere zuan arrika iltzeko gizasenze edo emakume 19arle bidegabeko edo Aaztuak (Mg CC 152)
Zeinbat logrerija) irabazte bide bagako saldu erosijetan! (Mg CO 28)
Ez dozu juramentu bide bagakorik egingo (fB le Y 23)
Aragizko atseginen) eta iiioren ondasunen deJio bide bakoak (CarLlo 47)
Ez juramentu bidebagakorik egitea (CarBus 6)

(6) OEHn joera azpisarreratzat hartzea bada ere, banaka batzuetan (ganoragabeko, itxuragabeko, izengabeko ... ) sarrera gisa aurkeztu dituzte halakoak. EHn eta HBn, berriz, -bako batzuk kenduta (hala nola
ganorabako, lotsabako ... ), ia sistematikoki hartu dira azpisarreratzat -gabeko guztiak. Elhuyar hiztegi elebidunak, aldiz, sarrera beregaintzat hartu ditu -gabeko tankerako elkarte gehienak.
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(g) Ausartasun bidegabeko batekin (U r BulaG 558)

(h) Halaz guztiz ((doubting Thomas"-en batek (nik neronek esaterako) gogoeta bide-

gabekoren bat egin dezake (MEIG I 261)

BestaIde, lexikaIizazioaren eta idazkeraren arazoa dago. Hots, -gabeko batzuk aski
lexikalizatuta badaude ere (Ierradura semantiko garbia burutu baita hurrengoetan:
bidegabeko # bide(rik) gabeko; itxuragabeko # itxura(rik) gabeko; neurrigabeko # neurri(rik)
gabeko ... ), beste batzuk nahikoa hurbil daude sintaxi-egitura askeetatik (esanahiari
begira, bederen, nahikoa antzekoak dira hurrengoak: errugabeko :::=: erru(rik) gabeko;
lotsagabeko :::=: lotsa(rik) gabeko . .. ). AIde horretatik, -gabeko tankerakoen adjektibotasuna eta izenondo erabiIeraren maiztasuna (0 bildots bigun, umil, errubaakoakl;Jolas garbi
errubakoetan Bere sortze errubakotik asi-ta; Bildots erru bagekoa; Gauzetan datzan edertasun
errugabeko ori
arrazoi edo argudio bat izan daiteke halakoak azpisarrera lexikaltzat
hartzeko eta egitura beregainetatik bereizteko. Dena dela, idazkeraren eta lexikalizazioaren auzi honetaz beherago mintzatuko gara Iuzeago (ik. infra 6.1 eta 6.2).
J'

J'

••• )

3.1.1. Izena + -gabe(ko)l-kabe(ko)7
•

Hiztegi Batua (HB)

(4)
aberrigabe
adargabe
adingabe(ko)
amaigabe(ko)
arduragabe
atergabe
atergabeko
atsekabe
axolagabe
azkengabe
baliogabe
baztergabe
behargabeko
beldurgabe
bidegabe
bidegabek0
bihozgabe
bizargabe
bizigabe

burugabe
dohakabe
eragabe
errugabe
errukigabe
eskergabe
eskolagabe
etengabe
fedegabe
fedegabeko
/unsgabe
gaizgabe
ganoragabe
gatzgabe
gorpuzgabe
gozogabe
gupidagabe
hats-gabe (hasgabe*)
hobengabe

hondargabe
hondogabe
horzgabe
ilegabe
indargabe
isatsgabe
itxuragabe
itxuragabeko
izarigabe
izengabe
izengabeko
jabegabe
jainkogabe
kafeinagabe
koloregabe
kulpagabe
kutsugabe
langabe
legamiagabe(ko)

legegabe
letragabe
lohigabe
lotsagabe
lotsagabeko
lumagabe
mamigabe
materiagabe
mihigabe
moldegabe
mugagabe
nahigabe
neurrigabe
neurrigabeko
odo19abe
ornogabe
tolesgabe
ustekabe

(7) Atal honetan eskainiko ditugun sailkapen edo zerrendetan ez dira sarrerak errepikatuko, alegia,
corpus berri bakoitzetik berriak edo gehitzekoak diren hirzak bakarrik jasoko ditugu: beraz, lehen
zerrendan HB corpuseko "Xgabe" tankerako elkarte guztiak jasoko dira; bigarrenean, HBBk aurreko
zerrendari gehitzen dizkionak; hirugarrenean, OEHk aurreko corpusei gehitzen dizkienak eta horrelaxe
hurrengo zerrendetan. Azpisarrerak barnerantz sartuta eman ditugu.
Arrazoi semantikoengatik sail honetan [izena + -gabe} sartu dugu amaigabe hitza, ustez XVIII. mendeaz geroztik dokumentatzen den amai izenaren gainean eratua dagoela: izan ere, amaigabe-ren parafrasia 'amaierarik ez duena' da eta ez 'amaitu ez dena'. Dena dela, agian ez litzateke burugabekeria izango
"aditza + -gabe osaera proposatzea.
H
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•

Hiztegi Batuko Batzorde-a (HBB)
(Sa)

orbangabe
ordenagabe
paregabe

probetxugabe
senargabe
sengabe

paregabeko

sengabek0

pozgabe

sinestegabe

sustraigabe
tatxagabe
taxugabe

taxugabeko

zentzugabe
zolagabe
zuzengabe

zuzengabeko

usaingabe

Zalantzazkoak:
(5b)
behargabe (Z3:IrEm = Iritzi-emaileek gehitzeko proposaturiko forma)
belarrizilogabe (23 :IrEm)
erraigabe (23 :IrEm)
kaltegabe (23 :HBB / F ; ; : zerrendako forma hurrengo urrats batean erabakitzeko utzi du batzordeak)
premiagabe (23:HBB / F)

• Orotariko Euskal Hiztegiaren Corpusa (OEHc)

(6)
adimendugabe / adimentugabe
adimengabe(ko) / adimenbako
adoregabe
ahalkegabe / ahalkagabe / ahalgegabe / alkegabe
/ alkebage
alkegabeko
ahoskabe
aihergabe
akatsge
antsikabe / antsibaga / antsigabe
antzakabe / antzegabe / antzabako
argigabe (A ARDI 120)
arimagabe
arimagabeko / arimaba(ga)ko
arnalgabe « arnari+gabe)
arnasgabe (iz)
arrazoigabe(ko) / errazoaba(ga)ko
artagabe
behargabe
behargabeko / behargabezko
bekatugabe
bilogabe
damugabe / damubage / damubaga
ditxagabe / titxakabe / titxagabe / ditxabage
dudagabe / dudabage /
dudagabeko / dudabako

eitegabe
elizgabe / elizge / elizke
emazte-gabe
erraigabe / erraibage
erraigabeko
(erremedio)
erremedio(rik) gabe
erreparogabe (CB EG 11 22)
errespetogabe / errespetugabe / respektugabe
errugabe / errubage / errukabe / erruge
errugabeko / errubagako / errubageko /
errubako
eskasgabe
estakurugabe
etengabe / etenbage
etengabeko I etenba(ga)ko / etenbageko
ezagueragabe
ezagt-teragabek0
ezagutzagabe
ezagutzagabe(ta)ko
fingabe / finbage
fingabeko
gaitasun-gabe
gogogabe / gogobage / gogabe / gogoge
gogogabeko
gustugabe
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haste-gabe
hezurgabe / ezurbage
hezurgabeko
jabegabe / jabebage
kabugabe / kabubage
kabugabeko / kabubako
kalipugabe
kalipugabeko
kaltegabe / kaltebage
kaltegabeko
kaudimengabe
kemengabe / kemenge
konortegabe / konortebage
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kontugabe
kordegabe / kordebage (LAR, AN, H)
koskagabe
lehorgabe / leihorgabe
logabe / lobage
loregabe (PREDlKATU GISA)
markagabe
ospegabe(ko)
t(h)onagabe
urrikigabe
zemaigabe (ERKlAG ARRAN 175)
zorigabe

• Egungo Euskararen Bilketa-Lan Sistematikoa (EEBS)
(7a)

(7b)

(7c)

akasgabe [OBHn AKATSGE]
atorragabe
azpikeria-gabe
eztabaida-gabe
gandugabe
hankagabe
herrigabe
jardungabe
klorofilagabe
kutsaduragabe
loregabe [IK. OBH]
notagabe

Zalantzazkoak:

Zalantzazkoak:

?diru\gabe
?garrantzz\gabe
?ilargz\gabe
?kontzientzz\gabe
?10tura\gabe
?sinismen\gabe
?soluzio\gabe

?argz\gabeko
?pare\gabeko
?hortz\gabeko
?inportantzia\gabeko
?konpromezu\gabeko
?nahz\gabeko
?ondorio\gabeko
?sen\gabeko

• Euskal Hiztegia (EH)
(8a)

ogengabe8

Formaren hautaketa:
(8b)

adimengabe
antzegabe
dudagabe
elizgabe

•

erraigabe
errespetugabe
hastegabe
kemengabe

logabe
mamigabe

Elhuyar Hiztegia (Elh.. )

adeigabe
arantzagabe (Bot.)
arnasgabe (iz/izond)[OEHn izl

azentugabe (Hizkl.)
babesgabe
denboragabe [OEHn azpisar. denbora gabel

(8) HBBren arabera, aldiz, hitz hau hobengabe formaren aldaeratzat hartu beharko litzateke.
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emaztegabe [OEHn azpisar. emazte-gabel
erdigabe (Bioi.)
.
erlijiogabe [OEHn azpisar. erlijio-gabe}
gaingabe (esne gaingabe(tu)
gaitasungabe (Zuz) [OEHn azpisar. gaitasungabel

gizagabe [OEHn gizagabetasuri}
hankagabe (Bioi.)
hegogabe (Zo01.)
hostogabe (Bot.)
jabegabe (izond. Zuz. 'vacante')
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kandugabe (haritz kandugabe (Bot.)
koskagabe (Bot.)
orekagabe
pairugabe
pertsonagabe (Hizkl.)
petalogabe (Bot.)
sepalogabe (Bot.)
zaingabe [EH n zaingabetu soilik}
zaporegabe
zigorgabe
zuhurtzigabe

3,1,2, Aditza + -gabe(ko) I-kabe(ko)

Esan bezala, gutxi batzuk baino ez dira aditzaren -partizipioaren eta aditzoinaren- gainean eratutako -gabe(ko) tankerako elkarteak. Oso zaila da, hala ere, partizipio eta aditzoinaren arteko banaketa argitzen cluen erregelarik ematea. 9 Dena dela,
ora har, badirudi partizipioa maizago izaten dela elkartearen oinarria, eta aditzoinaren aukera oso markatua dela. Baieztapen hori ondo uztartzen da joskera-mailako
emaitzekin: izan ere, xgabe elkarteak, sintaxian sorturiko egituretatik eratorritakoak
dira; eta joskeran, hain zuzen ere, 'partizipioa + gabe' (adibidez, Bi behi behin ere uztarririk jasan gabeak) izaten da egiturarik emankorrena eta ez 'aditzoina + gabe' (infra.
3.2).10

Eta, beharbada horregatik hain zuzen ere, zalantzazko kasu batzuetan (bukatugabe
I bukagabe; zehaztugabe I zehazgabe) Hiztegi Batuak eta Hiztegi Batuko Batzordeak
partizipioaren aIde egin dute (bukatugabe; zehaztugabe).
Aditzoinaren gainean eratuak, ora har, salbuespenak dira eta tradizio laburragokoak. Baturako hobetsi den ezkongabe aldaera berria da, OERren arabera, XIX. mendea
arte ez baita ezkondu-gabe besterik erabiltzen. Antzeko kasua da argitaragabe hitzarena: Duvoisinek argitaratubagi dakar (l"880ko Euskal-erria-tik jasoa) eta argitaratugabe zaharragoa da (1933), argitaragabe baino (1977koa, ERren arabera). Eta itxura
denez, lokabe, nahasgabe (nasbage formarekin) eta oharkabe Larramendiren asmakizunak dira. Era berean, sinesgabe (1929) askozaz ere berriagoa da sinestegabe (1545) baino,
eta ukigabe (XIX), uki izenaren gainean eratuta dagoela ere pentsa liteke. Antolagabe
eta bataiagabe Orixerenak dira. Bukagabe Larramendirena da, baina Mitxelenak bukatugabe darabil. Azkuek dakartzan ikasgabe, ikasbaga baino zaharragoa eta lekukotasun
fidagarriagoak ditu ikasigabe (Urte eta Duvoisin) aldaerak. Eta erdaingabe Olabidek
asmaturiko hitz berri-berria da. Osagabe, azkenik, askoz berriagoa da (1977), osatu
bage (1805) baino.

(9) Kontuan har bedi batzuetan -asege, izangabe, jaikigabe, jakingabe ... - ezinezkoa dela bereizkuntza, partizipioa eta aditzoina berdinak direlako.
(10) OEHn ikus daitekeenez, aditzoinarekin osaturiko sinraxi-egituren adibideak oso bakanak dira:
Orixe, Zaitegi eta Lizardiren adibide bana besterik ez dakar OEHk.
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• Partizipioa + -gabe(ko) / -kabe(ko)
(10)

HB

HBB

bukatugabe ondugabe
heldugabe
zehaztugabe
hezigabe
landugabe
ohitugabe

OEHc

Elh.

burutugabe
ezagutugabe Iezagutubage
ezagutugabek0
ikasigabe (URT, Dv, TAG)
?ikutugabeko
irendugabe I irendubage
usatulgabe (?)

agerigabe
baldintzatugabe (PSIKOL.)
burutugabe (HIZKl.)ll
irentsigabe (mailegu irentsigabe)

• Aditzoina + -gabe(ko) / -kabe(ko)
(11)

HB

HBB

OEHc

EEBS

Elh.

ezkongabe
argitaragabe antolagabe
konprenigabe aldagabe
lokabe
sinesgabe
bataiagabe
menderagabe ordaingabe (izond. 'irnpagado')
oharkabe
ukigabe
bukagabe I bukabage I zehazgabe
osagabe
oharkabeko
bukatugabe
bttkagabeko
ikasgabe I ikasigabe I
ikasbaga
ikasgabek0
nahasgabe I nasgabe
erdaingabe

• Aditza (partizipioa nahiz aditzoina) + -gabe(ko) / -kabe(ko)
(12)

OEHc

Elh..

asege Cinquiero, irnpaciente')
ezagungabe I ezagugabe I ezagunbage
ezagungabek0
izangabe
izangabeko
jaikigabe,jagika,jaika
jakingabe I jakinge
jangabe I janbage
jangabeko I janbako
merezigabe

asegabe 12 (1. 'no saciado, insatisfecho'; 2. (Fis./Kirn.)
'Insarurado; no saturado')

(11) OEHk ere badakar, baina ez adiera espezializatuan.
(12) OEHk asege ("inquieto, impaciente") dakar.
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3.1.3. Bestelako osaera dutenak
Hirugarren azpisail honetan salbuespenak sartu dira: izenaz eta aditzaz bestelako
kategoria baten (izenondoaren, adizlagunaren ... ) gainean eraikiak.
(13)
HB

GBH

berdingabe
noragabe

ainbaga / aingabe
ainbagako / ainbako
askigabe
baregabe

3.2. Elkarte osoaren kategoria lexikoa
EuskaItzaindiko LEF Batzordeak ohartarazi duenez (1992: 60), gabe hitza bigarren osagai gisa duten hitz-elkarteak izenondoak izaten dira, ora har. Hala ere,
batzuetan izenak eta adberbioak ere sortzen dira. Are gehiago, zenbaitetan soilik izen
kategoriako hitza (nahigabe, atsekabe), edo batez ere izena (bidegabe, langabe... ) edota
batez ere adberbioa (etengabe, atergabe... ) den eIkartea sortzen da.
EIkartearen kategoria Iexikoari bagagozkio, Hiztegi Batuan ematen diren argibideak nahikoa osagabeak dira, banaka batzuetan bakarrik eskaintzen baita deIako
informazio gramatikaIa: aIde batetik, bidegabe edo langabe modukoetan "iz. eta
izond. informazio gehigarria dator; baina, bestetik, ez da horrelako argibiderik ematen nahigabe, atsekabe, etengabe, atergabe... moduko salbuespenetan.
Emaitza horiek guztiak (izenondoa, izena, adberbioa) azaltzea ez da erraza, batez
ere gabe hitza postposiziotzat hartzen bada. Gramatika sortzailearen arabera, hitzelkarte batean burua edo ardatza da elkarteari kategoria gramatikaIa ematen diona.
Gauzak horrela, nola esplika daiteke eIkartearen ardatza edo burua postposizioa izanik, eIkarte osoa izenondoen kategoriakoa izatea?
Miren Azkaratek (1990: 393) gain, azpi, aitzin, gibe/. postposizioez osaturiko
eIkarteen artean (mahai azpi, mahai gain ... ) sailkatu ditu -gabe eIkarteak (izenondoak) eta honelako hitzez aurkezten du kategoriaren arazoa:
H

If

(. .. ) esku-azpian izen elkartua ote da ('nombre compuesto')? Hala ere azpian
postposizio ote da? Beraz, izen elkartuaren bigarren osagai postposizioa ere izan al
daiteke? Baina orduan zein litzateke osagai nagusia, agintzen duena, hitz elkartuari kategoria gramatikala ematen diona?

Abiapuntu horretatik, are zailagoa litzateke gainerako emaitzak -izena eta
adberbioa- esplikatzea.

OEHk honako azpikategorizazioa ematen dio gabe hitzari:
1. Postposizioa
1. 'Sin'
a) IS + gabe

b) Partizipioa + gabe
c) Adlatiboa (-ra) + gabe

d) 'antes de' (IS + gabe)
e) 'sin nada, sin eUo'
f) 'en vez de'
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2. "(Como segundo miembro de compuestos adjetivos) Forma infinidad de compuestos, muchos de ellos plenamente lexicalizados."13
a) IS + gabe:

• IS mugagabea / Izord + gabe:
Bizitza eriotzabaga eta sekulakora (Cap 35s)
Ardi artzain gabeak bezala (Lg I 359)
1kusi dezu inoiz gau odei gabean Ilargia (Mg CC 198)
]akite gaben eta gazten espiritiak (Bp I 21)
Guraso tonto ta Jangoikaren billdur bagaak (JJMg BascEsc 223)
Neskatokoak erlisioneko eskolarat, mutikoak eslisione gaberat (HU Zez 149)
Gazte ta eskarmentu bagea aiz (Or Mi 85)
• (modifikatzaileekin) Arlotia naiz, ondasun asko gabia (PE 55)
• (ere edo batere partikularekin) Bi gizon, oek bezalakoak, ezerere gabiak (Bv
AsL171)
• IS-(r)ik + gabe:
[Lekhu} aIde guztietarik hersia, leihorik eta atherik gabea (Ax 587)
Pede garbi, dotriiia txarren kutsurik gabia (Bv AsL 124)
1khusten baitu [gauza hauk} gaizkirik gabeak direla (He Gudu 67)
[Gobernamenduak} grina duela bere andre gazte errient gei lanik gabe hoitaz
(HU Zez106)
• Modifikatzaileekin:
Arkitu zuten mundua idolatriaren illunbean agitz sartua ta ] angoikoaren berri
zuzenik bagea (Mb 1Arg I 358)
• (Batere partikularekin) Dudarik batere gabea den [fede bat} (Mih 40)
b) Partizipioa + gabe

Etsai agerien edo agerigabeen enboskadetarik salbatzekotan (Harb 220)
[Bi behi} behinere uztarririk yasan gabeak (Lg I 528)
]an eta edan gabia izan behar dela gauherdiz geroz(CatLan 139)
Kristogana dijoaz biotz ondo garbitu gabearekin (Mg CC 231)
Ainbeste bekatu negar egin bageak (An ELl 26) (EL2 eginbaakok)
Ezkontzako berba arin ta ondo pensau bagaak (JJMg BasEsc 248)
Rata da likurta ematen dabena, eta bestea, oraindik garbiro ezagutu gabea zer
muetakoa dan (Izt C 71)
Zuen artean bekatu egin gaberik bada, arria bota bizaio (Lard 413)
Inoiz ikusi gabeak ikusteko (Inza Azalp 80)
Aintzira urdin bat zegon, aizeak naasi bagea(Or Mi 83)
Aspaldian {...} alkar ikusi-gabeak ginan (Ldi 1129)
Ara joaten ziran artzaiak, ardo edaten oitu gabeak ziran (BasoM 85)

Malizibideetan barrena gehiegi aurreratu gabeentzat (MEIG III 82)
• (Aditzoina + gabe) Berria zen, oraino uki-gabea(Or Mi 44)
• (-ra + gabe) Santa Kruz oraindik Lekunberrira gabea zala Or Scruz 82
(13) Adibide hautatuak bakarrik jaso ditugu: bereziki, adibide lexikalizatu gabeak jasotzen ahalegindu gara.
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b) Izenondoa + gabe (adibide bakarra!)

Illargi-erdi edo gau oso illun-gabe ori luzexeago bada ere, illun osorik etxunate (Or
QA 116)
3. "(Como segundo miembro de compuestos sustantivos) Algunos compuestos
estan plenamente lexicalizados (cf, atsekabe, nahigabe, us tekabe, etc.),"
• Partizipioa + gabe (ik. gabetasun): zubereraz, batez ere.
Izan bagea gerra uts 'El no tener' RIs47
N eure beldurrak, neure buruaz /ido izan gabeak naduka {ihes egina} (Ax
287)

Mariaren sinhestiak Ebaren sinhetsi gabiaz Jinkoari ziizen egin lizon (Bp 11
98)
Aithor ezazillehenago zure jakin gabia (Mst I 2, 3)
Franzesaren Heuzkarala itzulziaren neke handiak eta ene heuzkararen aski untsa
jakin gabiak [ ... ] izitzen eta gibeltzen nindizien (AR 4s)
Sira, gaiski egin ziinian / hil arazi gabia 'De ne pas les tuer' (Xarlem 1114)
• IS mugagabea + gabe:
Aitzineko manamendua abolitzen da bere debilitateagatik eta probetxu gabeagatik
(L~ He 7)
Ezazula othoi beha ene esker gabera (EZ Man 11 11)
Argaltasunak edo aginte gabeak dakar aldi txaarra(Mg CC 219)
Abereen gaitzik guzienak ardura gabetik oi datoz (It Fab 59)
11. Izena eta izenondoa

1. lzena: 'necesidad, carencia, falta; pobreza)

Orhoitu gabe bere leheneko gabeaz (Ch III 7, 3)
[Lagun urkoari] emanaz beraren gabeak edo premiak eskatzen duen gauza (Mb
OtGai III 255)
Zure J ainkotasuna eta gizontasuna enplegatu izan ditutzu ene gabearen bethetzen
(Brtc 73)

Ezin obeagoa, utsik ta gaberik ez duana (Ub 126)
Ez dugu behar lurrean, / aise bizirik etxean, / utzi laguna gabean (Elzb Po 197)
• -en + gabe:
Beti trabaillatzen zelarik, gauza ororen gabian zela (AR 248)
Onerako gogoaren gabea eta gaitzerako 'fnakurtasuna (AA 1 398)
2. lzenondoa: 'necesitado, pobre, (el) que no tiene'.

Bere aziendetarik gabeei parti limosna (EZ Man 1 113)
Gabeak hatsa karats 'Le pauvre) (0 Pr 173)
Billatzen ta eskatzen ez duen gabeak iza1'l ez oi du nai duenik (Mb IArg 11
309)
Euskara aski eskasa eta gabea da /onema-kontuan (MEIG VI 134)
Eskema baten bidez honela adieraz daiteke OEHk gabe hitzari ematen dion azpikategorizazioa:
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(14)
I. POSTPOSIZIOA

11.

1.1. 'Sin' ... (IS IPart.l ... + gabe)

11. 1. 1zena:
'necesidad, carencia, falta; pobreza'
Orhoitu gabe bere leheneko gabeaz (Ch III
7,3)

I.2.Bigarren osagai "izenondo (-balioko)"
elkarteetan (asko erabat lexikalizatuak).
a) IS + gabe:

Bizitza eriotzabaga eta sekulakora (Cap
35s)
b) Partizipioa + gabe
[Bi behi] behinere uztarririk yasan gabeak
(Lg I 528)

IZENA ETA IZENONDOA

11.2. Izenondoa:
'necesitado, pobre, (el) que no tiene'.
Bere aziendetarik gabeei parti limosna
(EZ Man I 113)

I.3.Bigarren osagai "izen(-balioko)" elkarteetan (batzuk erabat lexikalizatuak).
a) Partizipioa + gabe
Beldurrak, neure buruaz lido izan
gabeak naduka (ihes egina} (Ax 287)
b) IS mugagabea + gabe
Abereen gaitzik guzienak ardura gabetik oi datoz (It Fab 59)

Nabarmena denez, artikulu honetan aztertzen ari garen egitura lexikoaren (xgabe)
jatorrian OEHko 1.2 eta 1.3 eraikuntzak ditugu; izan ere, gure -gabe elkarteak goragoko 1.2 eta 1.3 egituren forma lexikalizatuak baizik ez lirateke izango.
Dena dela, baldin eta -OEHk ezarri duenez- goiko 1.2 eta 1.'3 ataletako gabeak
postposizioak badira, lehengo auziak askatu gabe segituko luke: nola izan liteke
bigarren osagai den postposizio batek izenondoak eta izenak sortzea? Hala eta guztiz
ere, gure ustez OEHko 1.2 eta 1.3 eraikuntzetako gabeak nekez har daitezke postposiziotzat.l 4 1zan ere, EGLU-1ean esaten denez, postposizioak "perpausen sintagmen
arteko erlazio gramatikalak adierazten dituzten forma askeak" badira, ez dirudi 1.2
eta 1. 3 ataletako gabeak definizio horretan erraz sar daitezkeenik: lehenik, horrelakoetan gabek sintagma barneko erlazioa adierazten duelako eta ez sintagmen artekoa;
bigarrenik, horrelakoetan gabek adizlagunek bideratzen duten "erlazio gramatikala"
adierazten ez duelako. Bestalde, postposizioen ezaugarrietako bat kasu-marka aldagaitza hartzea da (diru(rik) gabeep), baina 1.2 eta 1.3 egituretan gabe hitzak ia edozein
determinatzaile (mugatzailea, erakuslea ) eta kasu-marka (absolutiboa, ergatiboa,
datiboa, genitiboa, inesiboa, adlatiboa ) har dezake, aurreko elementuekin batera
izenondo baten edo izen baten zeregina betetzen baitu dagokion izen-sintagman.
Beraz, 1.2.ko adibideetan gabe adjektiboa da. Zehatzago mintzatuz, predikatuak
seinalatzen dituen morfema adjektibala dela esan daiteke. Eta kategorizazio hau (izenondoa), hain zuzen ere, ondo ezkontzen da gaberi dagozkion forma eratorriekin
(gabetu, gabezia, gabekiJ gaberik J gabekeria, gabetasun ... ): hots, izenondo baten gainean
erraz eratzen dira halako eratorriak.
(14) Azpimarratzekoa da Sarasolak bere hiztegian (EH) Hgibel hitzaJ) izendapen bereziaren bidez
sailkatzen duela gabe hitza eta ez postposizioen artean.

XABlER ALBERDI; JULIO GARCIA; INAKI UGARTEBURU

18

Bestalde, I.3.ko adibideak ikusirik, kontsidera daiteke marginalki gabe izen kategoriakoa ere izan daitekeela, nahiz eta egitura oso emankorra ez izan. Hain zuzen, 1.3
egituraren emankortasun apalak esplikatuko luke izen kategoriako xgabe elkarteen
urritasuna.
Ondorioz, onartu beharko dugu gabe postposizioaz (1.1) gainera, funtsean gabe izenondoa (1.2 eta 11.2) eta gabe izena (1.3 eta 11.1) ere badirela. Proposamen hori ez cia
hain burugabea, kontuan harturik kategoria eta esanahiaren aldetik erabateko kidetasuna edo parekotasuna dagoela bi egituren artean: 1.2 eta 11.2, biak dira izenondoak eta 'ez duena' adierazten dute funtsean; 1.3 eta 11.1, biak dira izenak eta
'gabetasuna, eza, falta' adierazten dute funtsean.
Esplikazioak esplikazio, guk hemen honako hau azpimarratu nahi dugu: -gabe
elkarteak, OEHko 1.2 eta 1.3 sintaxi-egituretatik eratorritako forma lexikalizatuak baizik ez dira. Eta funtsean lexikalizazio horretan ez da kategoria-aldaketarik burutu, 1.2
eta 1.3 ataletakoak izenondoak eta izenak baitira. Kontuan har bedi maiztasunari begira ere ez dagoela kontraesanik: bien artean, 1.2 egitura da emankorrena ("forma' infinidad de compuestos") eta horregatik gertatzen da -gabe gehienak izenondoak izatea.
Adberbio erabilerari dagokionez, gabe postposiziotik (OEHko 1.1 egituratik) abiatuta esplika daitezke halako erabilera eta adierak: are gehiago, horrelako zenbaitetan
-gabe adberbio lexikalizatua (bidegabe) eta lexikalizatu gabeak (bide gabe, bide baga... )
eta eratorriak (bidegabeki(ro)} bidegabezki} bidegabero... ) lehian sartzen dira. Oro har,
bide hau ez da hain emankorra. 15
Gauzak horrela, orain hobeto ulertzen da agian zergatik sortzen zaizkigun kategoria desberdinetako hitz-elkarteak: lehenik eta maizenik, izenondoak (burugabe)
amaigabe... ); bigarrenik, izenak (atsekabeJ nahigabeJustekabe... ); eta hirugarrenik,
adberbioak (etengabe ... ).
Dena dela, izen kategoriakoei dagokienez, honakodatu hau azpimarratu beharra
dago: izenak diren -gabe elkarteetariko asko eta asko Larramendiri (batez ere Diccionario Trilingiie ospetsuari) zor dizkiogu. Batik bat, Larramendi, Afiibarro eta Harriet
hiztegigileek atera diote etekina bide horri, zenbaitetan eskueran zuten -gabetasun I
-gabekeria I -gabezia aukeren kaltetan. Nolanahi ere, etorkizuneko lexiko-sorkuntzari
begira ez dirudi lehia horretan -gabe nagusituko denik izen berriak eratzeko orduan.
Ondoren, hiztegiz hiztegi eskainiko dugu salbuespenen kategoria lexikoari
buruzko informazio gramatikala.

• HB
(15)

azkengabe izond
bidegabe iz eta izond
langabe iz eta izond
(15) Adberbio erabilera onartzen duten barzuk (azkengabe, baztergabe) zenbairetan mailakatzaile gisa
ere erabiltzen dira:
Jaungoiko azkengabe arteza eta onak, zuzendu dau .. . (Irz Azald 21)
Azkengabe jakintsu ta egiaren iturri zeran Jaun handi orrek ... (KlkG 84)
Zure zer-izan mei mearekin eta muifiarekin gertatzen baita, eta azkengabe mei ta sarkor danez ... (Or QA183)
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·OEH16
(16)

arduragabe izond; (adb); ( iz)
argigabe izond; iz ('eclipse')
arnasgabe iz ('indar falta')
arrazoigabe izond; (iz)
atergabe adb; (izond)
atsekabe iz; izond
axolagabe izond; (adb); iz (Lar)
azkengabe izond; (iz); (adb)
baztergabe izond; (adb); (iz)
bidegabe iz; izond; adb
bizigabe izond; iz (?)
burugabe izond; adb
dohakabe izond; iz (Lar)
eragabe izond; iz (Lar, An, A)
errespetugabe. .-. izond; (iz) ('errespetu falta')
errugabe izond; (iz) (Or)
eskergabe izond; iz (Lar, An, H)
etengabe izond; adb [maizago]
ezagueragabe izond; (iz) (Lar)
ezagutzagabe izond; (iz) (Lh)
fingabe izond; finbaga (adb)
ezkongabe izond; (iz) (Lar)
lokabe izond; iz (Lar)

gogogabe iz (Lar, An, H); izond
gozogabe izond; (adb); (iz) (Lar)
gorpuzgabe izond; (iz) (Lar, Or)
gupidagabe izond
hezurgabe izond; iz (Hb, Lh); iz
ilegabe izond; (iz 'calva')
indargabe izond; (iz) (H)
itxuragabe izond; (adb); (iz)
izengabe izond; (iz) (H)
kabugabe izond; kabu baga adb
kaltegabe izond; (iz) (Lar)
kemengabe izond; (iz) (Lar ... )
konortegabe iz 'desmayo' (An)
kordegabe izond; (iz) (Lar, An, H)
langabe (iz); izond
legegabe iz / izond
letragabe iz / izond
logabe izond; (iz) (Dv - > H); lobage iz (Lar, An, H)
jakingabe izond; iz (Izt, Dv; SP, H)
jangabe iz (Lar, Ail)
jangabeko / janbako iz ('falta de comida')
ainbaga / aingabe adb; (iz)

• EH17
(17)

aberrigabe iz
adingabe izond eta iz
aingabe adlag
arduragabe izond eta (adlag)
atergabe adlag (Goi); (izond)
atsekabe iz
axolagabe izond eta (iz (Goi»
behargabe iz
bidegabe iz; adlag; izond (Zah)

bizigabe izond eta iz
burugabe izond eta (adlag)
eragabe izond eta (adlag)
eskergabe izond eta (iz)
etengabe izond eta (adlag)
fedegabe izond eta iz
itxuragabe izond eta (adlag)
jainkogabe izond eta iz
langabe iz

legegabe izond eta iz
logabe iz
materiagabe izond eta (iz)
nahigabe iz
ornogabe izond eta iz
pozgabe iz
sinestegabe izond eta iz
taxugabe izond; (adlag); (iz).
ustekabe adlag; iz; (izond)

ezkongabe izond eta iz
jakingabe (iz); izond
lokabe izond; (adlag); (iz)
oharkabe adlag; (izond)
sinesgabe izond eta iz

(16) Parentesien artean erabilera berezi eta markatuak eman ditugu, erabilera urriak, alegia.
(17) Parentesien artean emango ditugu erabilera berezi edo markatuak, alegia, maiztasun apalagoa
dutenak.
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• ELHUYAR

(Blh.)

(18)

1 adingabe iz / izond
2 adingabe iz / izond
ahalkegabe iz / izond

erlijiogabe iz / izond
errugabe iz / izond
fedegabe iz / izond

ahoskabe iz / izond

gogogabe izond; iz (Ipar)

arnasgabe izond; iz
atsekabe iz; izond
azkengabe izond; iz; adb
behargabe iz
bidegabe iz; adb
bizigabe iz / izond
damugabe iz / izond
dohakabe izond; iz
eragabe izond; adb
erdigabe iz / izond (Biol.)

herrigabe iz
hezurgabe izlag; iz / izlag (?!)
jabegabe izond
jainkogabe iz / izond
langabe iz
legegabe iz / izond
materiagabe iz / izond
nahigabe iz
ornogabe iz / izond
sinestegabe iz / izond

taxugabe izond; adb
ustekabe iz; izond; adb
zorigabe izond; iz
jaikigabe iz
jakingabe iz / izond
atergabe izond; adb
ezkongabe iz / izond
ikasgabe iz / izond
lokabe izond; iz; adb
oharkabe adb; izond
sinesgabe iz / izond

Beraz, orain arte erakutsi ditugun osaera posibleak honela labur daitezke, onarturik, hala ere, kategoria bakar batekoak diren hitz elkartu (izenondo elkarte "huts",
izen elkarte "huts" eta adberbio elkarte "huts") gutxi daudela eta ondorengo aurkezpena neurri handi batean abstrakzio bakuntzailea dela.
(19)
XGABE IZENONDOAK

XGABE IZENAK

XGABE ADBERBIOAK

. + ga b}
2 a. iz [1Z
e iz 19

la. izond[iz + gabel izond
adargabe, adingabe, amaigabe, aberrigabe, atsekabe, behargabe,
baliogabe, beldurgabe, bihozgabe, bidegabe, langabe, logabe, nahibizargabe...
gabe, pozgabe...
lb. izond{ad + gabe}izond
2b. iz[ad + gabeJ iz
bukatugabe, heldugabe, hezigabe, jakingabe, jangabe, lokabe. . .
landugabe, ohitugabe, ondugabe, [Erabilera markatu edo berezehaztugabe. . .
ziak dira, gehienetan}

3a. adb[iz + gabe} adb
atergabe, bidegabe, burugabe,
etengabe . .. [Gutxi batzuk dira}

le. izond[izond/adlag ... +

penak diraJ
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3b. adb[ad + gabeJadb

oharkabe, ustekabe... [Salbuespenak diraJ
3a. adb[izord? + gabeJadb
aingabe / ainbaga ... -[Salbues-

gabe}izond
berdingabe, noragabe...
(Salbuespenak dira}

]akina, horrelako elkarte askoren aldamenean xgabeko tankerako "izenlagunak" ere
agertzen zaizkigu. Halakoak sintaxi-egitura askeetatik (x gabeko) bereizi dira, lexikalizazioaren ondorioz: edo esanahi-lerradura jasan dute egitura askeen aldean (bide(rik)
gabeko # bidegabeko), edota kategoria-aldaketa (izenondo erabilera) onartzeko erraztasun handia dute.
(18) Hau da, zalantzarik gabe, emankorrena, elkarte gehienak lehenik izenondoak direlako eta bigarren mailan onartzen dutelako bestelako kategoria (izena edo adberhioa).
(19) Sail honetak'o batzuk, jakina, izenondo gisa ere erabiltzen dira, kategoria batetik besrerako
aldaketak erraz gertatu ohi dira eta: erlijiogabe, eskolagabe...
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XGABE HITZ ELKARTUEN ZERRENDA 20 (ORDENA ALFABETIKOA)

Hiztegiak adierazteko erabilitako kodeak:
HB=
HBB=

1
2

OEH=
OEHe=

3
3

EEBS=
EH=
Elh,=

4
5
6

t

(20)

aberrigabe (1, 2, 5, 6)
adargabe (1, 2, 3, 5)
adeigabe (6)
adimendugabe. .. (3)
adimengabe(ko) ... (3, 5, 6)
adingabe(ko) (1,2,3, 5,6)
adoregabe (3, 5, 6)
agerigabe (5, 6)
ahalkegabe ... (3, 4, 5, 6)
alkegabeko (3)
ahoskabe (3, 5, 6)
aiherga (3, 6)
aihergabe (3 ')
aingabe ... (3, 5, 4 = 6 haingabe)
aingabeko (5)
ainbagako/ainbako (3, 6)
akasgabe (4, 6)
akatsge (3)
aldagabe (3, 6)
amaigabe(ko) (1, 2, 3, 4, 5, 6)
antolagabe (3 ')
antsikabe. .. (3, 5, 6)
antzegabe ... (3, 5)
arantzagabe (6-BoT.)
arduragabe (1, 2, 3, 4, 5, 6)
argigabe (3)
argitaragabe ... (2, 3, 4, 5, 6)arimagabe (3, 5)
arimagabeko ... (3,5)
arnalgabe (3)
arnasgabe (3; 6)
arrazoigabe(KO) . .. (3)
arrazoigabe (5, 6)
arrazoigabeko (5, 6)
artagabe (3, 5, 6)
asegabe (6)
asege (3)

askigabe (3, 5)
atergabe (1, 2, 3, 4, 5, 6)
atergabeko· ( 1, 3, 5)
atorragabe (4)
atsekabe (1, 2, 3, 5, 6)
axolagabe (1, 2, 3, 5, 6)
azentugabe (6- HIZKL.)
azkengabe (1, 2, 3, 5, 6)
azkengabeko (3, 5)
azpikeria-gabe (4)
babesgabe (5, 6)
baldintzatugabe (6-PSIKOL.)
baliogabe (1,2,3,4, 5, 6)
baregabe (3')
bataiagabe (3, 5)
baztergabe (1,2,3,4,5,6)
baztergabeko (3, 5)
behargabe (?2, 3, 4, 5, 6)
behargabeko (3, 5)
behargabeko (1)
bekatugabe (3, 5)
belarrizilogabe (?2)
beharri-zilogabe (3)
beldurgabe (1,2, 3,4, 5,6)
beldur gabeko ... (3)
beldurgabeko (5)
berdingabe (1,2,3,4,5,6)berdingabeko ... (3, 5)
bidegabe (1, 2, 3, 5, 6)
bidegabeko (1, 3, 5)
bidegabeko (6)
bihozgabe (1, 2, 3, 4, 5, 6)

bihozgabeko (3, 5)
bilogabe (3, 6)
bizargabe (1, 2, 3, 5, 6)
bizargabeko (3)
bizigabe (1, 2, 3, 5, 6)

(20) Adibide berri(ago)etarako ikus 5.1 azpiatala.
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bizigabeko (3, 5)

bukagabe... (3, 5)
bukagabeko (5)
bukagabeko (3)
bukatugabe (1, 2, 3)
burugabe (1,2,3,4,5,6)
burugabeko (5)
burugabeko (3, 6)
burutugabe (3, 5, 6-HI2KL.)
damugabe ... (3, 6)
denbora gabe (3)
denboragabe (6)
ditxagabe. .. (3, 5, 6)
dohakabe (1, 2, 3, 5, 6)
dohakabeko (3)
dudagabe ... (3, 5)
dudagabeko ... (3, 5)
dudagabeko (6)
eitegabe (3, 5, 6)
elizgabe. .. (3, 5)
elizge (3 elizgabe sar., 5, 6)
emazte-gabe (3)
emaztegabe (6)
eragabe (1,2,3,4, 5,6)
eragabeko (3, 5)
erdaingabe (3, 5)
erdigabe (6-BIOL.)
erlijio-gabe (3)
erlijiogabe (5, 6)
erlijiogabeko (5)
erraigabe (?2, 3, 4, 5, 6)
erraigabeko (3, 4)
erremedio(rik) gabe (3)
erreparogabe (3)
errespetugabe... (3, 5, 6)
errugabe (1,2,3,4,5,6)
errugabeko (3, 5)

errukigabe (1, 2, 3, 4, 5, 6)
errukigab.eko (5)
errukigabeko (3)
eskasgabe (3)
eskergabe (1,2,.3,4,5,6)
eskergabeko (5)
eskergabeko (3)
eskolagabe (1, 2, 3, 5, 6)
eskolagabeko (5)
eskolagabeko (3)
estakurugabe (3, 6)
etengabe (1, 2, 3,4, 5, 6)
etengabeko . .. (5)

etengabeko (3, 6)
ezagueragabe (3, 5)
ezagueragabeko (3, 5)
ezagungabe... (3, 5, 6)
ezagungabeko (3. 5)
ezagutugabe ... (3,5)
ezagutugabeko (3)
ezagutzagabe (3, 5, 6)
ezagutzagabe<ta)ko (3)
ezkongabe (1, 2, 3, 4, 5, 6)
ezkongabeko (3)
eztabaida-gabe (4) / eztabaida(rik) gabe (3)
fedegabe (1, 2, 3, 5, 6)
fedegabeko (1, 3, 5)
fedegabeko (6)
fingabe... (3, 5)
fingabeko (3, 5)
funsgabe (1, 2, 3,4, 5, 6)
bihozgabeko (3, 5)
funsgabeko (6)
gaingabe (6)
gaitasun-gabe (3)
gaitasungabe (6)
gaizgabe (1, 3,4, 5)
gaitzgabeko . .. (3) / gaizgabeko (5)
gandugabe (4)
ganoragabe (1, 2, 3, 5, 6)
ganoragabeko (5)
ganorabako (3, 5, 6)
garrantzi-gabe (4)
gatzgabe (1, 2 F, 3, 5, 6)
gatzgabeko (5)
gatzgabeko. .. (3, 6)
gizagabe (6) [3 gizagabetasun]
gogogabe. .. (3, 6)
gogogabeko (3)
gorpuzgabe (1,2, 3, 5,6)
gorpuzgabeko(3,5)

gozogabe (1,2, 3,4, 5,6)
gupidagabe (1, 2, 3, 5, 6)
gupidagabeko (3)
gustugabe (3, 5, 6)
hankagabe (4, 5, 6-BI01.)
hastegabe (5»
haste-gabe (3)
hats-gabe (hasgabe*) (1,2,3)
hegogabe (6-2001.)
heldugabe (1, 2, 3,4, 5, 6)
heldugabeko (3)
hostogabe (6-BoT.)
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herrigabe (4, 6)
hezigabe (1, 2, 3, 4, 5, 6)
hezigabeko (3, 5)
hezurgabe... (3, 6)
hezurgabeko (3)
hobengabe (1,2,3',5,6)
hondargabe (1, 2, 5, 6)
hondogabe (1,2, 3',4, 5,6)
horzgabe (1,2, 5,6)
ikasigabe / ... (3, ?4)
ikasgabe (3, 6)
?ikutugabe KO (3')
ilegabe (1, 2, 3, 5, 6)
ilegabeko (3)
indargabe (1, 2, 3, 5, 6)
indarge (6 / 3: IK. indargabe)
irendugabe (3, 6)
irentsigabe (6: mailegu irentsigabe)
isatsgabe (1,2, 5, 6)
itxuragabe (1, 2, 3, 5, 6)
itxuragabeko (1, 2, 5)
itxuragabeko (3)
izangabe (3)
izangabeko (3)
izarigabe (1,2,3,5,6)
izarigabeko (3, 5)
izengabe (1, 2, 3, 5, 6)
izengabeko (1, 2, 5)
izengabeko (3)
jabegabe (1,2,3,5, 6-zuz.)
jabegabeko (5)
jaikigabe. .. (3, 6)
jainkogabe (1,2,3,4, 5,6)
jakingabe ... (3, 5, 6)
jangabe ... (3)
jangabeko/janbako (3)
jardungabe (4)
kabugabe (3, 5, 6)
kabugabeko (3)
kafeinagabe (1, 2)
kalipugabe (3, 6) .
kalipugabeko (3)
kaltegabe (2, 3)
kaltegabeko (3)
kandugabe (6-BOT.)
kaudimengabe (3, 6)
kemengabe ... (3, 5, 6)
klorofilagabe (4)
koloregabe (1, 2, 5, 6)
kolore gabe (3)

kolorga (3, 5, 6)
konortegabe . .. (3)
konprenigabe (4)
kontugabe (3, 5, 6)
kontzientzigabe (4)
kordegabe (3)
koskagabe (3, 6-BoT.)
kulpagabe (1, 2, 3,4, 5, 6)
kulpagabeko (3)
kutsaduragabe (4)
kutsugabe (1,2, 3,4, 5,6)
kutsugabeko (3)
landugabe (1, 2, 3, 4, 5,6)
langabe (1,2, 3,4,5,6)
langabeko (3)
legamiagabe(ko) (1)
legamiagabe(ko) (2, 3)
legegabe (1, 2, 3, 5, 6)
lehorgabe ... (3)
letragabe (1, 2, 3, 5, 6)
letragabeko (3, 5)
logabe ... (3, 5)
lohigabe (1,2, 3, 5,6)
lohigabeko (3)
lokabe (1, 2, 3, 5, 6)
loregabe (3, 4)
lotsabako (5)
lotsagabe (1,2,3,4, 5,6)
lotsagabeko ... (1, 2, 3, 5)
lumagabe (1, 2, 3, 5, 6)
mamigabe (1, 2, 5,6)
markagabe (3 ')
materiagabe (1,2,5,6)
materiagabeko (5)
menderagabe (4)
merezigabe (3', 6)
mihigabe (1,2,5,6)
MoLdEGABE

(1, 2, 5, 6)

moldegabeko (5)
mugagabe (1, 2, 3',4, 5, 6)
nahasgabe (3', 5, 6)
nahigabe (1,2, 3',4,5,6)
neurrigabe (1,2,3',4,5,6)
neurrigabeko (1, 2, 5)

neurrigabeko (6)
noragabe (1, 2, 3', 5, 6)
notagabe (4, 5,6)
odolgabe (1,2, 3',4,5,6)
ogengabe (5, 6)
oharkabe (1, 2, 3', 5, 6)
oharkabeko (1, 5)
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ohitugabe (1, 2, 5, 6)
ondugabe (2, 5, 6)
orbangabe (2, 3',4 (orbaingabe), 5)
ordaingabe (6)
ordenagabe (2, 5, 6)
orekagabe (6)
ornogabe (1,2, 5,6)
osagabe (5, 6)
ospegabe(Ko) (3', 5, 6)
ospegabeko (5)
pairugabe (6)
paregabe (2,3',4,5,6)
paregabeko (2, 5)
paregabeko (6)
pertsonagabe (6- HIZKL.)
petalogabe (6-BoT.)
pozgabe (2, 3', 5)
premiagabe (2)
probetxugabe (2, 5, 6)
senargabe (2, 5, 6)
sengabe (2, 5, 6)
sengabeko (2, 5)
sepalogabe (6-BoT.)
sinesgabe (2, 3' sinisgabe, 4)
sinestegabe (2, 5, 6)
sustraigabe (2, 5,6)
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tatxagabe (2, 5)
taxugabe (2, 3', 5, 6)
taxugabeko (2, 5)
tolesgabe (1,2,3',4,5,6)
t(hJonagabe (3 ')
trebegabe (4)

ukigabe (2,3',4,5)
urrikigabe (3', 6)
usaingabe (2, 5, 6)
usaingabeko (5)
?usatugabe (3 ')
ustekabe (1, 2, 3', 5, 6)
zaingabe (6)
zaporegabe (6)
zehazgabe (4, 2-F)
zehaztugabe (2-A, 3,4, 5,6)
zemaigabe (3 ')
zentzugabe (2, 3',4, 5, 6)
zentzugabeko (5)
zigorgabe (6)
zolagabe (2, 5)
zorigabe (3', 4, 5, 6)
zorigabeko (6)
zuhurtzigabe (6)
zuzengabe (2, 4, 5, 6)
zuzengabeko (2, 5)

4. Hots-aldaketak
4.1. gabe-ren aldaera dialektalak: sailkapena (bako, bage, bagako, ge... )
Gabe hizkiak bi aldaera nagusi ditu, kontsonanteen metatesi edo trukaketaz sortuak: gabe eta bage (Mitxelena, 1976: 12.22; cf. gibel/bigel, eta abar). Hauen ondoan
bada herskari ahostuna duen -kabe aldaera ere (cf. infra 4.2). Bestalde, bizkaierazko
berrikuntza dugu baga aldaera, hitzaren amaieran maiz gertatu ohi den bokal-nahasteak sortua (baga/bage} bela/bele} laba/labe ... ).21
Aldaera hauen murrizketa ere gertatzen da, batez ere bizkaieran, bokal arteko
kontsonante igurzkaria galdu eta bokalak (berdinak edo desberdinak) bildu ondoren
(Mitxelena, 1976: 21.5; cf. bahe > -be). Honela sortzen dira -ga eta -ge aldaerak: 22 artega 'inquie~o', donga, deunga 'malo' (lit. 'sin don'), eskerga 'diffcil' (RS 250, lit. 'ingra(21) K. Mitxelenak dioenez (1977: 128): "No hay duda de que se trata de una innovaci6n vizcafna (cf.
prestamos como arata 'pato', fora 'flor', etc.), que no hay por que atribuir a causas foneticas. Ese dialecto
confunde en el sing. de la declinaci6n determinada, desde 10s primeros textos, 10s temas en -a y en -e ..."
(22) Azkuerentzat (1923.-25: 218) -ga/-ge dira jatorrizko aldaerak. Are gehiago, azken garaiko -ga/ge aldaeren murriztea eta gabe/bage aldaeren ugaritzearen arrazoia (hau da, atzizkia erabili beharrean
sekuentzialki erdal preposizioaren parekoa den euskal postposizioa ugaritzearen arrazoia) erdararen araberako jokaera mimetikoa litzateke.
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to'); ahalge 'vergiienza', de ahal 'poder'. Lexikalizazio-maila handiko aldaerak dira
hauek: gaur egun ez dugu halako hitz berririk sortzen atzizki hauek erabiliz; izan ere,
atzizkitzat har ditzakegu ez direlako beregain eta beti hitzaren atzean eta hari zuzenean loturik ageri direlako. Bestalde, aspaldiko testuetan (RS 1596, esate baterako)
ageri diren hitz hauek nekez uler ditzake gaurko hiztunak hitz soil modura ez bada;
hau da, lerratze semantikoaren ondoren galdu egin da oinarriaren adieraren (ahal) eta
hitz eratuaren arteko lotura semantikoa (ahalge). Are gehiago, gabezia esanahia ere
nekez suma dezake gaurko hiztunak artega bezalako hitzetan. Lexikalizazio-prozesu
hori, dena den, aspaldikoa izan daiteke, Mitxelenak adierazi bezala. 23 Hitz hauen
lexikalizatze edo ihartzearekin batera gabe hizkiaren erabilera nagusitu da. Dena den,
zail da esaten atzizki gisako erabilera honen murrizte eta indar galtzean euskararen
inguruko hizkuntzek eraginik izan duten, nahiz eta Azkuek horixe salatzen duen
(Azkue 1969: 218) gaztelaniazko eta frantsesezko 'sin' eta 'sans' preposizioen parekotasuna ikusita.
Aurreko paragrafoan azaldu ditugun aldaeren ondoan badira -ka eta -ke aldaerak
ere, -kabe aldaerari dagozkionak.
Azkuek bere hiztegian (Azkue: 1905 eta 1923) honakoak biltzen ditu Bizkaiko
eskualde bat edo besteko forma sinkopatu modura: 24 artega, donga/deunga/donge (Mendiburu, Agirre), edadega ('arbol bravl0'), elge, eskerga, gozaga, indarga, itxurga, kolorga,
lotsaga, sengaJ ulega; aseka, arteka (artega), atsaka ('sin ganas'), doaka (G ere bai), endeka (endatik) , egoska, egika, ganoka(?), geldika, geraka (gereka), gozaka (gozaga) , ikuzka,
inauska, inuska ('lelo, hurano', inauskatik), indarka (indarga), loka, moldaka.

Aldaera sinkopatu hauek aditz-izenari lotuak ere ager daitezke: -tzagaJ -tzakaJ
-tzake eta -t(z)eke.. . Oro har, Bizkaiko erabilera da, nahiz eta Gipuzkoako idazleek ere
erabili dituzten. 25 Azkuek honakoak aipatzen ditu: a/altzaga (RS), aspertzaka, betetzaka ('iru urte betetzaka' Lardizabal), dudatzaka ('indudablemente' Uriarte), egintzaga,
eltzaga, ezkontzaga, ezkontzaka, eztitzaga, isiltzaga, isiltzaka, parkatzaga (Aiiibarro),
sentitzaka ('insensiblemente' Mogel), uletzaga (?); betetzaka, dudatzaka, ezautzaka, oartzaka (Lardizabal), konsagratzake (Mendiburu)J asmatzaka ('no acertando' Arrese-Beitia), jakiteke. B·aina Azkuek berak aipatzen du idazle batek berak erabili ohi duela
gabe hizkia aldi berean (konsagratzake eta konsagratu gabe, Mendiburu).
Lehen aipatutako -ga/-ge atzizkiak bezala, oinarritzat aditz-izena hartzen duten
hauek ere ihartuak daude eta nekez sor daiteke gaurko euskaran halako berririk.
Azkuek berak ere aipatzen du asmatzaka Arrese-Beitiak sortu berria dela. Gaurko
hiztegiek jasotzen dituzten halako hitzak oso urriak dira. Elhuyar hiztegi elebidunean (Elh.) hauek dira sarrera lexikal modura jaso direnak: heltzaka, irentzaka, kentzeke, ohartzeke. Euskal Hiztegiak (EH) beste hauen lekukotasuna ere eskaintzen
digu:

(23) K. Mitxelenak dioenez (1977: 412): "El valor original del sufijo ha llegado a desconocerse hasta
el punto de que Oihenart vuelve a sufijarle -gabe-: ahalgue-gabe 'effronte' (Prov. 9)"
(24) -tzaka Beta G aipatzen du, Lardizabalen adibideak eskainiz (oartzaka Lard. Test. 177-21; betetzaka Lard. Test. 284-27)
(25) -tzake (AN?) dio Azkuek bere hiztegian, lekukotasunik eskaini gabe.
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(21)

aspertzeke, aspertzaka
gelditzeke, gelditzaka, gelditzeka
geratzeke, geratzaka
isiltzeke, isiltzaka
kentzeke

ohartzeke, ohartzaka, ohartzeka
Horietaz gain badira bat edo beste adibideen artean (garbitzeke, lantzeke). Forma
ihartu hautetatik bi baino ez ditu jaso Hiztegi Batuak: esateke, ohartzeke. Adibide
gehiago eskaintzen ditu Altubek (Altube, 1934: 27-28) aldaera hauek Beta G (Goierri) euskalkietakoak direla adierazi ondoren.
2er esanik ez dago lan honetan aztertzen ari garen gabe hitzari atzizkiak ezartzen
zaizkion neurrian aldaera fonetiko berriak sortuko direla. Esate baterako -rik eta -ko
atzizkidun formak: gaberik, bagerik, barik, bako (gabeko) ... Hauetako batzuk oso lexikalizaturik egon daitezke, adibidez Hiztegi Batuak bizkaierazko hitz modura jaso
duen lotsabako. Azken hori (-bako) da Bizkaiko hainbat eremutan bereziki hedatu
dena (lotsabako, ganorabako ... ), nahiz eta bestelakoak ere erabiltzen diren (lotsagabe,
ganoragabe ..,.). Bizkaiko -bako aldaeraren lexikalizazio-gradua nabaria da Azkuerentzat ere eta beti lotua idaztea proposatzen du nahiz eta testu zaharretako idazketa
beste era batekoa izan (Refranes y Sentencias: igi bagea, auzo bako . .. ).26
Aldaera bat eta besteren euskal testuetako lekukotasunak Orotariko Euskal Hiztegian aurki daitezke (ikusi 3.1.1. atala):
(22)
- bako: adimenbako, antzabako, arimaba(ga) ko, errazoaba(ga)ko, dudabako, erruba(ga) ko, etenba(ga)ko, kabubako.
- baga: antsibaga, damubaga.
- bage: alkebage, damubage, dudabage, erraibage, errubage(ko), etenbage(ko),,/inbage, gogobage, (gogabe), hezurbage, jabebage, kabubage, kaltebage, konortebage, kordebage, lobage.
- kabe: ahoskabe, antsikabe, titxakabe, errukabe.
- ge: akastge, elizge, erruge, gogoge, kemenge.
- ke: elizke.

Hauek dira bada, gabe hizkiaren aldaera fonetikoak (formari gagozkio, kategoria
eta beste zehaztasunetarako ik. supra 2. eta 3.1.):
(23)
1. Bereizia (hirz beregain edo gibel-hirz gisa): gabe
11. Lorua: -gabe / -kabe (oinarriari lorua)
1. aldaera fonerikoak: -gabe / -bage, -baga
2. aldaera sinkoparuak (barez ere B): -ga, -ge / -ka, -ke
3. adirz izenaren ondorengo aldaera sinkopatuak (barez ere B): -tzaga, -tzaka,

-t(z)eke
(26) "El proverbio correspondieote a 'casa sin fuego, cuerpo sin sangre' debe ser escrito no como 10
hizo el autor de Refranes y Sentencias y se transcribi6 en el Diccionario, sino unidos bako y bage a su y
odol en esta forma: subako etxea, gorputz odolbagea" (1923-25: 159)
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Ill. Atzizkidunak (idazkera lotua edo bereizia; ikusi 7. atala)
1. Flexio-atzizkiak hartzen dituztenak:
- gabe(t)an / bage(t)an
- gabe(a)z / bagez
- gabe(ki)ko
- gaberik(an), bagerik(an), gabarik, barik (baarik)
2. ta artizkia hartzen dutenek badute euskalkien araberako banaketa:
- G: gabetarik(an), bagetarik, gabetatik (? kopistaren hutsa, ikus GEH: 104)
- ekialdea (BN, Z): gabetanik(an), gabetandik(an), bagetanik Lar. 'Es pleonasmo de gabe/gaberik' (GEH: 104)
3. -ko atzizkiaren bitartez osatzen diren lexikalizazio gradu handiagoko aldaerak (GEH: 97 'gabeko y gabetako (Adnom.) forman innumerables compuestos mas 0 menos lexicalizados'). Gabeko garai eta euskalki guztietan ageri
da Z izan ezik. Lotsabakua, dirurik bakua, uste bakua Etxba Bib. (GEH 96)
- gabeko / bageko (baeko), bagako (bagaako)
- B: bako, baako
- gabeko(t)an, ba(a)koan
4. -ko atzizkia partitiboaren gainean ere ezar daiteke:
- gaberiko, bageriko
- bariko, bareko (txamarra hau poltsiko barekua da GBH: 98; Eta axolabarikoak arrastoak uzten ditu gainera, Euskaldunon Egunkaria, 1999-04-21)

Aldaera hauetaz gain badira hizkiari flexio-atzizkia eranstean bokal-egokitzapenez sorturikoak (B):
- baga > bagaa > bagea, pI. baga(a)k
- bagean > bagian I bagaan

4.2. -kabe aldaera
Arreta berezia merezi du -kabe aldaerak, euskararen estandarizazioan eta hitz
berriak sortzeko orduan aldaera bat edo beste hautatzea zail gerta daitekeelako (4.1
atalean azaldu ditugun beste aldaerek ez dute halako arazorik sortzen ihartuak dauden neurrian bakarrik erabiltzen direlako; haietan horixe dugu arazoa: tradizioa
aztertu eta lexikalizazio-gradua bereiztea).
Bi aldaera hauen artean (gabelkabe) herskari ahostun/ahoskabe txandaketa dago,
eta txandaketa hori zein ingurune fonikotan gertatzen den azterturik pentsa daiteke
oinarri edo lehen osagai den hitzaren amaierak erabaki dezakeela bat edo beste (ef.
txistukaria+herskari ahostuna: ez dalezta, hizpide eta abar). Arrazoi bera izango litzateke -kal-ke txandaketarako, Azkuek adierazi bezala (Azkue 1923: 156).27 Horretarako, bi ingurune aipatzen ditu Azkuek:
1. Txistukarien ondoren: biozka (Laukiniz, B), siniska 'incredulo'.
2. Aditzoinaren ondoren: egoska, egika 'incompleto', inauska, ikuzka.

(27) "En un principio este sufijo habra sido permutaci6n fonetica de ga ... por choque con 105 digramas ts y tz ... 0 por 5upresi6n de la terminaci6n de un tema verbal" .
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Baina aditzoinaren ondorengoetan gerta daiteke aldaera ahoskabea nahiz eta aditzoinaren bukaera txistukaria izan ez. Are gehiago, Azkuek berak aipatzen ditu beste
hainbat adibide arrazoi fonetikorik gabeak, bere ustetan sortu berriagoak (anaIogiaz?): aseka, arteka (artega), atsaka, doaka, endeka, ganoka(?), geldika, gozaka (gozaga),
indarka (indarga), loka, moldaka. Eta -kabe: atsakabe, atsekabe, antsikabe, ajolakabe, gazkabe, garkabe, ustekabe.
Axularrek ere antsikabe, atsekabe darabil bidegabe, hondargabe, gozogabe, paregabe...
aldaeren ondoan (Villasante, 1981: 75). Azken urteetako hiztegigileek etengabe izan
dute zalantza eta neurrigabe, liluragabe ... eta interesgabe bezalakoen ondoan zehazkabe
edo gorpuzkabe (cf. Hiztegi Batuko gorpuzgabe edo Kintana, 1977 gorputz gabe 'incotporeo') bezalakoak proposatu dituzte (L.M. Mugica 1984).
Euskaltzaindiaren LEF batzordeak (Euskera, 1992-2: 808) honela biltzen ditu
datuok:
(24)
Lotsagabe modukoetan, batez ere lehen osagaia txistukariz amaitzen
denean, duda-muda ageri da sarri gabe eta kabe artean. Bizpahiru ohar
egin behar da, halere:
- Alternantzia hori bokal ondoren ere ageri da: antsikabe, atsekabe, ustekabe, zorikabe, (axolakabe) ... Baita oharkabe modukoetan ere. Ez dirudi, beraz, hots-ingurune jakin baten baldintzapen estuaz hitz egin
daitekeenik.
- Lehen osagaiaren amaierako txistukarietan zalantza ageri da, gainera,
gazgabelgatzgabe, akasgabelakatsgabe moduko bikoteen artean.
- Orainagoko elkarteetan, ez dirudi bodega/petaka hots-araua gehienetan betetzen denik: funskabe, horzkabe edo akaskabe gortuen ordez
funsgabe, horzgabe edota akasgabe ozenak dira askogatik nagusi.
Beraz, datu gehiagorik ez dugularik ezin esan dezakegu hots-inguruneak erabakitzen duenik bi aldaera hauen agerpena. Gainera antzeko zaIantza ikus daiteke
beste atzizki edo hizki batzuekin ere (cf. hausgarri; eragozgarri eta azkarri, euskarri)
baina badirudi, ora har, herskari ahostuna duen aldaera nagusitzen dela (Hiztegi
Batuan euskarri da -karri aIdaera duen bakarra eta hozpera bezalakoak gaitzetsi egiten dira euskara estandarrerako). Badirudi ez dela hots-ingurunearen araberako hautua, eta bai garai bateko herskari ahoskabe eta ahostunen arteko kidetasunaren
arrastoa (agian hitz hasiera edo hitz barneko agerpenaren araberakoa), Mitxelenak
proposatu bezala. 28
Egoera honetan Hiztegi Batuak orain arteko erabilera nagusiari kasu egin dio eta
gabe aldaeraren aIde makurtu da, nahiz eta lehen osagaiaren amaiera txistukaria izan:
bihozgabe, funsgabe, hats-gabe (hasgabe*), horzgabe, isatsgabe. Eta lehen osagaiaren
amaiera bokala izan arren: atsekabe, dohakabeJ ustekabe.
(28) K. Mitxelenak dioenez (1977: 254): "El sistema oclusivo del vasco antiguo contaba con dos
series de fonemas. Uno se componfa de constrictivas de arriculaci6n laxa, ya desde antiguo fricativas
entre vocales. Su anterior falta de sonoridad en inicial ha podido conservarse (... ) tambien acaso en las
variantes de ciertos morfemas, caracterlsticas de su empleo coma sufijos: -pe junto a -be, -ka (-ke) junto
a -ga, cf. baga, bage, gabe 'sin', etc."

29

XGABE TANKERAKO HITZ ELKARTUAK

Hiztegi Batuko horietaz gain badira Buskal Hiztegian txistukari + kabe modukoak, sarrera nagusi gisa (ahoskabe) edo adibideetan (bihozkabetu, pozkabetu, toleskabe).
Bestelako hots-ingurunea dutenak: lokabe, edo bokal ondorengoak (atsekabe, dohakabe, oharbe, ustekabe). Hitz hauek lexikalizatuak daude, zaharrak dira (antsikabe) edo
bietara ageri dira (antzakabelantzegabe, nahikabelnahigabe).
Elhuyar Hiztegiak sarrera bakarra dakar txistukaria + kabe modukoa (ahoskabe,
Bizkl.); besteak txistukaria + gabe erakoak dira: akatsgabe, arnasgabe, babesgabe, funsgabe, ikasgabe, isatsgabe, nahasgabe, sinesgabe, tolesgabe, bihozgabe, gatzgabe, gorpuzgabe,
horzgabe.

4.3. Euskalkien araberako banaketa
Gabe hitzaren aldaera fonetikoen banaketa dialektalari dagokionez, hauek dira
daturik aipagarrienak:
- Euskalki guztietan erabili ohi da baina gabe aldaera iparraldeko euskalkietan (OEH: 86 'gabe es propio de los dialectos septentrionales
- Gabe eta bage aldaerak euskalki berean, baita idazle baten lanetan bertan
ere, nahasian ageri dira.
- Mende honetan gabe aldaera nagusitu da.
- Bizkaierazko testuetan baga da aldaerarik zabalduena testu zaharrenetan
(eta 4.1 azpiatalean azalduriko bokal-elkarketen ondorengo aldaera fonetikoak), baita bage aldaera ere. XIX. mendetik aurrera gabe aldaera ere
aurki daiteke.
- Euskalki eta garai bereko testuetan, baita idazle baten testuetan ere, aldi
berean agertzen dira gabe (baga) aldaera eta gaberik aldaera atzizkiduna
(bagarik > barik). Aldaketa hau XIX. mendeko eta XX. mendeko testuak
erkatuz gertatzen da nabarmen.
- 4.1. azpiatalean aipatu ditugun beste aldaera atzizkidunen artean ere
banaketa bera gertatzen da: gaberik I bagarik (B), gabeko I bako (B) eta
abar.
t

).

Azpieuskalki, idazle eta testuetako erabilera zehatzen berri Orotariko Euskal Hiztegiak eskaintzen du (OBH: 86-108).

5. Gaur egungo erabilera eta emankortasuna
5.1. Elkarte sortu berriak
Aurreko ataletan azaldu dugu nola honelako elkarte berriak etengabe sortzen eta
zabaltzen ari diren (ikusi adibide modura Elhuyar hiztegiko hitzak 3.1.1 atalean).
Hitz berri hauen inguruan, ordea, hainbat arazo hartu behar ditugu kontuan:
- Erabilera urrikoak dira ohiko testuetan. Izan ere, beti du idazleak gabe
postposizio gisa erabiltzeko aukera eta horixe da aldizkarietan (Argia,
HABE, Egunkaria ... ) nagusitzen den joera. Badira, dena den, adibideak:
lurgabetu, papergabe Cindocumentado'), ziurtatzeke ...
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- Hitz berri hauek arIo berezietako hiztegietan sortzen dira, ora har (Ekonomia, Politika, Teknika ... )
- Hitz hauek maiz dute hitz bakarreko ordaina inguruko erdaretan, euskarak erabil ezin dezakeen bideetatik eratua, esate baterako a(n)- edo inaurrizkien bidez eratua.
Esan daiteke hizkera esparru berrietako beharrei erantzunez zabaltzen ari direla
hitz hauek. Horrela plazaratu dira, erdal aurrizkien ordain izan Iitezkeen euskal eraketa-ereduak (L.M. Mugica, 1984). Diccionario General y Tecnico elebidunean (DGT,
i.M. Mujika) hiztegian honako hauek aurki daitezke, besteak beste:
(25)

ditigabetu Cdestetar')
esangabe ('indecible')
interesgabezia ('desinteres')
kaltegabezia Cinocuidad')
liluragabetu ('desilusionar')
moralgabe ('amoral')
norgabe ('impersonal')
soinugabe ('atono')
sustraigabetu (' desarraigar')

Gerora ere hiztegi tekniko elebidunetan urratu da bide hori batez ere. Esan beharra dago, dena den, izenondo kategoriako hitz berriak direla zabaldu direnak; bakanak dira, ordea, izen kategoriakoak (tradiziozkoak ez badira -nahigabe- edo izen
nahiz izenondo izan daitezkeenak -lotsagabe-) edo aditzondo direnak (gabe hitzarekin sortuak ---etengabe- edo -ke atzizkidunak -kentezeke ohartzeke ELH-, sintaxiegituratik hurbilago daudenak). Bona hemen Euskalterm datu-baseak (1999)
eskaintzen dituenak, zein arlotakoak diren adierazita. Ez ditugu aipatuko Hiztegi
Batuak jaso dituenak edo tradizioan errotuak daudenak, ezta Elhuyar (ikusi 3.1.1)
edo urte hauetako hiztegi gehienetan ageri direnak ere:
J

(26)
IZENA + -GABE

adeigabe Erl
albumengabe BioI
alkoholgabe Merk
amaigabe Art (aditzoina + gabe?)
amaigabe Fil (aditzoina + gabe?)
amaigabe lod (aditzoina + gabe?)
amaigabe Merk (aditzoina + gabe?)
arantzagabe BioI
arartegabe Psik
arartegabe(ko )tasun Fil
arretagabe Zuz
artikulagabe Hiz
azalgabe / azal gabe Merk

azkengabe(ko) Fil
azukregabe Merk
babesgetu Pol
baimengabeko Zuz
baldintzagabe Fil =' incondicional'
baliogabe(ko) Zuz
baliogabeko Adm
baliogabeko Kir
baliogabeko Zuz
baliogabetu Zuz
baliogabe Zuz
basogabe BioI
berungabe Ind
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betegingabe FiI
bornegabe Mat
defentsagabe(ko) Zuz
determinagabe FiI
dimentsiogabe Kim
dirugabe Zuz
distiragabe Gar
distiragabe Ind
eraztungabe BioI
ernarigabe Med
esanahigabe Hiz
eskugabe(ko) Zuz
etxegabe PoI
etxegabeko PoI
formagabe Er!
fosfatogabe Merk
fruitugabe BioI
gakogabe BioI
gasgabe Merk
gastugabe Eko
gastugabeko Eko
harigabe Gar
indargabetu Zuz
iraupengabe Psik
itzuleragabe Mat
jabetzagabe Zuz
jainkogabe Ed
kalikulugabe BioI
karpelogabe BioI
kaudimengabe(ko) Eko
korapilogabe Merk
kupoigabe Eko
langagabe Gar

31

laukigabe Merk
lepogabe Merk
lurgabe Merk
mahukagabe Merk
motibogabe Hiz
mugagabeko Eko
muntagabe Merk
nerbiogabe BioI
obulaziogabe Med
oihartzungabe Zuz
oinordegabe Zuz
ondasungabe Zuz
ordeinugabe(ko )Zuz
periantogabe BioI
pipitagabe Nek
pistoigabe Art
profesiogabe Erl
puntagabe BioI
septatugabe BioI
soinugabe Hir
temagabe Hiz
testamentugabe(ko) Zuz
tonugabe Hiz
uztaigabe Nek
zedarrigabe BioI
zedarrigabe Hiz
zedarrigabe Med
zelomagabe BioI
zentrogabe Ind
zergagabe Nek
zigorgabe(ko) Zuz
zurroingabe BioI

PARTIZIPIOA + -GABE

(27)

agertugabe(ko) Zuz
arautugabe PoI
asegabe Kim
asegabe Psik
azaldugabe Psik
banatugabe Eko
betegabe(ko) Eko
betegabe Adm
burutugabe Hiz
erabakigabe Zuz
eraikigabe Adm
erdaindugabe ErI == incircunciso

espezializatugabe Ind
federatugabe Kir
gogartugabe Fi!
idatzigabe Ed
idatzigabe Zuz

jaiogabe(ko) Zuz
jasogabe Zuz
justifikatugabe Merk
konbinatugabe Ind
kontrolatugabe BioI
krea(tu)gabe FiI
lumatugabe Merk
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moteldugabe Ind
operkulatugabe Bioi
ordaindugabe Eko
ordaindugabeCko) Eko
osatugabe Zuz
osotugabe Fil

Aditzoina +

programatugabe Hir
sor(tu)gabe Fil
trenkatugabe BioI
zatitugabeCko) Zuz
zulatugabe Med
zulatugabeko Med

-GABE

(28)

aitorgabe Zuz
alboragabe Mat
argitaragabe Hiz
bereizgabe Eko
definigabe Mat
determinagabe Fil
erdigabe Med

ez-ezkongabe Adm
krea(tu)gabe Fil
kutsagabe Ed
moldagabe Psik
sor(tu)gabe Fil
ustelgabe Erl

Baina testuetara jo gabe, datu-basean bertan badira bietarako idazkerak, lotua eta
bereizia:
(29)

hezurrik gabe / hezurgabe
azalik gabe / azalgabe
estali gabe C?) Kir= 'no cubierto' / estaligabe Merk= (no cubierto'
baldintzatu gabe (?) Psik ='no condicionado' / kondizionatugabe(ko) Fil='incondicionado'

Esan gabe doa, idazkera lotuko hitz hauen inguruan bereizita idatzitako terminoak ere badira, batez ere erdal ordaina hitz bakarrekoa ez denean:
(30)
abereak lotu gabe, 'ganado suelto' (Bide Seinaleak, HPIN, EJ)
alkoholik gabe, 'sin alcohol'
baloirik gabe, 'sin balon'
bereizkeriarik gabe, 'no discriminatorio' (Europako Itunen Hiztegia)
beso gabeko, 'sin mangas' (cf. mahukagabe, uztaigabe, lepogabe ... )
birjarpen gabeko, 'sin reemplazamiento'
botorik gabe, 'sin voto'
disimulurik gabe, 'sin disimulo'
dote estimatu gabe, 'dote inestimada'
egosi gabe/gordin, 'natural/cruda'
erantzun(ik) gabe, 'non reponse'
erosketarik gabe, 'sin compra'
gainditu gabe, 'no apto' (Hezkuntza Saila, E.J.)
hedadurarik gabeko, 'inextenso'
irakaslerik gabe, 'self access'
isilgailurik gabe, 'sin silenciador'
itundu gabe, 'no concertado'
kalifikaziorik gabe, 'sin calificaci6n' (Hezkuntza Saila, E.J.)
klororik gabe, 'libre de cloro'
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konpentsaziorik gabe, 'compensacion excluida'
kontsolidatu gabe, 'no consolidado'
kontsumatu gabe, 'no consumado'
lanik gabe gelditutako langileak, 'main-d'oeuvre disponible'l 'redundant workers' (Europako Itunen Hiztegia)
prestatu gabe, 'sin preparar'
sugarrik gabe, 'sin llama'
zerga gabe, 'libre de derechos' (Europako Itunen Hiztegia)

Beste hiztegi batzuetan ere badira idazkera lotua ageri duten elkartuak baina
badirudi nekez jotzen dutela hiztegigileek bide horretatik. Zirkulazio Hiztegian,
esate baterako idazkera bereizia cia nagusi:
(31)

baimendu gabeko, 'no autorizado'
berunik gabeko, 'sin plomo'
distiragabe, 'mate'
distirarik gabe, 'no luminoso'
etengabe, 'continuo'
etenik gabe(ko), 'ininterrumpido'
gaitasunik gabe utzi
gidabaimena indargabetu, 'suspender el permiso de conducir'
indargabe uzte, 'suspension'
irteerarik gabeko, 'sin salida'
lotu gabeko animalia, 'animal suelto, en libertad'
sidekarrik gabe, 'sin sidecar'

Beste adibide batzuk:
(32)

alboragabe, 'no sesgado' (Epidemiologia Hiztegia, GEE)
egituragabelegitura gabe, 'no estructurada/inestructurada' (Psikologia Hiztegia, EHUUZEI)
kargugabetu (Kooperatiba Hiztegia, IVAP-HAEE)
sailkatugabea, 'no clasificado' (Udal Administrazioko Hiztegia, IVAP-HAEE)

.Beste hiztegi batzuetan, berriz, ezohiko maiztasuna ageri dute idazkera lotuko
formek (arloko erabilera gabe, hiztegigilearen proposamen edo aurreiritziaren ispilu
izan daiteke). Horrela, Enpresa Hiztegian (UZEI):
(33)
banatugabe, 'no'distribuido'
betegabe, 'no atendido'
emangabe, 'pendiente'
kaudimengabe, 'insolvente'
kaudimengabezia, 'insolvencia'
kobragabe, 'pendiente de cobro'
kotizatugabe, 'no cotizado'
ordaingabe, 'impagado'
ordaingabe, 'pendiente'
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Edo Ihardunaldi Medikoetako Hiztegian (OEE):
(34)

diferentziatugabe, berezigabeko, 'indifereneiado' (ef. bereizi gabeko DSM 111,
EHU)
heldugabe, 'inmaduro'

monosaturatugabe, 'monoinsaturado'
muzinagabeko, 'no mucinoso'
polisaturatugabe, 'poliinsaturado'
porlangabe, 'no cementado'
sintomagabe, 'asintomatieo'
transforrnatugabe, 'no transformado'

5.2. Erdal aurrizkien ordainak
Aurreko atalean adierazi dugu testuetan baino gehiago hiztegi tekniko elebidunetan ugaritu direla gabe hizkia lotua duten elkarteak. Bada horretarako eragile bat kontuan hartu beharrekoa. Azkuek berak aipatzen ditu erdarazko sinnumero, sin/in,
sinvergiienza, sansculotte sanssoucci, sansdent bezalakoak euskarazko ordainen pareko gisa.
Itzultzaileak (eta hiztegigileak) maiz du erdal hitzaren ordaina eman beharra.
Aztertzen ari garen egiturari dagokionez badira hainbat hitz edo egitura euskaraz
gabe hizkiaz sortutako elkarteen bidez ordain daitezkeenak:
J

(35)
hitz soilak: sorpresa (ustekabe), inocente (errugabe)
falto de: falto de juicio (zentzugabe), falto de animo (adoregabe)
in-: insipido (gatzgabe), incomparable (paregabe), inadvertidamente (ohartzeke), hisaturado (asegabe), inarticulado (giltzagabe)
des-Idis-: despreocupado (arduragabe)
a(n)-: adimensional (dimentsiogabe), amoral (moralgabe), atemporal (denboragabe)
sin: sinvergiienza (lotsagabe)
no: no casadolsoltero (ezkongabe), no clasificado (sailkatugabe), no acostumbrado (ohitugabe), no presentado

Dena den, eraketa-bideak ez datoz beti bat hizkuntza batean eta bestean eta
banan-banan aztertu behar dira hitzok euskal ordaina eman aurretik.
(36)
incruento es I non sanglant fr (odolgabe)
impagado es I non acquitte fr (ordaindugabe)
unemployed en I ch8meur, sans emploi fr / parado, desempleado es (langabe)

Eta ora har kontuan hartu beharra dago gabedun elkartuen bidez osa daitezkeen
egitura hauek beste bide batzuetatik ere osa daitezkeela euskaraz.
(37)
aitzakiarik gabeko / erantzunezin ('inapelable' fig)
bukaezin / amaigabe ('interminable')
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ezgaitasun / gaitasun ez(a) Cincapacidad»
gezatu, gatzgabetu Cdesalar')
hezigabe, gizabidearen kontrako, gaizki ikasi Cincivil')
inkoherentzia / koherentzia ez(a) Cincoherencia')
margul, koloregabe, kolorge ('incoloro')
moldagaitz / desegokitasun ('inadecuaci6n')

Euskarak honelako hitz edo egiturak erabil ditzake ordain gisa:
• Hitz soila: kamustu (desafilar); isolatu, bakartu (incomunicar), cf. komunikagabetu
(L.M. Mugica, 1984).
Euskal ordainak beste oinarri bat hartzen duenean, bestelako atzizki edo elkarterako bigarren osagairen bat har daiteke (gogaikarri, 'incomodo'). Dena den, euskal
hizkuntzan sortutako forma hauetan maiz gertatzen da euskal ordain bereziaren
ondoan erdarazkoaren forma mimetikoa ere badela (euskal usadiokoa edo berria:
deseroso/incomodo) edo erregistroaren arabera bereizten direla (geldo 'inactivo' I aktibitate gabe Geo 'inactivo').
• Aurrizkia (des-Iez-). Aurrizki honen esanahietako bat (ukapena edo kontrakotasuna, gabetasuna, zerbait edo nonbaitetik atera) bat dator gabe osagaiarekin: ustekabe
/ ezuste. Oinarritzat har dezake aditza (deserrotu; desestali, cf. estalgabetu), izena (deserria,
ezizen), izenondoa (desberdin) , aditzondoa (ezklarki) , aditz partizipioa (ezikusia). Oro
har,· erdarazko egitura aurrizkidunen ordaina euskal aurrizkiaren bidez osatzeko joera
izan da, euskal forma jatorragoen (postposizioa... ) kaltetan: ezlegezko, ezmoral,
eztrebe... Azken urteetan erdarazko no + partizipioa (no presentado), no + izenondoa
(no traumatico, no promiscuo) edo no + izena berezia (no Hodgkin) euskarara itzuli beharrak zalantza ugari sortu du hainbat aukeraren artean:
(38)

Ezikusia, ezentzuna bezalakoen antzera ez-agertu, ez-aurkeztu sortu izan
dira agertu gabe, aurkeztu gabe egituren kaltetan.
(39)

Ez-traumatiko, ez-gubernamental, ez-nahasi bezalakoak sortu dira traumatikoa ez den bezalako egitura parafrastikoen, gobernuz kanpoko postposizioaren edo nahasi gabe bezalakoen ondoan.
Halakoak bereziki ugaritu dira hiztegi batzuen proposamenen ondorioz. UZElren
Matematika Hiztegiak (1982) esate baterako honakoak dakartza: ez-bakar, ez-euklidear,
ez-harmoniko, ez-jator, ez-lineal, ez-nulu, ez-periodiko, ez-trukakor, ezoso (cf. osagabe
'incompleto').
• Aurrizkia kultur hitzetan (tema bati loturik): a(n)- edo in-.
Hitz hauek erabat ihartuak egon daitezke inguruko erdaretan eta beren euskal
ordaina euskal hitza (edo egitura) edo mailegua izan daiteke: incorporar (erantsi) ,
inculpar (errua egotzi), incienso (intsentsu), invertir (inbertitu Eko), incubar (inkubatu
Med).
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Honela sortutako euskal hitzaren oinarria gardena izan daiteke edo beregaina ez
den kultur tema. Oinarria gardena denean izan ohi da zalantza, bereziki:
(40)

anormal: anormal (?), baina ohizkanpoko, ezohi(z)ko, normala ez den(a)
atono: atono, azentugabe
acefalo: aze/alo (baina irud. buruzagi gabe, nagusi gabe)
analfabeto (cf. 'no alfabetizado' alfabetatu gabeko)
anestesia: anestesia (ildo beretik hiperestesia, parestesia . .. )
atomo: atomo

• Bigarren osagaitzat ezin, gaitz duten izaera-elkarteak ere maiz dira erdarazko inedo des- aurrizkidun hitzen ordain: eskuraezin, eskuragaitz ('inaccesible'), onarrezin
('inaceptable'), gaitzetsi ('desaprobar'). Baina hauek nekez sortzen dute gabe hizkiaz
osatutakoekin zalantzarik: (torpe' moldakaitz (Elh.), moldegabe (L.M. Mugica), moldakaitzlmoldagabe (LUR).
Badirudi hauxe dela biderik emankorrena erdarazko in- eta -ble aurrizki eta atzizkidun hitzen ordainak osatzeko: aldaezin, itzalezin, atzeraezin, atzemanezin, nekagaitz,
erregaitz . .. , baina duda(rik) gabe 'indudable'.

• Ez + aditza: ez betetze ('incumplimiento'), ez bertaratze ('inasistencia'), eta ez-agertulagertu gabe ('no presentado'). Ikusi supra (Cno + partizipioa" eta abar.
• Izena (absolutiboa edo partitiboa) + ez(a) , 'falta, carencia, penuria, pobreza':
inapetencialjateko gogo(rik) ez; inconsistencia I trinkotasunik ez(a). Baina aldi berean
'inconsistencia, informalidad' /untsik ez(a) I/unsgabetasun, /unsgabekeria.
• Gabe hizkia: postposizioa, (-rik) gabe, edo elkartea (-gabe). Hitz soilaren, aurrizkidunaren edo atzizkidunaren ordaina izan daiteke. Ikusi adibideak 5.1. atalean.
(41)

nulo: baliogabe
cobarde: bihozgabe (metaforikoa)
sin voto: botorik gabe
descubierto: estaligabe, estali gabe
non bati, no edificado: eraiki gabe
hyphe non-cloisonnee: hila trenkatugabe
incomplete, incompleto: osagabe
wingless: hegogabe (aptero)
semilla exalbuminosa (exalbuminee, exalbuminous): hazi albumengabe
apetalo: petalogabe
enervio, enervose (sans ner£): nerbiogabe

• Sintaxi-egitura edo forma perifrastikoa: harpide izateari utzi ('desabonarse'), ohitura lagarazi ('desacostumbrar', cf. 'desacostumbrado' ohitura(rik) gabe, ohitu gabe).
Maiz zalantza erakusten dute hiztegigileek: armak kendu I desarmatu ('desarmar'), kaltzioa galdulkendu I deskaltzi/ikatu ('descalcificar'). Aditzetan erabili ohi da bide hau
gabe > gabetu (axolagabetu, baliogabetu, bihozgabetzl ... ) eratorpenarekin batean (ikusi
infra 5.3).
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5.3. Erabilera-mugak
Bigarren osagaitzat gabe hizkia duten elkarteak euskal tradizioan aski errotuak
daude eta gaur egun ere hitz berriak sor ditzakete. Idazkeraren arazoa (lotua edo
bereiz) hurrengo atalean aztertuko dugun arren, komeni da hemen aipatzea muga
batzuk badirela elkarketarako. Muga horien barruan eratutako hitza zuzena izango
da, baina horrek ez du esan nahi gaurko hiztunak (edo hiztegigileak) berehalakoan
onartuko dituenik: lehen aipatu ditugun hainbat hiztegitako distiragabe, obulaziogabe
edo operkulatugabe (hauek ere hiztun askok postposizio gisara nahiago lituzketenak,
dudarik gabe) haien ondoan osa genitzake kapitalgabe, ordenagailugabe, mahaigabe edo
halakorik? Dena den, usadioaren arazoa aIde batera, badira muga batzuk gainditu
ezin direnak, hizkuntz zuzentasunari dagokionez bereziki.
5.3.1. Forma (hots-arazoak)
Gorago adierazi dugun bezala gabe da euskara estandarrerako proposatzen eta
hobesten den forma kabe aldaeraren kaltetan, nahiz eta elkartearen lehen osagaia txistukaria izan. Salbuespen dira usadioak era horretara finkatu dituenak: atsekabe, oharkabe, dohakabe. . . (ikusi 4. atala) . Horrela osatu dira bereizgabe, gasgabe ...
(Euskalterm). Hauen ondoan bada Hiztegi Batuan lotsabako hitza Bizk markarekin:
bide horretatik eratuek (bako), ora har, marka hori izango dute, hedadura bat edo
beste delarik ere.
5,3.2. Kategoria
Gabe bigarren osagaitzat hartzen duten elkartu berriek, ora har, izenondoak osatzen dituzte (ikusi supra 3.1 eta 3.2). Usadioak finkatu dituen izen kategoriako hitz
bakanez gain (nahigabe ... ) gaurko erabileran, hortaz, izenondo ditugu honelako
elkarteak baina hauetako asko izen modura ere erabil daitezke. Gaurko erabileraren
berri eman diezagukeen hiztegi bat hartuta (Elhuyar) ikus dezakegu 159 sarrera
direla gabe (edo kabe aldaera) bigarren osagaitzat dutenak; hauetatik 150 dira izenondo kategoriakoak eta 39 izen kategoriakoak (hauetatik gehienei iz eta izond
kategoria aitortzen zaie eta 6 baino ez dira iz kategoria soila dutenak: tradizio zaharreko behargabe 1757, bidegabe 1545, nahigabe 1740; berriagoa den langabe; herrigabe
eta jaikigabe).

5,3.3. Alderdi semantikoa
Ihartuak dauden hitzez gain (hauetan ez baita hain gardena osagaien adiera:
donga .. .), badira hainbat hitz lerratze semantikoaren bidez esanahi berezia edo metaforikoa hartu dutenak:
(42)

agerigabe: 'oculto'
bihozgabe: 'cobarde'
burugabe: 'insensato'
eragabe: 'excesivo'
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5.3.4. Oinarriaren kategoria 29
Elkarte hauen oinarriaren kategoriari dagokionez ere ikusi 3.1 eta 3.2 atalak.
Gaurko elkarte berriei dagokienez ere, oinarria izena edo aditza izan ohi dela ikus
daiteke, ez izenondoa. Oinarria aditza denean partizipioaren gainean eratzen da elkartea, nahiz eta aditzoinaren gainean eratuak ere bat edo beste badiren: de/inigabe, ustelgabe ... (Euskalterm)
Arazoa gerta daiteke inguruko erdaretako hainbat hitz, falta edo gabezia adiera
izanik oinarritzat izenondoa dutenak. Halakoetan ezin osa daiteke euskal forma
mimetikorik: aurrizkia + izenondoa = *izenondoa + gabe
(43)

informal: *formalgabe

Halakoetan, hiru dira hautazko bideak:

1. Mailegu zuzena. Errazago onartu ohi da "hizkia + tema" erako elkartuetan (afoniko, afasiko, abioniko ... ). Bide horretatik j 0 dute amoral hitza hautatu duten hiztegiek. Jakina da mailegatu hauen muga ez dela garbia eta errazago jo dutela bide
horretatik idazle edo hiztegigile batzuek beste batzuek baino (Elh.: reunion informal /
bilera informala).
2. Elkartea gabe osagaiaren bidez osatzea, oinarritzat izen kategoriako hitza
erabiliz. Halakoak ditugu informal / ganoragabea edo informal / funsgabea bezalakoaka Bide hau egokia dugu baina itzulpen-prozedura berezia eskatzen du formala:
.ganora duena bezalako parafrasia eskatzen baitu sorburu-hizkuntzan (incivil: hezigabea).
3. Sintaxi-egitura, gabe hitza erabiliz iformalitaterik gabea), beste hizki (incapaz:
ezgauzaJ ezgai) edo postposizio batzuk (incivil: gizalegearen kontrakoa) edo bestelako
egitura batzuk ifuntsik ez duena).
Gogora dezagun, bestalde, beti dela erdal hitzen euskal ordain zuzena bilatzeko
aukera egituren kopia mimetikoan erori gabe, nahiz eta beti erraza ez den ordain
hiuek hizkuntz erregistro eta testuinguru guztietan erabiltzea:
(44)

indiscret: begiluze, mihiluze, zoko-miatzaile
indiscreci6n: arinkeria
inactivo: motel (baina Kim?)
independent: berezi, aparteko; burugainJ' independente

Erdal hitz aurrizkidunaren euskal ordaina emateko orduan, hon~koa izan daiteke
egoera:
1. Sorburu-hizkuntzako hitzaren oinarria aditza denean, euskaraz aditza har daiteke oinarritzat eta hitz elkartua edo sintaxi-egitura eratu gabe hitzaren bidez: descubierto / estaligabe, estali gabe. Halakoetan aditz-partizipioa hartu ohi da maizen.

(29) Gai honetan eskerrak eman behar dizkiogi M. Azkarate irakasleari bere azalpen argigarriengatik eta bereziki EHU/UPVko 1995eko Hobekuntza ikastaroan eskainitako azterlanarengatik.
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2. Sorburu-hizkuntzako hitzaren oinarria aditz-partizipioa denean ere euskaraz
hitz elkartua edo sintaxi-egitura osa daiteke oinarritzat aditza erabiliz: insaturado /
asegabea; maleducado / hezigabea, lotsagabea; no presentado / bertaratu gabea ...

3. Sorburu-hizkuntzako hitzaren oinarria izena denean, euskaraz izena har daiteke oinarritzat eta hitz elkartua edo sintaxi-egitura eratu gabe hitzaren bidez: shameless
/ lotsagabe.
4. Sorburu-hizkuntzako hitzaren oinarria izenondoa denean ez dago euskaraz
oinarritzat izenondoa hartzerik: ikus supra informal> *formalgabe.
5. Sorburu-hizkuntzako hitzaren oinarria aditzetik eratorritako izenondoa izan
daiteke. Bereziki ugari dira halakoak -ble atzizkiaren bidez eratuak: /ncreible, incurable} indeseable, indivisible, inigualable, invisible... Euskaraz maiz da -garri atzizkia erdarazko -ble atzizkiaren ordain (ikusgarri, sinesgarri ... ) baina oinarria aditza duelarik
(ikusi berrelkarketa 5.3.6 atalean). Honelakoetan, 5.2. atalean azaldu ditugun eraketa-bideak dira egokienak: sinestezin, ezin sinetsizko, moldagaitz...

5 ~ 3.5. H itz osoaren kategoria
Aurreko ataletan azaldu dugun bezala maiz darabilgu gabe hizkiaren bidezko
elkarketa erdarazko aurrizkidun hitzen ordaina asmatzeko. Baina aurrizkiak ez du
oinarriaren kategoria aldatzen; elkarteetan, berriz, kategoria-aldaketa gerta daiteke
eta, ikusi dugun bezala, elkarketa-burua gabe hitza denean hitz elkartua izenondo
kategoriakoa izan ohi da.
Hortaz:
(45)
actividad (iz): jarduera (iz), ekintza (iz), aktibitatea (iz)
. inactividad (iz): *jardueragabea, *ekintzagabea, *aktibitategabea (xgabe elkarteak
izond direlako)
inactividad: jarduera(rik) eza, gelditasuna, geldirik egotea (beste erabide
batzuk)
.

Euskal hizkuntzaren barnean eraketa-mugak aski garbi (ez beti) badaude ere,
kontuan hartu beharra dago 5.3.4 eta 5.3.5 azpiataletan aztertu dugunaren arabera,
inguruko erdaren indarrak eta gaurko erabilera teknikoak eskatzen duen lexiko-sortzeak paradigma nahasi samarrak sor ditzaketela. Hau da, ez dagoela paradigma
hauetan eraketa-bide bakar bat hitz guztietan erabiltzerik eta banan-banan erabaki
beharko direla lan honetan aztertzen ari garen mugen barnean.
(46)

intolerable (izond): onartezin, jasangaitz, eramangaitz, eramanezin ...
intolerante: intolerante(?)
intolerancia: tolerantzia(rik) eza, intolerantzia(?),
imparcial: inpartziala(?), ez alderdikari(?) (ELKAR euskara-frantsesa), zuzen(?),
*partzialgabea

impartialment: zuzen(?), bereizkuntzarik gabe . ..
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5.3.6. Berrelkarketa

5.3.6.1. Gabe hizkiaren bidez osatutako elkarteek atzizkiak har ditzakete, beren
kategoriari dagozkionak, izenondoari alegia.
1. Izenak sortzeko -tasun edo -keria har ditzakete. Izen abstraktuak sortzen dituzte eta arrazoi semantikoen ondorioz bietako bat edo biak har ditzakete. Hona hemen
Hiztegi Batuak orain arte jaso dituenak:
(47a)

(47b)

errugabetasun
fedegabetasun
funsgabetasun
hobengabetasun
indargabetasun
lotsagabetasun
mugagabetasun
neurrigabetasun

axolagabekeria
bidegabekeria
burugabekeria
eragabekeria
eskergabekeria
funsgabekeria
itxuragabekeria
lotsagabekeria
neurrigabekeria

2. Adizlagunak sortzeko atzizkiak: -ki. Hauek dira Hiztegi Batuak jaso dituenak:
(48)

bidegabeki
eragabeki
funsgabeki

itxuragabeki
lotsagabeki
neurrigabeki

3. Aditzak sortzeko: -tu.
(49)
axolagabetu
baliogabetu
bihozgabetu
burugabetu
hats-gabetu
indargabetu

itxuragabetu
konortegabetu
kordegabetu
lotsagabetu
nahigabetu
odolgabetu

Arazoa gertatzen da bereiztea noiz dugun xgabe tankerako hitz elkartu baten
ondorengo hitz eratorria eta noiz dugun gabetu hitza elkarketaren bigarren osagai.
Xgabetu erakoekin ikus daitekeenez axolagabetu bihozgabetu eskergabetu lotsagabetu}
gatzgabetu ... bezalako hitzen eraketa bi modutara azaldu daiteke:
j

j

j

(50)
a) [[indar+ gabelizond +-tu}ad (Elkarte baten gainean eraturiko hitz eratorria)
b) {[indar]iz + {gabetu]ad]ad (Hitz soil batez eta eratorri batez osaturiko hitz
elkartua)
Hau da, hiztunaren intuizioak hurrenez hurren 'indargabe bihurtu' (50a) eta
'indarrez gabetu' (SOb) parafrasien bidez ulertuko lituzkeenak. Bi horietatik (50a)
egitura gertatzen da gaur egun emankorren (izond + -tu), hitz berriak sortzeko ia
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mugarik gabe. Bigarren egiturari dagokionez (SOb), askoz emankortasun apalagokoa
dela ikus daiteke, nahiz eta halako elkartuak sortzeko oztoporik izan ez.3° Izan ere
testuetan aztertuz gero noiz egiren den egitura sintaktikoaren aukera (zertaz gabetu,
zertatik gabetu ... ) eta noiz osatzen den elkartea (kemen bagetu, anima gabetu . .. ) nabaria da bigarren aukera hau ez dela emankorra. Gauza bera gertatzen da beste atzizki
batzuekin (ikus infra lotsagabetasun, mugagabetasun, neurrigabetasun ... vs diru gabezia,
ganora gabezia ... ).
.
Dena den x + -gabetu moduko egitura ere bada euskaraz. Esate baterako, Hitz
Elkartuen Osaera eta ldazkera liburuan honako hauek ematen dira egitura horren erakusgarritzat:
(51)
(a)

baimengabetu,

(b) baliogabetu,

(c) txartelgabetu (adibide sortu berri(ago)en artean).

Adibide hauetan beharbada bi egitura desberdinen aurrean gaude: baimengabetu
eta txartelgabetu, xgabetu (SOb) egitura elkartuaren araberakoak izan daitezke Czerbaitez gabetu'); baina baliogabetu- k, baliogabe elkartearen gainean eratua dirudi. Esan
bezala, kontua da zenbaitetan semantika aldetik zail samarra dela bi egituren
(50a/50b) arteko bereizkuntza.
Bestalde, Sarasolak bere Euskal Hiztegia-n gramatikazko hurrengo oharra egiten
du beheko erabilera aurkeztean: "Zenbait izen, inolako mugatzailerik ez badaramate, delako deklinabide atzizkia gabe [-(e)z gabe] erabil daitezke."
(52)

(a)Judutarrak errege-gabetuak izan zirenean (L<;-ren adibide egokitua)
(b) Lehenik, bakailaoa ongi gatz-gabetu behar da
(c) Bertan hasi zen ezagutze gabetzen (L~-ren adibide egokitua)

OEH-k zera dio: "Forma parte de gran cantidad de compuestos mas 0 menos lexicalizados, coma axolagabetu, bihozgabetu, eskergabetu, indargabetu, lotsagabetu, gatzgabetu, etc., por 10 gral., como se ve, tras sust.; s610 excepcionalmente se encuentra tras
verbo (en egingabetu (g.v.)). "Des, se explica con des 0 bagetu, getu: v.g. desaguar, urbagetu, -gabetu, desvergonzarse, lotsabagetu, etc." Ail. Hona hemen, OEHtik jasotako
beste adibide batzuk:
(52)
(d) Itzul mingana / Zakariasi bezala hitz gabetu zaitana (EZ Man)
(e) Abere lepo-gabetu bat (Ub)
.

(t)

Korputza janari gabe argaltzen ta aginte gabetzen da (Mg CC)

(g) Zezena kemen bageturik erori zakean lurrera (Izt C)
(h) Beldurrez yadaneko odol gabetua (Hb Esk)
(30) Elkartu hauen barne egituraz (odolustu < odolez hustu; gurutziltzatu < guyutzean iltzatu . .. ) beste
lan batean arituak gara (ik. X. Alberdi et &: 1997).
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Euskerak etxekotu gaitzake oraindik senide guztiok: euskera-gabetzeak
arroztu (Ldi IL)
(j) Haurraren gorputz gonorte-gabetuak(Mde HaurB)
(k) Inditar iskillu gabetuak Erromako mendietatik alderatzen dituzuna
(Ibin Virgil)
(1) Gure etxea mueble gabe zegoen hustua I anima gabetua bilhutsia(LasaPoem)
(m) Lo gabetua dabille (AN-5vill) (Gte Erd 213)

(i)

5.3.6.2. Xgabetu tankerakoen egitura
Aurreko ata1eko azterketa eta adibideetatik honakoa ondoriozta daiteke:

1. Gaurko hiztegian egitura biak agertzen zaizkigu: (SOa)ren arabera sortuak
diren indargabetu modukoak; eta (SOb)ren arabera sortuak diren baimengabetu tankerakoak. Hauek dira Euskal Hiztegiak jasotzen dituenak:
(53)

adargabetu
ahalkegabetu
antsigabetu
armagabetu
babesgabetu
bihotzbagetu
erabagetu
fedegabetau
gogogabetu
horzgabetu
indargabetu I indargetu
kemengabetu
kolorgetu
kordegabetu
lotsagabetu
pozgabetu
zaingabetu
zorgabetu

adoregabetu
angabetu
arduragabetu
axolagabettt
baliogabetu
burugabetu
estalgabetu
gatzgabetu
hats-gabetu
idungabetu
itxuragabetu
koloregabetu
konortegabetu
lepogabetu
nahigabetu
tresnagabetu
zentzugabetu

Baina beste asko ere sortzen dira hiztegietan. Elh. hiztegiak, adibidez, beste hauek
ere proposatzen ditu:
(54)
errugabetu
gaingabetu
gaitasungabetu
hezurgabetu
hosgabetu

2. Zenbaitetan semantika aldetik zaila da hi egituren artean (50a eta SOb) bereiztea: dena de1a, xgabetu hitzaren aldamenean xgabe tankerako oinarria dugunean, era-
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torpenaren (50a-ren) aurrean gaudela pentsa daiteke (gatzgabetu, odolgabetu modukoetan, adibidez).
3. (50b) egituraren araberakoak diren forma lexikalizatuen (lepogabetu, baimengabetu txartelgabetu) aldamenean, badira sintaxian sortuak diren egiturak, hala nola
52a, C, d, f, i, k, m.
4. Esanak esan, badirudi (50a) egitura (eratorpena) dela emankorrena eta tradizio
zabalena duena (axolagabetu, bihozgabetu, eskergabetu, indargabetu, lotsagabetu, gatzgabetu). Halakoen aldean, (50b) eredua ez da hain emankorra: gutxi dira xgabetu tankerako hitz erabat lexikalizatuak.
5. Azpimarratzekoa da indargabetu modukoetan gertatzen den hurrenkera: lehenik, hitz elkartua sortzen da (indargabe) eta, ondoren, hitz elkartua oinarritzat hartzen da eratorpenerako (indargabe+ -tu).31 Euskaraz, gutxienez, tankera horretako
honako salbuespen emankorrak ditugu (gabe hitzarekin osatutakoen adibideak
5.3.6.1. atalean):
J

(55)
a. [X+gabe]tu
b. (X+gabe}tasun
c. [X +gabe]keria
d. [X+gabe}ki
e. [aditzoina+ gaitzltasun: ulergaiztasun, adigaiztasun, Jidagaiztasun, iragangazitasun, iragaiztasun kutsagaiztasun sinesgaiztasun
f. [aditzoina+ezin]tasun: aldaezintasun, aseezintasun, hautsezintasun, hilezintasun) ikusezintasun, ulertezintasun, ukiezintasun
g. [oinarria+ets(i)}pen: mirespen, gaitzespen, gutxiespen, ezespen, gorespen, onespen
J

J

Egitura horiek guztiak (-gabe -gaitz, -ezin -gai) hitz-elkarketaren eta hitz-eratorpenaren artean daude: hau da, bestelako euskal hitz-elkarteek nekez onartzen dute
erator-atzizkirik..
J

J

Horrela gertatzen da elkarte sintetiko arruntak azaltzeko orduan. Bai egile-elkarteak (bihotz-hunkigarri kale-garbitzaile euri neurgailu), bai ekintza-elkarteak (jede-ukapen hitz-osaera lan-eskaintza) errazago uler daitezke
J

J

J

J

{izena + {aditzoina + atzizkia])
aditz elkartuen ondorengo eratorpen modura baino.

5.3.6.3. Beste hitz eratorri batzuk.
Aurreko paragrafoetan azaldu ditugunez gain, badira gabe hitzak har ditzakeen
beste atzizki batzuk:
1. -zia. Gabe > gabezia.

Gaur arte batez ere ekialdean erabilia.
(31) Inguruko hizkuntzetan, salbuespenak salbuespen, honako hurrenkera proposatu da: 1. eratorpena; 2. elkarketa. Eta horrek esan nahi du nekez hartzen dela hitz-elkartea eratorpenerako oinarritzat.
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(56)

Nagitasuna da gabeziaren eta pobreziaren unhidea eta haz-ama (Ax.)
Barnetiko indarraren gabezia erakhusten beitie (GBH: 108)
-ezia atzizkiak izenondoak hartzen ditu oinarritzat izen abstraktuak sortzeko,
baina ez da gaur egun emankorra. Hiztegi Batuan honakoak baino ez ditugu tradiziotik jasoak: abilezia, ahulezia} gabezia} dotorezia} /lakezia, pobrezia . .. Hortaz, aspaldi
sortu eta lexikalizaturiko gabezia hitza (GBHk 1696ko lekukotasuna aipatzen du)
hitz-elkarketako oinarri izan daiteke, baina ez dirudi xgabe izenondoei ezar dakiokeenik. Bat datoz horretan Buskal Hiztegia eta Hiztegi Batuaren araua: langabezia da
onartzen den tankera horretako hitz bakarra. Beste hiztegi batzuetan, ordea, ugari
dira honelakoak: adoregabezia, axolagabezia, Jedegabezia, gogogabezia, ilegabezia, kaudimengabezia, logabezia, sinesgabezia (?) (Blh.).
2. Beste hitz eratorri batzuk. Gabe(ko) hitzaren eta hartatik eratorriaren kategoriaren arabera gerta daiteke hartzea:
- txikigarria: gabekotxo

Batzuk umeai zuzenbidea erakusten ardura bagekotxuak izan oi diralako (Ag.
Kr. 107)

-

gabetsu 'Bb), pauvre' Lh. (GBH)
gabetu > gabetze / bagetze (aditz-izena)
aditz-arazleak: gabearazi, gabe(e)ragin
elkartuak: gabealdi
aurreko ataletan azaldu dugun aldaera lexikalizatua: gabe + -ko (lotsabako)

3. Bestalde, 4.2 atalean aipatu ditugun gabe hizkiaren adaera fonetikoen parekoak badira hitz horretatik eratorritakoetan ere.

- gabetasun izenondoa:
gabetasun / bagetasun
gabekotasun / bakotasun
- gabetu aditza
gabetu / gabetandu / gabeztatu
gabekotu

6.Idazkera
Jorratu behar dugun hurrengo gaia hitz-andana hauen idazkera da. Egia esan, gai
korapilatsua da eta argitzen zaila. Izan ere, Euskaltzaindiak LEF (1993: 61) batzordearen bitartez araua-edo emana duen arren:
(57)

Idazkera:
1. lotsagabe modukoak loturik, bat eginik idaztekoak dira: burugabe, lotsagabe.
mugagabe, zentzugabe. Hitz bien arteko lotura ilun gera daitekeenean, salbuespenez, hobe marra erabiltzea: (gutun) sinestamendu-gabea robot-gabea.
J
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arau hori ez da, agian, oso zehatza, eta zalantzak sortzen dira haren hedaduraz edo erabil-esparruaz. Hau nolabait zedarritzen da eIkarteen kategoria zehazteaz, izenondo edo
izen izan behar baitute (lb. 60. or.):
(58)

a) lotsagabe modukoetan elkarte osoa izenaren ondoko adjektiboa izan ohi da
gehienetan; batzuek izen gisa soilik jokatzen dute, ordea.

Horren arabera, gabe postposizioak sorta horretatik kanpo daude eta bereiz idatzi
behar dira (kotxe gabe, beldur gabe .. .). Eta haiekin batera, postposizio horiek oinarri
hartuz sortutako izenlagunak ere (jorratu gabeko (saila) .. .).
Arazoa da, ordea, ez deIa zehazten zer sartu behar den lotsagabe deitura horren
pean; alegia, gabe postposizio-izenlagunez at, zein gabe hitz-andana sartu behar den
eta zein ez lotsagabe muItzo horretan. LEFen liburuxkan emankortasunari buruz esanaren arabera (60. or.), guztiz bizirik dago oraindik hiztunaren baitan mota honetako elkarteak sortzeko gaitasuna. Uste izateko da, horrenbestez, hiztunak, haietakoren
bat sortu eta idatzi beharrean gertatzen denean, goiko arauari jarraituz, loturik idatziko duela, eta horrela lotsagabe moduko elkartea sortuko. Baina, izatez, lexikalizatuek bakarrik ageri ohi dute idazkera lotu hori, lexikalizatu gabeak bakanka
aurkitzen direlarik horrela idatziak:
(59)
Kontuak kontu, Euskaldunon Egunkariako kazetariek komadunak zein komagabeak
erabiltzen dituzte, luzera gorabehera. (Senez 20.; 60. or.)

Hau da, hiztunak, itxura denez, sintaxi-egitura baliatzen du gehienbat, elkartea
osatzen duten bi elementuen bategitea zorizkoa bada: komarik gabe(ko).
Beste arazo bat da gesatu samartua dela Iexiko-unitateen eta sintaxi-unitateen
arteko muga, batez ere adieran bat datozenean: batzuetako edo besteetakotzat jotzeko aIde bakarra da loturik edo bereiz idatziak izatea. EIkarte lexikalizatuetan -nolabaiteko tradiziodunetan bederen- finkatua da idazkera abenikoz, eta, hortaz,
haietan ez dago dudarik lotuak ala bereiz idatzi behar diren. Gainera, haietarik askok
adiera-batasuna ageri dute, eta abiagune duten sintaxi-eraikuntzek ez bezalako adiera hartzen: nahigabe ? nahi gabe; guztiek ez baina: lumagabe = luma gabe.
Zer baldintza semantiko, sintaktiko edo sintaktiko-semantiko bete behar dute
(dituzte), ordea, honako hitz-andana hauek, "sorrera berrikoak" diren honako hauek,
muga hori igaro eta lexiko-unitate bihurtzeko?
(60)
inguru urbanizatu gabea / inguru urbanizatua

auzi politizatu gabea / auzi politizatua
pertsona dokumentu gabea / pertsona dokumentuduna

pertsona arma gabea / pertsona armaduna

Alegia, inolako dokumenturik ez daukan pertsona bat eta une jakin batean dokumenturik ez daraman pertsona bat, dokumentu gabeak ala dokumentugabeak dira? Edo
bata dokumentugabea eta bestea dokumentu gabea? Agian, egitura baten eta bestearen
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artean ez dago batere alderik, eta hautan du hiztunak batera edo bestera idaztea.
Baina duda hor dago, argitu gabe.
Azpiatal honetan, banan-banan aztertuko ditugu gabe hitzak parte hartzen duen
egitura guztiak, haien idazkera zehazteko, gure ahalaz.

6.1. "X (izena/aditza) gabe"
Eskema horri jarraituz sortzen diren egiturak; duda izpirik gabe, postposizioak
dira eta beraz bereiz idaztekoak:
(61)

Diru(rik) gabe joan da
Ikasgaiak ikasi gabe etorri cia gaur
Lohi gabe ekarri du jantzia
Pena(rik) gabe utzi zuen lana
Zu gabe hobeto nago
Langile haiek gabe ez duzu etxea garaiz bukatuko
Langile gehiago gabe ez duzu biharko amaituko.

Badira, hala ere, salbuespen batzuk. Alegia, postposizioetatik sortu dira, lexikalizazioz, hurrengoen gisako elkarteak, loturik idazten direnak (ik. 3.1.2. eta 3.2 ..):
(62)

atergabeJ ustekabeJ oharkabe...

6.2. "X(izena/aditza) gaheko"
Aurreko egituratik abiatuz izenlagunak eraikitzen dira, -ko atzizkia gaineratuz.
Hauek ere, gabe postposizioak bezala, bereiz idatzi behar dira, eta izenaren ezkerrean
kokatu -gehienetan-. 32
(63a) "Izena gabeko"

(63b)"Aditza (partizipioa) gabeko"

bekatu gabeko biziera ...
parerik gabeko leial eta noblea
fruitu gabeko elorri zaharra
gerokorik gabeko mina
osabiderik gabeko gaitza
ur gabeko ardoa
arrazoiketa gabeko
batere lermorik gabeko patata
erlijiorik batere gabeko batzuk
adiskiderik gabeko bizitzea
daitekeen itzal txikiena gabeko
joan-etorria

atertu gabeko zaparrada
Inork jarri gabeko izena
Egin gabeko bekhatu mortalez
Enzezortzi urte bete gabeko mutila
gizonarekin ibilli gabeko emakumea
mezarik entzungabeko dohakabe. ..
Ohitu gabeko terminak ulertu nahiz

(32) Adibide banaka batzuetan izenaren eskuinean ageri cia:
.. .ontzi kaxkar; ondo konpondu gabekoetan .
.. .gazte gaitz-ikusi gabeko banakak baizik .

47

XGABE TANKERAKO HITZ ELKARTUAK

Badira, baina, gabeko izenlagun batzuk, lexikalizatuak-edo, literatur tradizioan
loturik ageri direnak: 33
(64)

adingabeko
arrazoigabeko
berdingabeko
dudagabeko
etengabek0
gozogabeko
itxuragabeko
lotsagabeko
taxugabeko

amaigabeko
atergabeko
bidegabeko
eragabeko
ezagutugabeko
heldugabeko
izengabeko
materiagabeko
ustekabeko

arduragabeko
azkengabeko
bizargabeko
errugabeko
fedegabeko
hezigabeko
kaltegabeko
oharkabeko
zuzengabeko

arimagabeko
behargabek0
burugabeko
eskergabeko
gaizgabeko
hezurgabeko
kabugabeko
paregabek0
landugabeko

Gabeko izenlagun hauetarik batzuek bereizgarri dute izenaren eskuinean ere agertzea, izenondoaren gunea hartuz:
(65)

Ekartzu beso kaltebagako hori. Mg PAb 76
Ausartasun bidegabeko batekin U r BulaG 558
Ta ortik eldu da erosta amaigabeko ori, ... Erkiag Arran 153
Eta zelan izan leiteke} izate azkengabeko bat} ]aungoikoa dan legez, . .. Itz Azald 31
Bere miserikordya kabugabekoagaitik ... CasLlo 925
Erantzuera lotsa gabeko oni gazteak etzioten itzik trukatu. Lard 175

Diogun, bukatzeko, izenlagun "lexikalizatu" hauek sintaxi-eraikuntzaren forma
berreskuratzen dutela lehenengo atala (izena edo partizipioa) sintaktikoki garatzen
denean, bai izenak kasu-marka (partitiboa) hartzen duelako edo izenondo bat lagun
duelako, bai partizipioak perpaus-osagairen bat (subjektua, osagarri zuzena, ... ) hartzen duelako:
(66)

berdinik gabeko dantza
Inork uste gabeko lanbidea ...
Gaitzik gabeko hamaika kaldar
Lotsa handi gabeko bat
Zentzu apurrik gabeko gurasoak
gogorik gabeko farra
Ez jan ongi heldu gabeko fruitarik
H ezurrik gabeko hau
.. .sekula inork ezagutu gabeko itsasbazterrak
hirurogeita hamar urte arte ezagutu gabeko seme harengana. ..

Literatur tradizioan, hala ere, idazkera lotuaren adibideak ere aurkitzen dira,
banakak baina:

(33) Ondoko taula, EHtik eta OEHtik harturiko daruez osatua da.
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(67)

· . .parre gozo eta gaitzikgabeko batek ...
· . .otso zar ortzirikgabea bezala
· .. zorionikabeko gure Espafia
· .. noiz atso igingarri, itxura ikaragarri bizartsu, ortzikabe, erren ...

6.2.1. UAditza (partizipioa) gabeko"
Gabeko izenlagunetan, "aditza gabeko" hitz-andanak merezi du tarte zabalxeagoa
opatzea. Izan ere, aditzak ez du bere aditzezko· izaera galtzen gabeko-rekin bat egitean, eta, gorago esan bezala, ohiko perpaus-osagaiak har ditzake:
(68) .. .gogora inori etorri gabeko misterioa

Hori dela eta, gaingiroki bada ere, mota honetako izenlagunen hainbat ezaugarri
morfosintaktiko emango ditugu, haien ezaupidea hobetu beharrez.
Formari dagokionez, partizipioaren gainean eraikitzen dira, ez aditzoinaren gainean. Eta aditza izan perifrasia denean, izenki-osagai soila ageri da, aditzezko osagaiaren beharrik gabe:
(69)

Inork uste gabeko lanbidea jarri zait esku hauexetan!
Abek uste gabeko gauzak pasatzen dira munduan!
Nahi gabeko ezkontza nekea eta kaltea

Semantikaz den bezainbatean, haien bidez aditzera ematen da ez dela burutu partizipioak adierazten duen ekintza:
(70) .. .esnerik eman gabeko bularra = 'esnerik eman ez cluen bularra'

Adibidean, 'bularrak esnea ematea' litzateke burutu beharreko ekintza; baina ez
da gauzatu.
Semantikaren barman aditzaren aktionsart-a, hau da, aditzaren aspektu semantikoa
ere aipatzekoa da, eta esan behar aditz telikoak zein atelikoak aurkitu ditugula adibidetegietan. Alegia, hala berezko bukaeradun situazioa adierazten duten aditzek (telikoek)
nola adierazten ez dutenek (atelikoek) har dezakete parte mota honetako egituretan:
Aditz atelikoa:
(71)

Ez dago gazte izan gabeko zaharrik
Inorekin erabili gabeko hobi berri-berria
Gizonekin ibili gabeko emakumea

Aditz telikoa:
(72)

Oilotik jaio gabeko arrautzaren bat
Hemezortzi urte bete gabeko mutila
Afrikara joan gabeko gizona
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Aspektu flexiboari 34 dagokionez, bestetik, aditzezko atala partlzlploa denez,
[+ burutu] aspektua dute. Gainera, parafrasia eginez gero, haien ordez {+ burutu]

aspektudun perpausak erabiltzen ahal dira:
(73)

Afrikara joan gabeko gizona
• Afrikara joan ez den gizona
• ??Afrikara ez doan gizona

Azkenik, gisa honetako izenlagunak erlatibozko perpausarekin berdin daitezke, -tako/-riko atzizkidun erlatibozko perpausekin hain zuzen. Erlatibo hauek
debeku-edo bat ageri dute sintagma erlatibatuaren (bukaerako egituran ageri ez
den sintagmaren) kasu-markari buruz: alegia, sintagma horrek gramatika-kasuren
batean egon behar du -absolutiboan eta ergatiboan batik bat-. "Partizipioa
gabeko" izenlagunek jokabide antzekotsua erakusten dute. Izan ere, erlatibozko
perpausen erara deskonposatzen baditugu, sintagma erlatibatuari legokiokeen sintagma, gure corpuseko izenlagunetan, gramatika-kasuren batean deklinaturik
ageri da gehienetan; kasu absolutiboan batez ere, baina ez dira falta kasu ergatiboaren adibideak.
Absolutiboa:
(74a)
I1!ork ezertzat hartu gabeko minean gelditu ginen
(mina ez du inork ezertzat hartu)
Inork agindu gabeko lanean nenbilen
(lana ez du inork agindu)
Agiriko edo isilkako batzarrak behar bezala mugatu gabeko zabaltasunez egiteko
(zabaltasuna ez da behar bezala mugatu)
Sekula inork ezagutu gabeko itsasbazterrak
(itsasbazterrak ez ditu inork ezagutu)
· .. inork garaitu gabeko asaben lauburu garbi . ..
(asaben lauburu garbia ez du inork garaitu)
· .. atsegina baita ere burniareak inoiz ukitu gabeko eta gizonen mendean inoiz izan
gabeko arloak ikustea
(arloak ez ditu inoiz burniareak ukitu eta ez dira inoiz gizonen mendean
izan)
· . .lehen ikusi gabeko zuhaitz berri bat zeg~en erdian, . ..
(zuhaitza ez zen lehen ikusi)
· . .lehen entzun gabeko mintzaira lodi eder bat. ..
(mintzaira ez zen lehen entzun)
· .. aspaldian ikusi gabeko nagusiari zakur leialek egin ohi dioten antzera
(txakurrak ez du aspaldian nagusia ikusi)
(34) Ez dira nahasi b~har aspektu flexiboa eta aktionsart edo aspektua semantikoa (telikoa/atelikoa).
Lehenengoa, kategoria gramatikala da, adizkiaren forman islatzen dena: aspektua ez-burutua (-tzen),
aspektu burutua (-tu), aspektu puntukaria (adizki sintetikoak) ... Bigarrena, aditzak adierazten dituen
zenbait berezko ezaugarritan oinarritzen da: iraunkorra izan edo ez izatea, berezko bukaera eduki edo ez
edukitzea, dinamikoa izatea edo ez.
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... eta ezta inguruetan zalduntxoen isekaz erre eta zauritu gabeko gizonik izaten.
(gizona ez da zalduntxoen isekaz erre eta zauritu)
... eta inork bere baitan izan gabeko asmakizunez betea ...
(inork bere baitan ez dituen asmakizunak)
Eginik bada presaka eta saltaka artean inoiz ikusi gabeko zeremonia haiek
(zeremoniak ez dira artean ikusi)

..., eta behar adina behin ere goraipatu gabeko Tirante Zuria
(Tirante Zuria ez da behin ere behar adina goraipatu)
Baina nor da bekatuz kutsatu gabeko gizona ...
(gizona ez da bekatuz kutsatu)
,alderdikeriak kutsatu gabeko aitorra behar baikenuen
(alderdiak ez du aitorra kutsatu)
..., eta inoiz uztartu gabeko beste hainbeste bigantxa
(bigantxak ez dira inoiz uztartu)
.. .oraindik lehortu gabeko orri idatzi berria jaso ZUen
(orri idatzi berria ez da oraindik lehortu)

Ergatiboa:
(74b)
.. .gizonik ezagutu gabeko neskatxa garbi eta ...
(neskatxak ez du gizonik ezagutu)
Hizkuntza bat besterik inoiz ikasi gabeko gizon haiek
(gizon haiek hi"zkuntza bat besterik ez dute ikasi)
Inoiz hitzaldirik egiten ikasi gabeko Pedrok egun hartan egin . ..
(Pedrok ez zuen hitzaldirik egiten ikasi)
... ta behin ere borrokarik egin gabeko jaun bat hurbilduko zait eta . ..
(jaun batek ez du behin ere borrokarik egin)
... mezarik entzun gabeko dohakabe hura
(dohakabeak ez du mezarik entzun)

6.3. Sintaxi-egitura: "partizipioa gabe + determinatzailea"
«(Aditza gabeko" atalean egin dugun antzera -horietariko izenlagunen ezaugarri
gramatikal batzuk aipatu baititugu-, aztergai dugun egiturari buruz ere merezi du
zerbait adieraztea. Esan daiteke, ora har, "aditza gabeko" egiturak bezalako berezitasunak dituela semantikaren zein sintaxiaren aldetik. Baina corpusetik abiaturik,
xehetasunen bat ageri da haren erabilerari buruz.
Lehenengoa -eta agian garrantzitsuena- kokapenari dagokio, hau da, partizipioa garatua edo garatu gabea izatearen arabera elkarteak hartzen duen kokaguneari.
Alegia, adibidetegitik s·umatu den joeraren arabera, partizipioa sintaktikoki garatu
gabea denean, hau da, subjekturik ez objektu zuzenik ez adjunturik ez duenean,
hitz-andanak izenondoaren gunea hartzen du, izenaren eskuinekoa:
(75)

San Juan jaio gabea
Eliza alfabetatu gabea
Mailegu irentsi gabea
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G izon ezagutu gabea
Lur bedeinkatu gabea
Landa jorratu gabea
Larre hertsi gabea
Itsaso goldatu gabea
.. .izkera baldan ta urria, luze-zale ta garatu gabea ...

Partizipioa garatua duelarik, ostera, adibide bat bakarrik aurkitu dugu gure corpusean izenaren eskuinean:
(76) ... itsaso iiiork ezagutu gabeak

Horrelako lotura gauzatu beharra suertatzen denean, badirudi joera handiagoa
dagoela "partizipioa gabeko" izenlaguna erabiltzera.
Jorratu ditugun adibideetan, bestalde; atributuzko perpausetanageri da batik bat
"partizipioa gabe" hitz-~ndana, predikatu-osagarriaren funtzioan:
'
(77)

Langilea naiz, kondutakoa, gaizkirik egin gabea ...
Obi berri bat aitz bizian egiiia zeukan, besterekin kutsatu gabea
Urruti joan arren ba dakik etxean beifiere aztu gabea izango aizela
Ikusitako gauzak ez dauzkat gogoan artu gabeak
Okerragorik ikusi gabea bazera etzaitut erruki
N eskatxa bati lagundu gabea naiz nere bizitzan
Baztarr-olak kendu gabea da gizon hori
Eskolarik ikasi gabea naiz
Orreiakorik egundo egin gabea naiz, ]ainkoaren aurrerako
Txakur txiki bat ifiori kendu gabeak dituzu oiek
Jaungoiokoak egin eta limixkatu gabea aiz
Len plazarik ikusi gabeak ziran zezenak
Aide ura oraindik etxez osatu gabea agiri zan eta . ..
Alkarren artean oraindik itz egin gabeak dira ...
Oerakoan iru "Agur Mariak"k esan gabeak zituala bururatu...
Dolmenen katalogazioan sartu gabea dugu hau ere

Orobat aurkitu dugu aposizio modura:
(78)

Bekaigu bi baxo' erdi, .. .inork edan gabeak
G urdi berri bati bi bei ume egin berri erantsi ziozkaten, uztarrian beifiere lotu gabeak
Gizon beretzakoa: ifioiz mesederik egifi gabea ifiori
]0 sofiuak, pozen pozagaz! ]0 euskaldunen zortziko alegereak/ Erbestekoen sofiuetatik izpirik atu gabeak!
.. ,kondaira zarreko kontubak azaltzeaJ oraindik izkribatu gabeak batezere, ...
]aunaren bidean sartu berriak eta oraifio ungi ikhasi gabeak erre

Eta bai sustantibatua ere:
(79) Zigarro erretzen beifiere ikusi gabeak ikusi genituen arribillan beera... kea sudurretatik zeriotela
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Diogun, bukatzeko, adibideetan ez dela aditzezko atala ageri hitz-andana izan
perifrasiaz osatua dagoenean ("partizipioa gabeko" izenlagunetan berdin gertatzen da):
(80)

... iiZoiz ere aldartearen beldur gabea
] aunaren izenari agur egin nahi gabeak . ..
Beste milia duro ere ba ~neduzkanJ ... J ifiori-ere zor gabeak
Euskalerritar itxutua zan bera) bafia ifiorentzat gorroto gabea 35

6.4. "Aditza + gabe + determinatzailea" -: sintaxi-egitura ala elkartea?
Gorago esana denez (3.1.2), partizipiotik sortuak dira gehienbat gisa honetako
elkarteak, aditzoinaren gainean eratuak banakak izanik (ezkongabe, lokabe, argitaragabe ....). Azken hauek ez dakarte berez inolako zailtasunik idazkeran, guztiak loturik
ageri baitira;36 hori dela eta, ez diegu tarte zabalik opako, eta batik bat besteei, partizipiotik eraikiei alegia, lotuko gatzaizkie. Izan ere, hauexek sortzen dute buruhausterik gehien, eta, halaber, korapilatsuenak dira arau finkoa ezartzeko, ez baitira
idazkera bakarrarekin ageri.
Hasteko esan behar da LEF batzordeak (1993) ez duela berariaz adierazten nola
idatzi behar diren hitz-andana hauek. Eta "aditza+gabe" elkarteak lotsagabe deituraren pean sartuak ditu,37 izenetik sorturiko elkarteetatik bereizi gabe, ez kategorian
ez idazkeran: idazkera bera esleitu die lotsagabe moduko elkarte guztiei, idazkera
lotua alegia. Hortik ondorioztatzekoa da, beraz, "partizipioa+ gabe" hitz-andana "guztiak" ere loturik idatzi behar direla.
Galdera, baina, hauxe da: horietarik edozein idatzi behar da horrela? Ala lexikalizatuak bakarrik? Izan ere, idazkera lotu hori orokorra bada, "partizipioa+ gabe"
elkarte guztiak (lexikalizatuak zein lexikalizatu gabeak) idatz daitezke loturik eta,
fun tsean, ez da zertan izan inolako arazorik honelako elkarteak sortzeko:
(81)

aIde urbanizatugabea
espezie ikertugabea
gaixo sendatugabea
gizarte politizatugabea
langile espezializatugabea
sagar zuritugabea
zor ordaindugabea

azterketa zuzendugabea
espezie immunizatugabea
galdera erantzungabea
hiri hornitugabea
lur ustiatugabea
telebista konpondugabea

bekatu aitortugabea
bideo ikusigabea
gizarte militarizatugabea
irla aurkitugabea
ondare aitortugabea
zezen toreatugabea

Areago, idazkera hori bat dator, esaterako, Azkuek (1923: 157) adieraziarekin:

(35) Lau esaldi hautean, ez dirugu izenak, aditz perifrasiak baizik, beldur izan nahi izanJ zor izan eta
gorroto izan perifrasiak hain zuzen. Horregarik ageri dira adizlagunak hitz-andana horietan.
(36) Literatur tradizioan idazkera horren salbuespenak aurki daitezke ordea:
Beraz guk ere anai bataia gabea ezagutuko yuagu. Or OA 99
Gu jakinezak eskola bageak gera Gco I 393
Eskola-gabea joan bazan bere basarri zokotik. Mok 6
(37) Adibidetegian (60. or.) aditza duten adibide bi besrerik ez dira: sinesgabe eta hezigabe.
J

J

J
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Cuando el privativo bage (baga, gabe) forma con el vocablo anterior un sustantivo 0
un adjetivo capaz de recibir el determinativo a 0 el numeral bat debe ser considerado como sufijo.

Horren arabera, elkarteak, haren bi osagaiak lotuko badira, baldintza sintaktiko
bat bete behar du, besterik ez: alegia, osagaiak bat egitearen ondoriozko elkarteak
determinatzailea hartu behar duo Hori horrela baldin bada, guztiz zilegitzat jo behar
dira aurreko taulako elkarteak oro, bada guztiek betetzen dute delako baldintza
hori.
Errealitatea bestelakoa da, ordea. Izan ere, guk eginiko araketan horrelakorik
banaka batzuk besterik ez dugu aurkitu idazkietan, oraingoetan zein aurreko mendeetakoetan. Eta aurkituak hiztegietan jasoak (lexikalizatuak) dira, hain zuzen (ik.
3.1.2). Orain arte esanaren erakusgarri gisa, hona hemen OEHn datozen adibide
batzuk:
(82)

Etsai ageri edo ageri gabeen enboskadetarik salbatzekotan (Harb 220)
Berrientzat, usatu gabeentzat (Ax 585)
Ran pobre eta merexi gabe bat (Ms tIll 10, 2)
.. .eta gozoagoa da urde xikhiretu gabeena baino. (Dv Dial 97)
Sortu gabeen galtzea ez da gaizkia. (Xa. OdDI 220)
j

UZElren corpuseko batzuk:
(83)

(... ) itsaso zabal mugatu gabeak bezala . ..
Eta San Juan jayo gabea Esker ugariz bete da.
(. .. ); izkera baldan ta urria luze-zale ta garatu gabea; ...
Eliza alfabetatu gabea
( ) mailegu irentsi gabeak . ..
( ) oztopo harrigarriena hizkuntza zen, batean aberatsegi, besteetan motzegi, batu
gabea
j

OEHren corpuseko batzuk:
(84)

Lur bedeinkatu gabean
· . .landa iorratu gabean bezala
.. .larre hertsi gabean ...
· .. , itsaso goldatu gabean barrena

Eta, bukatzeko, Mokoroaren bildumatik atereak:
(85)

Bost joko segidan! Ez kosta gabeak, ez!
· .. borondate gaizki ohitu eta ukatu gabea.

Orobat, gaur egun eskura ditugun hiztegietan ere ez dira gutxi bereiz idatzitako
"partizipioa gabe" hitz-andanak:
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(86)
aditu gabe
ase gabe
bete gabe
esploratu gabe
jendetu gabe
lurperatu gabe
osatu gabe
zibilizatu gabe

aldatu gabe
asebete gabe
bukatu gabe
garaitu gabe
kontaminatu gabe
menderatu gabe
poluitu gabe

amaitu gabe
aztertu gabe
ehortzi gabe
hobiratu gabe

andeatu gabe
bereiz gabe
erein gabe
ikasi gabe

kutsatl-t gabe

landu gabe

miatu gabe
ukitu gabe

moldatu gabe
usteldu gabe

(hitz-andana hauetarik gehienek lexikalizatua dute ordaina gaztelaniaz, frantsesez eta
ingelesez).
Guztiarekin ere, esan behar da, halaber, aurki daitezkeela loturik idatziak hauetariko elkarte batzuk, banakak badira ere: jokatugabe, ihartugabe, markatugabe, laburtugabe, arautugabe, azaldugabe, banatugabe ... ; elkarte horiek sorrera berrikoak dira eta
tradizio gabekoak, baina hala ere, loturik idatziak. Horren harian, hasierako galde
bera datorkigu berriro burura: elkarteok kontestualak dira? Hau da, halabeharrez sortuak dira, bi osagai horiek uztartu beharra suertatu delako, ez besterengatik? Ala
eduki semantiko jakin eta berariazkoa adierazteko eraikiak dira? Erantzuna bada
kontestualak direla (erantzunik errazena, nonbait), arazo formal hutsera itzultzen
gara. Aitzitik, kontzeptu jakinak izendatzeko sortuak direla bada erantzuna, semantikaren ildotik jo behar dugu; nolanahi ere, nekez argudia daiteke zergatik idatzi
behar den loturik jokatugabe ('jokatu gabe dagoena'), eta, esaterako, hobiratu gabe
('hobiratu gabe dagoena') berriz bereiz.
Beste aIde batetik, ez dira aipatzeke utzi behar mota berezi bateko egiturak. Haietan partizipioa ez da bakarrik ageri, baizik berekin batera badakar osagarriren bat
lagun. Hau da, partizipioaz gain beste elementuren bat ---edo batzuk- ageri da
adjektibo-sintagmaren baitan, eta osagarri horiek modifikatzen dute partizipioa:
(87)

Etxekoandre! Bekaigu bi baxo erdi,. .. inork edan gabeak ...
Neskatxa bati lagundu gabea naiz...
G izon beretzako: inoiz mesederik egin gabea inori
Oilarrak jo gabeak dira arraultz oiek
.. .ondo konpondu gabekoetan itsaso inork ezagutu bageak igaro dituztenak
... naiz-ta soil eta abstraktu samarra izan, inork landu gabea noski.

Hauek ere betetzen dute, bistan denez, delako "determinatzailea hartzeko araua".
Idatzi behar dira, haatik, loturik? Badirudi ezetz (ezezko biribila ez ematearren). Izan
ere, sintagma-eraikuntza libreak dira, eta haien baitan ageri diren osagaiak ez dira
finkoak, baizik alda daitezke kasuan kasuko testuinguruaren arabera. Baina hauek
sintaxi-eraikuntzak badira eta hori dela eta bereiz idatzi behar, zer dira, bada, goragoko (86)ko hitz-andanak (aditu gabe, aldatu gabe, a1naitu gabe, andeatu gabe .. .), orobat bereiz idatziak? Haiek ere sintaxi-egiturak dira? Edo, nahiz eta bereiz idatziak,
lexiko-unitateak? Edo, azken aukera gisa, lexikalizazio-bidean diren sintaxi-egiturak? Eta lexiko-unitateak badira, nola bereizi -formalki ezin da eta- sintaxi-egituretatik? Esaterako, 3000 Hiztegian bukatu gabe(ko) sarrera aurkitzen dugu. Nola
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hartu behar da sarrera hori? Lexiko-unitatetzat ala egitura gramatikaltzat? Eta azken
hau bada, nondik nora ageri da lexiko-sarrera modura?
Arazoa areagotzen da gogoan hartzen badugu badirela "partizipioa gabe" egitura
batzuk izenondo izan gaberik izen direnak. Elkarte horiekezezkako aditz-izenaren
baliokidetzat j 0 daitezke:
(88)

izan gabea = 'ez izatea'
neure buruaz fido gabeak = 'neure buruaz fido ez izateak'
euskara aski ongi jakin gabeak = 'euskara aski ongi ez jakiteak'

OEHren arabera, elkarte horiek zubereraz e.rabiltzen dira batik bat. Hala ere,
horiek ere "partizipioa+ gabe" itxurakoak dira; gainera, determinatzailea hartzearen
baldintza betetzen dute; eta haietarik batzuk, lexikalizatuak egonik, hiztegietan
ageri dira: jakingabe (ezjakintasuna),jangabe, izangabe ... Sorta honetako hitz-andanak
ere lotsagabe elkarteen zakuan sartu behar dira?
Beste aIde batetik, eta hasierako galderari berriro heldurik, bigarren aukerara
jotzen badugu -hau da, hitz-andana lexikalizatuak bakarrik idatzi behar badira
loturik- hiztegian jasotako elkarteak besterik ez dira horrela idaztekoak, eta gainerako guztiak bereiz. Arazoa da, ordea, hiztegiak ez datozela bat haietarik zein jaso
behar diren eta zein ez. Eta horrela, heldugabe elkartea hiztegi guztietan jasoa da;
baina bukatugabe etajakingabe elkarteak, ordea, ez; edo, orobat, hiztegi batzuetan elementu lexikoaz adierazten dena (ukigabe, bukatugabe) beste batzuetan elementu sintaktikoaz egiten da (ukitu gabe, bukatu gabe(ko).38
Lexikalizazioaren ildo horretan barrena joz gero, gainera, beste gorabehera bat
sortzen zaigu, alegia, zehaztea zer irizpide erabili behar diren erabakitzeko terminoa
lexikalizaturik dagoenetz: tradizioari begiratu eta haren arabera loturik edo bereiz
idatzi? Ala elkartearen adiera-batasuna hartu aintzat? Tradizio soilari lotzen bagatzaizkio, mendetan loturik idatziek bakarrik agertu beharko lukete idazkera lotua.
Horren arabera,. ordea, sorrera berriko terminoak, esaterako, tradiziorik gabeak direla eta, bereiz idatzi beharko lirateke. Horrenbestez, idazkera lotua bide ihartua izango litzateke hitz berrien sorrerarako.
Maileguak direla eta, antzeko arazoa agertzen da. Hizkuntza zeintifiko-teknikoetan ---eta arruntean ere gero eta gehiago- oso ohikoa da auzoko hizkuntzetatik termino berriak sartzea. Termino horiek, edo diren direnean hartzen dira jatorrizko
hizkuntzatik, aldaketa fonetiko beharrezkoak eginik (maileguak); edo bestela hizkuntzaren baliabide lexikoez baliatuz, unitate lexiko bat sortzen da, berria eta kanpoko terminoaren adiera bera duena (kalko morfologikoa). Termino horiek, sorrera
berriko terminoen gisara, tradiziorik gabeak dira, eta beraz, tradizioari besteri begiratu ezean, bereiz idaztekoak lirateke. Hala bada, nola azaldu jokatugabe, ihartugabe,
markatugabe, baldintzatugabe edo asegabe elkarteen izatea?
(38) Elhuyar Hiztegia:

intacto, -a. adj. Ukitu gabe; ...

3000 Hiztegia:
intacto, ta: 1 adj. ukigabe(ko).
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Guztiarekin ere, esan behar da literatur tradizioareo bidez ere ezin oodo azal daitekeela zergatik idazten diren elkarte batzuk lotuak eta beste batzuk, berriz, bereiz;
izan ere, are gaur egun idazkera finkatua izanez loturik idazten direo elkarte batzuek
ere ez dute batasunik ageri beren idazkerari dagokionez testu zaharretan, eta hirutara ageri dira idatziak: lotuak, marraz lotuak, bereiziak:

Hezigabe
(89)

Idisko mardo, bafla alper ta ezi gabea. (VMg 85)
Ez da izan, zion Ciceronek, {... } jende aifl basati eta ezigaberik, non .. . (AAII 20)
Belarri eziflgabeek ez omen dute aditzen alakol"ik. (Zait Plat 72)

Ezkondugabelezkondu gabe (ezkongabe)
(90)

Emazte ezkondu batek bere senarraz bertzerekin, eta ezkondu gabeak ere behar eztenarekin bekhatu egitera ... (Ax 78)
Donzella garbi ezkondugabea askatua ta libre dago bere buru osoa Jainkoari emateko.
Vb 222
Erraiten drauet ezkondu-gabei eta alhargunei. (LA 1 Cor 7, 8)

Ezagutugabelezagutu gabe (ezagungabe)
(91)

Gizon ezagutu gabea baitzen herri hartan (SP Phil 349)
Ezagutugabe batzu bagifle bezala ungi ezagutuak garren arrent (He 2 Cor 6, 8)
Igeltsuaren enplegua {...} ez da arras ezagutu-gabea ere, ikhusi izan dut ezen . .. (Dv.
Lab 193)

Landugabellandu gabe
(92)

Beraren lantegian utzitako irudi landu gabe al"akoa gogoratzen digu (Zait Plat 109)
Gurutzea zan egur luze {...} batzutan landua ta askotan landugabea. (Inza Azalp
68s)

ohitugabelohitu gabe
(93)
... ta onelako umekerietan oitu gabea izanik (Berron Kijote 106)
.. .arrantzalea-ta, arrantzuko zereginetan oitugabea izanda (I Arg Uz1278)
.. .desgaraian bait-nakar eta oitugabea izanik ibilli-otan (Berron Kijote 224)

jakingabeljakin gabe
(94)

Gizon jakinak jakingabea errexki enganatzen du (Dv)
Osoki jakin gabea da (H)
Tristeen konsolatzailea, iakin-gaben < -ec- > irakatsaillea, erien sendatzailea. (Mat
281 s.)
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Adiera-batasunari so egiten badiogu, bestalde, ohitugabe(a) (inacostumbrado/inaccoutume), esaterako, lexikalizatua da eta hiztegian jasoa. Baina esploratu gabe(a) (inexplorado/inexplore), ustiatu gabe(a) (inexplotado/inexploite), usteldu gabe(a)
(incorrupto/incorrompu), menderatu gabe(a) (invicto/invainan), ordaindu gabe(a) (impagado/impaye) edo bereizi gabe(a) (indistinto/indistinct) berriz, ez. Zertan ote dario,
gero, ohitugabe-ri gainerakoei baino adiera-batasun handiagoa? Gure ustez, kontzeptu jakinak izendatzeko erabil daitezke (eta erabiltzen dira); baina hala ere, bereiz idatzirik ageri dira hiztegietan, eta erdal lematik bilatu behar dira, ez baitute berezko
lemarik euskarazko atalean (lexikalizatu gabeak diren seinale, ote?) Haiei ere adierabatasuna aitor dakiekeen froga -edo halakotzat jo daiteke- dugu, esaterako, elkarte horietarik batzuk aditzoinen gainean ere eraikiak direla, elkarte lexikalizatu
batzuen ereduz: ordaingabelordaindu gabe aldagabelaldatu gabe asegabelase gabe; eta hori
adierazgarria da, nonbait, elkarte horiek adiera-batasunduntzat joak direla.
J

J

Euskaltzaindiko LEF batzordeak (1991: 176-177), bestalde, badakar zein irizpideri begiratu behar zaien jakiteko hitz-andana ihartua den ala ez, edo ihartzeko bidean denetz:
(95)

1. Desmotibazioa
2. Jatorrizko lexema bikotea lexema-bakarturik agertzea
3. Azentu-batasuna eskuratzea
4. Osagaiek beren junturan berariazko hots-eraketa agertzea
5. Grafiazko hitz-batasuna lortzea

Darabilgun arazoa argitu beharrez, haietarik lehenengo biez baliatuko gara batez
ere: desmotibazioaz (aldaketa semantikoa) eta jatorrizko lexema-bikotea
lexema-bakarturik agertzeaz (aldaketa morfosintaktikoa). Beste hirurak ihartze-bideko ondoriozko aldaketatzat jo daitezke. Gainera, bosgarrena da, hain zuzen, argitu
nahi den arazoa, eta, laugarrenari dagokionez, hizpide ditugun elkarteetan, behintzat, ez dago halakorik.3 9
Lehenengo irizpidearen arabera: "iharturiko hitz-andanetan osagaien (batez ere
sintagma-buru edo muin den osagaiaren) esanahia bilakatua edo aldatua da higaduraz edo finkapenez" (176. or.). Aztergai ditugun hitz-andanetan, osaeraz den bezainbatean, bi osagai bereizi beharra dago: partizipioa eta gabe hitza. Lehenengoarekin,
ekintza edo egoera adierazten da eta bigarrenarekin, gabezia edo ezeztapena. Eta multzo osoaren adiera da ez dela partizipioak adierazitako ekintza burutu; adiera hau,
ekintza burutu ezaren adiera alegia, gisa honetako hitz-andana guztietan betetzen da
(lexikalizatuetan zein lexikalizatu gabeetan). Arazoa da, baina, osagaiek ez dutela
inolako aldaketarik jasaten bat egiten direnean; eta osagaiok beren berezko esanahieremua (eremu semasiologikoa) atxikitzen dute elkartean. Gainera, bat egitearen
ondoriozko elkarteak ez du hartzen sema berezirik bi elementuek sintagma-eraikuntza bezala hartzen ez dutenik. Sema berezi horren agertzeak justifika lezake nolabait
lexikalizazioa.
(39) Ez dago halakorik partizipioen gainean eraikietan, baina bai aditzoinen gainean eraikietan:
lokabe (lot +gabe) eta oharkabe (ohart+ gabe).
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Hau-da, Euskaltzaindiko LEF batzordeak (1991: 187-188) dakarren adibide bat
gure eginez, galtza-motz elkarteak badu sema bat (sema berezia edo "ezaugarri bereizlea") galtza motz sintagmak ez duena: galtza motz guztiak ez dira galtza-motzak, neurri
jakin batekoak bakarrik baizik, belaunetik gorakoak alegia; sema hori dela eta, galtzamotz elkartea entzun edo irakurtzen duen orori belaunerainoko praken irudia datorkio
gogora eta ez, adibidez, orkatilarainokoena. Hain zuzen ere, haIako sema berezi edo
"ezaugarri bereizle" baten beharrean daude aztergai dirugun eIkarteak. Alegia:
(96) Galtza-motzak ? galtza motzak

Baina:
(97)
Lan bukatugabea = lan bukatu gabea
Pertsona ohitugabea = pertsona ohitu gabea
Lur landugabea == lur landu gabea
Pertsona landugabea = pertsona landu gabea
Pertsona hezigabea = pertsona hezi gabea
Berdinketa horietan eremu semasiologiko bera dute aIde batekoek eta bestekoek:

lan bukatugabea nahiz lan bukatu gabea 'bukatu ez den lana' da; pertsona ohitugabea zein
pertsona ohitu gabea 'ohitu ez den pertsona' da ...
Dena dela, zenbait elkartetan aurki daiteke arrazoi semantikoren bat lexikalizatzeedo hori argudiatzeko. Izan ere, haietarik batzuek murrizketa nabarmena izan dute
beren esanahi-eremuan, eta partizipioari aitor dakizkiokeen adieretatik bat besterik ez
du hartzen gabedun elkarteak. Horren adibideak heldugabe eta ondugabe ditugu:
(98)
Sagar heldugabea
Mutil heldugabea
*gutun heldugabea
*kargamentu heldugabea
Beste aIde batetik, bigarren irizpideari, hau da, jatorrizko lexema-bikotea lexemabakarturik agertzeari dagokionez, hona zer dioen LEF batzordeak (1991: 178) galtzamotxak elkartea dela eta:
(99)
...sintagma bakar bat da, funtsean, galtza-motxak sintagma eraikuntza. Jatorrizko sintagma-buruaren kategoria gramatikal berbera (hots izena) duen lexema
bakarra da hori, hain zuzen ere. Eta ondorioz, Ab eraikuntza ez baina A izen-lexema denez, ezin perpaus-jardunaren baitan Ab eraikuntzen konbinatoria sintag_matikoa onar eta erabil ere dezake: ezin litezke, horrela, Ab moduko hitz-andana
libreen kasuan hain berezkoak diren sintagma-erabideok sortu eta erabili:

*Oso galtza-motxak erosi dizkiote
*Galtza-motxagoak nahiago nituzke aukeran
Esandako guzti horren arabera lexema-bakarra da, ondorioz, galtza-motxak hitzandana ...
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Varela-k (1990: 100), gaztelaniazko elkarteei buruz mintzo delarik antzeko debekua
darabil: "En el easo de 10s eompuestos, el elemento lexieo que no es nueleo no deja traslueir fuera de la eontrueeion lexiea superior sus posibilidades de expansion sintaetiea."
Batzuek zein besteak esanak gurera aldatzen baditugu, ikusten da, batetik, hizpide ditugun hitz-andanetan kategoria-aldaketa izaten dela, lehenengo aipuan esanaz
bestera. Izan ere, elkartea sortzeko oinarri den sintagmak gabe postposizioa du buru·,
eta, beraz, ondoriozko elkarteak, aipuan esanaren arabera, dagokion sintagmaren
kategoriari eutsi beharko lioke, adberbioen kategoriari alegia. Baina hauetariko
hitz-andanetan ez da horrela suertatzen, zeren elkarteak adjektiboen kategoria hartzen du (partizipioari, aditz-adjektibo den aldetik, aitor dakiokeen kategoria bera,
hain zuzen). Kategoria-aldaketa hori lexikalizazio-adierazgarritzat har liteke; alabaina, lexikalizatu gabeetan ere gertatzen da: hezigabe elkartea izenondo da, eta itsaso
inoiz ikusi gabea sintagman inoiz ikusi gabea ere izenondo da (ad jektibo-sintagma).
Horrenbestez, baldin kategoria-aldaketa hori dela zio bata lexikalizaturik badago,
bestea ere halakotzat jo beharko da.
Bestetik, buru ez den osagaiak elkartean garapen sintaktikoa duela eta ez duela,
diogun, lehenik, aztertu ditugun hitz-andanarik gehienetan gabe-tik bereiz idatzirik
dagoela partizipioa baldin honetaz gain hitz-andanaren baitan beste elementuren bat
ageri bada. Horrek, nolabait, berresten du goragoko aipu batean zein bestean adieraziriko debekua. Izan ere, elkartea osatzen duten bi osagai oinarrizkoetatik partizipioak bakarrik har ditzake osagarriak;40 alegia, hura besterik ezin gara daiteke
sintaktikoki, subjektua, objektu zuzena edo adjuntuak hartuz. Baina, elkartean, buru
ez denez, galtzen du, antza, tasun hori:
(100)
Lan inork bukatu gabea
(??) Lan inork bukatugabea

Dena dela, debeku-edo horren kontrako adibide bat aurkitu dugu:
(101)
... eta burruka-gai naiz ordaifi-kontutan oitugabeak
.. .alako indar-neurketetan oitugabeko mutila

Salbuespentzat jo daiteke, agian, ohitugabe elkartea, eta uste izan osagarriak onartzen dituela. Edozein kasutan ere, horrelako egiturak ez lirateke bitxiak izango euskaraz, baldin eta honako hauekin parekatzen baditugu:
(102)
astiro ibilzale
bere burua erakustezale
kontuak garbi, txukun eta egunean berean eramanzale

Elkarte horietan bigarren aralak, loturik baina, eusten dio bere aditzezko izaerari, perpaus-osagarriak hartzen dituelarik.
(40) Aditz-izenondoa denez, partizipioak, perpausak bezala, edozein sintagma har dezake: izen-sintagma (subjektu, objektu zuzen edo zehar objektu modura), preposizio-sintagmak ...
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Gogoeta hauen guztien argitan, bistakoa da ez dagoela batere argi nola idatzi
behar diren gisa honetako hitz-andanak. Izan ere, LEF batzordeak emaniko araua orokorra izanik, ez litzateke inolako zalantzarik izango haiek elkarri loturik idazteko,
baldin eta horrela egiteko baldintza bakarra partizipio soila eta gabe postposizioa testuinguruan bat egitea balitz. Baina hiztegigileek halako hitz-andanak bereiz idaztera jotzen dute (ihartuak izan ezik).

6.5. "Izena+gabe(a)"
Partizipioa gabe hitz-andanetan bezala, "izena gabe" modukoetan ere bereizi beharra dago lexikalizatuen eta lexikalizatu gabeen artean. Lehenengoei dagokienez, ez da
dudarik sortzen idazkerari buruz: hiztegietan jasoak dira, eta hartan nola ageri baitira
halaxe idatzi behar ditugu. 41 Arazoa datorkigu, ordea, lexikalizatu gabeetatik, horrelakoetan zalantza baitago non ezarri muga hitz-andana elkartetzat edo sintaxi-egituratzat jotzeko; bereizketa hori funtsezkoa da hitz-andana loturik edo bereiz idazteko.
Argi dago hitz-andana sintaxi-egituratzat jo behar dela, eta beraz bereiz idatzi,
izena sintaktikoki garatua denean, hau da, kasu-markarekin, izenondoarekin, izenlagunarekin edo beste elementuren batekin ageri denean. Eta halakotzat hartu behar
dira, orobat, elkarte lexikalizatuak ere, baldin eta elementu horietatik baten bat jasotzen badute (lexiko-unitate izateari uzten diote eta sintaxi-unitate bihurtzen):
(103)
.. .seme gaitzik gabeak ... (gaizgabe)
, .. korputz indarrik gabea (indargabe)
· .. zer hitz frantses maku~ kakola, buru-buztanik gabeak
.. .gozo neurririk gabea (neurrigabe)
· .. zure bizia dadila izan itzalik gabea
Eguzkia, ilargia, alizar, izar beltz. . .guziak elkarren antzik gabeak . ..
Basarri oien arrosak eztiragero/arantz gogorrik gabeak
Eta gein-geienak katoliko ez direlarik, inolako sinismen gabeak baizik
Basarri batere arrokeri gabeak
.. .artista ezin izan ditekela politikarik gabea
Ankarik gabea, goputzkera luzekoa, eta ezkama legunez jantzia delarik . ..
· .. hizkera zehatza, makulurik gabea eta abaloirorik gabea
., .itzulpenak anonimoak direla, nabardura pertsonalik gabeak eta ... (IZ+gabea)
Senda-medilkuntza beharrezkoa da dudarik gabe, baina garestia eta neurri batean
behintzat zentzurik gabea (zentzugabe)
.. .herriko euskaratik aldendua eta herri kutsurik gabea edo ... (herri-kutsurik gabea,
ez herri kutsugabea)
Lodikotea zen eta oinik gabea
Ekaiak dimentsio egokiak dituen eta akatsik gabea den aztertu ... (akasgabea)
Aitzinapen automatikorik gabeak
Mugimenduaren jarraipen aldakuntzarik gabea
Bakallo tripik gabea
... ezeren kutsu eta naas-txar gabeak izan oi dira
(41) Dena dela, "partizipioa gabe" elkarteetan bezala, hiztegien bat etortzea ez da guztizkoa, bai baitira elkarte batzuk hiztegi batzuetan bai baina beste batzuetan ageri ez direnak.
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Grain-ere ordainik gabea izan da baserritarraren nekea
Bertzen hutsen ondotik dabilana ez da bera hutsik gabea
... aren galdu beharra neurririk gabea zen . ..
. . .ta bakarraJ berdinik gabeaJ beingoa... (berdingabe)
.. .boza eta kanta penik gabeak
G izon gogor eta barrenik gabea zan
] endetasun izpirik gabeak dirudite (jendetasun-izpirik gabeak)
Arterano erru txar gabeak ziren
Zer esanik gabea zan rnutila
J •••

Hitz-andana bereiz idatzi behar da berebat elkarteak ez bezalako adiera hartzen
duenean:
(104)
arduragabe ? ardura(rik) gabe
behargabe ? behar(rik) gabe
nahigabe ? nahi(rik) gabe
bihozgabe ? bihotz(ik) gabe

Sintaxi-egitura horien adierak ez daude elkarteen adiera-eremuan jasoak, eta hori
dela eta ezin erabil daitezke batzuk besteen ordez.
Ez da, ordea, berdin gertatzen, esaterako, itxuragabe burugabe edo odolgabe elkarteekin. Elkarte horiek, izan ere, badituzte bi adiera (edo gehiago); bata elkarteko bi osagaiez osaturiko sintaxi-egituraz ere adieraz daiteke eta bestea, irudizkoa edo, aldiz ez:
J

(105)
Gorputz itxuragabea
]endetza itxuragabea

==
=

gorputz itxura(rik) gabea Citxurarik ez duena)
jendetza guztiz handia (? 'itxurarik ez duena')

Horren arabera, hiztunak horrelako kasuetan aukeran izaten du lehenengo adieran elkartea edo sintaxi-egitura erabiltzea. Baina bigarrenean elkarteaz bakarrik balia
daiteke.
Arazoa, hala ere, hitz-andana ez sintaktikoki garatua ez lexikalizatua denean sortzen da, hau da, izen soilaren eta gabe postposizioaren bat-egitea konstestuala denean, zeren ez dago batere argi halakoetan nola jokatu behar den. Badirudi beti dugula
hitz-andana sintaxi-egituratzat hartu eta bereiz idazteko aukera; bide horren lekukoak hainbat ditugu adibidetegian:
(106)
Etxe hoietan ez dira albistari txarrak, ez irudidun ez irudi gabeak
Euskara gabea ezin izan euskalduna
... , obe da gizaseme ergel eta gaiztakeri gabeak zuzendua izatea, gartsu eta gaiztoak baino

Eta gauean burnizko zubi arin dotore astunkeri gabeak
J

J

J •••

Bizitza gogorra, nastuaJ ordu gabea da arrantzaliena
Ikusi dezu inoiz gau odei gabean Ilargia?
Gazte ta eskarmentu bagea aiz
Ez naizela Chomskytarra, ez amorratua ez amorru gabea.
Badut zoko bat pultsu gabea . ..
Baina ez horregatik meritu gabea
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.. .alako ezkil-ots garbia marranta gabea ta ...
.. .josteta hoiek ez direla arrisku gabeak
· .. esango ahal dut argi erregela izengabeak aita gabeak direla . ..
Gaixoak nahiz urgentziazkoak izan nahiz urgentzi gabeak . ..
· .. arruntak ziren izpiritu gabeak . ..
· .. herri guziaren aurpegi zuri eta berotasun gabeen akuiluei. ..
Hor ibilia da gure euskara untzi pilotu gabeen pare...

Gabe posrposizioaren sinraxiaren arabera, hauran du hizrunak izena kasu-markarekin (parritiboarekin) edo gabe idaztea. Horrenbestez, uste izateko da hizpide ditugun
hitz-andanek ere, postposizio hori oinarri dutela eta, onartzen dutela sintaxi hori, eta
beraz ez dagoela, aIde horretatik, zertan bereizi partitiborik gabekoak partiribodunetatik ez sintaxi ez semantika aldetik -arrazoi formala alde batera utzirik, jakina-.
Hau da, ez dagoela inolako araurik "izen zehaztugabea gabe" hitz-andana guztiak kontestualak izanik ere- loturik idaztera behartzen gaituenik -edo behintzat ez
dugu halako araurik aurkitu bibliografian-.
Dudak hartzen gaitu, ordea: loturik ere idatz daitezke goiko hitz-andana horiek
honeIako elkarteak sortzeko?
(107)

aitagabe
berotasungabe
hodeigabe
ordugabe

am 0 rrugabe
eskarmentugabe
irudigabe
pilotugabe

arriskugabe
euskaragabe
izpiritugabe
pultsugabe

astunkeriagabe
gaiztakeriagabe
marrantagabe
urgentziagabe

Izatez, banakak baina, aurkitzen dira bat-egite kontestuaIen batzuk loturik idatziak:
(108)

.. .azkona zartuak, maskilla puskatuak, txirola soiiugabeak, liburu desegiiiak, . ..
Bizitza eriotzabaga eta sekulakora
; aritz ostogabeak beren mugieran badirudite otzak . ..
San Juan eurigabea, urtea ogi gabea
Harma-gabek harmadunak garaitzea 42
Gizon bat ba zen Igande-gabea
Arbola adar-gabeen parea naiz
Gure antzerkilari-taldeetan dabiltzan langille sari-gabeei
Zela epai huts-gabea emon (... )?

Esaldi horietan, bat-egiteak ez dakarkie -itxuraz behintzat- inolako adiera
berezirik hitz-andanei, bada berebat adieraz daitezke sintaxi-egituraz:
(109)

Txirula soinu gabea
Bizitza heriotza gabea
Haritz hosto gabea
Arbola adar gabea
(42) Gidoidunak ere sartu ditugu lotuetan. Bada gidoiaren agertzeak pentsarazten digu hiztunak
sumatu zuela halako lotu beharra, unitatea adierazteko edo.
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Langile sari gabea
Soldadu arrna gabea
Gizon igande gabea

Antzeko adiera-berdinketa ageri dute elkarte lexikalizatu batzuek eta haien sintaxi-egiturek:
(110)
lumagabe = luma(rik) gabe = 'lumarik ez duena'
gorpuzgabe = gorputz(ik) gabe = 'gorputzik ez duena'

Elkarte hauen inguruan, bestetik, beste arazo bat sortu zaigu, semantikoa. Alegia, onartzen baditugu gisa honetako hitz-andanak oro, lexikalizatuak zein lexikalizatu gabeak, loturik idatz daitezkeela, nola jokatu behar da elkarte lexikalizatua
(sorrera berriko elkarte lexikalizatua) eta elkarte kontestuala bete-betean adieran bat
ez datozenean? Esate baterako, hiztegietan hostogabe lema aurki daiteke. Termino hori
biologian (botanikan) erabiltzen dute afilo deritzen landareak izendatzeko: berez hostorik ez duten edo hostoak oso txikiak dituzten landareak dira landare afiloak. Argi
dago, beraz, hostodun landareak ez direla afiloak, nahiz eta arrazoiren batengatik
noizbait hostorik gabe dauden; nola bereizi, orduan, goragoko adibide batean ageri
zaigun haritz hostogabea (haritzak zuhaitz hosto-erorkoak dira, eta beraz neguan hostorik gabe egoten dira) hostogabe lema horren pean sartuak diren landareetatik? Beste
horrenbeste gerta dakiguke hitz arrunten gainean asmaturiko beste edozein elkarterekin: etxeko telefonoari haria kentzen badiot, telefonoa harigabea (gazt. inaldmbrico)
da? Ortuko madariondoa fruitugabea (gazt. no frutal) da fruiturik ez dakarrenean? ..
Arazo hau konpontzeko bide bat testuingurua izan daiteke, testuinguru epistemikoa
zenbaitetan; baina bide hori ere nahiko baldintzatua da.
Ukitu behar dugun beste auzi bat erdararekiko morrontzari dagokio. Esan nahi
da zenbaitetan erdal terminoa euskaratzean ez zaiola adierari bakarrik begiratzen
baita formari ere. Horrela, a(n)-, in-, eX- J i- ... aurrizkiak dituzten erdal unitateak hitz
bakarrez euskaratzen dira (xgabe). Aitzitik, sinpreposizioaz eratuak sintaxi-egituraz
bihurtzen dira euskarara (x gabe).
Baliteke idazkerari buruz darabilgun auzi hau ora har guztiz antzu eta ustela izatea, eta gabe-dun hitz-andana loturik edo bereiz idaztea hiztunaren esku egotea. Baina
gure ustez oso esanguratsua da hiztegietan gisa honetako hitz-andanen idazkerari
buruz nabari den adostasunik eza. Izan ere, bietara idatzirik aurki daitezke haietarik
batzuk, kontzeptu bera izendatzen badute ere: soinugabe/soinu(rik) gabe, baldintzatugabe/baldintzatu gabe.
Bukatzeko, diogun Euskaltzaindia~arau jakin eta zehatza eman beharko lukeela
mota honetako elkarteen osatzeko. Bestela, hiztunaren senaren esku uzten da, nolabait, haien batera edo bestera idaztea; hau da, hiztunak (hiztegigileak) hitz-andana
nola Hsentitzen" duen (lexiko-unitatetzat edo sintaxi-eraikuntzatzat), halaxe idatziko
du, irizpide sendorik edo agerikorik jarraitu gabe. Edo, agian arriskutsuago dena,
auzoko hizkuntzetako hitzen grafiari begiratuz (hitz bakunak diren ala ez), erdal hitz
horien ereduz sortuko ditu euskal ordainak, esanahia ez ezik forma ere euskaratuz.
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Perpaus osagarri izenlagunak:
tradizioa (1)1
(Adnominal phrases: the tradition (1»
Alberdi, Xabier

Garcia, Julio

Ugarteburu, lfiaki

Euskal Herriko Unib.
Euskara Institutua
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa

Euskal Herriko Unib.
Zientzi Fak.
Euskal Filologia Saila
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa

Euskal Herriko Unib.
Medikuntza eta Odontologi Fak.
Euskara Teknikoa Saila
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa

Arti~ulu hau -((Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (1)"- euskal literatura tradizioan perpaus
adnominalez egin den erabilerari buruzko azterlan zabalago baten atala da (datuak Diccionario General VascoOrotariko Euskal Hiztegia corpusetik ustiattt dira). Artikulu honen lehen kapituluan perpaus osagarri izenlagunen
sailkapena eta aurkezpena laburbiltzen da, Euskaltzaindiak bere gramatikan agertarazi duen eran (Euskal Gramatika:
Lehen Urratsak-V. Mendeko Perpausak-l, hernendik aurrera EGLU V deituko duguna). Ondoren -bigarren
kapituluan-, tradizio idatzian erabili egituren deskribapen osoa eta horien adibide ugari eskaintzen da, bai eta perpaus
osagarriak har ditzaketen 39 izen ere (agindu. damu, duda, entzuera, erabaki, errezelo, esperantza, froga, galdera, ideia,
etab.).

Giltz-Hitzak: Sintaxia. Perpaus osagarriak. Perpaus osagarri izenlagunak. Literatura-tradizioa.
Este articulo es la primera parte -((Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (1)"- de un estudio mds amplio sobre
el uso de las oraciones adnominales a 10 largo de la tradicion literaria vasca (datos obtenidos del despojo del corpus del
Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia). En el primer capltulo de este articulo se resume la clasificacion y
presentacion de las oraciones completivas adnominales vascasJ tal y como ha sido expuesta por la Academia de la Lengua
Vasca" en su gramdtica (Euskal Gramatika: Lehen Urratsak-V Mendeko Perpausak-l, citada en adelante como EGLU
V). A continuacion -segundo capltulo- se ofrece una descripcion exhaustiva, asl como abundantes ejemplos de las
estructuras que han sido utilizadas en la t1'adicion escrita con 39 nombres susceptibles de complementacion oracional
(agindu, damu, duda, entzuera, erabaki, errezeloJ esperantza, froga, galdera, ideia, etab.).
Palabras Clave: Sintaxis. Oraciones completivas. Oraciones adnominales. Tradicion literaria.
Cet article est la premiere partie -uPerpaus osagarri izenlagunak: tradiziona (1 )"- d'une etude plus vaste sur
l'usage des phrases adnominales tout au long de la tradition litteraire basque (donnees obtenues du depouillement du corpus
du Diccionario General Vasco-Orotariko Euskal Hiztegia). Dans le premier chapitre de cet article se trouve resumee la
classification et la presentation des phrases completives adnominales' basques, tel que I'a expose I'Academie de la Langue
Basque dans sa grammaire (Euskal Gramatika: Lehen Urratsak-V Mendeko Perpausak-l J citee dorenavant comme
EGLU V). Ensuite -second chapitre-l'on offre une description exhaustive, ainsi que de nombreux exemples des structures
qui ont ete utilisees dans la tradition ecrite avec 39 noms susceptibles de complement de la phrase (agindu, damuJ duda,
entzuera, erabaki, errezeloJ esperantza, froga J galdera, ideia, etab.).
Mots Cles: Syntaxe. Proposition completive. Propositions adnomilales. Tradition littir'aire.

(1) Artikulu hau Euskal Herriko Unibertsitateak diruz lagundutako ikerketa-proiektu baten (UPV
033.356-HA097/98) lehen emaitza cia.
[ASJU, XXXIV-I, 2000, 65-135]
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Sarrera
Ikerketa honen helburua aurreko artikulu batean (Alberdi, Garcia, Ugarteburu:
1997) aurkeztu genuen ikuspegia ("Izenen mendeko perpausak: xx. mendeko erabilera") osatzea da. Batetik, oraingo honetan literatura-tradizio osoa arakatu nahi izan
dugu, lehengo ikuspegi mugatua gainditzeko; horretarako, Orotariko Euskal Hiztegiaren corpusaz baliatu gara. Bestetik, bitarte honetan Euskaltzaindiak bere gramatikaren hurrengo liburukia plazaratu du (Euskal Gramatika: Lehen Urratsak V
Mendeko Perpausak-l, aurrerantzean EGLU' V laburduraz aipatua), non perpaus osagarri izenlagunen gaiari dagozkion bereizkuntza funtsezkoak ezarri diren.
Funtsezkoa da, esate baterako, EGLU Vean perpaus osagarri izenlagunak mugarritzeko egin den ahalegina; izan ere, ondo bereizi behar dira izen batek gobernaturiko perpaus izenlagunak (.. .galduak zirelako berria), eta izen'baten gainean eraturiko
predikatu konplexuek gobernaturiko osagarriak (. .. galduak zirela etorri zen berria),
alegia, ondo bereizi behar dira benetako izenlagunak eta izenlagun-itxurakoak. Funtsezkoa da, orobat, perpaus osagarri izenlagunen sailkapena: adierazpenekoak (. . . egin
ebalako damua), zehargalderakoak (?autoa zenbat ordaindu genuen galdera) eta subjuntibokoak (?Orok maita zaitzaten desirak galduko zaitu).
Beraz, ikerlan honetan EGLU Vek egiten duen ekarpenetik abiatu behar izan
dugu ezinbestean: hain zuzen ere, artikuluaren lehen atalean EGLU Veko sailkapenaren eta azalpenaren laburpena eskaini dugu. Bigarren atalean, perpaus osagarri
izenlaguna onar dezaketen 39 izenen (agindu, damu, duda, entzuera, erabaki, errezelo,
esperantza, jroga, galdera, ideia, eta abarren) literatura-tradizioa arakatu dugu, izen
horietako bakoitzak hartu dituen perpaus osagarri-motak erakutsiz eta sailkatuz.
Bukatzeko, artikulu hau perpaus osagarri izenlagunen tradizio idatziari buruzko
ikerketa zabalago baten lehen zatia dela esan behar dugu. Oraingo honen jarraipena
izango den beste artikulu batean -"Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (11)"hurrengo alderdiak aztertuko dira: perpaus osagarri izenlagunen maiztasuna eta bilakabidea, eta predikatu-egiturek gobernaturiko perpaus osagarriekiko lehia (Galduak
zirelako berria etorri zen vs Etorri ~en berria galduak zirela); perpaus osagarria onartzen
duten predikatu-egitura konplexuen bilketa (dudagabea izan, duda egin dudan ipini,
duda(rik) egon, duda ukan/izan/eduki, dudan egon, duda hartu .. .); adierazpeneko perpaus osagarri izenlagunetako menderagailuen azterketa (a. -eN/-eLAKO menderagailuen tradizioa; b. ?-eLAREN, ?-eNEKO, ?-eNAREN
?-eLAKOAREN
menderagailuen tradiziorik eza); zehargalderako eta subjuntiboko perpaus osagarri
izenlagunen tradizio urria; eta perpaus osagarri jokatugabeen azterketa.
J

J

1. Perpaus osagarri izenlagunak EGLU Yen arabera2
1.1. Perpaus osagarri izenlagunak
Perpaus osagarri izenlagunak dira, ez aditz batek edo predikatu batek, baizik izen
batek bere mendean eta osagarri modura hartzen dituen perpausak, edo beste era
batera esateko, izen batek gobernatzen dituenak. Halako egituretan, izenari "ele(2) Ikus EGLU V: 145-158 eta 169-171 orr. Ikus orobar 19-21,28 eta 51-52. orr.
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mentu gobernatzaile" deritzo, perpaus osagarria bere mendean -konplementazioerlazioan- hartzen duelako; eta delako perpaus osagarria ezkerretik hartzen du,
izenlagun modura, alegia. Beheko adibideetan (1-2) letra etzanaz markatu ditugu
perpaus osagarriak eta maiuskulaz elementu gobernatzailea, izena, alegia.
(1) [[Diruak dena lortzen duelako} USTEA} 050 zabaldua dago.
(2) Badira oraindik [[lurra zapala den] USTEA] baztertu ez dutenak.

Espero zitekeenez eta aipaturiko adibideetan ageri denez, horrelako perpausek
izenlagunek hartu ohi dituzten atzizkietako bat hartzen dute: -eN edo -KO, azken hau
-eLA menderagailuari erantsita (-eLAKO).
Hurrengo adibideetan ikus daitekeenez (3-5), aditz edo predikatu batek gobernaturiko perpaus osagarri jokatuak hiru motatakoak izan daitezke: a) adierazpen-perpausak (3); b) zehargalderak (4); c) subjuntiboko perpaus osagarriak (5).
(3) [Pozik daudela] IKUSI dugu.
(4) [Zer nahi dugun] GALDETU digute.
(5) [Ondo bizi gaitezen] NAHI dute.

Gauzak horrela, geure buruari hurrengo galdera egin diezaiokegu: perpaus osagarri izenlagunak ere goiko (3-5) sailkapenaren arabera bana ditzakegu? Alegia, perpaus
osagarri izenlagun adierazpenekoak (6), zehargalderakoak (7) eta subjuntibokoak (8)
ote ditugu euskaraz?
(6) [[Euskara Afrikatik datorren] HIPOTESIA] defendatu dute batzuek.
(7) [[Madrilen zenbat aldiz izan naizen] GALDERA] ehun bider egin didate.
(8) [[Orok maita zaitzaten} DESIRAK] galduko zaitu.

Dena den, sailkapen hirukoitz horri ekin baino lehen, perpaus osagarri izenlagunak ongi zedarriztatzeko balio duen bereizkuntza bat aztertuko dugu hurrengo azpiatalean, elementu gobernatzailearen inguruko bereizkuntza bat, alegia. Izan ere,
perpaus osagarri batzuen gobernatzailea ez da izena bere soilean, izen horren inguruan eratutako predikatua baizik (9a, 9b).
(9) a. [Elkarren berri bazekitela] dudarik ez da.
b. [Noiz zuen mingain oiek askatuko ote diran] zalantzaz nago.

Beherago frogatuko denez, (9)ko perpaus osagarriak, ongi begiratuta, ez dira
benetako izenlagunak, predikatu baten osagarri "bereziak" baizik.

1.2. Predikatu konplexuak gobernatzaile: izenlagun-itxurako perpaus osagarri "bereziak"3
Zenbaitetan izena ez, baina izenaren inguruan eratutako predikatu-egitura kon-:plexu bat izaten da elementu gobernatzailea. Adibidez:
(10)

a. Ternuako hegietan galduak zirela ethorri zen berria.
dea edo ) aunaren eguna)

(3) Ikus EGLU V' 20, 51-52.

Off.

a.P. Arbelbide, Igan-
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b. Sospetxa daukat, ikusiak ikusita, orduko mentalidade berberarekin erabiltzen direla makina hauek. (Euskaldunon Egunkaria, 1993-06-16)
c. Erretor sorginak trufaz moztua zuela, dudarik nehork ez zezaken izan, De
Lancren arabera.

Horrelakoetan elementu gobernatzailea zuzenean izena (berria, sospetxa... ) ez dela
egiaztatzeko, ohar gaitezen kasu bakoitzean izen hori bere testuinguru predikatibotik ateraz gero sortzen· diren perpausak ez direla egokiak:
(11)

a. *Ternuako hegietan galduak zirela gezurtatu zen berria.
b. *(Zure) sospetxaz orduko mentalidade berberarekin erabiltzen direla
makina hauek hitz egin zenuen.

Beraz, agerikoa da (10) modukoetan izena bere soilean ez dela gobernatzailea eta
predikatu-egitura osoak betetzen duela egiteko hori. Hori bezain agerikoa da, hala
ere, izena dela egitura predikatibo osoaren muina eta haren funtsa dara~ana. Horregatik bere mendean har dezake izenak perpaus osagarria, -KO atzizkiaren bitartez
izenlagun bilakatua:
(12)

a. rrernuako hegietan galduak zirelakoJ berria gezurtatu zen.
b. [Makina hauek orduko mentalidade berberarekin erabiltzen direlakol
sospetxaz hitz egin zenuen.

Adierezpeneko -eLA perpausetan asko dira (10) bezalakoak: berria zabaldu, notizia
etorri, elea ibili, agindua eman, beldur izan, esperantza izan, susmoa izan, arrazoi izan . ..
(13)

a. Elea zebilen eskuindarrek irabaziko zutela.
b. Irudipena daukat okerren bat egin duzula.

Era berean, izen baten osagarri diruditen zehargaldera batzuk ere, ondo begiratuta, ezingo ditugu perpaus izenlaguntzat jo, elementu gobernatzailea izen soila ez,
baizik izen horren inguruan eraturiko predikatua delako:
(14)

N oiz zuen mingain oiek askatuko ote diran zalantzaz nago.

Ondorioz, funtsezkoa da elementu gobernatzailea (izen soila ala izenaren inguruan eraikitako predikatua?) ongi bereiztea, bereizkuntza hori erabakigarria baita
perpaus osagarria izenlaguntzat hartzeko edo osagarri "berezien" artean sailkatzeko.

1.3. Izenlagun-motak: (a) perpaus osagarri izenlagun adierazpenekoak
Lehenengo adibideetan ikusi ahal izan dugunez (1-2), ez dago batere dudarik
adierazpeneko perpaus izenlagun osagarriei buruz. Are gehiago, euskaraz perpaus
izenlagun gehienak adierazpenekoak ditugu eta, esan bezala, -eN eta -eLAKO menderagailuen bidez gauzatzen dira.

-eN menderagailua sarritan uste, susmo, beldur, esperantza eta horrelako izenen mendeko perpaus osagarriek hartu ohi dute:

PERPAUS OSAGARRI IZENLAGUNAK: TRAnrZIOA (I)

(15)
(16)

(17)
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[[Etsiko dun} USTEA} ba du berak ere. (Orixe, Euskaldunak, 133)
Piarres, Gabon aurretik eldu zen Etxahuniara, [[Eguberri jai aiek etxeko berotasunean igaroko zitun} ITXAROPEN eztiakinl (Etxde]] 248)
[[Euskara Afrikatik datorren] HIPOTESIA] defendatu dute batzuek.

Gogoan izan behar da, noski, menderagailu bera izan arren (-eN), perpaus osagarri hauek eta erlatiboek egitura desberdina dutela. Erlatiboetan, izen ardatzaren
erreferentzia bera duen izena izaten da isilpean -(18) adibidean gizona-. Baina
osagarrietan ez dago horrelakorik, izen gobernatzailea perpaus nagusian baizik ez
dagoelako: (19) adibideko osagarria, esate baterako, euskara Afrikatik dator(ren) da
eta perpaus horren barnean ez dago lekurik, ezta isilpean ere, hipotesia izenarentzat:
(18)
(19)

[[zurekin ~i etorri den} gizonai] maisua da (P. erlatiboa)
[[Euskara Afrikatik datorren} HIPOTESIA} defendatu dute batzuek (P. izenlaguna)

Bestalde, uste, susmo, belduy, esperantza eta abarrek' hartzen duten perpaus izenlaguna -eN atzizkiarekin ez ezik, -eLAKO menderagailuarekin ere egin daiteke (20-21):
(20)

(21)

[[Euskara Afrikatik datorren} HIPOTESIA} defendatu dute batzuek
[[Euskara Afrikatik datorrelako] HIPOTESIA} defendatu dute batzuek

-eLAKO atzizkidun perpaus izenlaguna hartzen duten izen gobernatzaileak balio
semantiko desberdinak izan ditzake, hala nola, esate baterako, komunikaziozkoa
(berria, zurrumurrua, hitza, kontua ... ), iritzizkoa (ustea, susmoa, esperantza, aitzakia ... ),
balizkoa (hipotesia, iritzia ... ), edo arretazkoa (kezka ... ). Perpaus osagarriak, kasu
hauetan, delako berriaren, ustearen, iritziaren edo kezkaren edukia zein den ematen
du aditzera. Hona hemen, adibide batzuk:
(22)

(23)
(24)

[[Printzesa hil delako] BERRIA} iritsi zaigu
[[Koldo eta Maite banatu direlako} ZURRUMURRUA} zabaldu da
Zer dakizu [[Europa osoan euroa sartu nahi dutelako] KONTU HORRETAZ}]?

A\lrreko perpaus izenlagunetan (-eLAKO + izen gobernatzailea) izen gobernatzailea isilpean geradaiteke: orduan -a mugatzailea erantsita edo erakuslea gehituta sortzen da osagarri izenlagun berria, zeinak -eLAKOA / -eLAKO BOR! ... itxura
baitu.
(25)

(26)

Haserre dagoELAKOA egin du, baina ez egin kasurik, pozik dago
Zer da Ameriketara joatekoa zareLAKO BOR]?

Bestalde, EGLU Ven arabera, perpaus osagarri izenlagunak eraikitzeko erabide
okerrak dira -eLAREN (27), -eLAZKO (28), -eNAREN (29) eta -eNEKO (30) menderagailuak:
(27)
(28)
(29)
(30)

*Datorren urtean ezkonduko zarelaren berria hedatu da.
*Haurra jaio zelazko berria ekarri zigun.
*Gauzak hobetzen ari direnaren seinale da hori.
*Jesus etorri zeneko berria zabaldu zen.
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1.4. ,Izenlagun-motak: (b) zehargalderak, izenaren osagarri?
EGLU Yen arabera, euskaraz zehargalderak nekez izaten dira izen baten osagarri.
Hots, zehargalderak gehienetan predikatu baten mendean joaten dira (31a), baina
nekezago izen baten mendean (31 b):
(31)

a. [Autoa zenbat ordaindu genuen] GALDETU digu.
b. *[[Autoa zenbat ordaindu genuen] GALDERA} ez zitzaidan egokia i.cuditu.

Gauzak horrela, (31 b) bezalako badaezpadako egituren ordez, nahiago izaten
dugu bestelako zenbait itzulingurutara jotzea, zehargalderak aditzaren esparrutik
atera gabe. Adibidez:
(32)

a. Autoa zenbat ordaindu genuen galdetzea ez zitzaidan egokia iruditu.
b. Autoa zenbat ordaindu genuen galdetu zigun eta galdera hori ez zitzaidan egokia iruditu.

Nolanahi ere, badira euskaldunak zehargalderak izenaren osagarritzat emateko
arazorik ez dutenak. Halakoentzat guztiz zuzenak eta arruntak dira hurrengoen
modukoak:
(33)

a.
b.
c.
d.

Madrilen zenbat aldiz izan naizen GALDERA ehun bider egin didate.
Noiz hilko naizen BELDURRA askotan sentitu dut.
Etorriko den DUDAK higatu du gizajoa.
Zer esango digun KEZKAK hartu nau.

Dena dela, esamolde horien tankerakoak ez dira euskaldun gehienen gogobetekoak. Horregatik, goiko (33)ko badaezpadako perpaus horien ordez, beste hauek (34),
nolabait "erdibituak", askozaz onargarriagoak egiten zaizkigu:
(34)

a.
b.
c.
d.

Galdera egin didate Madrilen zenbat aldiz izan naizen.
Beldurra sentitu dut noiz hilko naizen.
Dudak ditut etorriko ote den.
Kezka handia dut zer esango digun.

(34) modukoetan zehargaldera predikatu konplexu baten mendean doa (galdera egin)
beldurra izanlsentitu} duda izan} kezka izan... ) eta ez izen soil baten mendean. Eta hain
zuzen ere, horrelakoetan badirudi bi hurrenkerak direla zilegi eta onargarri (3 5a/35b):
(35)

a. Galdera egin didate Madrilen zenbat aldiz izan naizen.
b. Madrilen zenbat aldiz izan naizen galdera egin didate.

Hain zuzen ere, (35b) gisakoak dira tradizioan noizbehinka agertzen direnak eta
ez -autore berrien artean ez bada- (33) modukoak. Hona hemen, idazleen horrelako pare bat adibide:
(36)

a. Era onetako jardunean egon ziran arrantzaleak luzaro, euren lagunakaz
zer gertau ete zan kezkaz beterik (D. Aguirre, Kresala, 23).
b. (... ) bigarren mallako jantokira -aldatzen utziko ote zioten galdera egin zuenean, zerbait ordain eta utzi zioten .A. Irazusta, Bizia garratza da, 21).

a

Esan bezala, EGLU Yen arabera, (36) gisakoetan gobernatzailea ez da izena bera
bere soilean, predikatu-egitura osoa baizik (kezkaz beterik egon) galdera egin). Eta egiazki zehargalderak kezka} galdera eta antzeko izenen osagarri zuzenak ez direla ikuste-
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ko, aski da saiatzea izen horiek absolutiboaz beste kasu-marka batez hornitzen eta
perpausean legokiekeen osagai gisa lan egiten uztea. Adibidez:
(37)

??( ...) bigarren mallako jantokira aldatzen utziko ote zioten
retarako balio izan zuen.

GALDERAK

zerbai-

Hortaz, zailtasunak ditugu delako izena absolutiboaz beste kasu batean emateko,
eta hori da, hain zuzen, izen horrek eta aditzak predikatu konplexu bat (galdera egin,
kezkaz bete, kezka izan . .. ) osatzen dutela pentsarazten diguna.

1.5. Izenlagun-motak: (c) subjuntiboko perpaus izenlagunak
Hemen galdera da ea euskaraz hurrengoen mod~koak esan daitezkeen ala ez:
(38)
(39)

Bazkaria presta dezan ESKEA egin diote.
Bazkaria presta dezalako ESKEA egin diote.

Galdera horri erantzuteko gogoan izan behar da hemen ere perpaus osagarriaren
gobernatzailea zenbaitetan predikatu-egitura oso bat izaten dela eta ez hartan ageri den
izena bere soilean. Hona adibide batzuk (letra etzanaz eman dugu predikatu-egitura):
(40)
(41)

Gaixoak sendo diten esperantzan gaude
Bakandereak txarrik egin dagixun bildur-ere-zara, ba.

Antzeko zerbait gertatzen da ondoko perpausetan ere:
(42)

a. Azienda erosterakoan badagoko ongi begiztatzea heia ortzik gabe
denetz, ahul dadien beldurrez. O. Duvoisin, Dialogues basques, 94)
b. Jaiki-erori zebillela ekusirik, bidean il zekien beldurrak, eman zioten
lagun bat. (S. Mendiburu)

Beldurrez, beldurrak horiek ere predikatu dira, beldur izanik, beldur zelarik edo
horrelakoen pare, eta ez dute osagarria izenlagun gisa hartzen.
Zenbaitetan, hala ere" zalantza sor daiteke izenak berak zuzenean ote daraman osagarria ala hura predikatu-egitura baten zati den. Ikus~ esate baterako, ondoko adibidea:
(43)

Hortakotz igorri dautzut jin zaitean galdea. (P. Larzabal, Senperen gertatua, 116)

Perpaus hori bitara uler eta analiza daiteke:
a.
b.

Galdea igorri dizut [jin zaiten]
Igorri dizut [(jin zaiten) galdea]

(Predikatu konplexua: galdea igorri)
(perpaus osagarri izenlaguna)

Bietatik, EGLU Yen arabera, lehen irakurketa da bidezkoena, zeren bigarrena
onartuz gero, hurrengoen modukoek ere gramatikalak izan beharko lukete eta nahiko dudazkoak dira:
(44)

a.?]in zaiten galdeak harritu nau.
b. ?Ez diozu kasurik egin behar jin zaiten galdeari.

Izan ere, (44)ko perpaus izenlagun jokatua (jin zaiten galdea) baino ohikoagoa da
perpaus izenlagun jokatugabea: jiteko galdea esatea, alegia.
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Edozein modutan, zalantzak zalantza eta bitasunak bitasun, EGLU Yen arabera
ez dirudi erabat ezinak eta baztertzekoak direnik izenlagun subjuntiboak, doi bat
bitxiak eta ezohikoak diren arren. Ikus, esate baterako, ondoko perpausa:
(45)

Orok maita zaitzaten desirak galduko zaitu.

Zenbaitetan, gainera, izenlagunek eraman ohi duten -KO atzizkia eta guzti ematen da subjuntiboko osagarria:
(46)

Haren diszipuluak obitik gorputza ostu, ta eraman zezaelako bildurrez, ifini
zituen obia zaitzeko guardak (J.A. Ubillos, Cristau doctrifi berri-ecarlea, 94).

Laburtzeko, hona hemen, perpaus osagarrien eskema orokorra (EGLU V, 28. or.):
PERPAUS OSAGARRIAK (ik. EGLU V, 28.or.)

Gobernatzaile:

Gobernatzaile:
I PREDlKATUA

IZENA (d)

ADITZA

r-------.-

-Subj.

Adierazpenperpausa (a)

I

+

zrargaldera (b)

(-eNA)
(-eNIK)
(-eN)
(BAIT-)

I

I

GALDETU

BERRIA HELDU

r-------.-

I

-eLAKO / -eN

+

Subj.

ZehTalderau)
(-eN) (?)

(-eN) (?)
(-eLAKO) (?)

[egingo dueLA} [egingo dueN}
ESAN

-Subj.

Adierazpenperpausa

-eN I -eLA

-eN
(-eNETZ)
(BA-)

-eLA

Subj. (c)

I

DUDANEGON

[egin dezaNI
deZaLA}
ESKATU I

{egingo
dueLAKO}
[egingo dueN}

ESKEAEGIN

USTEA

[etorriko deN]

[egin dezaN I
deZaLAKO}

DUDA (?)

ESKEA (?)

2. Perpaus osagarri izenlagunen azterketa izenez izen
2.1. Agindu (iz.)
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ]okatuak: ~
1.2. ]okatugabeak:
-t{ z)eko agindu:

2. Zehargalderakoak:
3. Subjuntibokoak: ~

~

%96,8 (31/32)
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b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. J okatuak:
%3,1 (1/32)
predikatua + -eLA:
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Gure corpuseko datuen arabera, perpaus izenlagun jokatugabea da agindu izenak
hartu ohi duen osagarria. Zehatzago esateko, gure datu-baseko adibide guzti-guztiak
-t( z)eko agindu tankerakoak dira.
Ez dugu -eN/-eLAKO agindu tankerako perpaus izenlagun jokaturik aurkitu. Izen
honen azpikategorizazioa kontuan harturik, nekez itxaron zitekeen adierazpeneko
edo zehargalderako osagarri izenlagunik, baina bai, aldiz, subjuntiboko osagarria.
Kontua da, ordea, ez dagoela horrelako perpaus jokaturik, alegia, ez dago gure corpusean egin zezan (zezalako) agindua eman zuen modukorik eta hutsune hori azpimarragarria iruditzen zaigu.
-t(z)eko agindu (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatugabea): %96,8
(31/32)
(47)
(48)
(49)

(50)

(51)
(52)
(53)

Orrelaxen berriz ere etorri zan aurrera segitzeko agindua, eta Urkiolara eraman gifiuzten. (Salav 88)
Zer debekatzen dau aragia izteko aginduak? (KlkV 77)
Nekezarijak gizenduten ditu idijak, okela ana jaateko; ta enzun neutsan nik
gizon jakintsu bati, ]angoikuak egieban lenengo gizonari, emon eutsala
lurra landuteko aginduba, onek pekatu egieban bano leenago, Iurra samur ta
biar-erraza bazan bere; ta pekatu egiebanian gogortu, arantzatu ta lartu
jakola lur berez bigun ta samurra zana; bafia len ta gero izan zala Adan
atxurlarija ta baserrikua. (Mg PAb 149)
Etzan orduan orain legez pekatuak konfesatuteko agindurik, ez zelan autortu
bear zirian, ez nos, ez zeinbat pekatu egin eben esateko premifiarik. (Afi4
GGero 336)
Ni iltzeko agindua zutenak berak esan zidaten zer asmo zun, eta aiek etzutela ahikorik egingo. (Or SCruz 95)
] esus iltzeko Pilatoren agindua. (Lard 456)
Jesus'en ifiori ez esateko aginduari begiratu gabe, soraio onek bereala barreatu zuen, zer gertatu zitzaion, eta guziak are arrituagoak, eta Jesus'ganonz
etzifiagoak jarri ziran: eta soraio bakarrean bizi bearrean arkitzen zana, gero
gizonen artean bizitzen asi zan. (Lard 386)

Bestalde, badugu adierazpen-perpaus osagarri baten adibidea (-eLA), baina ez
agindu izen soilaren mendean, agindua etorri zan predikatu-egituraren mendean baizik. Hona hemen, adibidea:
Predikatua + -eLA (osagarri "berezia", adierazpenekoa eta jokatua): %3,1 (1/32)
(54)

Gero, kinto abek instruzioa ikasi ta frenterako moduan jarri ziranean, agindua etorri zan konpafii batek joan bear zuala Vitorira. (Salav 76)
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2.2. Aire
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ]okatuak: f2S
1.2. ]okatugabeak:

%100 (1/1)

-t(z)eko airez
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak
1. Adierazpenekoak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

H

predikatu-egitura gobernatzaile

:

Adibide bakarra dago gure corpusean, perpaus osagarri izenlaguna da, jokatugabea. Dena den, alderdi semantikoari begira, gero aztertuko dugun itxura izenak
gobernatzendituenen multzoan ere sailka genezake.
(55)

Handizki anpatzen du begitartea; banD kolore sanG du, larrua zapatzen krikri.egiten du, ardiak larrutzeko airez anpatzen diren bezalakoek (FIr 192)

2.3. Aitzakia
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ] okatuak:
-eLAKO aitzakia
%33,3 (17/51)
%3,9 (2/51)
-eN aitzakia
1.2. ]okatugabeak:
-t(z)eko + aitzakia
%45,1 (23/51)
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. J okatuak:
%7,8(4/51)
-eLA + predikatua
predikatua + -eLA
% 9,8 (5/51)
1.2. ]okatugabeak: f2S
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
H

:

Aitzakia izenak perpaus jokatuak nahiz jokatugabeak hartzen ditu osagarri
modura,4 batez ere -t(z)eko aitzakia erako jokatugabeak (bat datoz, hortaz, tradizioa
eta mende honetako usadio nagusia). Jokatuen artean -eLAKO menderagailua hartzen
(4) Kontuan izan beharra dago egitura formala eta sintaxi-egitura ez datozela beti bat eta -t(z)eko
aitzakia testuan aurkitzen den hainbateran aztertu beharra dagoela ea perpaus izenlaguna dugun edo
aditz-sintagmako atala. Hona adibide bat:
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du ia beti. Halakoetan, bi eratara ager daiteke aitzakia izena ,perpaus nagusian: inesibo-markarekin (aitzakian) -adizlagun modura eta ia beti koma artean bereiziaedo soziatibo-instrumental kasu-marka duela (aitzakiaz, aitzakiarekin). Ez da behin
ere ageri subjuntiboan edo zehargaldera modura. Jokatugabeetan ere inesibo edo
soziatibo-instrumental kasu-marka darama aitzakia izenak, eta inesibo-marka dutenen artean badira mugagabeak ere, jokatuetan ez bezala (-t(z)eko aitzakitan). Testuetan maiz ageri diren -t(z)eko aitzakia erako egituretan ez dago perpaus izenlagunik,
helburuzko perpaus arrunta baizik (Eskatzen zaitzunik ez egiteko aitzakiak dira oriek).
Hona adibide batzuk:
-t(z)eko aitzakia (adierazpen-perpausa):
(56)

(57)

Galtzarbean liburu bat eta eskuan aulki txiki bat zeramazkiala, ordutik ifiular-arte astia irakurtzen emateko aitzakiakin, basopeko itzalera joan zan. (TAg
Uzt 263)
Ala ere, U riko jende guzia asaldatu zan, eta Elizara bilduta, San Pablo'ri
eldu zioten, Elizatik kanpora atera zuten, kolpez iltzer uzten zutela, eta
ateak itxi zituzten, berriz sartu etzedin, aren odolarekin Eliza ez loitzeko
aitzakitan. (Lard 522)

-eLAKO aitzakia (adierazpen-perpausa):
(58)
(59)

(60)

Emakume bat arkitzen zan urte osoetan lotsaz bere bekatuak konfesatu
ezinda Konfesore ezagunik etzedukalako aitzaki edo estalkiaz. (Mg CC 127)
Ijitokoen Jainkoari zeritzan Isis, onela zoratu, itsutu, ta engafiatu zituan
demonioak, Jainko egiazkoari zor zaizkan, agur ta adorazioak beretzat izateagatik; etaJainkoa hondratzen zuelako aitzakian, gaitz itsusi asko eragiteagatik: orregatik jende itsu zoratu aek, Idoloai, ta Idoloen barrenen sarturik
zeuden, demonioai egiten zizten, pestak ziran ordikeria, deshonetskeria, ta
onelakoak. (Ub 036)
Yesusek eriak yai-egunean sendatzen dituelako, asarretzen dira Yuduak, ori
lan-egitea ta beraz yai-egunean debekatua dalako aitzakiaz. (Ir YKBiz 104)

-eN aitzakia (adierazpen-perpausa):
(61)

Alabak ere, eskuak izarditzen zaiozkan aitzakiyakin, aguro laja zuen senar gai
kojua, laugarren kapataza. (Iraola 024)

Gobernatzaile modura predikatu-egitura dutenetan, -eLA ageri da menderagailu
gisa eta perpaus osagarria predikatu-egituraren atzetik doa, ora har. Osagarria predikatuaren aurretik erakusten duten perpaus guztiak dira lekuko bakar batekoak (AA) eta
denak dira aitzakiatzat hartu edo aitzakiatzat eman erakoak; izenlaguna predikatuaren
atzetik ageri duten esaldiak, berriz, hainbat idazle (And, Berron, Mg ... ) eta mendetakoak ditugu (XIX, xx). Azken hauen artean ere aitzakia(tzat) eman/izan dira maizenak.

Eta onek orretako ez dagoela, edo gero egiteko aitzakiak emanarren; Konfesoreak badaki, orrela fiatu,
ta Konfesioa utzi bear eztala; baizik, al dan bezala, bereala eragin. (Cb Eg III 229)
Hau da, 'aitzakiatzat eman du gero egingo duela' parafrasiak adieraziko liguke perpaus izenlaguna
dugula, baina pentsa daiteke helburuzko perpaus arrunt bat dugula: 'aitzakiak ematen ditu (zerbait)
gero(ago) egiteko'.
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Predikatua + -eLA (adierazpen-perpausa):
(62)

(63)

Eta zer esan bear da krisrau nagi asko gatik, zeintzuek sarriago ez konfesatu ta komulgatzeko aitzakitzat ematen duten, obe dala gaizki komulgatzeko batere, edo urtean bein bano ez komulgatzea? (Mg CC 209)
Baifia gauza onek ba du bere akatsa, auxe: burruka onen kondaira idatzi
zuanak, une ontan berran moztu-ta zintzilik utzi zuala, aitzaki emanaz, alegia, ez zuala ezer arkiru papereran Don Kijoreren ekinrza auetaz, berak idarzirik uzren diruan oieraz-besre. (Berron Kijote 106)

-eLA + predikatua (adierazpen-perpausa ):
(64)

Begira, izan ore dezun etsaiaren konrra edozefi gauza sinisreko oirura, zafiak
ala esaren dizula aitzakiarzat arturik? (AAII 222)

Lekukotasunik zaharrenetan (SP, Db ... ) perpaus izenlagunak aurkitu ditugu
(jokatuak nahiz jokatugabeak) eta predikatu-egituraren mendekoak izenlagunekin
batera XIX. eta xx. mendeetan. Corpusean aurkitu ditugun perpaus gehienak gipuzkerazkoak dira (%90,6) eta ez dago, hortaz, .euskalkien arteko erkatzerik.

2.4. Albiste
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:

-eLAKO albistea
%23,1 (3/13)
-eN + alhistea
%7,7 (1/13)
%7,7 (1/13)
-eNEKO albistea
1.2. Jokatugabeak:
%7,7 (1/13)
-t( z)eko + albistea
2. Zehargalderakoak: f6
3. Subjuntibokoak: f6
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1. t'. Jokatuak:
% 30,8 (4/13)
predikatua + -eLA
1.2. Jokatugabeak:
2." Zehargalderakoak:
predikatua + -eN
%23,0 (3/13)
3. Subjunribokoak: f6
Ikusten denez, albiste izenak osagarriak hartzen ditu, jokatuak (-eLAKO menderagailuarekin lotzen diren adierazpen-perpausak nagusiki) nahiz jokarugabeak. Hona
adibide batzuk:
(65)
(66)

Basarre aierarik irren ez al ziran, jende asko ropatu zuren; bada]enobeba arkitua zalako albistea, ingurumaiko errieran laster barrearu zan. (Arr GB 116)
Lenengo zaria Gabriel Goiaingeruak esan zion Mariari, ]ainko-Semea gizon
egitteko albiste zoragarria ekarri zionean. (Inza Azalp 154)
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Bestalde, predikatu-egiturak osa ditzake, perpaus osagarri arrunten gobernatzaile, honako aditz hauekin:
albistea bialdu
albistea eduki
albistea egon
albistea ekarri
albistea eman
albistea hartu
albistea ibili

Halakoak adierazpen-perpausa (-eLA menderagailua) edo zehargaldera izan daitezke (albistea + -eN). Hona hemen adibide batzuk:
(67)

(68)

An inguruan jaiua dan abade gazte batek albistea bialdu dau Meza emoten
duala onen egunetan eta onen ordutan, Mezarako biar izaten diran gauzak
albistariyaz bialduta. (Kk Ab 11 070)
Geroago egon zan albistea, zelan joan zan Ondarroako txalupa batera, ta gizon
bi il eutsezala euren iskilloakaz Ondarroarrari. (Echta]os 116)

Aurreko sailean sartu dugun perpaus bat bada, -eN albiste erakoa (Lardizabalen
testuetako adibide bakarra), irizpide formalez hala sailkatu dugun arren predikatuzko egituratzat har daitekeena, albistea hartu erakoa alegia.
(69)

ErromaJko kristauak artu zutenean San Pablo urreratzen zitzaien albista,
batzuek emerezortzi leguan, besteak amaikan bidera irten zitzaiozkan.
(Lard 530)

Garaiz garaiko azterketak ez du aparteko daturik erakusten; izan ere, albiste hitza
1745ean agertzen da euskal testuetan (Euskal Hiztegia) eta aztertzen ari garen egitura erakusten duten gure corpuseko lekukotasun guztiak XIX. eta XX. mendeetakoak
dira. Aurkitu ditugun agerpen guztiak bederatzi egileren bizkaierazko nahiz gipuzkerazko testuetakoak dira.

2.5. Arrasto
Arrasto izenaren agerraldi bakarra aurkitu dugu corpusean:
(70)

Nunbaitetik atera zuten arrastoa Piarres an zela ezkutatuta. (Etxde]] 191)

Honako honetan, ageri denez, predikatu-egitura darabilgu -arrasto atera-,
batetik, eta, bestetik, perpaus osagarria -Piarres an zela ezkutatuta-.

2.6. Aztarna
-eLAKO:
(71)

(72)

Eskoriazako mendietan arkitzen dira burnia, ta likurta noizbaiten ere atera oi
ziralako aztarna egiazkoak. (Izt C 074)
Onela bizi zirala, jainkoaren zigorrada urreratzen zitzaielako aztarna eta zanzua, Erroma'tik zi joazkien Eraentzalleetan zekusten. (Lard 537)
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-eN
(73)

Lurra idiki, eta su eta garrak botatzen zituen; eta odeietatik jatxi zan sufre
eta suzko jasa ikaragarriak Sodoma, Gomorra, Adama, eta Seboin'go erriak
irazeki, eta osotoro erre, eta kiskaldu zituen, zer izan ziran aztarnarik ere utzi
gabe (Lard 020)5
'

Gutxi dira izen honen lekukoak: hiru adibide besterik ez. Bitan (71, 72), perpaus
osagarriak izenlagunak dira, -eLAKO-dunak, eta hirugarrena (73), zatizko zehargaldera.

2.7. Beldur/bildur
Izen honi atxikitzen zaizkion perpaus osagarrien azterketak berekin dakarren zailtasuna dela bide, aurreko izenekin ez bezalako azterbidea erabiliko dugu. Alegia, ez
ditugu erabide bakoitzaren erabil-maiztasunaren datu orokorrak emango, egituraka
baizik; horrela, izan ere, aiseago ikusiko dugu zein erabide erabiltzen den perpaus
osagarri bakoitza sortzeko, baina berau "lotu" behar zaion egituraren arabera.
Bost egitura bereizi ditugu.
a. beldur izan (beldur ~)

b. beldurrez (beldurrez egon)
c. beldurr(a) ukan (ez ukan beldurrik)

d. beldurrak
d.l. beldurrak egon (beldurrak fJ)
d.2. beldurrak hartu
d.3. beldurrak eman
e. perpaus izenlagunak
Lehenengo laurak predikatu-egituratzat jo daitezke, aurrerago adieraziko ditugun
salbuespenak gorabehera. Eta bosgarrenean, berriz, perpaus osagarri izenlagun argiak
daude sartuak.
2. 7.1. Beldur izan (beldur)

Atal honen barruan ez dugu predikatu-egitura honen forma arrunta bakarrik
aztertuko, hau da, aditz laguntzailea agerian daukan kasua (maizkoena) bakarrik:

(5) Adibide honetaz gain, beste bat aurkitu dugu:
Eta nekez aurkituko dugu hizkuntzetan, bizidunen artean bezala, denboraren zedarriak atzeraziko
dituen aztarnarik. (MEIG VI 086)
Adibide honetan, ordea, duda dugu perpaus osagarri ala erlatibozko perpaustzat jo behar den. Perpaus izenlaguntzat jotzen badugu, arazoak daude haren sailkatzean, bi mailatan gainera: egituraren
aldetik eta perpaus motaren aldetik. Lehenengoari dagokionez, duda da zer egitura dugun, predikatu-egitura bikuna (aztarna aurkitu) ala bakuna (aurkitu); predikatua bikuna bada, haren osagarri dugu
denboraren zedarriak atzeraziko dituen perpausa; bakuna bada, aldiz, aztarna izena haren objektu zuzena
da, eta perpaus osagarria izen horren izenlagun. Bigarren zailtasuna, bestalde, perpausaren beraren mota
zehaztetik dator: zehargaldera ala adierazpen-perpausa?
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Nik, aldiz, here buruagan eta zimendutzat hartu duen lurrean hain dut
aurkitzen fidatua, non inoiz edo behin beldur bainaiz ez ote dion lur horrek huts
emango egun edo bihar, haurtxo bat bezain ahul eta zurtz gelditzen delarik.
(MEIG IX 096)

baita adizkia isilpean daukan forma:
(75)

Inok ikusten eztaben barruko kurutzea milla bidar astunagoa da agirian
darabilguna bano ta barruan erabillen berea Mafiasik, ifiok ikusi ezeion bildur
(Ag Kr 076)

eta pertsonagabea ere:
(76)

Eztakigu, zer igaro zitzaion bekatari oni; bafia beldur izateko da, 'ainbeste
Komunio gaiztoren buruan gogortua geratu zitzaiola biotza, eta etzala Jaunagana biurtu biotz osoz. (AA I 431)

Corpusean predikatu-egitura honen 382 agerraldi aurkitu ditugu. Eta aurreko
izenekin erabili dugun sailkapenari jarraituz, honela bereizi ditugu perpaus osagarri-motaren arabera:
a) Perpaus osagarri izenlagunak: SZi
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
a. Adierazpenekoak:
%31,4; 158/382
b. Zehargalderakoak: 6
%31,0; 118/382
c. Subjuntibokoak:
%27,6; 106/382
Azterketaren abiagunea lan-hipotesi bat dugu: alegia, hiru gisa horietako (a, b, c)
perpaus osagarriak beldur izan predikatu-egituran elkarren ordez erabil daitezkeela,
hau da, berdin esan daitekeela: 7
Beldur naiz etorriko dela
Beldur naiz etor dadin
Beldur naiz etorriko (ore) den

Begiratu arinean aski argi dago adierazpeneko perpausek erabil-maiztasun handiagoa agertzen dutela zehargalderek eta subjuntibokoek baino. Baina, horretaz gain,
'argibide gehiago eman ditzakegu haiei buruz, bi aldagai aintzat hartuz: euskalkia eta
epea. Lehenengoari dagokionez, hiru euskalki "nagusi bereizi ditugu -bizkaiera,
gipuzkera eta lapurtera-, haietan ageri baitira agerraldirik gehienak; eta haiei
buruiko datuak batuaren datuekin alderatu ditugu. Emaitzak hauexek dira: 8
11

Adierazpenekoa
Zehargalderakoa
Subjuntibokoa

BIZKAlERA

GIPUZKERA

LAPURTERA

BATUA

%42,0
%21,6
%36,4

%44,4
%40,8
%14,8

%48,6
%4,6
%46,8

%15,2
%84,8
%0

(6) Bereizketa egin behar da formaren eta adieraren artean. Izan ere, EGLU Vek dioskunez, gisa
honetako perpaus osagarriak formaz zehargalderak dira; adieraz, aldiz, adierazpenekoak.
(7) Abiagune hori ez da guztiz zuzena: perpaus osagarriaren aditza, bakanka bada ere, [ + gero}
aspektuaz bestetan ere ager daiteke ([ + iragan} aspektuan batik bat); eta aspektu horiek nekez (edo ezin)
ordezka daitezke subjuntiboaz, aspekturik gabeko adizkia berau.
(8) Ehunekoen batuketak goitik behera irakurri behar dira eta ez ezkerretik eskuinera.
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Taulan ageri denez, ehuneko berdintsuetan erabiltzen dira hiru euskalkietan adierazpen-perpaus osagarriak beldur izan predikatuan. Galde-perpaus osagarrien erabileran, ostera, aIde nabarmenak nabari dira: gipuzkerak ehuneko garaiena ageri du, eta
larputerak aldiz beherena. Horren antzeko joera, baina alderantzizkoa,
subjuntibo-perpaus osagarrien erabileran igartzen da, lapurterari baitagokio ehuneko gorena, eta gipuzkerari berriz beherena. Batuari dagokionez, bestalde, galde-perpaus osagarriak ugariagoak dira, askoz ere, beste bi gisetako perpausak baino; are
baten (subjuntiboaren) lekukorik ez dugu corpusean.
Epeez den bezainbatean, bigarren aldagaiaz alegia, bitara jo ditugu: xx. mendearen aurrekoak eta xx. mendekoak. Ehunekoak hauexek dira:

Adierazpenekoa
Zehargalderakoa
Subjuntibokoa

< XX.a

XX.a

%44,8
%8,4
%46,8

%37,0
%56,4
%6,6

Honetaz nabarmentzekoa da, batik bat, bi garai hauek galde- eta subjuntibo-perpaus osagarrien erabilerari buruz ageri duten aldea: xx. mendearen aurreko testuetan, esaterako, lekukotasun oparoagoa dute subjuntibo-perpausek galde-perpausen
aldera; xx. mendeko testuetan, berriz, alderantziz gertatzen da: ugariagoak dira
galde-perpausak. Galde-perpaus osagarriaren ugaritze hori, hein batean, logikoa da;
izan ere, xx. mendeko agerraldirik gehienak gipuzkerari eta batuari dagozkie, eta,
esana denez, euskalki horietako testuetan nagusi da perpaus osagarrien erabide hori.
Dena dela, adierazi behar da, orobat, gipuzkeran galde-perpausaz erruzago baliatzeko nabari den isuri hori ez dela xx. mendearen aurreko testuetan: xx. mendearen
aurreko gipuzkerazko testuetan adierazpen-perpaus osagarria %58tan ageri da,
zehargalderakoa %8tan eta subjuntibokoa %34tan; beste euskalki aztertuetan antzematen zaion joera berdintsua alegia.
Azter ditzagun, orain, banan-banan, perpaus osagarri-motak:
a. Adierazpenekoak (158):
a.1. ]okatua:
%56,3; 89/158
a.2. ]okatugabeak:
%43,7; 69/158
Ehunekoetatik ondoriozta daitekeenez, erabil-maiztasun garaiagoa dute -corpusean- perpaus osagarri jokatuek jokatugabeek baino. Azken hauek bereizgarri sintaktiko
bat ageri dute: perpaus nagusiak eta osagarr-iak, alegia, erreferentziakide direla subjektuari dagokionez. Subjektuen erreferentziakidetasun hori irizpidetzat jo liteke noiz erabide jokatua eta noiz jokatugabea erabili behar den asmatzeko; baina jokatuen zenbait
adibidetan ere atzeman daiteke halako erlazioa (erreferentziakidetasuna) perpaus nagusiaren eta mendekoaren (osagarriaren) subjektuen artean, ondokoetan esaterako:
(77)
(78)

(79)

Bainan beldur naiz halako guti kausituko dudala. (Dv Lab 251)
Baina nire urtean dituzunean gauzak pixka bat urrurixeago ikusten dituzu,
eta beldur naiz ez dudala sekula egingo inoiz ere pentsatu nuen hori. (MEIG IX
066)
ezperen ortik aterako ez naizen bildur naiz. (Or Mi 043)
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Perpaus osagarri jokatuak eta jokatugabeak sortzeko bideak hauexek dira:
a.l. ]okatua: 89
a.l.l. -eLA: %84,3; 75/89
a.l.l.l. -eLA + predikatua: %9,3; 7/75
(80)
(81)

Bainan Panamako hori dorpeago izanen zela beldur ziren. (HU Zez 045)
BerealatikJaungoikoagana biurtzen ezpazera, sekulan biurtuko etzerala bildur
izatekoa da. (Arr May 093)

a.l.l.2. predikatua + -eLA: %90,7; 68/75
(82)

(83)

(84)

Neure adeskidia, konklusionia dugun eman nik herioaz, zure, eta euskaldun
ororen amorekatik egin dudan libru pobriari, beldur niz enuiatu ere bazirela,
ene sobera luze izanez suiet triste baten gaifiian. (Tt Onsa·1 75)
Konfesatzen ninzan aldian graziz biztua nirudien nik; bafia beldur naz ez
nazala biztu bein ere ra J angoikoak dagokidan eran artu ta kondena nazan
bere tribulanean. (Mb IArg I 280)
Etziren hargatik atrebitzenJesusi galdetzerat haren hitz sainduen argitasunik:
beldur ahal ziren erranen ziotela zerbait gauza damuzta zetzakenik. (Lg 11 171)

a.l.2. -eN: (%10,1; 9/89)
a.l.2.1. -eN + predikatua: %22,2; 2/9
(85)
(86)

... ezperen ortik aterako ez naizen bildur naiz. (Or Mi 043)
Areago orandik: norberaren uste ta bulkoak itzen bidez inoren gogoan erein
zitezkean bildur zan: itz soilen ahala orrenbesterainokoa zanentz bien-arteko
ta zalantzan zegoen. (Zait Plat 102)

a.l.2.2. predikatua + -eN: %77,8; 7/9
(87)

(88)

Eta beldur naiz giristinoetarik ere, gehienek, bide hura hartzen duten. (Ax 093)
Bainan, gehiago dena, oi, ala beldur izateko baita juje zorrotz hark asko bekhatu mortal ere kausituko duen halako Kristau laxo baten bizitzean! (Dh 141)

a.l.3. beste batzuk: %5,6; 5/89
(89)

(90)
(91)
(92)

(93)

Zuk zeure semia onzat daukazu, urlija neskatilla onzat daukazu, eta nai
badozu santatzat; bana alanbere errazoe andijagaz bildur izan zinaiteke, alkarregaz adiskide badira, eta denpora luzian badagoz, galdu leitekezana, eta guztiz
ondo egingo dozu galazoten badeutsazu zeure semiari daukan adiskidetasuna, edo beragaz egoten. (Astar 11 180)
Leenengo begiraldian, nik aiek ongi beteko ez ditudanen beldur ote-zeran iruditu zait. (Ldi IL 094)
Ixillaldi orrek estanda egineta gaitz burrunbatsua ekarriko dulakoaren beldur
naiz. (Zait So! 087)
Denbora luze orren buruan bere gorrotozko garra oztu zitekean eta bildur
zen au gerta zekiokenik. (Etxde]] 184)
Beure erritik ain urrun gorputza utzi bearrak bildurtzen ez al zun galdegin
ziotenean, Iainkoagandik ezer ez dago urrun, erantzun zien, ez naiz bildur
azken-egunean ni Pizttt-lekua aantziko zaionik. (Or Aitork 234)
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Eskura ditugun datuen arabera, lireratura-tradizioan -eLA menderagailua baliatzen da maizenik adierazpen-perpaus osagarri jokatuak sortzeko. Et;:t halako mende- _
ragailuarekin perpaus osagarria predikatu-egituraren eskuinean kokatzen da batik
bat.
a.2. Jokatugabeak: 69
a.2.1. -t(z)eko: %55,1; 38/69
a.2.1.1. -t(z)eko + predikatua: %42; 16/38
(94)
(95)

Aiek etzuten izketa ori erdetsi; illuna zan aientzat eta etzuten ulertu; ortaz
ari galdegiteko beldur ziran ordea. (Ir YKBiz 250)
Baiia Yudean Arkelao bere aita Heroderen ordez errege zala entzunik ara
yoateko beldur izan zan. (Ir YKBiz 031)

a.2.1.2. predikatua + -t(z)eko: %58; 22/38
(96)
(97)
(98)

(99)

Zeren aiz, Herodes, beldut; erresuma galtzeko? (EZ Noel 071)
Eta San Anselme ez da beldur erraiteko eta segurtatzeko Mariaren egiazko zerbitzari lejala ezin gal daitekela. (Marll 067)
Baiia etzitzaion onela gertatu Tobias gazteari, bildur bazan ere ezkontzeko
sararekin. (AA III 394)
Halako orduetan, beldur garenean gure kontzientziako mintzoaren arabera egiteko, orhoit gaiten haur gazte batzuk eman darozkiguten etsenpluez. Qnn SBi
177)

a.2.2. -t(z)earen: %2,9; 2/69
(100) Amorioduna da, eta diruduna, Bizkaiko Bankuan deposita ederra dauka
azio-paperetan, lau miloi baino goragokoa, pepr onean, Labe Haundiak eta
Iberdueroak, miloi bat eta erdi harri preziatuetan, hor daramazki, lepotik
zintzilizka, diamanteak eta brillanteak: gezurra dirudi, hola karrikatik ibiltearen bildur eztenak, Errekaldeberrin etxe-bloke 120 bizitegiko bat (. .. ).
(Arti lpuin 056)

a.2.3. -t(z)eaz: %7,2; 5/69
(101) San Augustinok erran zuen bere konfesionetako laugarren liburuan bere
arima eta adiskidearena etzirela arima huts bat baizen, eta zeraman bizia
higointzen zitzaiola, eta hura hastio zuela bere adiskidea hillez geroztik,
zeren ezpaitzuen erdi bizi nahi; eta halaber orobat beldur zela hiltzeaz, bere
adiskidea osoki hil eledintzat. (SP Phil 362)

a.2.4. -t(z)ea: %2,9; 2/69
(102) Onetxegatik, aurrenekoz, Usoaren kezka Mu-oaren semearekin ezkontzeko,
bildur baitzan alostorreko bizi zorikabeari igestearren txarragoan erortzea. (Etxde
AlosT 058)

a.2.5. -t(z)era: %11,6;' 8/69
(103) Baina gauza hauk gogoan zerabiltzala, huna, Iaunaren Aingerua ager
zekion ametsetarik, zioela, Ioseph David-en semea, ezaizela beldur eure
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emazte mariaren hartzera: ezen hartan konzebitu dena, Spiritu sainduaganik duk. (L@8c 002)

a.2.6. -t( z)en: %7,2; 5/69
(104)

Nor bildur iango ezta pekatu onetan jausten? (Astar 11 195)

a.2.7. aditzoina: %8,7; 6/69
(105)

Ametsetan ikus-bildur ere dira, esnai daudela ikusarazi bai lien, edo eder-izenak eragin litun gisan. (Or Aitork 289)

a.2.8. partizipioa: %2,9; 2/69
(106)

Begira, esan zitzaion bere jabeari; azpigarria nai badezu edo, azpigarria
galdu bildur bazera pifiua sartuta, jarri errenkadak beti gora ogei metrotik
ogei metrora; eta pifiu landareak iru metrotik iru metrora. (Munita 069)

a.2.9. beste batzuk: %1,4; 1/69
Ikus daitekeenez, anitzak dira perpaus osagarri jokatugabeak sortzeko menderagailuak; haietarik, ordea, -t( z)eko gailentzen da. Atzizki hau daukan perpaus osagarria aditzaren eskuinean .zein ezkerrean jar daiteke.
b. Zehargalderakoak: 118
b.1. ote... -eN + predikatua: %16; 19/118
(107) Yesusek akar errixta mokoka egingo ote zion beldur zan; argatik belaunikatu
zitzaion, barkamena eskatzeko bezela. (Ir YKBiz 097)
(108) Eskerrik asko,eta orain meza nagusira noa, eta belutxo izango ote dan beldur
naiz. (Urruz Zer 096)
(109) Geiegi esan ote dedan beldur naiz, emakume: orregatik, dana dala bera ikusi
gale naiz. (Zait So! 078)

b.2. predikatua + ote... -eN: %84; 99/118
(110) Bildur nas astirik izango ez ete dodan konfesorearen ofietara elduteko. (A@4n
EL2 155)
(Ill) Bada, asko kondenetan badira Kristifiau fededunetarik bere, zegaitik zu
bere, kristifiau sinislea izan arren, etzara bildur izango kondenatuko dirianetarik izango ete zarean? (A@4n GGero 111)
(112) Bildur nas zerbaiten uts egin ete dodan, len danik gaistotu ete nasan. (A@4n
GGero 295)

Aitortu behar da ote moduzko partikulaz beste markarik ez dugula galde-perpaus
osagarriak -eN atzizkidun adierazpenekoetatik bereizteko. Arazoa da, ordea, ote-rekin
zein gabe ager daitezkeela zehargalderak, eta ote-rik gabekoak bat datozela forman
-eN menderagailudun adierazpen-perpausekin; horrenbestez, ez dago, forma soilari
begiratuz, argudio edo irizpide sendorik -eN-dun adierazpen-perpausak zehargalderatzat ez jotzeko, testuinguru bertsuan ageri baitira mota batekoak eta bestekoak.
Dena dela, predikatu-egitura honetan gutxi dira -eN-dun perpaus osagarri ote-rik
gabeak.
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c. Subjuntiboko~k: 1D6
c.1. -eN: %98; 104/106
c.1.1. subjuntiboa + predikatua: %4,8; 5/104
(113) Bertze aide, ez gare baitezpada gal dadin beldur ere. (Arb 19and 031)
(114) Baina eskola handirik ez zuelakotz, khasu guti egin zezoten beldur zen. (Laph 069)
(115) Zerurako deretx eta eskabidea ] aungoikoak kendu degizun bildur etzera? (Arr
May 026)

c.l.2. predikatua + subjuntiboa: %93,2; 99/104
(116) Karitatea beldur da gaizkiarekin inkontra dadin, ezta beraz perillik haren bilha
doan, eta hura inkontratzen duenean, itzulten du burua hartarik, eta ez
ikusi iduri egiten du; aitzitik begiak serratzentu hura ikus dezan baino
lehen, haren ikusteko sentitzen duen seinalerik xipienean; eta gero sinplezia saindu batez zinetsten du etzela gaizkia bera, baina xoilki gaizkiaren
itzala edo zenbait itxura zela. (SP Phil 345)
(117) Zeren beldur baitzenJ jende hek irubla tezaten bere sakrifizioak egitian eta elian
aski atenzione bere adorazionian, zuri eta niri eta mundu orori exenplu eta
lekzione egiteko, noiz ere orazione bat, edo sakrifizio bat nahi baitugu Iinkoari rendatu, gure pensamendiak eta munduko egitekoak utzirik a la part,
intenzione eta atenzione handirekin egin behar dugula gure akzionia. (Tt
Arima 034)
(118) Neure adiskidea beldur nizu zuri eta niri gertha dakigun Pharaon erregeari
bezala hark Moiseren, eta Ienkoaren populiaren kontra zuela Moisek eta
haren iendeek itsaso gorria bi partetara erdiraturik haier pasaje emaiteko,
itsasoa iragan zuten oifiak busti gabe, Pharaon aldiz bere jende ororekin
itsasoaren erdian itho, eta hondatu, ikhusi zuenean Pharaonek itsasoaren
erdira zenian itsasoko ura elkharganat iuntatzen zela oihu eta heiagora egin
zian .... (Tt Onsa 032)

c.2.-eLA: %2; 2/106
(119) Bardin, egiten dau pekatu besteren aurrian esaten dituzanak; bada bildur
izan biar da pekatu erazo leijola enzuten dituzanari; ezpadauka bere pekatura
eruateko gogo, edo intenzinoerik, beti izango da pekatu mortal berba loi,
eta zikinak esatia: bada beti dago pelleburu au. (Astar 11 143)

Subjuntibo-perpaus osagarriari buruz, nabarlnentzekoa da haren lekukotasun
urria xx. mendeko perpaus osagarri jokatuetan: xx. mendearen aurreko testuetan
subjuntibokoen agertze-maiztasuna, beste erabide jokatuenekin alderatua, %53,7koa
da; xx. mendeko testuetan, berriz, %8,6ra jaisten. da maiztasun hori.

2. 7.2. Beldurrez

EGLU Vek 156. orrialdean hauxe dio: "Beldurrez, beldurrak eta beldur horiek ere
predikatuak dira, beldur izanik, beldur zelarik eta horrelakoen pare, eta ez dute osagarria izenlagun gisa hartzen." Hortaz, atal honetan aztergai dugun egitura, aditz gabea
bada ere, predikatu-egituratzat jo eta harakoaren antzera aztertu behar dugu.
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Lehenik esan behar da lekukotasun mardula duela tradizio idatzian (200 agerralditik gora gure corpusean). Epe guztietan erabiltzen da -lehenengo agerraldia
1600. urtearen aurrekoa da- eta euskalki guztietan. Eta salbuespen banaka batzuetan izan ezik kausazko adiera hartzen du: zerbaiten beldurrak era jakin batean jokatzea eragiten duo
(120) Egiptura Herodesek hill zezan beldurrez eramana, ardiats diezadazu grazia,
neure etsaien kolerei aIde egiteko. (EZ Man 11 176)
(121) Kondatzen da Mithridates Pante herriko errege handi bat beldurrez bere erresuman, edo konpoan, zonbait traidore jende gaiztok pozoaturik hillerazi lezaten
inbentatu ziala, egin, edo egin arazi ziala kontrapozoa admirable bat, pozoa
ororen kontre erremedio bat, zeini eman baitzian bere izena, eta deitha
erazi, Mithridata. (Tt Onsa 037)
(122) An exeri zan ankak plaza aldera zintzilik zituala, ta zezena azpitik pasatzen
zanian, ankak igo egiten zituan Galtzaundi'k, zezenak arrapatuko ote zizkion
bildurrez. (Urruz Zer 143)

Salbuespenetan egoera adierazten da:
(123) Santos gaxotu da ta Premifia or dabill beldurrez, ezkondu baiiio len alargunduko ote dan. (Urruz Zer 069)
(124) <Bai auek, batez ere Patrixirena, oso ixillik emanak izan omen ziran, eta
orregatik, ba ziran ezkontza ura legezkoa ez ote zan bildurrez bizi ziranak.
(NEtx LBB 122)
(125) Maite-kezkak eraginda, besteren batek emaztea ostuko ote zion bildurrez hizi
omen zan beti senarra, ta susmo txarretan galdua. (NEtx Antz 089)

Predikatu-egitura honetan perpaus osagarriak honako ehunekoetan ageri dira
literatura-tradizioan:
a. Adierazpenekoak:
b. Zehargalderakoak:
c. Subjuntibokoak:

%39,1; 92/235
%13,2; 31/235
%47,7; 112/235

Datu horiek epe edo gaika ematen baditugu subjuntiboaren gailentze hori berehala desagertzen da xx. mendeari dagozkion datuetan:

Adierazpenekoa
Zehargalderakaa
Subjuntibokoa

< XX.a

XX.a

%31,9
% 2,5

%54,3
%35,8

%65,6

% 9,9

Egirurakako ehunekoak hauexek ditugu:

a. Adierazpenekoak:
a.l . ] okatua:
a.1.1. -eLA:
-eLA + predikatua: ~
predikatua + -eLA: 3

%27,1; 25/92
%12,0; 3/25
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a.l.2. -eN:
%88,0; 22/25
-eN + predikatua:
%95,5; 21/22
-%4.5; 1/22
predikatua + -eN:
a.2. ]okatugabeak:
%72,8; 67/92
a.2.1. -t(z)eko:
%64,2; 43/67
-t( z)eko + predikatua: 43
predikatua + -t(z)eko: ~
a.2.2. aditzoina:
%33; 22/67
aditzoina + predikatua: %91; 20/22
predikatua + aditzoina: %9; 2/22
a.2.3. partizipioa:
%2,8; 2/67
b. Zehargalderakoak:
ote... -eN:
zehargaldera + predikatua:
%84; 26/31
predikatua + zehargaldera:
%16;5/31
c. Subjuntibokoak:
c.l. subjuntiboa + predikatua:
%44,6; 50/112
c.2. predikatua + subjuntiboa:
%55,4; 61/112
Nabarmentzekoa da, batetik, -eLA atzizkiaren lekukotasun urria (hiru agerraldi
baizik ez; beldur izan predikatu-egituran askoz ere ugariagoa da), eta, bestetik, adierazpeneko eta zehargalderakoetan nagusi den hurrenkera: perpaus osagarria + predikatua; "nagusitasun" hori lausotu egiten da subjuntibokoetan.
Bona hemen kasu bakoitzaren adibide zenbair:

beldurrez + -eLA:
(126) Beldurrez ez ziola utziko pakean, marmar asi zan Sultan Pinto ikustean,
begiak armaturik, jasorik sudurra, letagi-az puskatzen zuela ezurra (It Fab
020)
(127) Alan irakurten dogu Alexandro andiak bere arako bitoria famatua Errege

Darioren ganean izan ebanean; ta onen alaba ederrak beste presoen artean
artu zituanean, ez eban nai aetarik ekartea bere aurrera, bildztrrez ikusi ezkero bear eztana eragingo eutseela. (A@4n GGero 268)
(128) Danak bildurrez jausiko zala, baifia bein ere etzan jausi. (And AUzta 086)

-t(z)eko + beldurrez:
(129) Limosnatik probetzeko beldurrez, eta guztiak neuretzat nahiz, eztut egin. (EZ
Eli@8c 154)
- (130) Hartarakotz aphurtxo bat gorritzeko beldurrez, zure kontra egin tudan billuztean hobenez. (EZ Man 11 073)
(131) Arbuiatua izateko beldurrez, eztuzu hiroik aditu nahi zure eskasen gaifiean,
eta zabiltza zure buruaren edertatzeko aitzekia billha. (Ch 283)

aditzoina + beldurrez:
(132), Hori aitzean, Franzes yaunen erdiak abiatu dire, xapelak eskuan, ximinoak

iduri, itzulika eta yauziz, ezartzen zutelarik ikhaspena buruko alderdi haz-
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karrenean, ahantz beldurrez, eta egiten dute dioakotena, badakitelakotz
geroztik Yainkoak ez duela nihortaz axolarik. (Hb Egia 138)
(133) Behazazu hatik, premu Jauna; nik oinhaze hauk jasiaten ditut gortheko
andren begietan deus gal beldurrez, eta sainduek hoinbertze eta gehiago jasan
dute Jainkoaren amoreagatik. (Laph 020)
(134) Beilariek ezagut beldurrez, Ifiazio goizik athera zen Mont-Serratetik. (Laph 034)

-eN + beldurrez:
(135) Bafia hau argandik aditu ta ere, duenderen bat zen beldurrez asaldatu ta arritu
ziran guziak. (Mb 1Arg I 291)
(136) Itz auetara, bere biotzeko gaiztakeria bere lagunen artean ondo ezagutuko zan bildurrez, atera zan Apaizburuekin itzegittera ta noiz bear zutenJesus lotu erakustera. (Inza Azalp 066)
(137) Elbarrituta oera zeramatenean, erori egin naiz, erori egin naiz -zionMartiiii errurik ezarriko zioten. bildurrez; ta gero, Malentxo zauriak garbitzen
ta sendatzen zegokonean: Ixo, maite, ixo; ez ifiori ezer esan, ezta ondota,
bafio, berriz orrelakorik aitatzen badizu, jaikiko naiz ta burua puskatuko
diot. (Ag G 232)

-eN. . .ote + beldurrez:
(138) Orraitik be, baserritarrak ikaratuko ete-diran bildurrez-edo, jaun orreitatik
batzuk euren eretxia bigundu nairik, auxe gafieratzen dabe: Baserritar lugiai orain darabillezan bazter eta lurren jabetzea kendu arren, bazterra bera
kendu bearrik ez legoke. (Eguzk G izAuz 124)
(139) Aitonari begira, ezer sumatuko ete zuan bildurrez. (Ag G 314)
(140) Baionara trenean zeramatela, tunel batean sartzerakoan, ondoan zeramatenak estutu egiten zuten, igesegingo ote zien bildurrez. (Or SCruz 124)

subjuntiboa + beldurrez:
(141) Badarik ere prinzipaletarik ere anhitzek hura baithan sinhets zezaten: baina
Fariseuakgatik etzuten ai thortzen, sinagogatik kanpora egotz litezen beldurrez.
(L@8c 189)
(142) Egiptura Herodesek hill zezan beldurrez eramana, ardiats diezadazu grazia,
neure etsaien kolerei aIde egiteko. (EZ Man 11 176)
(143) Othoi, Iauna, zure eskuak irakas eta gida nazala halako gauzen artean, deus

soberarik egin dezadan beldurrez. (SP 1mit 166)

beldurrez + subjuntiboa:
(144) Eserziza -hek guziek behar dute gure bihotzean pausatu, eta konsiderazionetik edo meditazionetik ilkhi gaitezinean, emeki eta baratxe sartu behar
gara egitekoetan eta jendartetan, beldurrez gure erresoluzioneen gozoa berehala
isur dadin". (SP Phil 539)
(145) Aktarrek senditurik akzident horren berria, beldurrez fazoin berian yeien aberiak gertha daitezen, othoizten naute adiskide batzuek zenbait fagore eritarzun horren kontra egiteaz, eta hala resolitu dut haien satifazionea gatik obra
xume baten egitera, zeinetan erakutsiko baiteret Idien, eta behien, eta
ardien eritarzun prinzipalen ezagutza, eta heier komeni zaizkoten erremedio miragarriak. (Mong 586)
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(146) Ot50 gaiztoa beti gure iges dabill, beldurrez ez dezagun atzeman eta ill; eta zigo-

fia berriz bizi da gurekin, zeren ez dizaioke inork gaitzik egin. (It Fab 088)

Perpaus osagarri hauetaz gain, corpusean ugarienak eurak, beste mota batekoak
aurkitu ditugu. Menderagailuari begira (-eLAKO menderagailua dute eta) izenlaguntzat jo behar dira:
(147) Fraide sarzeko zegon mutik gazte bat eta fraidanzan diran barurak, otoitzak

eta zerbait neke dakarten beste gauzak izutzen zutela} ta denbor luzekoak izan
bearko zutelako beldurrez utzi zuen bere bide on hau ta artu zuen ezkontzakoa. (Mb IArg I 321)
(148) Bortik heldu da gure buruak kontentatzeko deseifiu xoillarekifi maitatzen,
edo higuifitzen dugun gauza bat, uste baitugu maitatzeo, edo higuifitzen
dugula, ] aifikoari agradagarri izanen zaioelako desiraz, edo hari pena eta
damu egifien dioelako beldurrez. (He Gudu 069)
(149) Ezpata batekin irten, ta illko zaituelako beldurrez, gogo gabe bazao ere, uzten
badiozu korputza bekatu egiteko, egingo dezu bekatu mortala, zeren leenago eman bear da bizitza bekatua egin bafio. (Mg CC 111)

Esan behar da -eLAKO-dun perpaus izenlagunak oso gutxi direla gure corpusean
(10 agerraldi): beldurrez-en agerraldien %4tan bakarrik dago erabilita perpaus izenlaguna. Horretatik ondoriozta daitekeenez, eta perpaus izenlagun hauek perpaus osagarriez ordezka daitezkeela onartzen badugu (150), argi dago hiztuna, aukeran,
beldurrez adizlaguna predikatu gisa erabiltzera makurtzen dela:
(150) Ezpata batekin irten} ta illko zaituelako beldurrez, gogo gabe bazan ere, uzten

badiozu korputza bekatu egiteko, egingo dezu bekatu mortala, zeren leenago eman bear da bizitza bekatua egin bano. (Mg CC 111)
(ISO-a) Ezpata batekin irten eta hilko zaituen beldurrez, ...
(ISO-b) Ezpata batekin irten eta hil zaitzan beldurrez, ...

Beldurrez"-i buruzko azpiatal honen barruan beste predikatu bat aztertu behar
dugu: beldurrez egon:
(151) Banengoke antxen oodo bizitzeko Bafia, beldurrez nago beti ni illtzeko, Eta ill

egin bear ara igotzeko, Uso oai nuke izan bizik egatzeko. (AB AmaE 402)
(152) Neure Erria, gaur dirudie Israeltar gisaixuak Zure semeak, dabiltzalako
Asko egabanatuak; bildurrez nago ete gaukazan jaunak madarikatuak, Ez
orrenbeste; oai dogu izan Kristifiau katolikuak. (AB AmaE 070)
(153) Baiez, gogotik, ez balu auzoan eri bat, kofesatu gabe hil dakion beldurrez dagona. (BD Aurp 182)

Predikatu honen forma ikusirik, gogoak eman diezaguke -begiratu arin bateanagian hauxe dugula beldurrez soilaren oin-egitura. Baina beldurrez egon predikatuak oso
agertze-maiztasun urria du gure corpusean -7 agerraldi besterik ez-, eta agerraldiok
XIX. mendearen bigarren erdiaz geroztikoak dira; bi behaketa horiek, beraz, bidean jartzen gaituzte predikatu hau berria eta tradizio handirik gabekoa dela irizteko.
Predikatu-egitura honekin hirutariko perpaus osagarriak aurkitu ditugu: adierazpeneko jokatugabea, subjuntibokoa, zehargalderakoa. Goiko hiru adibideetan (151153) ditugu haien erakusgarriak.
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2.7.3. Beldurra ukan (ez ukan beldufrik)
Predikatu-egitura honen 47 agerraldi aurkitu ditugu corpusean, honela banatuak:
a. Adierazpenekoak:
b. Zehargalderakoak:
c. Subjuntibokoak:

%80,9; 38/47
%14,9; 7/47
%4,2; 2/47

a. Adierazpenekoak: 38
%34,2;
a.1. J okatua:
a.1.1. -eLA:
-eLA + predikatua:
predikatua + -eLA:
a.1.2. -eN:
predikatua + -eN:
-eN + predikatua:
a.2. Jokatugabeak:
%60,5;
a.2 .1. -t(z)eko:
-t(z)eko + predikatua:
predikatua + -t(z)eko:
a.2.2. aditzoina:
aditzoina + predikatua: 5
predikatua + aditzoina: ~
a.2.3. partizipioa: ~
b. Zehargalderakoak: 7
b.1. ote... -eN:
zehargaldera + predikatua: 3
predikatua + zehargaldera: 3
b.2. Zatizko zehargaldera:

13/38
%61,5; 8/13
%25; 2/8
%75; 6/8
%.38,5; 7/13
%40; 2/5
%60; 3/5
25/38
%80; 20/25
%75; 15/20
%25; 5/20
%20; 5/25

%85,7; 6/7

%14,3; 1/7

c. Subjuntibokoak: 2
Ehunek6 hauetatik ondoriozta daitekeenez, predikatu-egitura honetan adierazpenekoak ditugu ugarienak, eta hauen artean, jokatugabeak. Perpaus jokatugabeetan
subjektuen erreferentziakidetasuna betetzen da, hurrengo adibidean izan ezik:
(154) Ardandegian zeudenak, orratio, lenengo arritualdia itzali ondoren, erbestearra sartu zanean etendako ariari egotzi zioten berriro agoa ta ango edale
zorabiatuak ateratzen zuen itzotsera, etzuen izan ixil-izketa ura iflork entzun
bildurrik. (TAg Uzt 206)

Hona predikatu honen zenbait erakusgarri:

-eLA:
(155) Badauke bildurrik, leku, edo etxe atara juanagaz galdu leitekezala, galazo ara
elzen bere. (Astar 11 096)
(156) Zure egina nauzu muina ta hezurra, hola pasako zela banuen beldurra; oraino're zurekin ni beti gostura, zutan kusi nuena ez baitzen gezurra. (Xa Odol
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-eN:
(157) Eta oraino badut beldurra, jin bidez joan behar izan zen gibele1~at, egundaino

bezen itsu. (HU Aurp 207)
(158) Eta barriro arrapau ta salduko eben bildurrik ezeban, ordurako ha Ingellanda'-

ko gudontzijak gerrako-barku) ibilli ebiltzan Apirka'ko itxasoetan, baltzarrapatzalliak arrapetan, eta samatik eskegiten, eta galerazoren onantxe
gixonak gixona aberia lez saltzia. (Kk Ab I 085)

-t(z)eko:
(159) Bai segur, eta inork ere ezpaitu gizonen desgogarako izateko beldurrik, haifia

gozatuko da bake handi batez. (Ch 233)
(160) Ezkonduteko bildurra dozu, Ta eifi barik egon nai ez. (Enb 181)

aditzoina:
(161) Nausiak, kontentik, erraiten dio bere andreari: Gaur, ez dUgli bazkari saria
gal beldurrik! (Barb Leg 142)
(162) Asieran sofistaren aIde zuen ixurkia eztabaida ark: aren aide zeudenek etzuketen gal beldurrik. (Zait Plat 151)

zehargaldera:
·ote... -eN:
(163) Ta ez aitari itzal andia ziolako bakarrik; itzala zion ta azpiratuko ote zuan bildurra zeukan. (Ag G 019)
(164) Maitezko bide Iatzetan oso naiz egarri: ito bear ote naizen bildurra det sarri.
(NErx LEE 352)

• zatizko zehargaldera:
(165) Beren iaubeak eukan kolkoan bildurra noiz ezagutuko zan astoan guzurra. (Aze

PB,054)

subjuntiboa:
(166) Izan zaite aberats samur eta karitate egille heien iduriko, zefiek erromesen

aitak billakatzen direIarik, ez baitute beldurrik amoiia emateaz erromes daitezen.
(Mih 084)
(167) Zuen gafiean, San Pablok zeukan bildztrra daukat, zuek beste askori predikatu,
zeruko bidea erakutsi, ta salbatzen lagundu, ta zerok galdu etzaitezten: .... (Cb
Eg 11008)

Azken adibidean (167) predikatu-egiturako izena (izen-sintagma) bakuna (beldurra/beldurrik) ez baizik anizkuna dugu, izena erlatibozko perpausaz modifikaturik
baitago (San Pablok zeukan bildurra .. .). Beste zenbaitetan, berriz, izenondoz gauzatzen da izenaren modifikatzea:
(168) haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izanen lizateke noski, edozer gertaturik ere, ezen
hark ere sinesten zuen hoben deIa sehaskan dagoen inut-aurrari lepoa tinkatzea norberaren bihotzeko nahikari bakar bat itotzea baino; oraindik ez
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zekien ordea zer nahi zuen haren bihotzak, bildur latz bat zedukan haren
irriki zoroa arimaren egarria kentzaile izan behar zitzaion ur garden ozpila,
itur-buruan agortuko zitzaiola, esteta baten solas alferra baizik izan ez zelako hasieran. (Mde HaurB 007)

2.7.4. Beldurrak
Izenburu orokor honen pean lau predikatu ditugu sartuak:'
beldurrak (J
beldurrak egon
beldurrak eman
beldurrak hartu
Predikatu hauen 20 agerraldi jaso ditugu corpusean; predikaturik "ugarienak"
beldurrak egon eta beldurrak hartu dira, zazpina agerraldi baitute.
a. Adierazpenekoak:
b. Zehargalderakoak:
c. Subjuntibokoak:

%90; 18/20
% 10; 2/20
~

a. Adierazpenekoak: 18
%55,5;
a.1. Jokatua:
-eLA:
-eLA + predikatua: 1
predikatua + -eLA: 2
-eN:
-eN + predikatua: 7
predikatua + -eN: ~
%45,5;
a.2. Jokatugabeak:
a.2.1. -t(z)eko: 8
-t( z)eko + predikatua: 7
predikatua + -t(z)eko: 1
a.2.2. aditzoina: ~
a.2.3. partizipioa: ~

10/18
%30; 3/10

%77,8; 7/10

8/18

b. Zehargalderakoak:
b.2. ote.. . -eN:
zehargaldera + predikarua: 2
predikatua + zehargaldera: ~
c. Subjuntibokoak:

~

Predikatu hauetan -taxuzko azterketa egiteko adina datu ez badugu ere, eta salbuespenak diren arren- perpaus osagarriak izenaren ezkerrean ageri dira gehienbat.

-eLA.·
(169) Au da modua pasazeko ongi eguna ta gaua; gisa ontan baliarazten dire berze
gisas debalde lidoazken lanak; ta egiten zaio zerbitzu pixka bat estadoaren

92

XABlER AlBERDI; JULIO GARCIA; INAKI UGARTEBURU

konforme, yake ta ezkaren gauza, egiteko gauza andiak, iragazteko arimak,
emateko bizia ta odola Jangoikoagatik: Falta da explikazeko jaietan portazeko modua, ta gafiarako obserbatu bear diren gauza prinzipalenak: bafia
utzi bearko dugu urbilen platikako, ezi ya beldurrak nago nekatu zaratela. (LE
Prog 102)

-eN:
(170) Apostoluak, beren kontura kristau ongilleak urzitako ondasunakkin esturasun jakifiak estaltzen zituzten; bafia goseteak zekarzkienetarano iritsiko etziran
bildurrak eman zien: argatik Antiokia'rrak, aitatu dan lanbide arrara'aurreratu ziran. (Lard 501)
(171) Nor ziran, ]ose'k bereala ezaguru zituen; bafia Benjamin anaiatxoa an ez
ikusteak atsekabe andia eman zion, berari egina bera benjamin{ii ere egin zioten
bildurrak artu zuelako. (Lard 055)

-t(z)eko:
(172) Oskillasoren liburua irakurri ez duenari, eta beharbada horrelako liburu lodixkoa irakurtzen hasteko beldurrak dagoenari, eske bat egingo nioke. (MEIG III

093)

ote... -eN:
(173) Eta nola gora begira zetorren, norbaitek ikusiko ote zuan bildurrak, noski, ez
zuan Joxe ikusi. (Ugalde Iltz 068)

2.7.5. Perpaus osagarri izenlagunak
Atal honetan perpaus osagarri izenlagunak bildu ditugu. 9 Hauexek dira haien
ehunekoak:
a. Adierazpenekoak:
b. Zehargalderakoak:
c. Suhjuntibokoak:
a. Adierazpenekoak: 98
a.I. ]okatua:
a.1.1. -eLAKO + izena:
a.1.2. -eN + izena:
a.2. ]okatugabeak:
a.2.1. -t(z)eko:'
-t( z)eko + izena:
izena + -t( z)eko:
a.2.4. -t(z)earen:
a.2.3. aditzoina:
aditzoina + izena: 9
a.2.4. partizipioa:

%92,4; 98/106
%5,7; 6/106
%1,9; 2/106
%19,4; 19/98
%68,4; 13/19
%31,6; 6/19
%80,6; 79/98
%74,7; 59/79
%98,3; 58/59
%1,7; 1/59
%3,8; 3/79
%11,4; 9/79
%10,1; 8/79

(9) Beldurrez predikatu-egitura aztertzean jorraru ditugunak salbu.
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b. Zehargalderakoak: 6
b.1. ote -eN: 5
b.2. Zatizko zehargaldera: 1
c. Subjuntibokoak: 2
c.1. subjuntiboa + izena: 1
c.2. izena + subjuntiboa: 1
-eLAKO:
(174) Estu aski geldituko zen Massy jauna abisu au artu zuenean; zergatik, aIde
batetik Enperadorearen itzak zorrotzak ziran, eta beste aldetik aundia zen
beraren arrokeria, eta beragatik baita jendeak parra egingo ziolako beldurra-re.
(Go@4ni 090)
(175) Bitarte artan gobernaria ta erriko guziak ontziak itsasoan edo pelean galdu
ziralako beldur andi batekin arkitzen ziran ta S, Francisco Xavierrek ezetz esanagatik, etzuten erritarrak hau sifiisten. (Mb IArg 11 291)

-eN:
(176) Ementxe, errota-osteko gelan sartu gindekez, inok entzungo dauskun bildur
barik. (Kk Ab I 077)

-t(z)eko:
(177) Gauz oriek adirazten dituzten gauzak dira gorputzeko eritasunak, barreneko
kezkak, zerua galzeko beldurrak, bere gafiera datozkiola deritzan infernuko neke
gogorrak, erxeko norbaitek bizten diozkan kudu-mifiak eta erriertak, auzoko
batek egiten diozkan naigabenz eta esker gaiztoak, eta oriekin batean ilzeko ta
bere bizi gaiztoaren kontu zorrotzak emateko ta oni dagokan zori gaiztoko
saria arzeko dagolako gogoranz eta oroitzapen illunak. (Mb IArg I 121)
(178) Ezagut-arazi zioten bizitze urrikalgarri bat zaramatela, eta itxurazko prestutasun
batenlama galtzeko beldurrak gibelatzen zituela penitentzia egitetik. (Lg II 230)

-t( z)earen:
(179) Zentzua eta umiltasuna zu baitan dauzkazu jori; baldin ta uzten ez baduzu
zuk hartu duzun plegu hori, damutzearen beldurrik gabe kantatuko dut orori:
gure alaba ez da zurekin esku txarretan erori. (Xa Odol290)
(180) Etziran Jainkoaren bildur, gauz gabearen, behartasunaren, gaitzaren, eritasunaren, eta hiltzearen bildurragatik baizik, Judatar ispiritukoiak, edo espiritualak
zerraizkanJainkoari gogoz, ta biotzez; maite zuenJainkoa, ta agur andiak egiten ziozkeen, zeren ori, ta agitz geiago zor zaion haren, guzirako duan, esku,
edo ahalari, jakiunde ezifi-geiagoko ari, ta ontasun ezin-obeagoari.(Ub 057)

aditzoina:
(181) Gaitz guzietarik gerizean izanen dire hekien gorphutzak; ez goserik, ez egarririk, ez hotzik, ez berorik, ez nekerik, ez oinhazerik, ez eritasunik, ez hil
beldurrik ezta izanen Jaunaren egoitza seindu hartan, dio Isajaz profetak.
(Dh 181)
(182) Il-bildur onek mendera ditu ni lako ezigabeak. (Or Bus 122)
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zehargaldera:

-ote. .. n izena
(183) Semeari etzedilla apostuetan sartu esaten zionean, naieza bano bere mutilla
parregarri geldituko otezan bildurra ta berak aurreratutako diru ederren arriskua erakusten zuan geiago Ana )osepak. (Ag G 099)
(184) Ez gaitezen izi buruak leher eginen dion beldurrarekin. (Osk Kurl 114)

-zatizko zehargaldera:
(185) Orrek eta zer gertatuko zaigun bildurrak elbarritzen gaitu, eta gerta leiken ori
geienean ez da gertatzen. (]Alraz Bizia, 095)

subjuntiboa:
(186) Hau esan ta igan zen S, Francisco Xavier bere aldarera ta iratzarri ta esnatu zen gisatzar zikin lotsabagea; ta esnatu ta iratzarri zen, zen guzia arritikaratua ta alkez begirik aldarera ezin goratu zuela; ta an bertan S,
Francisco Xavierrek egiteko gaistoren bat egin zezan beldurrez betea, joan zen
andik igesi bere itxera ta gau ta egun ibilli zen ill betez S, Francisco
Xavieren beldur andiarekin ta andre gaistoaren itxera urbiltzen ere etzela. (Mb 1Arg 11 332)

Darabiltzagun datuei begira, argi dago adierazpeneko jokatuak ditugula perpaus
osagarri izenlagun ugarienak.
Guztiarekin ere, esan beharra dago perpaus osagarri izenlagunetan sailkaturiko
perpaus batzuk -izena + gabe egitura dutenak, hain zuzen- orobat predikatuetan
sailka genitzakeela. Izan ere, beren agerraldirik gehienetan onartzen dute adberbiozko parafrasiaz ordeztuak izatea (EGLU V: 1999, 156. or.):
(187) Ez besterik, ezpada, bertako iturri garbiak ematen duten ur geza + gozo
txaua, zefietatik edaten duten gogoz, izerdia gorputz guztitik txirrian
dariotela egon arren, gaixotzeko beldurrik bage. (Izt C 076)
(187a) ... gaixotzeko beldur ez direlarik ...
(188) Esan dezaket izkribu onetan, ifiork ukatzeko beldurrik gabe, Ondarrabiko
Ama Birjifia Guadalupekoaren agerpena gertatu zala,. edo Arantzazukoa
bafio lenago, edo bedeintzat ordutik laster. (Zab Gabon 087)
(188a) .. .ifiork ukatzeko beldur ez naizelarik ...
(189) Orai gozatzen dute munduak eman ez dezaken zorion bat, zorion haren galtzeko beldurrik gabe. (Laph 021)
(189a) ... zorion haren galtzeko beldur ez izanik ...
(190) Neska gazteak eta lotsa-legea, lasai ibiltzen ziran, leen ere esan dut-eta,
non-nai, banaka ta bakarka, iiioren grifia txar lotsagabeak kalte egiteko beldurrik gabe; beren galbidea, beren artarako kutizi naiean sortu oi zan. (Berron
Kijote 125)
(190a) .. .inoren grina txar lotsagabeak kalre egiteko beldur ez direlarik ...

Corpusean, 35 adibidetan gauza daiteke parafrasiaz ordezte hori. Eta haietan,
batean izan ezik, perpaus osagarria jokatugabea da.
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2.8. Berme
a) Perpaus osagarri izenlagunak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak: 8
1.1. Jokatua:
predikatua + -eLA: 8
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargaderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Banaka batzuk dira izen honen lekukoak (8 besterik ez), guztiak iparraldeko euskalkietakoak. Agerraldi urri horietan izena artikulurik gabe ageri da, predikatu-egituran tarteko da (berme + aditza) eta honen barruan predikatu-osagarriaren
betekizuna du: perpausak, alegia, atributuzkoak dira.
(191) Miseria hontzaz egunian behin orhit zite, hala egin badezazu, ni sartuko nitz

(192)
(193)

(194)

(195)
(196)

(197)

(198)

zure berme, hilze hon bat eginen duzula, zure orena jin dadinian, mundu hontan}
eta bertze mundian bizitze eternal bat ukhenen duzula. (Tt Onsa 108)
Nor yarriko da berme bihar munduan izanen naizela: erran nahi da beraz gaur
berean hil naitekeiela. (Lg 11 250)
Segur naiz beraz, eta Jesu- Kristo, berenazko egiaren hitza berme dut, eznaizela
errebelatuko, Elizari behatzen natzajono, eta hark irakhasten darotana sinhetsiz, irakhasten deraitan zenbait misterio nik ezin endelgatua gatik ere;
deusere adimendu zuzenari hobeki dagokonik, adimendua bera Jainko
baten hitzari sumetitzea baino. (Dh Ill)
Errana da suge batez, berme ez naiz hala dela, Lehenago harotx baten hauzoan bizi zela. (Gy 135)
Ordu danik hor benne ditugu gaizo lagun on mendiak, goiz diuela gozo-gozoki
perekatzen iguzkiak. (Ox 029)
U rthe hartan Aiherreko erretor zen Londaitz jaunaren ageria hor dugu berme
ezkontza hori bai muthikoak bai nexkak burhasoen bairJ!enarekin egin zutela. (Ox
191)
Halere gogotik berme jar gintazke ama familiako batzu hautak izanen direla
hiruak: emazte batzll berekin ukanen dituztenak osasuna, fedea, esku-lanaren amodioa, jakitatea, bertze zerbait gehiagorekin oraino, hau baitzaiku
nausi eta etxekandere gehienen gainerako itzala, herrian. GE Ber 067)
Izen haundi horiek ora berme ditugu ez dela psikologigandikoa gezurrezko jakintza,
ben-benetakoa, egiazko baizik. (Mde Pr 318)

2.9. Berri/barri
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatua:
-eLAKO berri
1.2. Jokatugabea: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%45,8 (27/59)
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b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatua:
%54,2 (32/59)
predikatua + -eLA:
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargaderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Lehenik eta behin esan behar da bi egitura nagusiak (-eLAKO berria eta
berria... -eLA) ez direla elkarren ordezko gisa aurkeztu behar, hau da, ezin erabil daitekeela aukeran egitura bat bestearen ordez; guztiz bat ez baitatoz beren erabil-esparruan. Esaterako, lehenengoa (-eLAKO berria) bigarrenaren ordez (berria ... -eLA)
erabil daiteke, baina ez beti alderaritziz. Hiru kasu bereizi ditugu: batean gauza daiteke ordezte hori, beste bietan ordea ez.
Elkarren ordeztea zilegi den kasuan, oro har, bi baldintza-edo bete behar ditu izenak: absolutiboan egotea, batetik, eta, bestetik, rnintzagai-egituran iruzkinean tarteko izatea, hau da, mintzagai ez izatea (berria .. .-eLA egituraren adibidetegiko esaldi
guztietan betetzen ditu izenak bi baldintza-edo horiek). Hona hemen ordezte horren
zenbait adibide:
(199) Egun gitxiren epean aita txit gaizki zegoalako berria izan zuen, eta Manases eta
Efrain bere bi semeak berekin arturik, aitari joan zitzaion (Lard 061)
(199a) Egun gitxiren epean berria izan zuen aita txit gaizki zegoala, eta Manases eta
Efrain bere bi semeak berekin arturik, aitari joan zitzaion
(200) Bazirudien, eta Amalek'tar ark uste izango ere zuen, Dabid'gandik sari
andiren bat artuko' zuela, legez eta bidez zegokion errege-aulkia Saul illarekin
ustu zala, eta berak eseri baizik etzueltzko berria eraman zuenean; bana Dabid
zuzen-onak etzuen era artan odoldutako aulkirik nai, eta are gitxiago odolisurle batgandik albista hura artzerik: bada, Dabid Israel'ko Errege egiazkoa izanak etzion Saul iltzeko eskurik inori ematen", eta eskua ezarri ziona,
kastigatu nai izan zuen. (Lard 183)
(200a) Bazirudien, eta ... , berria eraman zue1'lean legez eta bidez zegokion errege-aulkia
Saul illarekin ustu zala, eta berak eseri baizik etzuela; . ..
(201) Etxerakoan, bere morroiak bidera atera zitzaizkion, ta bere semea bizi zalako
berria eman zioten. (Ir YKBiz 075)
(20 la) Etxerakoan, bere morroiak bidera atera zitzaizkion, ta berria eman zioten bere
semea bizi zala.
(202) Haritchabalet'ek berehala hatzeman zian Droundaren galbidetik idokiteko vtzvlia: Habil, erran zeron, eta orotan heda-eraz ezak etxekandere
xaharra hil zaizielako berria eta haren ehortzeta bihar izanen delakua. (Const
030)
(202a) Haritchabalet'ek berehala hatzeman zian Droundaren galbidetik idokiteko
vtzvlia: Habil, erran zeron, eta orotan heda-eraz ezak berria etxekandere xaharra hil zaiziela eta haren ehortzeta bihar izanen dela.
(203) Athoron kontrabandoa gordeta delako berria zabaldu duk nunbait. (Etxde]]
046)
(203a) Berria zabaldu duk nunbait Athoron kontrabandoa gordeta dela
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Ordezte edo aukeratze horren erakusgarri agerikoena hurrengo adibideetan dugu:

(-eLAKO berria)
(204) Eta Aingeru Gabrielek ekharri zuen zertltik lurrerat, ekharri zionean
Andre-dena Mariari jainkoaren ama izanen zelako berria. Onn SBi 014)

(berria . .. -eLA)
(205) Zeren egvn hartan Aingvrv Gabrielek ekharri beitzian Mariari berria ]inkuaren ama izanen zela. (CatS 099)
(206) Orai Eliza ezinago eder den baten erdian, marbre baliusenez vngvratvrik,
ikhusten da etxe saintv hura, zointan Maria sorthv beita eta zointan aingvriak ekharri beitzeion berria izanen zela Salbazaliaren Ama. (Ip Hil 139)
(207) Zeren lehenbiziko hitz horiekin eman baitzion agurra Gabriel Aingeruak
Mariari, ekharri zionean berria ]ainkoaren Ama izanen zela. (Cat Jauf 102)
(208) Andere honari jin zaion meziari Gabriel aingvriak berria ekharri zerionian,
]inko semiaren ama izanen zela, zoin berriak egin baitv gure salbamentiaren
hatsarria. (Bp 1122)

Ageri denez, idazleak, esaldi bertsurako, egitura batera edo bestera makurtu dira
(predikatu-egituraren aldeko isuria nabariagoa da baina).
Nolanahi ere, hizpide dugun kasuan (perpaus izenlagunaren ordez predikatu-egitura erabiltzea zilegi denean, alegia) konparazio-azterketarik egiten bada egitura bat
edo bestea aukeratzeari buruz, begi-bistakoa da autoreek literatura-tradizioan -eta
guk darabiltzagun datuen arabera, jakina- berri izenarekin predikatu-egitura erabiltzera jotzen dutela:

• -eLAKO berria: 7/39
• berria... -eLA: 32/39

%18
%82

Horri buruz, esanguratsua da, gure ustez, lehenengo egituraren zazpi agerraldiak
aspaldikoak ez izatea: haietarik bi XIX. mendearen bigarren erdikoak dira eta beste
bostak xx. mendekoak; bigarren egiturak (berria ... -eLA), berriz, lehenagokoa du
aurreneko agerraldia, XVII. mendearen bigarren erdikoa.
Perpaus osagarria eta predikatu-egitura aukeran elkarrez ordeztu daitezkeen
kasua azterturik, ekin diezaiegun beste hi kasuei, ordezte hori gauzatzea zilegi ez den
kasuei alegia; haietan, perpaus izenlaguna (-eLAKO berria egitura) nagusi da. Lehenik
eta behin esan behar da oraingo bi kasu hauetan ez dela betetzen aurreko kasuan ahotan hartu ditugun bi baldintzetarik baten bat: izena kasu absolutiboan egotea eta
iruzkinean tarteko izatea.
Izena kasu absolutiboaz bestetan egotea:
(209) Hiru sainduak errearaztera zaramanzkatelako berri horrek trixtarazi zituen
hiriko jende guziak.(Jnn SBi 144)
(210) Fucheoko hiriari deusek ere ez zezoken hainbertze atsekabe eman, nola
Franzizko galdu behar zuelako berriak. (Laph 222)
(211) Igor-bidaldu zien bein Ninibetar bekatari andiei Jonas profeta aien erria berrogei egunen buman a1'rasatuko zuelako berri izugarriarekin: . .. (Mb IArg I 120)
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(212) Ango sarze berean arkitzen zen J erica zeritzan erri orietatik bat, murall edo
murru sendorrez ingurutua ta israeldarrak probinziaz jabetzera zetoztelako
berriarekin armaz ta jendez ongi betea. (Mb IArg 1 388)
(213) Gaztea zen oraindik Fernandez ta 0ndasunduna, ta beregandik bere gaitza
kendu naiez, barber-tan, medikutan ta sendagaitan gastatzen zuen kupide
bage; bafia eriarentzat etziran deusetako barber-medikuen alegifiak eta sendagai guzien indarrak, eta guzien ondoan gelditu zen iltzeko tranzean ta
Elizako gauzak artu behar zituelako berriarekin. (Mb IArg 11 333)
(214) Eta noizta gutxiena uste duan iltzea, arkitzen da bereaIa ill bear dualako
berriarekin. (AA III 569)
(215) Mandatariak itzuIi ziran, Esau, anaia Jakob alderatzen zitzaiola aditu bezain
Iaster lareun gizon arturik, bidera zetorkiolako berriarekin. (Lard 041)
(216) Aitaren etxera eldu ziran, eta guraso penatu onek Benjamin maitea ikustearekin eta Jose ustez illa~ Ejipto'n Jauntasun andian bizi zalako berriarekin
artuko zuen poza eta atsegifia nork esan? (Lard 060)

Izena, eta hari datxekion perpaus osagarria, mintzagai:
(21 7) Eliz andi au Billa/rankara zeramatelako barria inguruko Errietan zabaldu
izan zaIako, batu omen zan bertara, Santa Ana egunean pestara bildu oi dan
jendea baino geiago, Artza ikustera; eta billera zoragarri onen atsegifierako
Markesak ifini-erazo omen zeban Artza altxagarriakin lau ofien gafiean bera
berez bizirik bazegoen bezaIaixen, eta gisa berperean euki ere omen zuten,
jendea bakandu zan arterafio. (Izt C 192)
(218) Etzuen orrenbat gaIdu Davidek bere seme gaizto Absalon galdu zuen
aIdian, ta galdu bazuen ere berari bere erreinu guzia kenzera zetorrela ta
beraren soldadu berei eman zien batall gaiztoan, ill zelako berria aditu zueneko, damuz, bihotzeko mifiez ta naigabez beterik asi zen esaten: Absalon,
nere nere seme maitea, nere seme Absalon, nork eman Iezakedan zure ordez
ni ill ta zu bizirik gelditzea: ....(Mb IArg I 172)
(219) Etzuen orrenbat gaIdu HeIi apaiz nagusiak eta aren Silotar gaisoak, gaIdu
zuten aldian Testamentuko arka edo kutxa; ta aI-ere galdu zutelako berria
orietara bezain laster bere kataderatik erori ta ilIa geIditu zen Heli, ta aren
erritar guziak asi ziran aiez ta orro arrituz aize guzia nasten: .... (Mb IArg
I 172)
(220) Azella artu zalako berria Tangerra iritxi ez al zan, itsumustuan ango jende
guziak al zuten guzia beren ondasunetatik bildu, eta andik iges egifi zuten,
armak erabilli bearrik-gabe Alfonso an sartuaz. (Arr May 188)
(221) Batzarrearen bi mandatari oiek, San Pablo eta San Bernabe'rekin batean,
Antiokia'ra joan ziran: eta ain ondore negargarriak izan zitzakean despita,
guzien gogora zapaldu zalako berria zer poz eta atsegi-ekin ango Kristauak
artu zuten esatea, erraz ez da. (Lard 5 10)
(222) Ainbeste armadun mendean zeuzkalako berria Errege baten gogoa bete, eta biotza zabaltzeko adifia bazan; bafia Dabid'ek etzuen poz andirik artu. (Lard 205)

Bi kasu hauetaz gain beste bat aipatu behar litzateke, orobat predikatu-egitura
onartzen ez duena. Laugarren kasu honetan izena izenondoz modifikaturik dago:
(223) Neure bekhatua barkhatu zaitalako berri on bat adiarazirik allegera nazazu, eta
zure iuiamenduen beIdurrez desegin zaiztanindarrak allegeratuko
dira.(Harb 334)
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(224) Eta baziren orduan Poesia ere, izaki eta gizaki guztiak bezala, legepean loturik zegoelako berri ona barreiatzen zebiltzanak.(MIH 240)

Berri izenak hartzen dituen perpaus osagarrien deskribapena bukatzeko, har ditzagun
ahotan egiturarik erabilienean (berria . .. -eLA) izenak eta perpaus osagarriak kokapenari
buruz ageri dituzten zenbait ezaugarri. Alegia; batetik, izen "gobernatzailea" (berri) aditzare,n eskuinean (225-236) zein ezkerrean (237-244) ager daiteke (beraz, ez darabilgu
egitura zurruna zeinetan izena beti aditzezko atalaren aurre-aurrean jarri behar den); eta,
bestetik, perpaus osagarria predikatu-egituraren ('izena + aditza" multzoaren) eskuinean kokatzen da gehienbat, haren ezkerrean (245-246) ere ager daiteke baina; ezkerreko
gune horretan, ordea, ---corpusean aurkitu ditugun adibide bakanetan- aditzezko atala
perpausaren eta izenaren artean dago kokaturik (perpaus osagarria + aditza + izena).
Aditza + izena + perpaus osagarria:
(225) Ordu berean, ehun gizonen aitzindari hark izan zuen berria haren sehia osoki
sendatu zela. (Lg 11 151)
(226) Onetan zegoala, eraman zioten berria, bost Erregeak Mazeda'ko leize-zulo batean
gordeta arkitu zituztela. (Lard 116)
(227) Jadanik Familia Saindua atheratua ziteken Judeako erresumatik, norbeitek
erernan zionean berria Herodesi, etzuela zeren egon gehiago Errege Magoen begira,
joanak zirela aspaldioll etxerat. ann SBi 018)
(228) Handik zenbeit egunen buruan, ekharri zioten berria J esusi, haren Betaniako
ikasle edo dizipilu maite bat, Lazaro, Maria Madalenaren eta Martaren
anaia, eri gaizki zela. ann SBi 025)
(229) Jerusalemeko hirian ere banatu zen berria Salbatzaile Jauna ethortzen zitzaiotela. (Tnn SBi 026)
(230) Orai aipatzen ditugun fraidek helarazi zioten jaun apezpikuari ere berria jerlak
ermitaua nihork uste etzuen bezalako gizona zela. (J nn SBi 093)
(231) Horrelako irakaspenez eta zaraman bizitze sainduaz argitu zituen luzez
ikasleak, eta aintzina ere hari zen lan berari, jakin zuenean berria, erromako
. enperadoreak hari zirela esiptoan atxernan zetzazketen giristino guzien preso altxarazten eta hilarazten. Onn SBi 127)
(232) Eta hiri guzian banatu zen berria, Sebastien kapitaina hila zela. Qnn SBi 133)
(233) Biharamunak argitu zuenean, hedatu zen laster berria apezpiku saindua eta
haren bi diakreak preso altxatuak zirela. ()nn SBi 143)
(234) Eta huna haren martirioaren ixtorioa: Egun batez banatu zen berria soldaduek bazituztela giristino aintzindari guzien preso altxatzeko manuak. ()nn
SBi 156)
(235) Aingv'rv bat argi handi batez vngvratvrik agertv zen, bere kabalen begira
zavden Artzain eli bati, eta eman zeien berria mvndiaren salbazalia sorthv zela.
(CatS 097)
(236) Bertze aldi b~tez yinen zen berria hogoi milaJ hogoi eta hamar mila gaixtagin
geldu zirela holako hirirat. (Elsb Pram 070)

Izena + aditza + perpaus osagarria:
(237) Berria hedatua zen hazter guzietarat legeko doktorek eta sinagogako buruzagiek

ezagutu zutela azkenean Jesus, orduraino J ainkoaz egorria zen gizon saindu
batentzat zadukatena, gezurti eta profeta faltso bat zela. (Lg 11 268)
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(238) Berria hedatu zen hiria largatua izaitera zohala soldadoen borondatera, arrobatua izaitekotzat; ikhara kantoin guzietarat berduratu zen, etzen marraskarik eta deihadarik baizen aditzen. (MarII089)
(239) Berria ekarri zioten, erri hura artzen gaitz etzala, eta jende armadun guzia gabe
ere) menderatuko zala. (Lard 112)
(240) Zure ahotik hori nahi nuen entzun, iloba maitea; doidoia berria ukhan dut
frantses armada hurbiltzen ari dela Kunde Lesperre aitzindari. (Laph 007)
(241) Berria barreiatu zenean preso zela, goiz arrats ez zen jendea haren presondegian athertzen, eta guziak hunkituak itzultzen ziren haren saindutasunaz,
]ainkoarentzat haren amodio khartsuaz, etsaientzat haren karitate miragarriaz. (Laph 088)
(242) Berheala berria barreatzen da, aita. handiaren hunkitzea aski dela, zer nahi gaitzetarik sendatua izaiteko. (Laph 213)
(243) Jean IIa Abierako komentutik alagera badoa Lisbonarat, eta heltv denian
bere palazioala, berria ekhartzen deioe, Charles VIlla F/ranziako erregia, destorbvz hil izan dela; ez-zian hogei eta zazpi urthe baizik. (Ip Hil 043)
(244) Beti izan dira bekaxti eta salazaliak: Gardak ari zirelarik Athoron Garaiko
etxolaren ikertzen, berria heltv zen haien beharrietara bost kontrebandist igaran
zirela Zalthondoko ibarra gora. (Const 031)

Perpaus osagarria + aditza + izena:
(245) Estatua eri dela banatu du berria; Bainan ezagutuz geroz gaitzaren iturria,
Askiko da duda gabe, haren sendarazteko, Zenbait menbro pikatzea bertzen
kontserbatzeko. (Monho 056)
(246) Untzirat igan eta ilhabetea gabe, Ter1Zuako hegietan galduak zirela ethorri zen
berria. (Arb 19and 156)

Bestalde, -corpusean darabiltzagun datuei lotuz, jakina- berri izenarekin -eLA
mederagailua erabiltzen da nagusiki adierazpeneko perpausetan, eta bihar etorriko den
berria zabaldu da gisakoak berriz salbuespen dira. Adierazi behar da, berebat, izen
honek ez duela perpaus osagarri jokatugaberik onartzen.
Egitura hauetaz gain, beste sei atzeman ditugu corpusean, lekukotasun urrikoak
baina:
Zehargaldera -eLAKO berri
(247) Ez nuen nahi sinetsi bainan zorigaitzez da egia hemendik berriz ez jakin norat
zoazilako berria; iduritzen zaut bigarren aldiz uzten dutala herria. (Xa Odol295)

-eNEKO berri (agerraldi bat)
(248) Itsasgizon urte batez ibili zaneko berri au, etxekoak ere gau artararte ez omen
zekiten. (AArdi 112)

Bailez erako zehargaldera -eNEKO berri (bi agerraldi)
(249) Ostera, zifioenez, osasundutzenago ete zaneko barriak jaso ebezan errian. (Erkiag
Arran 177)
(250) Egigurengo Martin, J uanaren legezko gizona, gaixorik ote zaneko berria jaso
zuten Bergarako perietan. (NEtx LEB 054)
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Nola lokailua (agerraldi bat)lO
(251) Banatu zenean berria, nola gorriaraztera zaramazkaten hibaiak giristinoen odolez,

san Julienek eta santa Bazilizak othoiztu zuten Jainko Jauna, edo eman
zezola bakea Elizari, edo bederen hazkar zetzala, bere grazia sainduaz,
gomendatu ziozkaten arimak. (J nn SBi 098)

Zatizko zehargaldera + berri (hiru agerraldi)
(252) Gaiztoz dalarik, ain aundi baita itsasoaren barrena, non ondatu dan berririk ez
da: galdu zan oiu arena. (Or Bus 206)
(253) Aspaldi ontan nola zeraden berririk ez det. (Lasarte Uzt Sas 137)
(254) Faraon, bere Gortekoak, serbitzariak, gerrariak, zeramazkiten gurdiak, zaldiak, osotoro guzi-guzia itsasoan galdu zan, gizon bat bakarrik ere bere erritarrai, zer igaro zan berria eramateko gelditu gabe. (Lard 074)

Adierazpeneko perpausa -eN berri (agerraldi bakarra)
(255) Moises'ek eunda ogei urte zituen, eta Aaron'ek iru geiago, lur eskefiian sartuko etziran berria artzt zutenean. (Lard 098)

Lehenengo hiru egiturak (247-250), EGLU Vek (1999) adieraziari jarraituz,
okertzat jo behar dira, bi arrazoirengatik: batetik, badaezpadakoa delako zehargalderek perpaus izenlagun gisa jardutea, eta bestetik, zehargalderek kasu-markarik
hartzen ez dutelako. Laugarren egiturak (251), bestalde, "konplementatzailea du
bitxi, ez baita -eLA} nola ... -eN baizik. Bosgarren egiturari dagokionez (252-254),
haren sailkapenak dakarkigu zailtasuna, bi irizpideren arabera azter baitaitezke
haren agerraldiak. Azterbide baten arabera zehargalderak berri izenaren izenlagun
dira (esana denez, ordea, betekizun hori badaezpadakoa da zehargalderarentzat);
bestearen arabera, berriz, berririk ez da, berririk ez dut eta berria eraman segidak predikatu-egiturak ditugu (halako predikatuak badira, izan ere), eta zehargalderak
predikatu horien perpaus osagarriak; honako honetan, zehargalderak izen aurrean
agertzea ez dateke idazlearen estilo-aukera besterik, lehenengo bi adibideetan
(252-253) kasu,ll edo, bestela, josturak berak "bortxaturik" dagoke, hirugarren
adibidean (254) dugun bezala. Bukatzeko, "adierazpeneko perpausa -eN berri egitura" dugu, ,eta honek agertze-maiztasunaren urria du hain- zuzen deigarri (agerraldi bat baizik ez); egitura honi buruz aipagarria da, orobat, kasu horretan
bakarrean (255) baliatu dela idazlea (Lardizabal) -eN menderagailuaz adierazpeneko perpaus osagarria eraikitzeko; gainerakoetan, izan ere, -eLA eta -eLAKO menderagailuak erabiliak ditu.
H

Sei egitura aztertu berri hauek, dena dela, bitxikeriatzat jo daitezke baldin eta atal
honen hasieran aipaturikoekin (-eLAKO berria, berria... -eLA) alderatzen baditugu,
oso banakak baitira corpusean.

(10) Ikus EGLU V (1999) 77. or.
(11) Honetaz den bezainbatean, esan behar cia hurrenkera hori ageri ez duen segida bat aurkitu
dugula corpusean:
Non zer pasatzen den nahi dio ekharri Dama arranoari berri (Gy 182)
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2.10. Damu
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO damu
-eNEKO damu
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%59,4 (22/37)
% 2,7 (1/37)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak: ~
1.2. Jokatugabeak
-t(z)eko + predikatua
/ predikatua + -t(z)eko % 10,8 (4/37)
predikatua + partizipioa
% 10,8 (4/37)
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Damu izenak izenlagun gisa hartzen dituen perpaus osagarri jokatuetan -eLAKO
da menderagailu ia bakarra. Azpimarratzekoa da horrelako perpaus osagarri izenlagunek atxikitzen duten balio kausala: hots, halakoetan badirudi perpaus osagarri
izenlagunen egitura eta balio kausala duten perpaus adjuntuena uztarturik ageri zaizkigula. 12 Honelako perpausak dira:
_
-eLAKO damu (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa): %59,4
(256) Egin onduan, sartu jakon egin ebalako damu ca pena gogorra; zerren ez zan
beste asko legezkua, bein, birrican, ta askotan eginda bere, bizi dirianak
damu baga. (Mg CO 202)
(257) Artara gaitezen, ekusi behar ditugu ez artaratzetik eta epelki ta nagiro Jangoiko maitagarria serbitzetik datozen irur kalte; oriek dira: bekatariaren
zerura uste uts galgarria, lenbizikoa; zerura galdu duelako damu-min eskerbagea, bigarrena; ta oharkabean bezala galdurik gelditzea, irugarrena. (Mb
IArg I 80)
(258) Zeru ederra galzen duelako damu eskerbagea da bere ill-aldian alfer-epelnagiak duen bigarren kaltea. (Mb IArg 1 83)
(259) Artu pekatu egin dabelako kontrizinozko damu egiyazkoa, proposituagaz emendetako, ca konfesetako Elexa Ama Santiak eginduten dabenian. (CatLlo 68)
(260) Bafia etzan poztuten, bai zera, bide guztian aieneka etorri zan, axe pesetia
alperrik emon ebalako damuegaz. (Kk Ab 11 85)
(261) Huts egin nuelako damua han esandakoen berri zehatz honek ez dit larricu
besterik egin. (MEIG III 69)

(12 Beste hainbeste gertatzen da poz izenak hartzen dituen osagarri izenlagunetan: "( ... ) neke eta
eramankizun guziak arintzen ziezten, noizbait ere ats~gifietako iur gozo artan sartuko ziralako pozak."
(Lard 98).
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Perpaus osagarri jokatuei dagokienez, hurrengo "hutsuneak" azpimarratu nahi
ditugu: ez dago -eN damu modukorik, ezta "subjuntiboa + damu" gisakorik ere. Aipagarria da, bestalde, -eNEKO markaren salbuespenezko izaera (okerra, EGLU Yen arabera), atzizki honen oso zale den Erkiaga idazlearengan baino ez baita azaltzen
(Erkiag Arran 125).
Bestalde, predikatu-egitura baten mendean forma jokatugabeak (-t(z)eko eta partizipioa) dira nagusi perpau5 osagarrian:

-t(z)eko + predikatua (osagarri "berezia", adierazpenekoa eta jokatugabea): % 10,8
(262) Uztazu hurranzera, amore maite, orai partitzeko damu ginate. (E 197)
(263) Hilzeko damu zira, behar zira bizi, ehun urthez zure madamareki. (Balad 224)

Predikatua + partizipioa (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatugabea): % 10,8
(264) Ta ala asi zan Poli: Zergatik galdetu didazu lenago ez ote nuan damurik txerpolariak utzia? (Anab Poli 135)
(265) Onek zipozkeriz bota zizkion itzak ikaratuxe utzi bazten aldi bateko, laister
egin zen. bere buruaren jabe eta sekula etzun damurik izan bere anaiaren aide
aterea, bai'baitzekin bere jokabidea garbia ta zuzena izan zala. (Etxde]] 31)

2.11. Duda
a) Perpaus osagarri izenlagunak: ~
b) Perpaus osagarri "beteziak": preciikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
predikatua + -eLA
%46,9 (53/113)
-eLA + predikatua
%15,9 (18/113)
-enik
% 1,7 (2/113)
-ena
% 2,6 (3/113)
1.2. Jokatugabeak
-t(z)eko
%0,8 (1/113)
-t(z)eaz
%4,2 (5/113)
-t(z)era
%2,6 (3/113)
2. Zehargalderakoak:
predikatua + -eN (-eNETZ ... ) %22,1 (25/113)
-eN + predikatua
% 1,7 (2/113)
ba% 0,8 (1/113)
3. Subjuntibokoak: fZj
Lehenengo eta behin, perpaus osagarri izenlagunik eza da azpimarratu beharreko
lehen emaitza: gure corpusean ez dago izenlagun jokaturik, ezta jokatugaberik ere.
Batetik, gure corpusean ez dugu zehargalderako perpaus izenlagunik, hots, ez dugu
aurkitu infernura joango (ote) den dudak higatzen du gizarajoa tankerakorik. Bestetik, ez
dugu osagarri izenlagun jokatugaberik aurkitu: hots, zerura joateko dudak higatzen du
gizarajoa tankerakorik ez cia gure corpusean.
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Izenlagun-egitura barik, predikatu-egitura baten mendeko adierazpeneko osagarri jokatua (dudarik ez da ... -eLA: %67,2) eta zehargalderakoa (duda izan ...
-eNI-eNETZ... %23,9) aurkitu ohi ditugu maizenik literatura-tradizioan. Lehen egituraren (dudarik ez da ... -ela) maiztasuna biziki garaia da iparraldean: adibideen
%70 inguru iparraldeko euskalkietakoak (L, BN, Z) dira.

Bestalde, esan bezala, ez dugu -eN duda tankerako osagarri izenlagunik aurkitu,
itxura hori dutenak predikatu-egitura baten mendean baitaude (dudan egon ... ) eta ez
izen soilaren mendean. Hona hemen, adibide bat:
(266) Zeruko glorian Jaungoikoaren edertasuna beti ikusi, ta gozatzeko ni izanik:
ditxa ori izango dedan, edo ez, dudan nago. (Cb Eg 11 017)

Hona hemen, egitura ohikoenen adibide zenbait:
Predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa, jokatua ): %46,9
(267) Eskaifitzen dio saltsa bat satanentzat egifia, Ordutik senharrak eztu dudarik
xumeena, Egoitzatzat eztuela ifernuko barrena. (Gy 103)
(268) hogoi urtheko muthil gazte batek bezain aise altxatzen zituen burua nola
zangoak; eta Azkaindarrek, yakin balute Piarres Adame han iragaten zela, ez
cia dudarik segurki ikhusi nahiko zutela; beraz behatuko zutela. (Elzb Pad 31)
, (269) Ezen, ez da dudarik hamaseigarren mende hastean, Xaberri ~ta Sanguesa aldean, eskuara mintzatzen zutela herritar guziek; orduko letra zonbaitetarik hori
ageri da, orduan bizi ziren jaun batzu aipatzen dituztenak. (Ardoy SFran 70)

-eLA + predikatua (osagarri berezia, adierazpenekoa, jokatua): % 15,9
(270) Komandante egifiik barriz milla kabo Gitxienez dirala dudarik al dago? (AB
AmaE 256)
(271) Aita-amarekin dela ez daite dudarik. (Elzb Po 180)
(272) Anaia bat banuen haurra nitzalarik, Soldado joan zen eta nik ez dut berririk; Aita Amekin dela ez dut ez dudarik, Eni begira daude hirurak zerutik.
(Arb Igand 137)

Predikatua + -eN (-eNETZ ... ) (osagarri berezia, zehargalderakoa): %22,1
(273) Bai ordea, bada duda, eta duda ere handia, ea azken oren hartan, egiazko
penitenziarik, behar den urrikimendurik izanen duenz bekhatoreak. (Ax 134)
(274) Bai ta konfesa zaite, badozu duda egiazkorik au edo beste desoneskeria egin,
edo konfesau dozunez. (Afi4n ELl 136)

2.12. Entzuera
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ] okatuak:
-eLAKO %50 (1/2)
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
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b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
predikatua + -eLA: %50 (1/2)
1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Adibide bi besterik ez dugu eta zaila da agerraldi-kopuru urri horrekin ondoriorik ateratzea.

-eLAKO entzuera (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa, jokatua): %50 (1/2)
(275) Zulo andi onetan lan asko egin oi zalako entzuera badegu, zer menasta mueta
ateratzen zuten garbiro ez badakigu ere. (Izt C 66)

Predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %50 (1/2)
(276) Ordurako bazukean Arzelus jaunak entzuera, bazala beraren Errian mutila,
Amilleta deitzen zaion etxe batean, basa-beiak ankatik eldu ta ardia bezala
gelditurik, eznea edan oi ziena nai zeban guztian; bai ta ere, bestek ezin
atzeman zituen sasi-bei ta idisko izuak, adarretatik oratu eta menderatu oi
zituela. (Izt C 247)

2.13. Erabagi /erabaki (iz.)
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ]okatuak: ~
1.2. ]okatugabeak:
-t(z)eko erabaki:
-t( z)earen erabaki:
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%86,6 (26/30)
% 3,3 (1/30)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
predikatua + -eLA:
%6,6 (2/30)
1.2. Jokatugabeak:
predikatua + -t( z)ea:
%3,3 (1/30)
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Adibide gehienak -t(z)eko erabaki tankerakoak dira (%86,6), hots, osagarri izenlagun jokatugabeak. Halako egituren aldean genitibo edutezkoaren aukera (-t(z)earen
erabaki) erabat markatua da. Era berean, predikatu-egitura baten mendeko osagarriak
ere nahiko bakanak dira.
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Hona hemen, adibideak:
-t( z)eko erabaki (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatugabea): %86,6

(277) Obenik geiago bein be ez egiteko ta obenerako bide guztietatik aldenduteko
erabagi sendoa, da asmoa. (KikV 97)
(278) Etxean eta etxeko lanetan zebillenean bere izerdiz soroak ezetzen orrela pentsatzen bazun, gabez, neskarengana, agindua urratuz, joaten zanean, biotzak agintzen zion eta bere itzari zintzo eusteko erabakia artu oi zun. (Etxde
Jf 62)

-t( z)earen erabaki (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatugabea): % 3,3

(279) Baserrian bethiko bizi nahi. izatea ezta kokolokeria, eta baldin hunelako
nekazaritzarik badago, nekazari izatearen erabagia, jakitun baten asmoa da.
(Osk Kurl 92)

Predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %6,6
(280) Azkenik bada, esan ta esan, arren ta arren, agindu ta eskeifii, baserritar gizajoak erabakia artu zuan, arekin joan-ta ezkutaritzan serbituko ziola. (Berron
.Kijote 87)

Predikatua + -t(z)ea (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatugabea): %3,3
(281) Orretxegatik erabakia artu zun, etxekoak bere billa ez etortzekotan, berak
arako biderik ez artzea. (EtxdeJJ 273)

2.14. Errezelo
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:

-eLAKO errezelo.'

%50 (1/2)

1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. ] okatuak:
predikatua + -eLA:
%50 (1/2)
1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

-eLAKO errezelo (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %50
(282) Ollorik ifiun gutxitzen zanik etzuen ifiork esaten; geitzen zanik ere ez;
baifio orduantxe ere, geitu baifio gutxitu obeki egiten ziralako errezeloa...
baifio... bai zera! (Urruz Zer 71)
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-eLA + predikatua (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %50
(283) Bana nola arkitzen baizan bere semiak diru geiago izan biar zuala errezeloz
betia, etzen ase aitaren biotza diru arrekin ta eraman zuan juezaren aurrera.
(Bv AsL 47)

2.15. Esperantza
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ] okatuak:
%7,8 (11/140)
-eLAKO esperantza:
%1,4 (2/140)
-eN esperantza:
1.2. ]okatugabeak:
%29,2 (41/140)
-t(z)eko esperantza:
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
%46,4 (65/140)
predikatua + -eLA:
% 4,2 (6/140)
-eLA + predikatua:
1.2. ]okatugabeak:
-t(z)eko
%7,1 (10/140)
(predik. + -t(z)eko=8 agerraldi)
2. Zehargalderakoak: ~
%1,4 (2/140)
3. Subjuntibokoak:

Esperantza izen soilak maizenik perpaus izenlagun jokatugabeak hartu ohi ditu
osagarritzat (-t(z)eko esperantza). Perpaus izenlagun jokatuak ere (-eLAKOI-eN esperantza) hartzen ditu, baina gutxiagoran, eta bi menderagailuen artean -eLAKO nagusitzen da. Hona hemen, adibide barzuk:
-t(z)eko esperantza (osagarri izenlaguna" adierazpenekoa eta jokatugabea): %29,2
(284) Sinhets arazitzen deraku, ezkarela egun hillen, ezkarela bihar hillen, eta
bihar bezain ephe luzerik ez, eta bihar arteifio bizitzeko esperantza eztuenik:
eta halatan eta handik, nola ezpaitugu uste egun hillen garela eta ez bihar
ere, bizitzen gara, segur baikina bezala, edo sekulan hillen ezkarela baikiniaki bezala. (Ax 42)
(285) Geisuak erantzun eutsan: Nik]angoikuagana juateko daukat enbarazu bat,
ta da bitaartian daguan luurrezko orma bat, zein dan nire gorputz ustela;
ikusirik bada zatika jausijaz doiala orma au, alegrau, konsolau, ta gozatuten
nas, laster neure jaubiagana igaroteko esperantziagaz, eternidadeko glorijeen
herederu izatera. UJMg BasEsc 282)

-eLAKO esperantza (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): % 7,8
(286) Eta guztien gainetik bethiere bizi zara, gaitza arinduko zaitzulako esperantzan, eta esperantza hark konsolamendu handia emaiten deratzu. (Ax 384)

XABIER ALBERDI; JULIO GARCIA; INAKI UGARTEBURU

108

(287) Egun baten ginoiazala, arbola arteko kerizpe batetik, asi jatan esaten: eza-

gututen dot neure semia, etxeko gustijok zabiltzala ni osatuko nasalako esperantzeetan sartu nairik, bafia deustazun amodijua gaitik dirautsut, ez zaitiala
arren dendatu kendu nai izaten neure gogotik daukadan pensamenturik
gozueena, zein dan eriotzia. 0JMg BasEsc 278)

-eN esperantza (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %1,4
(288) Laster logratu zuan Kardinal Jaunak Aita Santu Honorio irugarrenagandik

eskatutzen zituzten paperak; ta gafiera onek berak eman zizten asko izkiribitu batarentzat eta bestiarentzat, zefiekin juan zitezkian segur munduaren edozein bazterretara, ongi artuak izango ziran esperantza osuarekin. (Bv AsL 200)

Aitzitik, esperantza izena predikatua osatuz agertzen denean (esperantza
izan/eduki .. .), alderantzizkoa izaten da joera: hots, halako predikaruek -eLA tankerako perpaus jokatua hartu ohi dute maizenik osagarri modura (%50,7), eta biziki
gutxiagotan jokatugabea (-t(z)eko: %7,1). Dena dela, "predikatua + -eLA egiturarako joera ipar-ekialdeko euskalkietakoa da gehienbat (adibideen %85 inguru iparraldekoak dira eta bereziki lapurterazkoak).
Ohartarazi behar da esperantza izenak eta haren gainean eraikitako predikatu konplexuek hartzen dituzten perpaus osagarri jokatuak (-eLAKO, -eN, -eLA) etorkizuneko markaz (-ko/-en) horniturik azaltzen zaizkigula: osatuko naizelako esperantza, ongi
hartuak izangQ ziren esperantza, esperantzetan natxiok ... alkar joko degula, etab.
Hona hemen, adibide batzuk:
JJ

Predikatua + -eLA/-eLA + predik. (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %50,7
(289) Bainan iharrosiren dut nere estalgi dorphea, xutituren naiz, eta emanen naiz

zure bideari, esperantzarekin egun batez helduren naizela zeruko zure ospe
dohatsura. (Dv LEd 18)
(290) Motel, Amerikara joan beatukela ik, sentimentu aundi bat artutzen diat
nik, bafian esperantzetan natxiok oraindik, alkar joko degula nundik edo
andik. (Tx B 80)
(291) Jauna, gure kokotza bizarrez betea gelditzeko asko da zuk nai izatea; esperantza daukagu etxera emendik biurtuko gerala bizarrez jantzirik. (It Fab 73)
Predikatua

+

-t(z)eko (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatugabea): % 7, 1

(292) Nolatan duzu esperantza salbatzeko? (Ax 73)
(293) Ene merezimenduei begiratzen badiozute: ez duket esperantzarik plazatua

izaiteko Erresuma hartan, zeinetarat Apostoluek marthirek, eta Birjina Sainduek ezin ardietsi baitute heltzea, bethi sofrituz eta berthute girixtinozko
guziak pratikan emanez baizen. (MarIl 56)

Predikatua

+

subjunriboa (osagarri berezia, subjuntibokoa): % 1,4

(294) Hamar ezkuturen behar zarenean edo bertze premia bat eta eskastasun bat

duzunean, etzara fidatzen, eztuzu esperantzarik, prestuki bizitzen zarela eta
bekhaturik egin gabe egoiten zarela, zeure premia eta eskastasuna estal ahal
diazaizula Iainkoak. (Ax 97)
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(295) Gaixoak sendo diten eJperantzan gaude; Zuzen da izan dadin norbait heien
aIde. (Etcham 216)

Bukatzeko, azpimarratu nahi dugu bakanka baizik ez dela azaltzen subjuntiboa
perpaus osagarrian eta ez dugula aurkitu subjuntiboko perpaus izenlagunik. Izan ere,
goiko azken adibidean (295: gaixoak sendo diten esperantzan gaude) beheko bi irakurketak (296a, 296b) egin badaitezke ere, badirudi -EGLU Veko analisia geure eginez- 13 bigarrena dela bidezkoena: hots, seguruenik ez gaude perpaus osagarri
izenlagun baten aurrean (296a), osagarri berezi baten aurrean baizik (296b): esperantzan gaude dugu elementu gobernatzaile eta haren mendean geratzen da subjuntiboko perpaus osagarria. Azterketa honen arabera, berdin-berdin eman genezake
perpausa ordena trukatuz (esperantzan gaude [gaixoak senda diten]).
(296) a. [(gaixoak sendo diten) esperantzan) gaude (Perp. osagarri izenIaguna;
gobernatzaile: esperantza)
b. [gaixoak sendo ditell] esperantzan gaude [Perpaus osagarria; gobernatzaile:
esperantzan gaude]

2.16. Froga
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ]okatuak:
-eLAKO froga:

%20 (2/10)

1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: !b
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
predikatua + -eLA:
%50 (5/10)
-eLA + predikatua:
%20 (2/10)
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak:
% 10 (1/10)
predikatua + -eN:
3. Subjuntibokoak: !b
Adierazpeneko perpaus osagarri izenlaguna -eLAKO menderagailuarekin ageri
zaigu. Baina beharbada emaitza hori baino adierazgarriagoa iruditzen zaigu predikatu-egitura erabiltzeko joera: hots, hamar adibidetik zortzi (%80) predikatu-egitura
baten inguruan lfroga izan ... -eLA) eraikiak dira.
Hona hemen, sail bakoitzeko adibide batzuk:

(13) EGLU V, 156-157 orr.
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-eLAKO (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %20
(297) Gure burubei nahi diotzotegu gerizatu onesten ditugun hirriskuak: hek
onesten ditugulako jroga, da, hekien gordetzeko dugun atenzionea. (Mih 25)
(298) Burtu ona zukela ezin ukatua, bainan nihun ez bezalakoa zitakelako jrogarik
ez dugu. (Ardoy SFran 299)

predikatua

-eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %50

+

(299) Froga baita laster ahantziak zituela']ainkoak eremuan igorri hainbertze eta
hainbertze laguntza. (Zerb IxtS 039)

(300) Eta balitz norbait badakanik zerbait duda gauz orretan, bijua, ta bertan
artuko du proga, au ez dala droga, baizikan egiya, ta egi garbiya. (Bil 093)

-eLA + predikatua (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %20
(301) Bordelen eman ditutzu Jakin tugu zure berriak; Kopletan erranen tugu
Pozoindatzaileak direla Bordelen xartus guziak Orotan banatu duzula Badire jroga garbiak. (Monho 042)

predikatua + -eN (osagarri berezia, zehargalderakoa): % 10
(302) Oro egiak badira, hortaz duzun sofrikarioa marka eta jroga da zonbat maite
nuzun. (Ardoy SFran 119)

2.17. Galdera
a) Perpaus osagarri izenlagunak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak: ~
2. Zehargalderakoak:
predikatua + -eN:
% 100 (2)
3. Subjuntibokoak: ~
Azpimarratzeko modukoa iruditzen zaigu osagarri izenlagunik ez aurkitu izana,
batik bat zehargalderako izenlagunik eza. Hots, OEHri dagokion corpusean ez dugu
aurkitu honelakorik: Madrilen zenbat aldiz izan naizen galdera ehun bider egin didate.
tJ

:

ote -eN

+

predikatua (osagarri berezia, zehargalderakoa): % 100 (2)

(303) Nagusiarengana agertu eta bigarren mallako janrokira aldatzen utziko ote zioten galdera egin zuenean, zerbait ordaindu eta utzi zioten. OAIraz Bizia 021)
(304) Ontziko nagusia joan zitzaion bein leun leun ia zergatik a~eratzen ez zan galdera egifiaz. OAlraz Bizia 108)

2.18. Ide(i)a
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ] okatuak: g)
1.2. ]okatugabeak:
-t(z)eko idea:

%50 (1/2)
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~

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. ]okatuak: ~
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko:
%50 (1/2)
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Adibide bi besterik ez dugu eta zaila da agerraldi-kopuru urri horrekin ondoriorik ateratzea.

-t(z)eko idean (osagarri izenlagun jokatugabea): 1/2
(305) Bein, kontra-maixuak, deitu ta esan zetsan: I, Erdo; juari Amafia sopletistiagana eta esaiok au: Biargifiak karu urtetzeskuela ta Brasildikan tximifiuak ekartzeko idean gabizela. (SM Zirik 112)

-t(z)eko + predikatua (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatugabea): 1/2
(306) Kulpa gabia kastigatzeko al dabilkizu idea? (Tx B I 33)

2.19. Iduripen / irudipen
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. J okatuak:

-eLAKO iduripen:
-eLAZKO iduripen:

%25 (2/8)
% 12,5 (1/8)

1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile.
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
predikatua + -eLA:
%12,5 (1/8)
-eLA + predikatua:
%12,5 (1/8)
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak:
predikatua + -eN:
%25 (2/8)
ote -eN + predikatua
% 12,5 (1/8)
3. Subjuntibokoak: ~
Hemen ere, ikus daitekeenez, perpaus osagarri izenlagunak erabiltzeko joera 050
apala da. Badirudi joera perpaus osagarria predikatu-egitura baten mendean jartzekoa dela eta ez izen soil baten azpian. Beharbada, osagarri izenlagunak (-eLAKO iritzia) ez erabiltzeko joera horrek hizkuntza-mailarekin izan dezake zerikusia, baina
oraingoz ustezko lotura hori frogatzeko dago.
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-eLAKO iduripen (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %25 (2/8)
(307) Konparazionera, minzo banaiz gizon gazte edo neskato baten trebanziaren
kontra, zeren sobera regel eta perillosegi den; 0 Iainkoa, Philothea, pizuak
xuxen iduki behartut gauzaren ez emendatzeko izpi batez ere; iduripen arin
bat baizen ezpada, eztut deus bertzerik erranen: ustegabetasun huts bat bai-

zen ezpada, eztut erranen geiagorik; ustegabetasunik, edo gaizkirik delako
iduripen egiazkorik ezpada, baina xoilki zenbait espiritu maliziosek handik
hartu nahi badu gaizki erraiteko aitzakiarik, eztut erranen deus ere, edo
hura bera erranen dut. (SP Phil 359)
predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %25 (2/8)
(308) ... arras izen egokia izanen zen latinez, bainan iduripena dugu jada beretua
duela Arturo Campion batek, eta idazle batzueri laket bazaikote bertzerena
hartzea, etzaiku laket eta ez d ugu nahi: .... (Zerb Azk 5)

predikatua + -eN (osagarri berezia, zehargalderakoa): %32,5 (3/8)
(309) Ez duzia zerbait iduripen zertako Antonek egin duen krima hori? (Larz Senper
78)

2.20. Iritzi
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. ] okatuak:
-eLAKO iritzi.·
-eLAKOAREN iritzi:
1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%11,1 (1/9)
%11,1 (1/9)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. ] okatuak:
%66,6 (6/9)
predikatua + -eLA:
-eLA + predikatua:
%11,1 (1/9)
1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Hemen ere, perpaus osagarri izenlagunak erabiltzeko joera apala azpimarratu
behar da. Badirudi joera perpaus osagarria predikatu-egitura baten mende jartzea
dela.
-eLAKO iritzi (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): % 11,1 (1/9)
(310) Barreatua zegoen gainera hizkuntza nolanahi eraberritu, aldatu, ugaritu eta
murriztu zitekeelako iritzia, ohitura eta tradizioaz batere konturik egin gabe.
(MIH 347)
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-eLAKOAREN iritzi (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): % 11,1
(1/9)
(311) Qnen itzak eta zureak, Qidipu, leraz esanak diralakoaren iritzia dugu. (Zait

50/68)

predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %66,6 (6/9)
(312) Ez dago onetan gauz erabakirik, bana askoren iritzia da Mezaren asieratik
Epistola bukatu artekoa ez dala gauz andia, eta era berean Apaizaren Komunioaz geroztikakoa. (AA 11 47)
(313) Nere iritzia izan da beti, ezin agindu ditekela ffiugarri oietako bakar bat ibiltari guzien deskantsu arritzat. (Ldi IL 82)

-eLA + predikatua (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): % 11,1 (1/9)
(314) Itziartarrak bigarren aldiz lau bider jaso ta utzi, ogei ta bat eta amairu zeuden, nekatu zan eta utzi, dudarik gabe galduko zuala egin zitzaion iritzi.
(EusJok 32)

2.21. Itaun
a) Perpaus osagarri izenlagunak: fb
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak: ~
2. Zehargalderakoak:
ote -eN + predikatua:
% 100 (1)
3. Subjuntibokoak: ~

Galdera izenaz esanikoak itaun izenari buruz ere errepika daitezke. Batetik, ez
dugu perpaus izenlagunik aurkitu. Bestetik, aipagarria den adibide bakarra predikatu-egitura baten gainean eraikia da, alegia, predikatu batek zehargaldera hartzen du
osagarritzat, hurrengo adibidean ikus daitekeenez:
(315) Nikanor'ek lenengoz entzun ebanean, zurrumurru ori egia izan ete zeitekean,
bere buruari galde eta itaune ibilli zan. (Erkiag BatB 083)

2.22. Itxaropen
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. J okatuak:
-eN itxaropen:
-eNEKO itxaropen:
-eNAREN itxaropen:
1.2. Jokatugabeak:
-t{z)eko itxaropen.·
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%31,4 (11/35)
% 5,7 (2/35)
% 2,8 (1/35)
%37,1 (13/35)
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b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
%5,7 (2/35)
-eLA.'
%2,8 (1/35)
-eN.'
-eNIK:
%2,8 (1/35)
1.2. ]okatugabeak:
-t(z)eko:
%8,5 (3/35)
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak (-en):
%2,8 (1/35)
Izen honek, esperantza baliokideak ez bezala, perpaus osagarri izenlagunak hartzeko joera dauka: -t(z)eko itxaropen eta -eN itxaropen ditugu egitura erabilienak.
Beraz, azpimarragarria da oraingoan ez dela osagarri jokatugabeen aldeko joera
nabarmenik, maiztasunari dagokionez parean baitaude bi egiturak, jokatuak eta
jokatugabeak.

Esperantza izenarekin gertatzen den moduan, itxaropen ... -eN perpaus osagarri
jokatua (-eN markaduna bereziki, baina baita gainerakoak ere: -eLA J etab.) beti etorkizuneko markaz (-kol-en) horniturik azaltzen zaigu, hots, -ko denizen itxaropen itxurapean.
Bestalde, esperantza izena ez bezala, oso gutxitan azaltzen zaigu predikatu konplexuak osatuz, bereziki -eLA osagarria hartuz. Sinonilnoak diren bi izen hauen (esperantza
I itxaropen) egitura aldetiko desberdintasunaren arrazoia haien banaketa dialektalean
bilatu behar dela uste dugu. Izan ere, itxaropen ez da bakanka baizik ageri iparraldeko
testuetan, eta esperantza, aldiz, bai. Kontuan har bedi "esperantza eduki... + -eLA" tankerakoen maiztasun garaia iparraldeko euskalkien ezaugarria dela (%50 inguru).

-eN itxaropen (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %31,4 (11/35)
(316) Piarres, Gabon aurretik eldu zen Etxahuniara, Eguberri jai aiek etxeko
berotasunean igaroko zitun itxaropen eztiakin. (Etxde]] 248)
(317) Entzunen gaituzun itxaropena al zaigu goxo? (Or Aitork 82)
(318) Juan bear onek, samintasun aundia nere barrenean sor-arazitzen du; bakarrik,
biurtuko naizen itxaropenak poztasunezko erranu bat azaltzen dit. (Alz Ram 52)
(319) Yoaterakoan ordea, nere aitari maitagarri izango natzaion itxaropenak elikatzen ditut; maitegarri zuri, ene ama ori! (Zait So! 186)
(320) Gero, oso bertso onak jarriko nituan itxaropenik ere ez neukan, eta nola asi?
. (Uzt Sas 20)
(321) Olantxe joan jakoezen orduak, zerbait artuko eben itxaropenez beterik, eta
arrantxuren bat eskuartean ikusi ezkero, pozarren, Napoleonek gudarik
andiena irabazi ebanean bano pozago. (Ag Kr 142)

-t(z)eko itxaropen (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatugabea): % 37 ,1
(13/35)
(322) Zerren baldinJesukristo ill ezpalitza, ez ziran egijaz izango ein andijak zure
pekatu ta gaiztakerijaak, bana pekatu egin orain bere odolagaz parkazinoia
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jaristeko itxaropen erUttgaz, jarraitu pekatuai erijotzaraiio uste bete onegaz
baita bere egonik batzuk, oni gitxi eretxirik Jesusen odolari berari birao,
arao, ta aiienak ezarten deutsezanak, badago bijotzik au igaro leijanik? (Ur
MarII 111)
(323) Egian esan, Legarraldek berak esanda, eta beste zenbaitek ere, banekien ez
zuela iiioiz argia ikusteko itxaropen andirik, .. .(Mde Pr 197)
(324) Eztabaidak eta eskatimak sortu ditezenean, lokarria austeko itxaropena baldin badago, jakite orrek berak ez ote ditu aserreak eta zauriak gaizkoatuko?
(Vi 11J aink 160)
(325) Egun eder bat igarotzeko itxaropenik ez galdu, orretarako egun orretan
Donostiara azaldu. (Uzt BZO 1)

predikatua + -t( z)eko (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatugabea): %8,5 (3/35)
(326) Alabaiiia, itxaropen al/,ndirik etzuten etxe baranoan idorotzeko (arkitzeko) kordegabe ainbeste denbora egotea zailla baitzan, bitartean otzitu ta gorputz
gelditu ezpazan beintzat. (EtxdeJJ 251)

predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %5,7 (2/35)
(327) Jaungoikoak guri entzun dagigun, gu:k daukagun gurari beroa eta sutsua,
eta guk eskatuten doguna, Jesukristoren irabazi azkenbagakgaitik jaritxiko
dogula daukagun uste edo itxaropena. (Itz Azald 68)

2.23. Itxura
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO itxura:
ba- legezko itxura:
-eN itxura:
1.2. ]okatugabeak:
-t(z)eko itxura:
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%37,5 (6/16)
%6,2 (1/16)
%6,2 (1/16)
%43,5 (7/16)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
-eLA:
%6,2 (1/16)
1.2. Jokatugabeak: ~

2. Zehargalderakoak:
3. Subjuntibokoak:

~

~

Itxura izenak, eta orobat haren gainean eraikitako predikatu konplexuek (itxura
egin... ) perpausak har ditzakete osagarritzat. Izenak -beti ere, itxura(k) egin esapidearen barruan- batez ere perpaus osagarri izenlagunak hartzen ditu, jokatuak
(-eLAKO/-eN) nahiz jokatugabeak (-t(z)eko), eta biak antzeko maiztasunez gainera.
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Hona hemen, egitura bakoitzaren adibide-sorta:
-eLAKO itxura (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %37,5 (6/16)
(328) Herodesek erakharri zituen magoak bere ganat: othoitztu zituen errateaz
zein egunez agertu zitzaien izarra: egin zuen hekin debozionea laudatzen
zuelako itxura: erran ere bazioten: zohazte Bethleemerat, han behar duenaz
geroz sorthu igurikia den, eta bere populua libraru behar cluen erregeak.
(Lg 11 113)
(329) Ramuntxok ondo ez zaudela badaki; ta ondo zaudelako itxura egite arren,
egiaz gaizkiago jartzea, milla aldiz okerrago izango litzake. (Alz Ram 67)
(330) Zerbait egiten zela erantzun zitzaion edo zerbait egiten zelako itxurak egiten
genituela. (MEIG III 155)

-eN itxura (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %6,2 (1/16)
(331) Anjelek ezeban oindifio erabagi senartu bear eban edo ez, da ezer erabagiko
eban itxurarik be ezegoan. (Ag Kr 77)

balitz legezko itxura (osagarri izenlaguna eta jokatua?),' %6,2 (1/16)
(332) Gerobarriz, otu jako Tramanari bere eskuetan euki bear dabela, sartu dau
bere beatz lodian, sefiora balitz legezko itxura ta zifioak egiten ibilli jatzu ta,
azkenean, ezifi inondik ifiora biatzetik atara. (Ag Kr 193)

-t(z)eko itxura (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %43,5 (7/16)
(333) Gorputza illobiratzeko itxurak egin, biar goizerako elizkizunen eskea egin.
(Etxde]] 47)
(334) Emakumeak, jantziai ikutuka, nolakoak ziran ta nola josiak zeuden begira
zebiltzen; gizonezkoak, beren beatz lodiak aizkora-itaien aoetan erabilliaz,
atxurrez zelaia joaz edo laiakaz lurra jasotzeko itxurak egifiaz. (Ag G 51)
(335) Ostikoz jotzeko itxura egin nion. (Anab Aprika 91)

predikatua

+

-eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %6,2 (1/16)

(336) Hainitzetan erraiten dugu ezgarela deus ere, miseria bera, eta munduko
istilla garela, baina damu handi genduke nihork hitzean har baginitza, eta
guzietan erran baleza gukurok diogun bezalakoak garela: Aitzitik, ihez eta
gorde iduri egiten dugu, berzeek laster dagitentzat gure ondoan eta bilha
gaitzaten gatik: itxura egiten dugu nahi dugula azkenik eta mahainaren lekurik beberenean iarri; bainan horrela gaude mahain burura abantail geiagorekin ikhaiteko. (SP Phil206)

2.24. Kezka
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO kezka:

% 14,2 (6/42)
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1.2. Jokatugabeak:

-t(z)eko kezka:
, partizipioa + kezka:
2. ZehargaIderakoak:

ote -eNEKO kezka:

%19 (8/42)
% 4,6 (2/42)

% 2,3 (1/42)

3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaiIe
1. Adierazpenekoak
1.1. J okatuak:
-eLA:
%9,5 (4/42)
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko:
%7,1 (3/42)
2. ZehargaIderakoak:
(ote) -eN:
%42,8 (18/42)
3. Subjuntibokoak: ~

Kezka izenak adierazpeneko perpaus izenIaguna har dezake osagarritzat; maizago
jokatugabea (-t(z)eko kezka: % 19), hala ere, jokatua (-eLAKO kezka: %14,2) baino.
Are gehiago, kezka-k perpatis osagarri izenlaguna har badezake ere, joera, predikatu
konplexua osatuz (kezka izan ... ) zehargalderako «ote) -eN) perpaus osagarria hartzea
izaten da (%43 inguru). Azken egitura honen barruan sailkatu ditugu hurrengoaren
moduko egiturak, non laguntzailearen elipsia (noiz gertatuko (den)) gertatu deIa pentsa daitekeen:
(337) Kamioetan gabiltzan danok beti gaude arrixkutan, Oker txarren bat noiz
gertatuko beldurrez eta kezketan. (Basarri 170)

Beheko adibidearen modukoetan zalantza dago perpaus osagarria izenlaguntzat
-zehargaldera izenIaguntzat- hartu behar ote dugun (?[izango ote zuen) kezkak) ala
predikatu-egitura baten (beldurrak eman) mendeko zehargalderatzat jo behar dugun
([izango ote zen) kezkak eman zion, edo ordena aldatuz, kezkak eman zion ... izango ote
zen). Gu geu -EGLU Veko irizpidea geure eginez-, gehienetan bigarren irakurketaren aIde makurtzen gara: hots, ez dugu aurkitu kezka izenaren benetako zehargaldera izenlagunik.
(338) Irabazi andi oiek ikusita, San Pablo'ri eman zion, ]uduak aztoratuko ziran
bildurrak, eta beste errietatik bezala, iges-egin bearra izango ote zuen kezkak:
bafia bildur eta kezka oietan zebillela,]ainkoak ametsetan esan zion, ez ikaratzeko: isildu gabe itzegin zezala: berak lagunduko ziola, eta ifiork gaitzik
egingo etziola. (Lard 515)

Bona hemen, egitura nagusien erakusgarri batzuk:

-eLAKO kezka (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %14,2 (6/42)
(339) San Agustifi'ek maita zuen 050 beti ]ainkoa; bafia gutxi nai ziolako kezka
samifi batek utzitzen etzion pakean ifion ere. (Lar SAgust 14)
(340) Neri begiratuta burruntzi bat ikusten zenidalako kezka zenuen. (Alz Burr 43)

XABIER ALBERDI;]ULIO GARCIA; INAKI UGARTEBURU

118

-t(z)eko -kezka (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatugabea): % 19 (8/42)
(341) Eta etxekoen gora-berak agertzeko kezka aundirik gabe, onela jarraitu zun:
Alaba bat badik, aspaldian ezkonduta ikusi nai lukena eta egiteko ori erabat antolatzekotan deitu ote nauen pentsatzen ari nauk. (Etxde]] 53)
(342) Bafia ori txartzat dauken morroiok, askozaz be txarrago dana egiteko kezka-

rik eztauke. (E txde]] 053)
predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %9,5 (4/42)
(343) Garai baten gaztafia danetik gafiezka~ orain asia dago emendik igeska; bukatuko dirala bada naiko kezka, juantxe da emengo gaztafiaren pesta (Uzt Sas 93)

predikatua + (ote) -eN (osagarri berezia, zehargalderakoa): %42,8 (18/42)
(344) Bere ori etxera isillik eraman, ta zer egin etzekien: non bafio non obeto gordeko ote zuen, kezka, ta bildurra baizik etzuen: ta len pobre alegere zana, gero
aberats triste egin zan. (Cb Eg III 349)
(345) Zerua lekuz aldatzen ari ote-dan, det kezka. (NEtx LBB 228)
(346) Ta barneko itxaropidea aulago danean, aundiago du kezka, ofiazetan zergatik
ote dagon. (Or QA 58)
(347) Itxitik irtenda, joan ziran Lidia'ren etxera, non arkitzen ziran lagun guziak
naigabe andiarekin, eta beren Maisuari zer gertatuko ote zitzaion kezkatan;
bafia ikusi, eta nola ibilli ziran aditu zutenean, txit poztu ziran. (Lard 513)
. (348) Orregatik esaten dizuet: Ez egon kezketan zuen biziagatik, zer yan ta edango
duzuen; ezta zuen gorputzagatik, zertaz yantziko zeraten. (lr YKBiz 132)

predikatua + -t(z)eko (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatugabea): % 7,1 (3/42)
(349) Langilleai jai-egunetan lail eragin dautsen edo beintzat lana laketu dautsen
ugazabok, millaka ogerlekoak arrokeriz jaurtiteko, ez kezkarik, ez lotsarik
eztabe euki: aen alogerak pizka bat jasoteko, ostera, kezka ta atxakirik asko.
(Eguzk GizAuz 160)

2.25. Kontu
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO kontu:
%3,7 (1/27)
%3,7 (1/27)
-eN kontu:
1.2. ]okatugabeak:
%51,8 (14/27)
-t(z)eko kontu:
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
%25,9 (7/27)
-eLA:
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1.2. Jokatugabeak:
2. Zehargalderakoak:
(ote) -eN:
3. Subjuntibokoak: ~

~

% 14,8 (4/27)

Kontu izenak adierazpeneko perpaus jokatugabeak (-t(z)eko kontu) hartu ohi ditu .
izenlaguntzat, eta bakanago jokatuak (-eLAKOI-eN kontu). Bestalde, predikatu konplexua osatzen duenean (kontuan eroriljausi, kontuan ipiniljarri ... ) osagarri "ohikoa"
hartu ohi du: -eLA adierazpen-perpausetan eta (ote) -eN zehargalderetan.

Hona hemen, zenbait adibide:
-eLAKO kontu (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %3,7 (1/27)
(350) Batzuek diotenez, Herodek etzuen olako asmorik; Farisau gaizto aiek Yesus
andik yoatea nai zuren, ta ari beldurra sartzeagatik asmatu zuten Herodek
bizia kendu nai ziolako kontu ori. (Ir YKBiz 292)

-eN kontu (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatua): %3,7 (1/27)
(351) Ordea den guzia laburtzera, gure examena serratu behar dugu gure pasioneak bilhatuko itugu1l kontuan;, eta penarik badugu hain xeheroki konsideratzeaz erran dugun bezala, hunela examina gaitezke, nolakoak izan garen, eta
nola bizi eta ibilli garen. (SP Phil 520)

-t(z)eko kontu (osagarri izenlaguna, adierazpenekoa eta jokatugabea): %51,8 (14/27)
(352) Deritzat ez dala aztl-ttzeko kontua Euskararen edertasuna, abere, ganadu, ta

egaztien izenetan. (VMg 912)
(353) Pake santuan bizi gifian gu ogei ta lau bat urtian, eta pabrika egin ziguten
gure ataiko atian, aldegiteko kontua esan ziguten egun batian, etzuten onik
izan gu andik bialdu gifiun artian. (Uzt Sas 251)
(354) Egia: bere nai, ta borondatean, bere iritzian, onra, eta puntuan, bengantzan,
bizitza lasi-berdean, kutizian, ta beste gura larrietan itsuturik dagoana, ta
gura berak ukatzeko, ta ezitzeko konturik, eta arretarik ez duana, arkitzen da
bekatu askotan erorteko perill andi-urkoan, ta arkitzen da bere naiez, ta
zabarkeriaz. (AA III 611)

predikatua + -eLA (osagarri berezia, adierazpenekoa eta jokatua): %25,9 (7/27)
(355) Laster jautsi zan kontuan, edo aingerun bat edo, gizon eriaren antz artan,
Jesus izango zala. (Bv AsL 036)
(356) Biak kontuan jarri zituan, ollarrari egingo ziela nobedaderen bat leku aldatzeak, eta illebetetxo batean etzutela arrautzik egingo, mika aldi izango zutela, baifia gero izango zirala egunak bi ere egingo zituztenak. (Urruz Zer
028)

predikatua + (ote) -eN (osagarri berezia, zehargaderakoa): % 14,8 (4/27)
(357) Badira etxeko jaun batzuk egunero etxian zer kastetan dan kontu ze edo ziatza
daruenak; onenbeste diru atera nituban okelatako, ainbeste ardaua ekarteko.
(Mg CO 034)
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(358) (. .. ) diru asko bear, eta pifiudi oietara begiak jo zuten; zenbait bearko ote zan
eta zenbait emango ote zuten kontuak ateratzen buruak pixka bat berotu ondoren, emango zuala orrenbeste pifiuak eta ekin zioten lanari, ta baita ekarri
ere urak, eta ez nola nai, etxe guztie(ara; ... (Munita 115)

2.26. Kontzientzia
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. J okatuak:
-eLAKO kontzientzia:

1 (agerraldi bakarra)

(359) Bizia, izadiaren araura zabalduaz goazelako konzientzia arrai ta pozkor ori
gugan sumatzea. (Vi11 ] aink)

2.27. Min
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak: !2S
2. Zehargalderakoak: !2S
3. Subjuntibokoak: !2S
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak: !2S
1.2. Jokatugabeak
min + aditz-izena
%100 (16/16)
2. Zehargalderakoak: !2S
3. Subjuntibokoak: f2}
Min izenak min izan erako predikatu-egitura osatzen du, osagarrri jokatugabeak
hartzen dituena. Hona adibide batzuk:
(360) Sarraski hartarik lekhora, israeldarrei min zitzaien ikhusteaz bere arteko tribu
bat arras galdua. (Lg I 242)
(361) Min zitzaien entzutea bere nausia bere heriotzeaz mintzatzen. (Lg 11 211)
(362) Min det amaren arpegia estali bearra lurpeak. (NEtx LBE 251)
(363) Min du errekak utzi-bearra alako txoko maitea. (SMitx Aranz 027)

Osagarriko adizki jokatugabea aditz-izen modura ageri da nagusiki, absolutiboan
(uztea, ittzea, ikustea, entzutea, galtzea ... ) baina baita kasu-marka soziatibo-instrumentalarekin ere (ikusteaz, egitearekin) edo partizipio modura (hetan erori izanaz).
Hamasei perpaus baino ez ditugu aurkitu gure corpusean, denak prosa erlijiosoko
testuetakoak XVIII eta XX. mendeen artekoak.
Hona hemen datuok zehazkiago erakusten dituen taula. Bertan ikus daiteke, adibidez, Lardizabalek ia beti darabilela aditz-izena, baita Larreguyk ere (ikus egileen
'laburdurak OEHn).
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Erregimena

Aditz-egitura

NORK
NORI

partizipioa + {izanaz
aditz-izena + -z

Min izan

NORI

Min izan
Min izan

Predikatu-egitura

(dolore min bat sentitu
Min izan

Egilea
J

agerraldikopurua

He
Lg

1
1

aditz-izena

Lg

3

NORK

aditz-izena

Lard

NORK

aditz-izena + -rekin

Lard

Min egin

NORI

Min izan

NORK

aditz-izena + -z
partizipioa + {beharra

NORKNORI

part.izipioa + {beharrak

NORK

Min izan
Min izan

Min izan
Min izan

J

partizipioa + {beharra

J

SMitx

NaRK

partizipioa + (beharra

J

NEtx

4
1
1
1
1
1
1

NORK

aditz-izena

NEtx

1

Echt
Or

J

J

Or

2.28. Poz
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
%22,2 (10/45)
-eLAKO poz
-eNEKO poz
%2,2 (1/45)
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko + poz
%73,3 (33/45)
2. Zehargalderakoak: fZ}
3. Subjuntibokoak: fZ}
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak: fZ}
1.2. Jokatugabeak
%2,2 (1/45)
aditz-izena + poz
2. Zehargalderakoak: fZ}
3. Subjuntibokoak: fZ}

Poz izenak perpaus osagarria hartzen duenean jokatugabea hartzen du nagusiki,
-t( z)eko + poz erakoa (hiltzeko, ezagutzeko, hartzeko, ikusteko, ezkontzeko... poz). Halakoetan, etorkizunari dagokio osagarriko aditzaren ekintza. Hartara, banaketa argia
gertatzen da, [-etorkizun] erako osagarriak adierazpen-perpaus jokatuen bidez gauzatzen baitira.
(364) Begira nola berriz ikusi zaitudalako pozak negar eragiten didan.
. (ikusi zaitut {-etorkizun))
(365) Esan zak egia, Anjel, aitortu zak, Mikaela ikusteko pozak eramaten auela egunero Etxe-alaira. (ikusiko duk [+etorkizun))
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Tankera honetako perpausak XIX eta XX. mendeko era guztietako testuetan ageri
dira, gipuzkeraz nahiz bizkaieraz. Hona adibide batzuk:
(366) Eztozue au beingo batean irabaziko; bafia bai denporaz; ezta gitxi, zeinbat
lasterren onetara elduteko poza. (A@4n LoraS 088)
(367) Bereala bata bestearen leian abiatu ziran, lenago arras lagatuak zeuden soroak ondeatu, zelaiak atxurtu, ondartzak itxitu, aldapak berdindu, sasiak erre,
errollak garbitu, luberriak atera ta ongarritu, eta beste onelako l~nbide
ikusgarri eder asko egifiaz, laboretza andiak bildutzeaz gafiera, abelgorriz
bear bezala jantzitzeko pozean. (lzt C 180)
(368) Ardiak ere tristetzen ditu neguko busti ta otzak, ori ezer ez balitz bezela
gaiiiera gastatu sosak, artzaiak berak uste baifio len zimurtzen dirade poltsak, egualdi ederrak datozenian mendira juateko pozak. (Uzt Sas 061)
(369) Arrapatu autelako pozez, legu bat bidean nekatu gabe eramango ifiuket bizkarrean. (NEtx Antz 144)

Perpaus osagarria har ditzaketen beste izen batzuen antzera, poz izenak kasu-marka
har dezake perpaus nagusian dagokion funtzio sintaktikoaren arabera: absolutiboa,
ergatiboa, inesiboa, soziatiboa eta instrumentala: poza, pozak, poze(t)an, pozagaz, pozez.
Bestalde, perpaus bakarra dago gure corpusean poz izenarekin osaturiko predikatu-egitura duena; aditz-izena du osagarri modura:
(370) Ez-iakin ontaz alaitzen da anima gaixoa ca ortan arkitzen du zuribidea: osasunaren doaia zer dan ez agertea poz du, osasun antzean irritsa itzalgaizteko.
(Or Aitork 281)

Baina ez dirudi atal honetan har daitekeenik gure corpusean maiz ageri den bizipoz egitura, sintaxi egitura lexikalizatua dugulako.

2.29. Promes
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
%2,8 (1/36)
-eLAKO
%2,8 (1/36)
-eNEKO
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko + promes
%33,3 (12/36)
promes"+ -t(z)ekoa
%2,8 (1/36)
-t(z)ekoaren + promes
%5,6 (2/36)
%2,8 (1/36)
promes + -t(z)era
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
%38,9 (14/36)
predikatua + -eLA
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1.2. ]okatugabeak:
predikatua + -t(z)eko
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

% 11,1 (4/36)

Promes izenak hartzen dituen perpaus osagarriak -t(z)eko promes(a) erako izenlagun
jokatugabeak dira ia beti. BesteIako adibideak oso bakanak dira. Jokatugabeetanpromes izenak hainbat kasu-marka izan badezake ere (bihurtzeko promesan lokartu Erromara joateko promesarekin sartzeko promesa utzirik), egin aditzaren objektu modura ageri da
gehienetan:
J

J

(371) Leku artan baere aurtasunari etzegozkion erako gorputz-nekagarri eta penitenziak egiten zituen, eta bere biotzaren jabe beste ifior egifi etzedifi, bere
bizi guzian garbitasun edo kastidadea gordetzeko boto edo promesa eginaz, biotz
au ] aungoikoari ofrendatu zion. (Arr May 199)
(372) San Isidro kanonizatzeko zebiltzanean, orretarako diru puska bat emateko promesa Madridko andre aberats abetek egin zuen. (Cb Eg III 345)
(373) Garen bada beldur gertha eztadin zuetarik zenbeit haren reposean sartzeko
promesa utzirik, pribatua eriden eztadin. (L@8c 387)
(374) la]aungoikoa bera gure Aita guztiz poderosoa, eta guztiz ona izateak: 2a
aren Seme bakar maitea, ]esu-Kristo gure ]auna, ]aungoiko, eta gizon
egiazkoa, gure Erredentore, eta gure bitarteko andia izateak: eta bere senidetzat, eta bere zati, edo mienbrotzat arturik edukitzeak: eta aren izenean
eskatzen degun guzitt emango digulako promesa andiak. (Gco I 407)
(375) Halaber zuri darotzut Iaun puxantapromesa, hemendik partitu gabe entzutekoa meza. (EZ Man IJ 116)

, Ikusten denez, osagarria izenaren atzean ere joan daiteke aposizio modura. BestaIde, adIatibo markadun adizlaguna ere ager daiteke izenari atxikia, Urkiolara (joateko) promesa, lekuzko markadun argumentua eskatzen duten aditz-esapideetan
bezala: non/nora bide(a) egin; nora promes(a) egin.
(376) Ta ain zuzen, aita-amak agindu zuten bi meza ta Arantzazura promesa.
(SMitx Aranz 209)
Jokatugabe~nartean -eLA da menderagailu nagusia promes(a) ukan/egin/eman bezalako predikatuei lotua. Badira proJnes egin predikatuak -t(z)eko erako egitura jokatugabeen gobernatzaile.

(377) Egun oroz orhoit zaite, goizeraifio konzerbatu nahi izan zaituen ]ainkoak,
ez darotzula promes e1nan, arratserano konzerbatuko zaituela: eta baldiii aski ona
izatu bada zu arratserano bizi-arazteko, ez zaituela seguratzen, biharamun
goiza ardietsiko duzula. (He Gudu 125)
(378) Promes egiozu sekulakotz hura laudatuko duzula zure aldera egin dituen graziak gatik zure ekhartzeko zure inklinazionetarik oneramendu aphur hunetara. (SP Phil 522)
(379) Bigaramon-goizian jeiki zan, eta bezperako mozkorrak aide egin zion, gogoratzian zenbat kalte eta zenbat lotsari erakarri ziozkan bere denboran ardoak, egin
zion promesa Santa Agerari urte bete osoan ez ardorik edateko. (Urruz Urz 028)
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2.30. Segurantza
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO segurantza

%22,2 (6/27)
%3,7 (1/27)

-eNEKO segurantza

1.2. ]okatugabeak:
%22,2 (6/27)
-t(z)eko + segurantza
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
-eLA + predikatua
%3,7 (1/27)
predikatua + -eLA
%33,3 (9/27)
1.2. ]okatugabeak:
%7,4 (2/27)
segurantza + -t(z)eko
%3,7 (1/27)
segurantza + -t(Z Yea
2. Zehargalderakoak:
-eN + predikatua
%3,7 (1/27)
3. Subjuntibokoak: ~

Segurantza izena gobernatzaile duten perpaus izenlagunak jokatuak (-eLAKO
nagusiki) nahiz jokatugabeak (-t(z)eko) izan daitezke. Hona adibide batzuk:
(380) Aita-semeak elkarturik egotea nahi du baserritarrak, eta galduan geldituko
ez direlako segurantziak ematen zaizkie ondorengoei. (MIH 150)
(381) Eta bazeneundeke, baldin iuramenturik' egiren eztuzun egunean, hamar
ezkuturen irabazteko segurantza bazendu. (Ax 180)

Badira egitura batzuk predikatuzkotzat ere har daitezkeenak ("aguro somatzeko
badu segurantza") perpaus izenlaguna aditzaren aurrean ageri delako.
Predikatu-egituretan -eLA da menderagailu nagusia, predikatu-egituraren atzetik jarria.
(382) Ahal dukegu esperantza jidantza eta segurantza bizitze luzea enzanen derakula;
eta noiz nahi den, zahartzean, eta hare hiltzerakoan ere, geure bekhatu guztiak barkhatuko derauzkigula. (Ax 088)
J

2.31. Seinale
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
'1.1. ]okatuak:
-eLAKO seinale
-eN seinale

%27,9 (12/43)
%4,7 (2/43)
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1.2. Jokatugabeak:
-t( z)eko seinale

partizipioa + seinale
2. Zehargalderakoak:

zehargaldera + seinale
3. Subjuntibokoak:

%9,3 (4/43)
%2,3 (1/43)
%2,3 (1/43)

~

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
%46,5 (20/43)
predikatua + -eLA
%2,3 (1/43)
predikatua + -eNA
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak:
%4,7 (2/43)
predikatua + zehargaldera
3. Subjuntibokoak: ~

Seinale izenaren perpaus osagarri izenlagunen artean jokatuak dira nagusi, baina
badira gure corpusean jokatugabe batzuk, baita zehargalderako bat ere (adizki laguntzailerik gabea: nor zerurat helduko seinale). Adierazpenekoenen artean seinale izena
absolutiboan ageri da nagusiki. Hona adibideak:
(383) Deus pairatzen eztuen eta pairatu nahi eztuen arima batek ikharatzeko du;
damnatzerat dohalako seinalea dakharke. (Dh 233)
(384) Aphez handiak entzun zitueneko Salbarzaillearen hitzak, haursi zituen bere

(385)
(386)
(387)

(388)

soinekoak, hori zen blasfemioa bat entzun zuelako seinalea, eta abiatu zen
boza altxaturik erraten: blasfematu du: ez dugu bertze lekhukotasun beharrik. (Lg 11 262)
Hori izanen da, euskara beti bizi delako seinalea. (Xa Odol 053)
Edo nai dozu, zerubak gorroto deutseen seinale batzuk emon dagizuzan? (fB Olg
151)
Norbaiti bihotza flakatu zaionean, eta bizitzeko seinalerik geiago emaiten
eztuenean, eskua emaiten zaio bihotzaren gainean, eta sentitzen bada den
gutiena dabillala, iujeatzen da bizi dela, eta zenbait ur preziatuz edo bertze
zenbait erremedio eginez, berriz erakhar dakidikeola indar eta sentimendua. (SP P hil 444)
Jainkoaren ama sakratuaren alderako debozionea hagitz gomendatua da elizan; eta Elizako aitak hartaz mintzo dire, nor zerurat helduko seinale seguretarik batez bezala. (Dh 260)

Predikatu-egiturak ere badira, bereziki -eLA menderagailua 'duten perpausen
gobernatzaile. SPren testuetan aurkitu ditugu gure corpuseko esaldi gehienak. Badira zehargalderak ere Lg eta SPren testuetan. Hona adibideak:
(389) Kontu geiago egiten dut zeren San Bernardok olio edan zuen, ura edo arnoa
zelakotz, absinthiozko urik iakiara eta bere oldez edan balu baino, ezen seinale zen etzuela gogoan zer edaten zuen. (SP Phil 320)
(390) Huna filistindarren arrazoinamendua: baldin behiak Israelgo bideari lothzen bazaizko, hortik ageriko cia Israelgo Jainkoak zehatu gaituela; ordean
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behiek hartzen balin badute bertze biderik, hori izanen da Jeinale bat gure
gaitzak ez direla Israelgo Jainkoa ganik heldu; bainan ethorri beharrak zirela,
bertzenaz. (Lg l' 258)
(391) Gizon horrek seinale du behakotik norbait hil duela. (Larz Senper 072)
(392) Examenaren puntu bakhoitzaren ondoan, 'seinale eginen duzu zertan eskas
zaren, eta zertan bereziki sentitzen duzun errebelatua zarela, gero haren
deklaratzekotzat, kondeillu hartzeko, erresoluzione berririk egiteko, eta
espirituaren bortitzteko. (SP Phil 510)

2.32. Sentimendu
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO sentimendu
1.2. Jokatugabeak:
sentimendu -t(z)eko
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%50 (1/2)
%50 (1/2)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile:

~

Bi agerpen baino ez ditugu corpusean, bata jokatua (-eLAKO) eta bestea perpaus
jokatugabea (-t(z)eko). Perpaus izenlagun jokatu hori duen izena egitura koordinatuan agertzen da beste perpaus izenlagun jokatua duen susmoa hitzarekin batera.
(393) Oh Jinko infinitoki hun zirena, eman ezadazv egiazko sentimentv bat zvk nitarik desiratzen dvzvnaren·egiteko eta zuri kontrario zaizvnaren ororen ebitatzeko
zure grazia saintvtik ezin pribatu izaten ahal nizan maneria batez eta zure gloria saintvtik ezin separatv izaten ahal nizan bonvr infinito batez. (Mercy 003)
(394) Ba-dugu or barruan ordena baten azpian geralako sentimendua eta lege ori
kunplitu bear delako susmoa. (VillJaink 163)

2.33. Sospetxa
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. J okatuak:
-eLAKO sospetxa
%33,3 (1/3)
1.2. Jokatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. J okatuak:
%66,7 (2/3)
predikatua + -eLA
1.2. Jokatugabeak: ~
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2. Zehargalderakoak:
3. Subjuntibokoak: fb

~

Hiru esaldi baino ez ditugu corpusean: bat adierazpeneko osag~rria (jokatua) eta
bi predikatu-egituraren mendekoak (sospetxa egin -eLA). Denak dira bizkaierazkoak.
(395) Eukitia, norbaitek gauza dongaren bat egin izango dabelako sospetxia, edo
dudan geratutia, egin izan daben ala ez, ezta pekatu mortal, ezpada benial.
(Astar 11 176)
(396) Guzion bat askotan bakarrik, bakarrean ta premifia bage andra bategaz
egoteak emoten dau bidea besteak uste izateko ta sospetxa egiteko euren artean bear eztan gauza txarren bat} maitetasun gaistoren bat edo zerbait dala.
(A@4n GGero 272)

2.34. Susmoa
a) Perpaus izenlaguna
1. Adierazpenekoak:
1.1. ] okatuak:
-eLAKO susmoa
-eLAREN susmoa
-eN susmoa
1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak:
ote -eLAKO susmoa
ote - eN susmoa
3. Subjuntibokoak: ~

%26,3 (5/19)
%5,3 (1/19)
% 10,5 (2/19)

%5,3 (1/19)
% 15,8 (3/19)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
-eLA + predikatua
%5,3 (1/19)
% 10,5 (2/19)
predikatua + -eLA
1.2. ]okatugabeak: ~
2. Zehargalderakoak:
predikatua + ote -eN
%21,0 (4/19)
3. Subjuntibokoak: fb
Susmo izenaren adiera sospetxa edo uste izenen adieraren parekoa gertatzen da testuinguru hauetan: erraz truka daitezke izenok esanahiaren aldaketa nabarmenik gabe,
nahiz eta susmo izenak baduen bere fiabardura semantikoa. Bestalde, susmo eta uste izenek osatzen dituzten predikatu-egituretan ere aditz bera dugu nagusi (susmo izan, uste
izan; edo susmo/uste hartu, eta abar). Guztira 19 perpaus aurkitu ditugu datu-basean.
Perpaus izenlagunen artean, adierazpeneko perpaus jokatuak dira nagusi (ez dago jokatugaberik), eta predikatu-egitura gobernatzaile dutenak ere jokatuak dira, -eLA loturahizkiaz baliatzen diren adierazpenekoak edo ote hizkia daramaten zehargalderak.

Bietara ageri da susmo izena gure datu-basean: izenlagunak hartzen dituen izen
gisa edo predikatu-egituretako osagai modura. Baina bien arteko bereizketa zaila
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gertatzen da: izan ere, izenlaguna hartzen cluen sltsmoa hitza beti ageri da artikuluarekin, izenondorik gabe eta predikatu-egituretan ageri den aditzetako bati lotua
(izan, hartuJ jarri ... ); horrela, perpaus izenlagun izan daitekeen hori izenaren ezkerrean agertzea eta -eN edo -erLA)KO lotura-hizkiak izatea gertatzen dira sailkapenean batera edo bestera jokatzeko irizpide objektibo baka~rak. Are gehiago, perpaus
izenlagunak ote hizkia daramanean. Hona adibide argigarri batzuk:
(397) Ez dakit zergatik, dandara oriek azkenekoak izango diran SUS1nua artzen dut.
(Lab SuEm, 199)
(398) Hauetatik batzu, berak asmatu ote zituelako susmoa ere zabaldu da. (MIH,
251)
(399) Ara zer esaten deutsutan, belarrira, ifion entzun eztaigun: gizon andiren bat
izango ete dan susmoa daukat. (Ag Kr, 224)

Honako agerpen hauek denak dira xx. mendeko testuetakoak.

2.35. Uste (iz.)
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. J okatuak:
-eLAKO ustea
bailitzeango ustea
-eLAKOAREN ustea
-eN ustea
-eLAREN ustea
uste -eLAKOAN
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko ustea
partizipioa + uste
aditzoina + uste
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

% 26,3 (108/411)

% 0,2 (1/411)
% 0,2 (1/411)
% 7,3 (30/411)
% 0,7 (3/411)
% 0,2 (1/411)
%52,3 (215/411)
%8,0 (33/411)
%0,5 (2/411)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. J okatuak:
%3,4 (14/411)
predikatua + -eLA
1.2. Jokatugabeak:
%0,2 (1/411)
predikatua + -t(z)eko
2. Zehargalderakoak:
%0,2 (1/411)
predikatua + ote -eN
%0,2 (1/411)
3. Subjuntibokoak:
Bat datoz, formari dagokionez, uste izena (ustez, ustean . .. ) eta uste (izan) aditzaren
adizki jokatugabeak (ustez, ustez eta, ustean ... ) eta halakoetan testuinguruari kasu eginik edo irizpide formaletan oinarriturik egin dugu bereizketa: -eLA ustez (aditza) eta
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-eLAKO ustez (izena). Era berean, aide batera utzi ditugu gure azterketan uste (izan)
aditzak hain maiz osatzen dituen UJtez edo ustez eta erako egitura adberbialak (ustez
lotuak zituenean), errazak ezagutzen Ztstez adizlaguna ezabatuta ere, perpausa bere hartan irakur eta uler daitekeelako.
Esanahia "zerbaiti buruz, itxura edo aztarnen arabera izaten den iritzia" (Euskal
Hiztegia) dugu; hortaz, oso hurbil Jusmo hitzak duen esanahitik ("zerbaiti buruzko
bururapena edo ustea, batez ere txarra, aztarna edo aieru hutsetan oinarritzen dena")
baina susmo hitzak maiz osatzen ditu ote hizkia darabilten predikatu-egiturak, uste
hitzak ez bezala (%0,2tan); gainera, seinale (-eLA) hitzak ez bezala, nekez (%3,4tan)
jokatzen du uste izenak -eLA atzizkidun konpletiboen predikatu-egitura gobernatzaile gisa. Pentsa liteke, bada, fiabardura semantikoen araberakoa dela erabilera sintaktikoa.
Beste batzuetan, gainera, desberdina gertatzen da uste izenaren adiera, asmo hitzaren antzekoa. Esate baterako:
(400) Aitaren begiak legortzeko ustian esan zion: Bai, orrelakuak ez dira beti-beti
uste bezain urrikarri izaten. (Bv AsL 154)

Vste izenak perpaus izenlagunak hartzen ditu maiz: halako 396 perpaus aurkitu
ditugu gure corpusean. Denak dira adierazpenekoak eta hauetatik gehienak (215)
perpaus· jokatugabeak dira.
(401) Eta etorkizunekoak egin bear dira gauza onaz, malizia baga, engafiu baga
eta kunplietako usteaz, gogoaz, borondateaz, baldin kunplitzeaz kalteren
batzuk, ifiok len uste eztabenik, sortu' ta agertuten ezpada, Herodesek juramentu egin ebanean agertu, jazo ta gerta zan legez. (A@4n Ggero 190)
(402) Ain dago zabaldurik mundu guztitik esperanzia, ze eztozu aurkituko kristinaurik zerura elduteko uste, edo esperanzarik eztaukanik. (Astar 11 019)
(403) Orregatik ongi arzen du eriak hitz onak dituen adiskid-ekuslea, ta agitz
obeki ekustera datorren aldian ekarzen badio aren gaitzari dagokan lurreko
sendagai, edari, auts edo belar onen bat; eta ongi sifiisturik aren gain esaten
diona pozi.k eta sendatzeko uste andian arzen du luzanzik bage ta bere aldian.
(Mb 1arg 1 187)

Jokatuetan (144) bi dira menderagailuak: -eLAKO nagusiki (108) eta -eN (30).
Hona adibide batzuk:
(404) Zeren nola pinpirina, argia ikusirik, kurioski baitabilko helgaldaka inguruz
inguru frogatzea gatik, ea eder den bezain ezti eta gozo ere denz, eta nola
uste hartaz eramanik ezpaita gelditzen, non ezten galtzen lehen froga
aldian: manera berean haragiaren pitzturetan plazerik delako uste falsoak eta
erhoak hainitzetan hala daramatza jende gazteak, non hainitz gogoratze
kuriosen ondoan, azkenean baitoaz hetan bere buruaren galtzera. (SP Phil
254)
(405) Bai: mudl gaztia nintzanian ikasi neban arotzija, neure anaija nagusijaguak
etxaguntza au eruango ebalako ustiaz. (Mg Pab 152)
(406) Nahi ez nuelarik ere, sartu behar nuelako ustetan abiatu nintzen. (MIH
376)
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Gainera, badirudi testu berriagoetan ageri dela -eN menderagailua, ez zaharrenetan. Aldika aztertuz gero, mendez mende, hona emaitza argigarria:
3 agerpen (aditza + uste)
15 agerpen (aditza + uste / -t(z)eko usle / -eLAKO uste)
XVIII: 37 agerpen (aditza + uste / -t(z)eko uste / -eLAKO uste / ustez -eLA)
XIX: 169 agerpen (aditza + uste / -t(z)eko uste / -eLAKO uste / ustez -eLA / -eN uste)

XVI:

XVII:

Hau da, XIX. mendetik aurrerakoak dira -eN menderagailua dutenak. Aurreko mendeetan bestelako egiturak aurkitu ditugu. Dena den, begi-bistan dago corpusaren
urriak berak ez duela laguntzen datu honetatik ondorio erabatekorik proposatzen. Gainera, ez dirudi aditzaren aspektuak ere eraginik duenik menderagailuaren hautuan.
(407) Pozezko loriaz ta urrezko igaliaz beterik zan zugatza, indartsu, aberatsa,
etzan ain gazterik galduko zan usterik. (Enb 088)
(408) Eta gero etorri zan gizona, ume ori andreak ekarri eban ustez. (And Auzta 076)

Perpaus jokatuek dituzten bestelako menderagailuak oso bakanak gertatzen dira.
Egile bakarra da (Anab) -eLAREN darabilena eta agerpen bakarra du -eLAKOAREN
egiturak; eta aposizio erako ustean -eLAKOAN ere behin baino ez dugu aurkitu
("euren ustietan ondo kantatzen ebelakuan ... SM Zirik 117") beste era batera errazago uler daitekeena, goian aipatu ditugun adizlagun gisako (ustez) egiturekin batera
alegia.
(409) Etorkizuneko zorion-iturri bakarra beraren irakatsietan soilik arkitu omen
zitekean ezkero, arresiz eta luebakiz babesten zuen berak esana, sofista, errirako kaltegarri bailitzeango ustea zabaldurik. (Zai Plat 117)

Aipatzekoa da ondorengo perpausa (Lardizabal), bertan ageri den -eLAKO hizkia
kausazko menderagailua ere izan daitekeen arren, errazago pentsa daitekeelako (testuingurua kontuan hartuta) izenlaguna eta uste izena lotzen dituen hizkia dela. Bitxia
gertatzen da, ordea, aditza izenlagunaren eta izenaren artean agertzea.
(410) Amon'tarrak urteoro etorri oi zitzaiezten, nai zituzten laburtasun eta txarkeriak egitera; eta Jainkoak lagunduko zielako artu zuten uste onarekin prestatu ziran, arpegi emateko, lenagoko urteetan bezala, nai zutenik egiten,
utzi gabe ... (Lard 134)

Gure corpusean jokatugabeak dira uste izenaren mendeko perpaus gehienak, eta
hauen artean -t(z)eko uste gertatzen da nagusi. Baina badira hauen artean, aditz-partizipioa edo aditzoina uste izenari zuzenki lotua dutenak ere. Egitura hauek uste aditzak osa ditzakeenen parekoak dira (orain jakin uste duguna) baina uste izen gisa ager
daiteke, gehienetan -z edo -an kasu-markekin, mugatuan edo mugagabean.
(411) Eta hura begira zain zorrozki, hetarik zerbait rezebitu ustez. (L@8 c 211)
(412) Ez, Philote maitea, gaizki erraiteko bekhatuari ihes egin ustean, eztira bertzeak faboratu, lausengatu, edo mantenatu behar; aitzitik garbiki eta trebeki gaizkiaz gaizki erran behar da: eta on edo eder eztiren gauzak ezrira
laudatu behar: horrela eginez Iainkoaren loria aitzinatzen dugu baldin hari
bagara erraitera noan kondizionekin. (SP Phil 357)
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(413) Nolanahi ere den, gaurreguneko jakitearen edo jakin-ustearen arabera, badira hiru maila bederen, kideak kidekoekin horietako bakoitzean bil ditzagun
(MEIG VI 131)
(414) Zorionaren atetarafio eldu ustetan, ukaldi batez, erio luze ta neketsu baten
atzaparretan erori zan. (Etxd AlosT 039)
(415) Alere etzen aitzen itsu gaisoaren ekus-ustea ta S, Francisco Xavierren milagroa bere baitan ekusi naia, ta urrengo eguna agertu horduko, joan zen irugarren aldian S. Francisco Xavierren Eliz aldarera. (Mb lArg 11 354)

Aztertzen ari garen egituretan ageri den uste izenak maiz du izenondoa, honakoak hain zuzen:
uste handia
uste irmoa
uste faltsoak eta eroak
uste guztia
uste osoa

Maizen ageri dena uste osoa da, honako eretan: uste osoa, uste oso-osoa, uste oso betea.
Gehienetan inesiboan bada ere, beste kasu:-markak ere izan ditzake: uste osoa, uste
osoan, uste osoarekin ... Maiztasunari begira, ia lexikalizatutzat jo dezakegun egitura
hau maizago ageri da forma jokatuetan (%23tan, -eLAKO uste oso, -eN uste oso, uste oso
-eLA) eta nekezago forma jokatugabeetan (%2,8 -t(z)eko uste oso).
Oro har, inesiboa da gehienetan hartzen duen kasu-marka (ustean egon ... ) baina
besteak ere har ditzake: uste, ustea, usteak, usteari, ustean, ustez, ustearekin, usteagaz ...
(ikusi adibideak). Dena den inesiboa hartzen du corpus osoko %37,8 kasutan. Horietatik gehienak mugatu singularrean daude (ustean: 132 agerraldi) baina badira beste
batzuk pluralean (usteetan: 7 agerraldi) edo mugagabean (ustetan: 20 agerraldi).
(416) Baldin gure kolerak gaua ardietsten badu, eta Iguzkias sartzen bada haren
gainean, zein baita Apostoluak debekatzen duena, hura gaitzeristera itzuliz
gero, ezta kasik biderik geiago haren khentzeko, zeren orduan milla zinetste falsoz baskatzen da, egundaino gizon haserrerik ikusi eztenaz gero, zuzen
gabe haserretu delako uste izan duenik. (SP Phil 232)
(417) Nola ez eduki barkatuko didazulako ustea, nik bafiore geiago zuk zerorrek
neri barkatzeko gogoa daukazu-ta? (Argi DL 036)
(418) Apaizaren eta karlistaren ondoan, bizia garbiagoa izango zelako usteagatik
edo. (MIH 133)
(419) Maite zaitu arek; bafia zuretzako laingoa eztalako usteak ozten duo (Tag Uzt 301)
(420) Atozea, etzera ifioiz bide orietan eraunzi oira zuazelako ustean? (AA III 377)
(421) Bazkaria tokiaren gainean, haskariaren iduriko, ez balin badute lagunik
nehor; orduan, aberea haren eskuko utzirik, ostaturat baitoatzi, eta jan
baino gehixago edanik, maiz dena ere ahal bezalakoa, bazkaldu direlako ustearekin baitire atheratzen. (TE Bur 169)
(422) Ezpairik gabe, aitor arrigarri ta unkigarri onek indar aundia ematen dio
]ainko ba-delako uste,tri; batez ere, aditzera ematen digu ba-dituela gure izateak lokarri autsi-ezifiak sifieste onekin. (VillJaink 028)
(423) Bada nola humiltasunak ezin paira baitezake bertzeak bainoago garelako,
edo bertzeen gainean abantailla behar dugulako usterik dugun; halaber... (SP
Phil221)
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(424) Guzien gainetik begira zaiteharen eskuaren eta laguntzaren utsetik geiago
bilduren duzulako ustez: zeren largarzen bazaitu eztuzu urratsik eginen lurrera sudurraz io gabe. (SP Phil 244)
(425) Asmo onetan, baninoian lengo batean Aitz- barrenengo Elizara, arrentxo
bat egin ondorean zeu nun ete zenbiltzan ango Eliz-gizonari itauntzeko usteagaz. (Ag AL 044)

Beste askotan, berriz, sintagma koordinatuetako osagai dugu uste izena: uste eta
esperantza (eragabeko)J uste eta konJiantza J uste edo si1ZisteJ uste edo nahikari, uste edo irudipen ...
Oso bakanak gertatzen dira bestelako erabilerak. Bi adibide baino ez ditugu
zehargaldera edo subjuntibokoak haien gobernatzailea uste izenak osatzen duen predikatu-egitura dela.
(426) Asi ziran mar-mar, eta geienak txarrera jota, oi dan lez, ustia egin eben
lapurretan edo beregandu ez ete ebazan dirubok. (Kk Ab 1 076)
(427) Begira bestela nola ematen digun Imazek aditzera bere ustea eta nahia herriak
desarma daitezen: Kristaua iltzeko elementuak, obe ziraden galazi, etzan
pasako orain pasatzen, ai dan ainbeste desgrazi, guraso onak seme ederrak,
eztitu alperrik azi, geren bururik eztezagula, tamafi'orretan ikusi, gerr'onenian bano obia da, pake txarrenian bizi Egituraren ederrez ez genituzke
beharbada aintzakotzat hartuko bertso hoek, eta hoen antzera besre asko,
euskal literaturaren lorategi batean, baina ezin uka adierazi nahi dutena
argiro eta borrizki adierazten dutenik. (MEIG III 111)

2.36. Zalantza
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. J okatuak:
zalantza -eLAKOA
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko zalantza
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~

%4,2 (1/24)
%12,5 (3/24)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak
1.1. Jokatuak:
%4,2 (1/24)
predikatua + -eLA
%4,2 (1/24)
-e~ + predikatua
1.2. Jokatugabeak:
%4,2 (1/24)
predikatua + -t(z)eko
2. Zehargalderakoak:
%45,8 (11/24)
zehargaldera + predikatua
%25 (6/24)
predikatua + zehargaldera
3. Subjuntibokoak: ~.
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Zalantza izenak, ziur aski semantika-arrazoiak direla medio, nekezago hartzen
ditu osagarri izenlagun adierazpenekoak. Gehienetan predikatu-egiturak osatzen
ditu zehargalderen gobernatzaile:
(428) Unkitu egin ninduen sakon bere negarrak, eta egia osoa azaltzeko zalantzan
ibilli nintzan. (Txill Let 097)
(429) Segur izan zaitezke Irigaraiko jauna lurperatua izan zela, ohitura eta ohikundeari jarraikiz, eta ez nago zalantzan Gabrielak negar ugari ixuri zuela
ehortzeta egunean, itxurontzi gogaikarriak! (Mde Pr 178)
(430) Zalantzan bazaude zer sartu, galdetu dakienari. (Munita 096)
(431) Birjifia Birjifi jaiotza Santu ordorean geldiru zala, ukatzen zuen oso mairuak; orduan alabafia Ignazio, asiberriaren jakinezarekin, bai-ta ere ordea
Kristau-zaldun mallazkoaren-gisan fedegabe hura birau argatik illko zuen
edo ez, zalanzan egonclu zan. (Aran Sign 019)
(432) Adarra jotzen ari ote zitzaizkidan zalantzan jarri nintzan; besterik ez nuen
bear. (Anab Aprika 071)
(433) Ez zuan erantzuten, ez ote zekian zalantzan egon nintzan, (Anab Aprika
092)

Oso agerpen-kopuru txikia da ondorio garbiak zehazteko, baina ikus daitekeenez
zehargaldera predikatu-egituraren aurrerik nahiz atzetik ager daiteke, ote hizkiaz
balia daiteke, 'den edo ez' itxurako galdera izan dezake, edo galdegilea izan dezake.
Bestalde, ez dago aditzaren aspektuaren marka garbirik halako esaldietan. Predikatu-egitura hauen artean zalantzan egon da maizena, eta horren ondoan zalantzan aurkitu, ibiliJ egon, jarri . ..

2.37. Zantzu
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak:
-eLAKO zantzua
-eNAREN zantzua
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko zantzua
-tako zantzua
2. Zehargalderakoak:
zehargaldera + zantzua
3. Subjuntibokoak: ~

%10 (1/10)
% 10 (1/10)
%50 (5/10)
%20 (2/10)

% 10 (1/10)

b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile:

f2S

Zantzu izenak perpaus izenlagunak har ditzake, batez ere jokatugabeak (-t(z)eko
zantzua erakoak). Bat dator erabilera hau semantikoki antzekoak diren izenen erabilerarekin (seinale). Bestelako erabilerak oso kasu bakanetan agertzen dira eta bereziki
zalantzazkoa da zehargaldera-itxurakoa, bertsoetako testua denez ez dagoelako esaterik bertsoak eragindako hitzen ordena aldaketarik gertatu den.
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(434) Ontzi nagusi den Sufren mutillak, Tolondik aldegiteko zantzua egin du; bosteun seme goaz Provenzatik. (Or Mi 008)
(435) Su-ziri bat izan zan apustua asteko zantzua. (Tag Uzt 230)
(436) Azkenean, luzaro ibilli ondorean, Aralartik bi bider jetxita bezela, ikusi
zuan toki bat zelai antzekoa eta an urre lanean ibillitako zantzua. (] Alraz
Bizia 081)

(437) Darwin-ek idatzen zuen, munduak, bere osotasunean arturik, adimen ordenatzaille batengandik datorrelako zantzua edo susmoa uzten ziola; bai"fia gero,
xeeki, elementu bakoitzari kasu egiterakoan, susmo ori suntsitu egiten
zitzaiola. (Vill]aink 053)
(438) Ardiak urte-garai guztitan badauka bere lantxua, gutxinez ere iduki bear
nundik dabillen zantzua; jetzi bearrik ez dala izaten bistan da ardi antzua,
artzaiarentzat ifioiz bada-ta oraintxen da deskantsua. (Dzt Sas 064)

2.38. Ziurtasun
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
1.1. Jokatuak: ~
1.2. J okatugabeak:
-t( z)eko ziurtasun
% 100 (1/1)
2. Zehargalderakoak: ~3. Subjuntibokoak: f{)
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
Adibide bakarra dugu corpusean, jokatugabea:
(439) Zerbait egifienean, dirurik ez galtzeko, porrot ez egiteko ziu1-tasunez bear da
(Ldi IL 079)

2.39. Zurrumurru
a) Perpaus osagarri izenlagunak
1. Adierazpenekoak:
I_I. Jokatuak: ~
1.2. Jokatugabeak:
-t(z)eko ziurtasun
% 100 (1/1)
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~
b) Perpaus osagarri "bereziak": predikatu-egitura gobernatzaile
1. Adierazpenekoak: ~
2. Zehargalderakoak: ~
3. Subjuntibokoak: ~Adibide bakarra dugu ·corpusean, jokatugabea:
(440) Ta ganera, Dorregarai santu-jalearen alabarik zaarrena, Letamendi alargunagaz ezkontzen ete zaneko zurrumurrua, (Erkiag BatB 105)
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Ondoren, G01Ierriko (Na/arroa) euskararen aditz mor/ologiaren eta sintaxiaren alderdi batzuk deskribatzen dituen
gure lanaren bigarren atala aurkezten dugu. Orobat, inguruko ibarretako hizkerekin konparatzen da. Aurki lan honen
hirugarren atala argitaratuko dugu eta horrett1n alderdi lexikoak aurkeztu eta Gonerriko hizkera eta gainerako
hegoaldeko aldaerak dialektologiaren ikuspegitik li:okatzen saiatuko gara na/ar euskalkiaren barnean.
Giltz-Hitzak: Aditz mor/ologia. Sintaxia. Analogia. Hego-Na/arrera.
Presentamos a continuacion la segunda parte de nuestro trabajo en la cual se describen aspectos de mor/ologia verbal
y de sintaxis del vasco del valle de Goni (Navarra) , compardndolos con los de las hablas de los valles que 10 circundan.
Proximamente publicaremos el tercer capitulo del presente trabajo, que incluye aspectos texicos y un intento de situar
dialectologicamente al habla del valle de Goni y alas demds variedades meridionales dentro de 10 que se denomina dialecto
navarro.
Palabras Clave: Mor/ologia verbal. Sintaxis. Analogia. Dialecto navarro meridional.
Nous presentons ensuite la seconde partie de notre travail dans laquelle sont decrits des aspects de morphologie verbale
et de syntaxe du basque de la valUe de Goni (Navarre), les comparant avec ceux des parlers des valUes qui les entourent.
N ous publierons prochainement le troisieme chapitre de ce travail, qui comprend des aspects lexicaux et dans lequel on tente
de situer dialectologiquement le parler de la vallf~ de Goni et les autres varietis meridionales dans ce que l'on appelle le
dialecte navarrais.
Mots Clis: l\1orphologie verbale. Syntaxe. Analogie. Dialecte navarrais meridional.
(*) Lan honen lehen atala 1999ko ASjU 33/1-en ageri da, 5-78. or., eta bertan dago bigarren honetako bibliografiaren erreferentzia.
Artikulu honen bigarren atal hau inprimategira ekarri aitzinetik baliatu ahal izan ditugun J. M. de
Ibero idazle munarriztarraren testu gehiago argitaratu ditu F. Ondarra euskaltzainak ASjU aldizakarian;
hona erreferentziak: "Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrokuaren testuak (I)", ASJU 30/2,
1996,645-702 batetik eta "Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrokuaren testuak (11)", ASJU
32/1,1998,231-309, bestetik. Orain artean erabili dugun Satrustegiren 1987ko Euskal Testu Zaharrak
I-eko 91-111 orrietako zenbakiekin nahasteko arriskurik ez baitago, bi artikulu berri hauetako orri zenbakiak emanez eginen dugu erreferentzia. Bestalde, Dikaztelun euskal idazki bat agertu da -"Dikazteluko sermoia", Pello Etxaniz 1turbe, FLV 82, 1999,483-499- aski nafarrera hegoaldekoan idatzia;
testu zaharren ildotik jarraituz, hego-nafarreraz idatzitako 1729ko prediku bat (Ondarra 1981, FLV 38,
147-173) eta Erro herrian agertutako beste bat (Satrustegi 1987,261-273) baliatu ditugula adierazi
beharra dago. Artzibarko euskaraz denaz bezainbatean, XIX. mendeko bigarren erdiko Juan Cruz Elizalderen Urizko kristau ikasbidea ere erabili dugu. Esan dezagun, azkenik, Orreaga 1barraren Erroibarko eta Esteribarko hizkera lan argitaragabea (2000) ezagutzeko aukera baliarurik, bertako hainbat berri
hona ekarri dugula eta J. L. Erdoziaren "Etxarri-Aranazko dotrina" lan argitaragabea ere ezagutu dugula lan honen bigarren atal hau bukatuxe genuela.

[ASJU, XXXIV-I, 2000, 137-196]
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5.3. Aditzaren morfologia1
5.3.1. Aditz nagusia
5.3.1.1. Aditzen hasierako morfeman e- zahar batek adibide ugaritan i- eman
duela gauza ezaguna da: "ekusi", "ebili" ... ; franko dira lekukotasun hauek euskararen
aldakietan barrena denboran eta espazioan zehar. Beriainek eta Elizaldek honelakorik
ez badakarte ere, bada gure testuetan erabilera zaharraren adibide bat: egorcen (Pre Ill,
154); J. M. de Iberok ere badarabil: salba deifenagatic egorfen dizquioten nequeac (695);
egungo egune becelacoarequi egorri cigu Espiritu Santi]aune (235).2 Gainerateko testuetan
eta Bonaparteren datuetan ikusi eta igorri ditugu eta i-ren erabilera nagusitzen da
gure testu guztietan. Mendebalderago, Gesalazko XVIII. mendeko idazkietan egorri
(390) eta egorrico (383) ageri dira. Bestalde, Atetz ibarreko Zigandan ebfltzen bildu da
(EAEL, 192); ezagun du arkaismo kutsuko adibideak ditugula denak.
5.3.1.2. Aditz nagusietako partizipioko -ki / -gi atzizkiak, biak ageri dira gure
eremuko adibideetan, are aditz batek idazki berean bi aldaerak agertzeraino, ikusiko
denez:
I: Idiqui 'ireki' (Eb, Bon), idequi (Pre Ill) & irequi (Pre 11) / iregui (Ib, Pre
11).
2. Iduqui 'eduki' (Mar, Mur, Bon, Ib, Pre III eta IV) & iruqui (Pre I, Mur)
/ irugui (Pre I eta 11), idugui (Ib), iguiri (Eb) & irigui (Eb).

3. Ebaqui (Ib, Pre IV) / ebagui (Ib).
4. }aiqui (Pre IV) & xeki (Bon) / ssegui (Ib).
Bestalde, issin & isiteco 'itxeki = biztu' ditugu (Pre I), eta baita ereki 'erein' ere
(Bon). Horrezaz gain, gure corpusean onartu ez ditugun idazkietan ere ageri dira iduriak: isequi, iruguicea (Lan); ereguicen & ereiten 'ereiten', irugui (Tes VI-I); idugui (Tes
VI-2); isiguin (Tes VI-3).
Aipagarria da Bonapartek inkesta bidez bildu aldaera -ki dela dakartzan lau adibideetan, baina testuek erakutsi dutenez, -gi ere bazen Gofierrian: J. M. de Ibero
idazlearengan nabarmena da erabilera. 3 Andimendiaz beheiti etenik ez dago ezaugarri honetan; hona hemen Gesalazko adibide batzuk: ideguico dire 'irekiko dira' (374),
edegui 'ireki' (379), juntetu direla munduco su guciec eta isaico zaiola mundu gucieri (385).
Baina bestalde, iduki dugu: ia que eztugun iduqui veldurric (383), eta irltki da 0110n
ageri zaiguna ere, xaiki & xeiki-rekin batera (Erizk). Itzarbeibarko Utergako dotrinan
irugui 'eduki' dugu (216), baina baita urigi ere: urigui zozu debocio ona (218); xagi ere
bazegoen: guazetic saguicean (212). Garesen iruki eta itxigi bildu zituen Bonapartek.
(1) Fonologiaren alderditik arazorik sortzen ez zen adibideetan, uIermenaren aIde jokaturik, bereizi gabe Ioturik aged ziren adizki nagusia eta laguntzaiIea bereizirik eman ditugu guk. Esaterako, izulco du edo adi zace eman ditugu <izulcodu> eta <Adizace>.
(2) Corpusetik kanpo utzi dugun idazki batean bada behin ecusten (Tes VI-1, 524), nahiz testu horretan usuenik icusi dugun.
(3) Behin etorkizuneko aIdaera batean iduco 'edukiko' dakar]. M. de Iberoren eskuizkribuak (255);
aldaera bera dago DikazteIuko idazkian ere: condenatu guciac iduco luquete queja justoa (Etxaniz 1999:
496). Hor pean "idugiko" ala "idukiko" ote dagoen jakitea ez da aise, Aezkoan egun ere entzuten baita
bakan iduko 'edukiko', eta badakigu ibar honetan "idugiko" ezinezkoa dela.
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Ekialderago Eguesibarko Elkanon -ki dugu: yuki 'eduki' (Ondarra 1982: 172). Lizarraga idazleak ere -ki zerabilen: ebaki, edeki 'kendu', idiki 'ireki', iduki, urtiki(tu) 'jaurtiki', jaiqui (Iraizoz 1978-79). Aspaldiago Beriainen testuetan edequi, jayqui, yriqui
eta yduqui & iduqui ditugu.
Mendiaz bestaldera ere badira partizipioetako -gi saileko aditzen adibide batzuk.
Burundan arras erabilia da atzizki hau: goiz jagia, goiz gose esaera Bakaikukoa dakar
Ondarrak (1965: 404); Altsasun, berriz, ebai, jag!, ire! bildu ziren (Izagirre 1967).
Aranazko Arbizunjagi bildu da (EHHA). Ergoieneko Dorraon ebag!(EHHA) eta irui
'eduki' (1. Razkin) ditugu; Lizarragan ebai. Arakilen Uharteko inkestako idugi etajeki
ditugu (Erizk); Irafietan ebagi & ebaki, udigi 'eduki' edo xegi 'jaiki' aipa daitezke. Gastesi irafietarraren testuan udiqui & yduqui 'eduki' dugu (58). Arakamak dioenez
(1994: 5,83), Sakanan barrena zenbat eta ekialderago jo, orduan eta -ki-dun aditz partizipio gehiago hauteman daiteke.
Iparralderago, Larraungo Allin ebdki bildu da (EAEL, 166) eta ekialderago Txulapaingo Usin i(r)uki ageri da (EAEL, 200); Nabazko datuetan iduki eta xaiki ditugu, eta Odietako Ziaurritzen bdki 'ebaki' (EAEL, 201). Ezkabarteko Makirriaingo
dotrinan iduqui (397) eta idiqui 'ireki' (401) ageri dira. Jakina denez, zenbatenaz Euskal Herriko mendebalderago jo, hainbatenaz erabiliagoa da -gi aldaera. Dena den,
ekialdean -gi ez da guztiz ezezaguna: xagi & xaiki 'jaiki' (Erronkari), xegi & xeiki
(Aezkoa).
5.3.1.3. Partizipioko morfema -i duten aditzetan, aditz izena eratzean hizkera
batzuetan -t(z)e izan beharrean -itze gertatzen da; biziki arrunta da hau aztertzen
dihardugun inguruko hizkeretan. Hurrengo adibideak Gofierriko testuetarik hartuak
ditugu: uzicen, issuricen (Eb); azize1'l (Mar); egocizea, egocicen, icusifeco, icusifera & icusifeco,' erorifeco, iquesifen, eracutsifeco, ifulifeco, ecar(r}icen, acifias, ssarrifen, ssanfifen, acifen
(Ib); orcicera, utcicen, utcicera (Pre 11); asicen (Pre Ill); jancicera, jancicen, janciceco, asicen
(Pre IV); jarricen, jaisicen, ezarrizen, icusizean, irebaciceco, azizen, ssaquin aracitcen (Mur).
Gesalatz bidelagun du Gofierriak honetan: izulicen da ibillicera (384), eroricen denean
(372). Oltzan ere bada, Iberoko otoitza lekuko: onetsicen 'maitatzen' (146),4 ilcequi
josicean (149). Itzarbeibarko Utergako dotrinan ere berdin: eracusicen (213), uzizen
(209), cusicia 'ikustea' (206). Ekialdera Irufietik goiti Ezkabarteko Makirriaingo
dotrinan ere ageri da ezaugarri hau: orzitzea (382); egun Anotzen ib!llitzen ageri zaigu
(Artola 1985: 107). Ultzama alderdian ere erabiltzen da: itzalitzen & itzaltzen (Ibarra
1995b: 494). Testu zaharretan ere bada ezaugarri hau, Beriainen 1621eko Tratado-a
lekuko: assicen (39, 40...), jancicen (10), jarricen (29); 1729. urteko prediku ezagunean ere badira adibideak: uziceas (172), egozicea (ibid.), erdechicen (ibid.) / erdexten (172)rekin batean; Sakanan, ordea, ez da erabiltzen. 5 Elkanoko Lizarragak ez dakar
adibiderik eta Aezkoan ere ez da ageri.

Bestalde, testu zaharretan ageri diren -rten aldaeren berri eman beharra dago:
Beriainek gehien bat etorceco, erorceco eta ezarceco baldin badarabiltza ere, erortera dara(4) Adibide honetan geure interpretazioa da <ts> hori; testuan, gainean ikurra daraman <s> bat
dago (146). Ezkabarteko dotrinan ere onesi dugu (395), baina baita maitatzen ere (398).
(5) J. L. Erdoziaren "Etxarri-Aranazko dotrina Ian argitaragabeak dakarrenez Etxarri aIde horretan
asten, ixten, ikusten erakoak erabiltzen dira.
H
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bil behin Tratado-an (94) eta behin baino gehiagotan dotrinan (84, 122); 1609ko
loan de Eli~alderen olerkian ere efarten ageri da (Kerejeta 1991: 166). Bidelagun
dugu kontserbazio honetan mendebaIdeko alderdi bat ere, Gesalazko testuetan igorten (375) baitago. Muzkiko Elizaldek, ordea, ecarcea' (52,68,80, 91) eta etorcen (94)
dakartza. Guk ez dugu Gofierriko idazkietan -rten-en adibiderik sumatu. Mendebaldera, Garcia de Albeniz araiarraren 1778ko idazki itzulian ere etorten aldaera dugu
(Altuna 1995: 122).
Morfema -tu denean ere pleonasmoa ageri da Gofierrian, baina adibideak ez dira
inondik ere hurbiltzen aitzineko saileko kopurura: erresucitatufeco (Ib), vistucen (Pre I),
ostucen (Mar, 231). -n-z bukatutakoan galdinzen 'galdegiten' dugu (Mur, 86 eta Ib,
663).6 GesaIatzen ere bada -tutzen -gutitucen dutelaric numeroa (388)- eta baita
Itzarbeibarren ere U tergako idazkiaren lekukotasunean: obratuzeco (218).
Mendiaz bestaldera bizirik dugu joera hau egun ere; Burundan agertu da: gelditutzen (Izagirre 1967: 74); baita Ergoienean ere: piztutzen) nastutzeko (Lizarraga); Arakilen Uharteko dotrinan dugu: adityucen, errecibityucen (Arakama 1994: 583), eta baita
Urritzolan ere: txeatutzen (NEM I, 75). Txulapainen Beorburun estututzen bildu du
Artolak (1992: 215). Ultzaman ere bada: urtutzen, biztutzen (Ibarra 1995b: 494) eta
Erroibarren idazki zahar batean adibide bat bederen bada: galducera 'galtzera' (Ibarra,
argitarag.). Ekialdera Aezkoan ez da -tutze ageri eta Eguesibarko Elkanoko Lizarragak ere ez darabil honelakorik.
Gofierri ondoko Ergoieneraino iristen da mendebaldeko -ketan aldaera, Arabako
DLC zaharrean eta Ofiati-Leintz aldean entzuten dena: asneiketan dsten zad bildu ,zuen
K. Segurolak Dorraon (EHHA). Ez dago honelakorik Gofierriko datuetan.
5.3.1.4. Euskal Herriko erdiguneko hizkeretan legez, partizipioko -tu atzizki
pleonastikoa ezaguna da inguru honetako hizkeretan; Beriainen 1621eko Tratadoan ageri da: iduquitu) egondu, ibildu, yzandu, eta baita Leitzako 1626. urteko idazki
batean ere: yzandu (Satrustegi 1987: 46). Baita beranduagoko Gofierrian ere: iquendu) icendu (Eb), izandu) egondu (Mar), iquendu icendu, ssaquindu (Ib), izenduJ botatu
-baina Markotegik bota eta botaco- (Pre I), jaquindu, izendu (Pre Ill), izandu
(Mur). Andimendiaz beheiti jarraipena du Oltzan gertakari honek Iberoko otoitza
lekuko: izandu & icendu (147), iduquitu (149) & iduquitue (147). Bonapartek, bestaIde, izendu dakar Oltza eta Gofiirako. 0110n ere bada: ortzitu 'ezkutatu' (Erizk),
eta baita mendebaldera Gesalatz ibarrean ere: vicitu (372), izandu (373), jaquindu
(381).
Andimendiaz bestaldean ere ageri da ezaugarri hau: Ergoieneko Dorraon egondu,
izandu eta jakindu bildu ditu Isabel Razkin Lizarragak. Etxarrin yoondu 'egon' dugu
eta Uharte Arakilgo dotrinan izandu & hicendu nahiz mereciyu (Arakama 1994: 583)
eta baita Gastesi iranetarraren testuan ere. Baita goitiago Basaburuko Berueten ere:
eondu (EHHA). Badira 'adibideak Ultzaman, Basaburura inguratzen garen ber ugalduz doazenak (Ibarra 1995b: 492-4). Ekialderat ezaugarria indarra galduz bezala doa:
egondu eta izendu bildu ditu Esteribarren Ibarrak, eta bizitu & bizi daude Erroibarko
J
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Lintzoainen (argitarag.), baina Aezkoan ez dago -tu anaIogikorik. Beheiti, Elkanoko
Lizarragaren idazkietan ageri dira: izandu, etsitu, botatu, iraundu, vicitu, erchituco... 7
-i partizipioko atzizkiari dagokion kokagunean agertzea ere, Lapurdin eta Gipuzkoako aIderdi batzuetan gertatzen den bezala, litekeena da Irunerrian, eta aspalditik
gainera: Beriainena da ybildu & ibildu (1621: 7, 54, 73 eta 126). 0110n estaldu eta bigeldu 'bidali' bildu ziren (Erizk), eta Arakil alderdi horretan ere ageri da: ibflltu ndiz 'ibili
naiz' Ihabarren (Artola 1992: 200). Joera honek jarraipena du ekiaIderago Basaburuan
-iillo Berueten- baina baita mendebalderago Araba aIde horretan ere: Landuehioren 1562ko Dictionarium Linguae Cantabricae-n assitu, erabildu, vifitu edota yldu & iltu
'hiltzea' ditugu. Portalek ere bazerabiltzan honelakoak: egondu (Kerejeta 1991: 176).
Euskal Herriko mendebaldean eta Gipuzkoako Goierrin nahiz Urola aldean -adu
> -au kontsonante gaIera gertatzen da partizipioetan. Gaztelaniazko -ido partizipioko atzizkiak -i( d)u eman du, bestaIde, Euskal Herriko mendebaldean eta Gipuzkoako Urolaldean. Bi ezaugarri hauen honddar zenbait bederen bada aztertzen ari garen
Gofierriko eremuaren ondoan. Burundan ezaguna da hau -bilakaeraren baldintzez
eta eremuaz, ef. Zuazo (1994: 336)-. Ezker, Arabako Gareia de Albeniz idazle araiarraren 1778ko itzulpenean ditugu ezaugarriok: afligidu, encomendadu (Altuna 1995:
121). Burundatik eskuin, Ergoieneko Dorraon ere ageri da, adibide bakar bat baizik
ez bada ere; nagusi -atu sailekoak ditugu herri honetan, baina Koro Segurolak bueltau bildu du EHHA-rako. Mendiaz bestaldera, Gesalatzen ere -atu sailekoak nagusi
ziren XVIII. mendean, baina -adu-ren adibide pare bat bederen badugu: moguiduco dire
(383), botadu dezazquigun (386). Ez da ageri honelakorik Gofierriko idazkietan.
5.3.1.5. Aditz sailen alorrean badira euskaraz hitzaren bukaeran -n edo -0 morfema hartzen duten aldaerak; morfema bata dutenak geografia eremu batean kokaturik
egon ohi dira eta bestea hartzen dutenak beste batean; inoizka, bi aldaerok eremu
bakar batean egon daitezke, baina nekez gertatzen da hori. Gure eremuan bada bi
erak batera ageri dituen hizkera zenbait:
[go: Bonaparteren lekukotasunetan Gofii herrian bildua; Elkano eta Garesen igan
ageri da eta Oltzan io. Gonerriko testuetan <iguen> ageri zaigu ordea: (Eb, Pre I,
Elizk). Itzarbeibarko Utergako dotrinan ere <iguen> dugu (215). 0110n Erizkizundian igo biIdu zen eta Gesalazko testuetan igoceco eta igoco aldaerak daude (378 eta 373).
Goiti, ekialderago, Basaburuko Arraratsen i(g)o da aIdaera: goitti iotzen (EAEL, 189).
Ekialderago, Ezkabarteko Makirriaingo dotrinan iyen dugu (380, 387, 391), eta
i(y)eten bildu du Artolak Anotzen 1981-2etan. Brizkizundi-rako Txulapaingo Nabatzen ian bildu zela dirudi. 8 Beriainek ere ygan darabil bere bi liburuetan eta Elizaldek igan. Ekialderago igan dugu Zuberoan, Erronkarin, Zaraitzun eta Aezkoan eta
igen Baztanen; Artzibarren ian dago. Andimendiaz bestaldera iyo eta lexikoki bestelakoa den itzo ditugu Etxarrin (Karasatorre et alii), eta GBH -k dakarrenez iyo dago
Larraunen eta Arakilen ere; ijan aldaera ere badakar ArakiIerako OEH-k.
(7) Idazle honek neurtu nahiz neurritu darabiltza; azken hau neurri hitzean oinarritua dela dirudi;
gizon neurritua mintzatzean partizipioko adibidea dakar Iraizotzek (1979: 143); bestalde, aditz adierarekiko adibide garbia dugu hurrengoa: Ordi ere dd precisso advertitzea, ez neurritzeco jangoicoan emen beitico
guisard... (1979: 121). Bonapartek Oltzan bildu datuetan ere naurritu ageri da.
(8) Ez da garbi bereizten ion ala ian den.
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Eramo: Bonapartek Gonin bildua; gure inguruko testuetan J. M. de Iberok ere
badarabil; eramofen jokatua, berriz, hurrengo testuetan dugu: (Ib, Pre 11 eta IV); eramorik.· (Pre I); eramoco: (Mur). Gofierriko idazkietan hurrengoetan dugu eraman: (Eb,
Mar, Pre 11 eta IV). Gesalatzen ere bi aldaerak ageri dira: eramo cituena (374) batetik,
eta nai zutela eraman (382), <eramazue> (376) eta <eramazuan> (381), bestetik;
Oltzan ere eramo bildu zuen Bonapartek eta Iberoko guruzpideko otoitzean eramo
(147), eramoteco (150), eramacera (147), eramazeco (147) eta eramaten (147) aldaerak
ageri dira. 0110n guk eramozen dugu bildu zen, ebakera frikariarekin (Erizk); horrela
ebakitzen ote zuten Beriainek eta? Aspaldiagoko testuetan Beriainen eramo & eramocen aldaera dugu, hala dotrinan nola Tratado-an. Halaz ere Tratado-an, Euscarasco
capitvloen tabla-n eraman ageri da, uste dugunez Beriainen eraman bakarra (earnino &
Lakarra 1993: 1047). Elizalde Muzkikoak eraman .I eramate darabiltza. Elkanoko Lizarragak erman nahiz eraman zerabiltzan; etorkizunerako eramaco aldaera dakar eguesibartarrak (1979: 248), baina baita ermaco ere-. 9 Mendiaz bestaldera yaman dugu
Etxarrin (Maiz & Mundinano 1998: 75).
Bestalde, ezaguna da etzin 'etzan' dela Nafarroako ekialdean erabiltzen den aldaera: Eguesibar, Erroibar, ,Baztan, Aezkoa, behe-nafarrera, Erronkari... etzin ageri zaigun erernuak ditugu. Andimendiaz bestaldera Ergoieneko Lizarragan ere etzin da
partizipioaren aldaera, eta OEH-k dakarrenez Larraunen ere erabiltzen bide da. Gesalazko Muzkiko Elizaldek ere halaxe dakar dotrinan: etciteracoan (96). Zizurko Asteraingo toponimian "etzin" nahiz "etzan" ageri dira XVII. mendearen bukaerako
idazkietan Oimeno Jurio 1986: 142-3). Gofierriko aldaera ere "etzin" dela dirudi,
hala baitakar J. M. de Ibero idazleak: atrebituco cifieque, efitera gauetes denzonioat ondoan
duzule? (683).
5.3.1.6. Aditzetako beste txandaketa bat, ,morfologian agerpen urria duena
-"ostendu", "gailendu"...- , -tu / -e(a)ndu & -indlJ dugu; gure eremuan badira adibide bakan batzuk: arkindu / arkintzen / arkinduko (Eb, Mur) dugu Gofierrian batetik, eta
bestetik arkitu / arkitzen / arkituko (Mar, Ib, Pre I eta Ill, Mur). Elkanoko Lizarragak
aurkitu aldaera zerabilen, baina aurkintze ere bada haren lanean. 10 Beriainek haurquendu
(1621: 17, 98) & aurquendu dakar (111). Utergako dotrinan, berriz, arquizen dugu (212)
eta Garesen ere arkitu bildu zen; Gesalazko testuetan ere arquitu (381) dugu, Oltza zendeako Iberoko kantuan bezala. Erroibarko kristau ikasbide batek ere aurquitu dakar
(Satrustegi 1987: 264).
Hona beste adibide bat, arestikoak baino geografia hedadura zabalagoa duena:
atzendu (Mar, Bon). Oltzan, Elkanon -Lizarraga barne- eta Garesen ere atzendu
bildu zuen printzeak eta Utergako dotrinan ere <azendu> dugu (209); lJltzaman,
Erroibarren eta Aezkoan ere atzendu dugu. Sakanan, berriz, aztu dugu Etxarrin.
Bestalde, -tu eta -ndu batera ageri zaizkigu Gofierriko hurrengo adibideetan: ezautu / ezautzen / ezautuko (Mar, Ib, Pre I eta Ill) baterik, eta ezaundu / ezauntzen / ezautu(9) ... eguin bear zuela lan gaichstoa, ermaco bazue ere Dedbruac: ikus J esukristo, Maria eta santuen bizitzak,

J. Apecechea eta F. Ondarra (arg.), Nafarroako Gobernua, Irunea, 42. or. Lan berean ermaco dut dugu 58.
orrialdean.
(10) Celebratzen dd ochallaren bigarrenean: deitzen dd Ama Virginaren Purificacioa; baitareJesus onaren
presentdcioa temploan; baitare Simeonen aurquintzea... (jesukristo, Maria eta santuen bizitzak, 1994, 28).
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ko (Pre Ill) bestetik; azken aldaera hau ezaguna da ekialdera ere: ezaundu / ezautu
dakartza Elkanoko Lizarragak; zaundu / ezautu ditugu Erroibarren eta ezondu / ezoutu
Aezkoan, izagundu Zaraitzun eta izaguntu Erronkarin. Bonapartek zautu aferesiduna
bildu zuen Oltzan eta Gofiin eta ezautu Garesen. Mendiaz bestaldera ezagutu dugu
Etxarrin (Karasatorre et alii).
5.3.1.7. Nafarroako hainbat lekutan bezala -eta baita Bizkaian ere (Holmer &
Abrahamson 1968: 163)-, Gofierrian ere, 'aditz nagusia + adizki laguritzailea) egitura lotzean -i partizipioko morfema galtzea arrunta da. Gofiinaurkitu Ebanjelioan
bietarik adibide bana dugu: etorri ce (129) eta etorce (131). Gainerateko testuetan
nagusi dira partizipioko morfema galtzen ez duten adibideak. Bonaparteren lekukotasunean ordea, galera nabarmena da: ikuskot, ikusko du, ikuskogu, ikuskoze, ikuskote
(Ondarra 1982: 161). Sinkopa bera ageri da Eguesibarko Elkanon -Lizarraga idazleak ere baditu adibideak-, Garesen nahiz Oltzan Bonaparteren lanabesetan. 0110n
ere bada: ikus nue, tor zere, tor bear a1u (Erizk), eta Gesalatzen ere ageri dira honelako
adibideak: izulco du (375); Erroibarren (Ibarra 1995b: 133-5) eta Aezkoan ere ezaguna da aipatu bilakabidea.
Mendiaz bestaldean ekar bittou, e,ear dorue eta ikus ttue adibideak bildu ditu Dorraon I. Razkinek; Etxarrikoak dira etor neiz, ikes det, yoos diau eta ibil da (Karasatorre et
alii 1991: 41), eta Uharteko dotrinan ere bada ezaugarri hau: etorco, etor cenien, icus
duzu (Arakama 1994: 583).
5.3.1.8. Aditz nagusia eta laguntzailea lotzean kontsonante sudurkarian sortzen
den metatesian zekusan Bonapartek desberdintasun bat Gofierriko hizkeratik Oltzakora, ltzarbeibarkora eta Elkanokora (cf. Ondarra 1996: 256-7): honela, Le verbe-n
xateunt zekarren Elkanon, jatont Garesen eta xataunt Oltzan, edota ikusteuntzu Elkanon, ikustontzu Garesen eta ikustauntzu Oltzan, baina ikusten duzu Gofiin (Ondarra
1982: 161) -halaz ere xatonte dakar Oltza eta Gofiirako printzeak, hutsa ez baldin
bada bederen (Ondarra 1982: 173)-. Gofierriko testuetan metatesi hori ez da kontsonante sudurkariarekin ageri, dardarkariarekin baizik: beaurze 'behar duzue' (Mur,
88), beaurzu (lb, 99), beaurt (Ib, 255), beirtuzu (lb, 699). Gesalazko testuetan sudurkariarekin gertatzen da, etaemaitza mota bat baino gehiagorekin gainera: arrapaceintu (373), errateinzu (380), guardazeunt (381); bestelakoa da ojreciceizu (380).
Andimendiaz bestaldera ez dugu uste Sakana alderdi horretan sudurkariaren rnetatesia ezaguna denik. Ekialdera arrunta da bilakabidea: Esteribarren, Erroibarren, Aezkoan, Artzibarren, Nafarroa Beherean eta Lapurdin honelako adibideak bildu dira
(earnino 1997: 228). lrufietik goiti, Olaibar ibarrean n-rik gabeko ikusteaut 'ikusten
dut' bildu da Olaitzen, eta leitzaut 'irakurtzen dut' edo yostaut 'josten dut' adibideak
Odietako Ziaurritzen (Yrizar 1992: 85); dena den, adizki laguntzaileak bi silaba
baino gehiago dituen adibideetan ez dakigu bi ibar hauetan -n-rik ageri ote den;
Ultzamako adibideetan ere ez dago sudurkariaren metatesirik (Ibarra 1995b: 432).
5.3.1.9. Etorkizuneko morfema -en da -n-z bukatzen diren aditzetan Gofierrian;
Nafarroako beste leku batzuetan gertatzen den legez, ez dirudi bokal arteko -n- horri
beti eusten zitzaionik: Bonaparteren datuetan ez dago galeraren arrastorik, eta testuetan ere zinez bakan ageri da galera: erranen & icenen (Pre I), egonen (Pre 11, 147), icenen (Pre 11, 148), eguiflen & erranen (Fre Ill, 155), joanen (Pre V, 166), izenen (Mur, 88).
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Ziurra da HMuruzabal 1 751" testuko honako adibidea: iquein direla guti eseogituee (88).
Aldaera n-dunak nagusi dira maiztasunean J. M. de Iberoren lanean -erranen iquenen, egonen joanen- baina -n- gabeko adibideak era badira noizbehinka: joein (253),
iquein (250), ieein (689), egoin (689), emein (695).
j

j

Gofierri ondoko Oltzako zendeako Iberoko otoitzean ere lehen sudurkaria gabeko
aldaerak ditugu: izain dut (Arraiza 1988: 148); baina baita sudurkaridunak ere: emanen derela (146). 0110n ageri dena sudurkaririk gabea da: xain 'janen t. Gofierritik
beheiti Gesalatzen -en aurkitzen dugu, aditz nagusiko lehen sudurkaria galdurik: izain
da (374), juain dira (ibid.), egoin baita (ibid.); inoiz, gainera, -i partizipioa duen aditz
batekin: etorriren (383).1 1 Itzarbeibarko Utergako dotrinan emanen (210) eta saquinen
(212) aldaerekin batean, izein 'izanen~ (209) ageri da, bokal arteko sudurkaria galdurik. Ordea, Garesko ezaugarritzat jo ohi den -ko saileko adibide zenbait bada Utergako testuan ere: emaneo (207) & maneD (205, 207). Garesen, ezaguna denez (Ondarra
1982b: 648), janko & jain edo.emanko & emain pareak erabiltzen ziren. Eguesibarren
ere badirudi bokal arteko sudurkaria galtzen zela: xain dut (Ondarra 1982: 172); Lizarraga idazlearen lanean, bestalde, ugari dira adibideak: emain izain egoin... (1990:
158, 170, 236). Aspaldiagoko Beriainen lanetan sudurkaria ez da galtzen ez Tratadoan ezta dotrinan ere: joanenJ egonen emanen ifanenJ baina mende bete beranduagoko
Gesalatz ibarreko Muzkiko Elizalderen testuan bada -n-aren galera, nahiz testuan
nagusi diren galera gabeko adibideak: emanen (66), izanen (16), egonen (76) / egoin (75).
j

j

j

j

Mendiaz bestaldeko joera sudurkaria galtzea da, eta ezin atzendu da -nko saileko
aldaerak ere erabiltzen direla hauekin batera. Areago, -inko pleonasmoa ezaguna da
Bakaikun, jainko 'janen + -kot aldaeran bederen (Ondarra 1982b: 649). Burundan
sudurkaria galtzen da: fain J esainJ izein; gainera, fanko J inkoJjakinko sailekoekin lehian
dago (Zuazo 1994: 337). Ergoieneko Dorraon ere bada galera: izeinJ egoin (EHHA); ko/-go atzizkia ere ageri da: du ezta ba izengo zumendurra? (EHHA). Ondoko Lizarragan ere honelakoak erabiltzen dira: izangoJ yonko 'egongo', baina baita arestiko
Gesalazko Muzkiko etorriren gogora dakarkigun hurrengo adibidea ere: ibilen don 'ibiliko dun~ (NEM I, 39). Iduri luke hedatuxe zegoen ezaugarri hau hala Gesalatzek
nola Ergoienak gorde dutela -mendebalderago Imozko Latasan ere agertu da adibide bat: kusirenJzu zuk aurkf (EAEL, 191)-. Sakanan jarraiturik, Arbizun eongo bildu
da (EHHA). Etxarrin, berriz, bi sailetakoak ditugu: einku et & einen det. Ematen du,
gainera, Etxarrin kontsonante sudurkaria ez dela erortzen: einenJfanen J yaamanen, yoonen J esanen (Karasatorre et alii, 1991: 42).
Arakilen, Irafietako mende hasierako datuetan sudurkariaren galera ageri da: xaen;
baita Uharten ere: jaan 'janen'. Guk Ihabarren jaen bildu genuen 1982an. -nko-ren
arrastoez denaz bezainbatean ekialdeko Arakilen ere ageri zaizkigula da aipatzekoa:
jodnko ageri da Ihabarren (Artola 1992: 198) eta eonko U rritzolan (EAEL). Iparralderag0, Imozko Latasan ere honelakoxe aldaera bat ageri zaigu: eonko (EAEL, 191);
Ultzaman eta Anuen einko edo yanko ereduko adibideak ere erabiltzen dira eta hauen
arrastoak Basaburu eta Imotzeraino iristen dira (Ibarra 1995b: 502). Beheitixeago,
bokal arteko sudurkaria galdu duten adibideak ditugu Txulapaingo Nabatzen: xain
(11) Juan de Amendux-en baturen gara ere aipagarria da; cf. Salaberri (1996b: 95).
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& yain, eta berdin gertatzen da Ezkabarteko Makirriaingo dotrinan ere: main 'emanen' (383). Erroibarren, Aezkoan eta Artzibarren bezala, kontsonantez bukatuetan en erabiltzen da, baina Erroibarren entzuten dira inoizka joanko & inko (Gerendiain)
edo eramanko (Mezkiritz) bezalako aldaera itxuraz berriak; bestalde, O~ Ibarrak bokalez bukatuetan -ren duten bi adibide bildu ditu Erroibarren: adituren (Mezkiritz),
bilatoren (Erro).

5.3.1.10. *ezan eta *edin-ekin osatzen ez diren baldintzazko aditz egituretan
etorkizuneko morfema erabili ohi da protasian hizkera anitzetan euskaraz; esaterako,
gure eremuko mendiaz bestaldeko Ergoieneko Lizarragan bezala: izango balitzeke bekela (SoIls 1993: 112), e eske tie dau intrankile ta fanko bazineke Gertrudis zu tia ta bei ni
fatie guai ezta komeni klaro (119). Baina badira -t(z)en darabilten hizkerak ere; Gofierriko testuetan horrelakoak ditugu: atracen baguinduque escrivituric vecosquien (Pre 11,
146), incertidumbre au tocacen balitzeque (Pre 11, 147), visitecen baluquete (Pre V, 165).
Eguesibarren ere erabilia da era hau Lizarragaren lanetan: ta galtzen baguindzque, orf
izanen dela Jangoicoaren gracias Jesus onaren medos [sic] (1984: 105); galtzen bdlitz au,
gdldua dd concha ere (145). Ezaugarri honek hedadura du: Ultzaman erabiltzen dageiego jaten banu (Ibarra 1995 b: 514)- eta Erroibarko idazki zaharretan ere bada:
ezpalu J angoicoac zautcen becatue (Satrustegi 1987: 271); Erroko idazki berean hizkera
desberdinxea -literarioagoa agian?- ageri duen beste atal .batean are *ezan-ekin
dugu -t(z)en: baldin ezauzen ba~indltZa (Satrustegi 1987: 270). Ipar Euskal Herrian
nahiz Bidasoa alderdian ere erabiltzen da -t(z)en baldintzako protasian.
5.3.1.11. Eduki dezakeen balio filologikoagatik besterik ez bada ere, adieraz
dezagun Juan Martin de Ibero munarriztarraren testu anitzetan partizipioko atzizkia
ez dela ageri indikatibokoak ez diren aldaeretan: -(s)i / -(k)i eta -tu bukaera duten
aditzez dihardugu: ycusece (98), yquesazu (110), iduquece (105) -baina yduqui fece-,
paga fogunegatic (104), orai ceite & orei ceite, errespeta fazquigule (105), sufri fatela (108),
aguanta dezatela (108), ai fezquizu (109); salbuespenak ditugu idazle honen galdu
deifen eta manatu balezazquioque adibideak (106 eta 107) edota icusi baleza n~hiz icusi
bazenza (661.ean biak); ohi denez, ezezkoetan aditzoina ez, infinitiboko ~ldaera ageri
da maizenik: es neitequela saIbatu (232), eSfaque erdeichi glorie (233), eSfazule desconfietu
(241). Gofierriko beste idazki batzuetan ere baiezko perpausetan aditzoina dakusagu:
ar dezaquela condenacioco sentencie (Pre Ill, 151). Halaz ere, badira Gofierrian partizipioko atzizkia ageri duten idazkiak: icusi zazie (Mar, 235), condenatu ceisten (Pre I,
142), etorri deitequenean & contatu dezaquece (Pre 11, 147), guelditu beitez (Pre IV, 162);
baina considera balezate (Pre IV, 163).
Oltzako zendeako Iberoko kantuan ere ez da falta honelako adibiderik: iducazu
misericordie nites (146), errecevi dezadan penitencieren gurucea (147). Itzarbeibarko Garesen honelako adibideak ditugu Bonaparteren lekukotasunean: ikus zala (Ondarra
1982: 173). Utergako dotrinan el'e bada: encomenda ceit 'enkomenda zaitez (218).
Mende honen hasieran bizirik zegoen joera hau Ollon: jar zaite, xar zaite, ken ortik
(Erizk); halaz ere aurkakoa ere bazen: oraitu zaite. Txulapaingo Nabatzen ken zaite
bildu zen mende honen hasieran (Erizk). Gesalazko idazkietan ere sar baledi (378),
esca zagun (378), eror bazindaiz (379-380) sailekoak ditugu, baina baita sartu baledi
(378) edo artu zagun 'har dezagun' (389) bezalakoak ere. Eguesibarko Elkanon 'honat
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koa bildu zuen Bonapartek: ikus zala (Ondarra 1982: 172); halaz ere -i denean joera
ez da betetzen Lizarragarengan: ecarri gaizdla, era1ndn, itzuli ta biurr (1984: 48); albadezaquezu sinetsi, gucid dd possible (79); ukapenezkoetan ere batzuetan ez da erregela
zaharra betetzen: ez dezdquet amdtu (110); aldiz, hurrengo adibideetan bai: etzuquelaic
logra (1994: 113), ezpaici6quete erresisti (64), eztaiela neca ta asarrdtu (121). Goiti Ezkabarteko 1828ko dotrinan -tu dutenetan erregela baiezko perpausetan gordetzen cia
-santifica bedi, cumpli bedi (379), barca dechagule (393)- baina ez partizipioko -i
dutenetan: torri bedi (379), eracusi dezaguzu (380); espero zitekeenez ezezkoetan -i eta
-tu atzizkiak ageri dira: ezcachala utzi tentazioan e'rorzera (394), niori daus ebatsi eztezogule (397), progimo lagunen biziquidea guerendaco de.reatu eztezagule (397). Egungo mintzoari dagokio dakargun hondarreko adibide hau: beno eztayela oydlard... agarrdtu
(Artola 1985: 105).
5.3.1.12. Nafarroa Beherean, Lapurdin, Gipuzkoako ipar-ekialdean eta Nafarroa
Garaiko hainbat bazterretan bezala, Eguesibarren, Ultzaman, Anuen, Esteribarren,
Erroibarren eta Aezkoan -ki aditz atzizkia ageri zaigu; hona Elkanoko Lizarragaren
adibide bat: ene]auna izdqui ain on amdblea berez; fa berce dlde ain nere amazdle fina: eta
alaere nic o/fendftu bere Magestadea? (1984: 115); Aezkoako Abaurregainean bildua da
hurrengoa: nik erran fateko ta gonek guziak xakinki. Hego-mendebaldeko geure hizkeretako idazkietan, bederen, ez da adibiderik ageri. Berebat, egungo mintzoan, inkestak egin diren Burundako Urdiainen, Arakilgo Arruazun, Imozko Goldaratzen nahiz
Oskotzen eta Basaburuko Udaben ez da erabileraren arrastorik sumatzen (Iiiigo, Salaberri & Zubiri 1995, FLV 69,293).
5.3.1.13. Lekukotasuna zuzena izatera, aipatu ditugun ezaugarri guztietarik
'-t(z)en + ad. lag.' loturan kontsonante sudurkariaren metatesirik ez egitea da Gofierriko berezitasun bakarra; egia esan, honelako huskeria bati ezin eman diogu garrantzi handirik.
Ekialdeko hizkeretan ez bezala, -ki eta -gi morfemak erabiltzen dira Gofierrian,
ondoko Oltzan, hegoaldeko Gesalatzen eta Itzarbeibarren legez; iparretik Sakana du
bidelagun. Arakilgo ekialdeko berri ez badugu ere, ezagun du Irufietik goitiko hizkeretan, hots, gure eremuko ipar-ekialdekoetan, eta baita Eguesibarren ere, soilik
-ki ageri dela, XVII. gizaldiko Beriain idazlearen lanean "bezala. Aldiz, aditz nagusietako -itzen berrikuntzan bidelagun gehiago ditu Gofierriko hizkerak, ez baita
atzendu behar Euskal Herriko erdialdeko anitz mintzotara hedatu dela: arestiko
Gesalatz, Itzarbeibar. eta Oltzaz gain, Beriain idazlea eta Irufietik goitiko Ezkabarte nahiz Ultzama ibarrak gutienez, baina Sakana ez; -tutzen berrikuntza, berriz,
Gofierrian, Gesalatzen, Itzarbeibarren, Burundan, Ergoienean, Arakilen eta Txulapainen gertat,u da. Ekialdera ez dago aditz izenetan -itzen edo -tutzen berrikuntza
Eguesibarren, Esteribarre"n, Erroibarren ezta Aezkoan ere. Hona, orain, -tu pleonastikoa erabiltzea zein lekutan gertatu den: Gonerrian, Oltzan, Olloibarren, Gesalatzen -baina honetan Itzarbeibar badirudi kontserbatzaile dela, hango idazkietan ez
baitzaigu adibiderik ageri-, Ergoienean eta Arakilen; Eguesibarren ere ageri da,
] oakin Lizarragaren idazkietan hain zuzen. Beriain idazleak ere bazerabilen eta goitiko Basaburuan eta Odietan bederen bada egun; ez dago, ordea, Esteribarren, Erroibarren edo Aezkoan.
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Ekialderatekoa da igan / igen / iyen 'igo' aldaerak duen hedadura: Zuberoan,
Erronkarin, Zaraltzun, Aezkoan, Baztanen, Eguesibarren, Itzarbeibarren, Irufietik
goitiko Ezkabarten eta Txulapainen gutienez ageri cia, eta baita Gofierrian eta
Beriain idazlearen lanean ere; aldiz, iparralderagoko Basaburuan eta Andimendiaz
beheitiko 0110 herrian, Oltzan eta Gesalatzen igo dugu -baina Elizalde Muzkikoak igan dakar-, eta iyo Aranatzen, Arakilen eta Larraunen: Aranatzen eta Arakilen
bada bestelako etorkia duen itzo ere. Arestiko elearen iduria da atzendu-ren hedadura: Gofierrian, Oltzan, Itzarbeibarko Garesen, Eguesibarren, Erroibarren eta Aezkoan erabiltzen cia gutienez; aztu dugu Sakanan Etxarriko datuetan. Ekialdeko
hizkerekin batzen du Gofierria ezaundu aditzaren erabilerak ere: Gofierrian, Eguesibarren, Ultzaman, Erroibarren eta l\.ezkoan ezagutu / ezaundu aukera dago; izagundu
dugu Zaraitzun eta izaguntu Erronkarin. Aldiz, Oltzako zendean eta Itzarbeibarren
(e)za(g)utu dugu, Sakanan bezala. Ekialderagoko Eguesibar eta Erroibarrekin nahiz
U"ltzamarekin batera doa Gofierria baldintza ez errealeko protasian -t(z)en atzizkia
erabiltzeko aukeran ere; Andimendiaz bestaldera, -ko-ren adibideak ageri dira
Ergoienean.
Desberdina cia eramo aldaeraren hedadura, bilduagoa Gofierriaren inguruan:
Oltzan, Ollaranen eta Gesalatzen ageri da, nahiz Elizalde Muzkikoak ez darabilen,
baina bai Beriainek. Sakanan eta Eguesibarren ez da eramo erabiltzen, yaman batean
eta eraman bestean baizik, ezta Eguesibartik ekialdera dauden hizkeretan ere. Bildua
da a(u)rkindu-ren eremua ere: Gofierrian eta Beriainen lanean ageri zaigu, baina ez
Oltzan, Gesalatzen edo Itzarbeibarren; Eguesibarren ere badirudi J. Lizarragaren
lanean aurkitu dagoela.
Etorkizuneko atzizkien sailean berriz ere Gesalatz eta Ergoiena elkartzen dituen
ezaugarri bat ageri zaigu; arkaismoa den arren '-i + -ren' egiturak mendebaldeko bi
ibarrok bateratzen ditu. Bada, bestalde, partizipioko aldaeretan mendebaldeko ezaugarri bat, dirudienez Gofierriraino iristen ez dena, -adu atzizkiaz dihardugu: Burundan sistematikoki ageri zaigu; egun Ergoienean eta Gesalazko XVIII. mendeko
idazkietan -atu-k du erabateko nagusitasuna, nahiz -adu-ren honddar zenbait ageri
den, Dorraon behin eta Muzkiko idazkian bi adibidetan; ibar hauetarik ekialdera ez
da -adu ageri. Mendebaldean ageri zaigu aditz nagusiaren hasieran e- aurrizkia kontserbatze hori ere: egorri adibidea hala Gesalatzen nola Gofierrian bildu dugu eta
ekialderaxeago Irufietik goiti Atetzen ebili.
Partizipioko -i atzizkiaren sinkopak ez du inolako banaketarik finkatzen, gure
eremuko hizkera guztietan gertatzen baita: Ergoienean, Aranatzen, Arakilen, Gofierrian, Gesalatzen, Olloibarren, Oltzan, Itzarbeibarren, Eguesibarren, Ultzaman eta
Aezkoan bederen bada. Etorkizuna adierazteko atzizkian ere batasuna dago gure
eremu guzti-guztian: -en ibar guztietan ageri da -n-z bukatzen diren aditzetarako.
Aditz nagusia eta laguntzailearen artean gertatzen den metatesiak ere hedadura zabala du baina ez cia gertatzen Sakana alderdian; ez dakigu, bestalde, Irufietik goiti
Odietan eta Olaibarren ageri den metatesi mota hegoaldekoago diren hizkeretan
bezala -n-duna den ala gabea den. -nko bukaera itxuraz berriak ere hedadura handia
du: Burundan, Ergoienean -baita -ngo ere hemen-, Aranatzen eta Arakilen dago
eta iparralderago Imotzen berragertzen zaigu; irudi -aski aleatorioa erakusten du,
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halaz ere. Hegoaldeko Itzarbeibarko hizkerari ere izaera berezia ematen dio -nko
honek, iparrerago dituen ibarretan ez baitzen erabiltzen.

-ki aditz atzizkia ekialdean dagoela ikusi dugu: Eguesibarren, Aezkoan eta Nafarroa Beherean ageri da, baina ez hego-mendebaldeko gure hizkeretan; ezaguna da
Nafarroa Garaiko iparraldean aditz atzizki hau arras hedaturik dagoela.
5.3.2. Aditz laguntzailearen mor/ologia
Ohiko- Euskal Dialektologian aditz laguntzailearen morfologiak bertoko eta kanpoko hainbat aztertzailerengan ora har eragin ohi duen mirespenaren ondorio zuzena da eremu hauetako hizkerak alderatzeko hona arteko beste sailetan izan dugun
batno, arlo honetan lanabes ugariagoak eta sistematikoagoak izatea. Gauzak zertxobait argitzeko garrantzizkoa iruditzen zaigun bereizketa nagusi bat egin dugu aditz
laguntzaileez jarduteko; lehenbiziko hogeita bost ezaugarriak morfologiak eragin
bilakabideei dagozkie eta hondarreko hemeretzietan fonologiak adizkien forman eragin aldaketak aztertu ditugu.
Mor/ologiak eragin bilakabideak
5.3.2.1. Mendiaz bi alderdietako hizkerak banatzeko emankorra den ezaugarri bat
pluraleko hirugarren pertsonaren egiletasuna adierazten duen -te morfema dugu.
Ezaugarri hau Irafietatik eskuin ekialdeko Arakilen (Arakama 1994: 584) eta Andimendiaz hegoaldera dauden hizkera guztietan ageri da; aldiz, Ergoienetik Uharteraino bederen -e dugu morfema; Irurtzundik eskuin, Gulibarren, Txulapainen,
Ezkabarten eta Ultzama inguruan ere -te dugu morfema, Eguesibarren, Artzibarren,
Esteribarren, Erroibarren eta Aezkoan bezala.
Arestikoarekin loturik, ezaguna da datiboko morfema -te- dela pluraleko hirugarren pertsonan Nafarroako hainbat lekutan, besteak beste hegoaldeko goi nafarrera
deitu izan den horretan: diotet 'diee da, esaterako, Oltzan eta Gofierrian Bonaparte
printzeak bildu aldaera eta conveni zeiote 'komeni zaie' dakar Nor-Nori sailean J. M.
Iberok (248). Gesalatzen ere honelakoak ditugu: evegui zorko diotegula gure salvacioa
(377). Aspaldiago testuetan Elizaldek ere badarabil: ezconduey ematen diote gracia ongui
viciceco (78). Beriainek ere badakar bere Tratado-an: ala manatu fuen erraten ciotela vere
Apostoluey (10). Beranduagoko testuetan Eguesibarko Elkanoko Lizarragak ere -tedarabil: zayote, zekiote... Garesen -zayote, zekiote- eta Utergako dotrinan ere baditugu: nola guc barcazen diotegun gauren zordunegui (Ondarra 1980: 217). Iparrera Gulibarren, Txulapainen, Odietan, Ezkabarten, Ultzama alderdian, Esteribarren eta
Erroibarren ere zaiote 'zaie' saileko adizkiak ditugu; behin Aurizberri eta Aezkoara
iristean zae & zee sailekoak dakuskigu.
Mendiaz bestaldera -te- morfema dugu Arakilgo Iranetan, Ihabarren eta Urritzolan, baina mendebaldera, morfema -e denez, adizkiak Andimendiaz hegoaldeko aldaeretarik hein batez aldentzen dira: dakio 'zaio' / dakiobe 'zaie' ditugu Uharten eta
Arruazun, daakiyo/daakiyube Arbizun, dakiyo / dakiyobie Etxarrin eta dakiyo/dakiyue
Ergoieneko hiru herrietan.
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5.3.2.2. Nor-Nori saileko oraineko adizkietan -ki- artizkirik ez duten eta za-z
hasten diren adizkiak dituzten hizkeretan, lehen pertsona datiboko morfema -da / ra edo -de / -re da: Gesalatz, Gofierria -baina ikus bedi 5.3.2.7.-, Olloibar, Oltza,
Itzarbeibar, Eguesibar, Elortzibar, Gulibar, Txulapain, Odieta, Ezkabarte, Ultzama,12 Atetz, Anue, Esteribar, Erroibar, Artzibar eta Aezkoa batera doaz honetan.
Ekialdeko Arakilen -ki(d)e eta -de --oraindik ere- ditugu: Urritzolan zaide eta zaikie bildu dira eta Satrustegin zaide; Ihabarren, berriz, dakee eta dakie erabiltzen ziren.
Aldaketa mendebalderago gertatzen da, -t morfemarekin: Irafietan dakee & dakie, dake
eta dakit 'zait' erabiltzen ziren. Arakilgo Uharten berriz ere dakie dugu, baina Arruazun dakit dago. Arbizun (d)aakit & dakitt dago, eta baita Lakuntzan ere. Handik
ezker Etxarrin dakit dugu eta Ergoieneko hiru herrietan ere dakit & dakitt. Baztanen
eta Bertizaranan zait erabiltzen da.
5.3.2.3. Alokutibo maskulinoko aldaeretan ohiko -k- morfemaren ordain -t- dugu
alderdi honetako hizkeretan hikako iraganeko adizkietan: honela, Gonin nute 'ninduan', zezkideta 'zitzaizkidaan' edo niota 'nioan' ageri dira. Oltzan gauzak antzera
ziren eta baita Eguesibarren eta Itzarbeibarko Garesen ere. Gesalazko eta Olloibarko
berririk ez dugu.
Irunetik goiti gauzak desberdinak dira: Gulibarko Zian niuken 'ninduan', zaikieken 'zitzaidaan' edo nioken 'nioan' bildu dira, eta -k- bildu da Txulapaingo Beorburun
ere. Odietako Latasan eta Gaskuen nuken 'ninduan', zakireken 'zitzaidaan', nioken ditugu; datu guti dagoen arren Ezkabarten ere ematen du -k- zela morfema: nuken 'ninduan' (Anotz). Erroibarren bi sailetakoak ditugu, zireta & zireteta / zireken & zireteken
aldaera bikoitzak lekuko. Iparreko Esteribarren, berriz, -k- dugu, ez -t- (Ibarra 1995:
306), baina hegoaldean -t-. Ekialderago Aezkoan ere -t- erabiltzen da; ditugun Artzibarko datuak ez dira aski deus adierazi ahal izateko.
Andimendiaz bestaldera ekialdeko Arakil Gofierriko ereduarekin batera doa:
nuten, zaikieten, nioten (Urritzola); Ihabarren ere eredu bera zegoen. Aldiz, mendebaldeko Arakil ez doa -t- erabiltzen den hizkerekin batera: nittuben 'ninduan', zakieben
'zitzaidaan', nioben 'nioan' (Uharte); Arbizu eta Lakuntza LTharteko sistema berekoak
dira. Irafietan berriz, -k- erabiltzen zen: niken 'ninduan', zakeeken 'zitzaidaan', nioken
'nioan'. Bestalde, Etxarrin eta Ergoieneko hir-u herrietan ere -t-rekin zer ikustekorik
ez duen beste sistema bat erabiltzen da.
5.3.2.4. Alokutiboko adizkietan maskulinoko morfema pleonastikoaren erabilerak bereizten du Garesko euskara Eguesibar, Oltza eta Gofierrikotik; diagu (Elkano),
eta diegu (Oltza, Gofii) ditugu batetik, baina diaguk Garesen. Femeninoan ere desberdina da egitura: dinagu (Elkano) eta dinegu (Oltza eta Gofii) aIde batetik, baina
diagun Garesen. Hirugarren pertsonakoak ere ez dira berdinak: ditek dugu Garesen
maskulinoan, baina die Elkanon, Oltzan eta Gofiin. Femeninoan dine da Oltza eta
Gofiiko aldaera, baina diten Gareskoa; Elkanon, berriz, difien pleonastikoa dago
(Ondarra 1982: 192). Indikatiboaz landa ere antzera: zaketagu 'zezakeagu' dugu Elka(12) Imotzen eta Basaburuan zaye 'zair' da nagusiena eta zait dago Etxalekun, Goldaratzen, Berueten eta Arraratsen (Ibarra 1995b: 423); Bonapartek dit bildu zuen Nor-Nori-Nork sailean Etxalekun,
Goldaratzen eta Arraratsen, baina dee edo dire entzuten omen dira egun (445).
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non eta Gofiin eta zaketegu Oltzan, baina zaketaguk Garesen; femeninoan ere berdin:
zakenagu 'zezakenagu' dago Elkanon eta Gofiin, eta zakenegu Oltzan, baina zakenagun
Garesen.
Gainerateko ibar gehienetarako ere badira datu batzuk. Arakilen Ihabarren,
Satrustegin eta Urritzolan, Gulibarren Zian, Txulapainen Beorburun, Ezkabarten
Anotzen, Odietan Gaskuen eta Latasan eta Erroibarren Mezkiritzen, Lintzoainen,
Erron, Olondritzen eta Gurbizarren "diagu / dinagu" ereduko adizkiak bildu dira;
halaz ere, Esteribarko Usetxin diuk 'diagu' erabiltzen omen da, nahiz ibar bereko
Eugiko aldaera diegu arrunta den (Gaminde 1986: 200).
5.3.2.5. Ezaguna denez, iraganeko -n morfemaren agerpenik eza zen hizkera bat
"hegoaldeko goi':"nafarrera" izendatzen den euskalki horretan sartzeko ezaugarri
garrantzizkoetarik bat Bonaparte printzearentzat. Beraren datuetan bederen, Gofierriko hizkeran ez da delako morfema hori ageri iraganeko adizkietan. Mendiaz
haraindi, ordea, -n aurkitzen dugu ia salbuespenik gabe; -n-dunak dira Burundako,
Ergoieneko, Aranazko eta Arakil guztiko -Ihabar eta Urritzolabarne- aldaerak. 13
Berebat, -n-dunak dira Gulibarko, Txulapaingo,14 Ezkabarteko, Odietako, Olaibarko, Ultzamako, Atezko, Anueko eta iparreko Esteribarko hizkerak; -n-rik gabeak
dira Esteribarko alderdi bat eta Erroibar, eta Artzibarren ere -n-rik gabeko adizkiak
erabiltzen ziren, Aezkoan bezala.
Morfema hau gabeko adizkiak ditugu Gesalazko, Oltzako, Itzarbeibarko eta
Eguesibarko hizkeretan. Idazleetan Beriainek nagusiki aldaera n-dunak zerabiltzan,
baina baditu -n gabekoak ere; 1609ko Irufieko olerki sarituetan, ordea, -n gabeko
aldaerak dira nagusi; mende bete geroago, 1729ko predikuan, Elizalderen lanean
nahiz Lizarragarenean -n gabeko adizkiak ditugu. Utergako dotrinan ere -n gabekoak dira adizki guztiak iraganean (Ondarra 1980: 177). Ordea, Oltza zendeako Ibero
herriko guruzpideko otoitzean, bietarik daukagu: cine 'zinen' & cizquiote (147), zindoaza (149), baina cioten (147), cen & cinducen (149). Olloko mende honen hasierako
lekukotasunean ere gabeak -nagusi- eta dunak ageri dira. Ohi denez, Gofierriko
testuetan ere morfema hori gabeko adizkiak -gehienak- eta morfema hori dutenak ageri- zaizkigu: esaterako, Ebanjelioan cere & ceren 'ziren' ditugu, eta lehen predikuan (Ondarra 1991) zuen & ce. Markotegik ere berdin: zion & zio. J. M. de Ibero
idazleak -n gabeko adizkiak ditu denak.
Hain zuzen ere, ezaugarri honexek -inoizka -n agertzeak- eragin du Olloibarko hizkera mendiaz bestaldeko Arakilgo aldaki dialektalean sartzeko Yrizarren jokabide mop.otetikoa. Gure arabera, ordea, -ikus bestalde Ludo Melis-en iritzia (1989:
72)-, hizkuntza batzuetan dialekto nagusiak bereizteko erabiltzen den arren, eta
Kataluniako adibidea hurbil dugu, hizkera bat sailkatzeko sobera guti da ezaugarri
bakar bat kontuan hartzea; jokabide honek arazo nabarmenak dakartza maiz askotan;
hori, nolazpait, Bonaparteren garaiko ikuspegira itzultzea da, non ezaugarri baitezpadako -baina aldi berean nahikoa den- bat agertzeak, hizkera bat non kokatu edo
(13) Kasu bakan batzuetan Arakilen -n gabeko adibideak ditugu: Satrustegiko errotan xan nu 'jan
nuen' eta zunte 'zuten' bildu ditu Artolak; ibar bereko Ekain ezue entenditzen ere bildu du (Yrizar 1992:
599).
(14) Nahiz eta adibide -n-dun ugarirekin batean ze dugun Beorburun (Artola 1992: 216).
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non sailkatu erabakitzen duen. Guk, jakina, ezaugarri Ubaitezpadakoen" eta "ezin
saihestuzkoen" argudioa baztertzeko eginahala egin eta ezaugarri multzoak kontuan
hartuko ditugu.
5.3.2.6. Iraganeko adizki trinkoetako erroan ohiko -e-z gain -a- ageri zaigu
batzuetan eremu honetako hizkeretan; aspaldiago aldaera -e-dunak zerabiltzan
Beriainek: eegon, eebillen, eeuden; 1729ko predikuan ere, berdin: zeizo, zeude, zeuea
(167). Gerora zail da ezaugarri honen arabera banaketak ezartzea, eremu anitzetan bi
sailetarik baitago datuetan; adizki trinkoan -a- agertzeko arrazoia analogia morfologikoa ala asimilazio mekanikoa izan ote den da jakin beharko litzatekeena. Gofierrian, esaterako, aditz jokatu batzuetan -e- dugu Munarritzen sortuJ. M. de Iberoren
lanean: eebille (94), eego (92), nengo (238), eequien (233), eerifon (692); halaz ·ere, zaude
'zeuden' dakar (97), non morfologiaz landako eu > au aldaketa gertatu ahal izan den,
alegiazko laudequen 'leudekeen' (671) adibideak erakusten duenez; fozquelarie 'zeuzkalarik' ere ageri da (93), non agian (eu » .au > ou > 0 egon daitekeen; antzera, zoquen
'zeukan' dakar beste prediku batek (Pre I, 140). "Ekarri" aditzean, ordea, -a-dunak
ditugu, J. M. de Iberoren adibideak lekuko: zaeazquitela 'zekartzatela' (243), zaearra
'zekarren' (243), zaearte 'zekarten' (243); pentsa ote daiteke analogiarekin zerikustekorik batere ez duen e - a > a - a asimilazio mekanikoa gertatu dela? Gofiiko Ebanjelioan -e-dunak ageri dira: eegolariquen (129 eta 131). Markotegik zauquen 'zeukan'
dakar (231) eta zauden 'erlat. zeuden' ageri da beste idazki batean (Elizk, 166), baina
adibide hauetan ere eu > au gertatu ahal izan da; beste prediku batek zeuden dakar
(Pre Ill, 155).
Gesalazko Muzkiko idazkietan ere antzera: cego (382) dugu batetik, baina baita
zauquen 'zeukan' (384, 387) eta zaude 'zeuden' ere (382). Oltzako Iberoko gurutzebide kantuan ere, berdin: zure penes zaueaten lastimagatie (148), baina eego, bada, beterie
odoles aurpeigztia (149). Elkanoko Lizarraga iduri du -e- duen eredu zaharragoari jarraitu zitzaiola: zebilaldie (1984: 87), eego (82), etzeude 'ez zeuden' (212), zequielarie (112),
nequie (212), zetorla (141), eeuedten (erlat., 124), eeueana (134).
Goiti badira -a-dunak: bazabillen, banakien & bazaukuen 'bazeukan' aldaerak
dakartzate Txulapaingo Nabazko emaitzek eta hipotetikoan ere balaki dugu. P. Salaberrik dioskunez (ahozko lek.), Basaburuko Beramendi-Udaben ere badira adibideak: nallen 'nenbilen', zinakin 'zenekien' ... Ezkabarteko dotrinan bietariko adibideak
ditugu: zeuden (380) / zauden (382, 383); egungo mintzoan, zdbillela bildu da Anotzen (Artola 1985: 107); Baztanen, esaterako, -a-dunak dira aldaerak, eta Ultzaman
ere, nagusiki -a-dunak dira: nakin 'nekien', zakin 'zekien', zagon, zabillen -baina
zebilan 'zebilen', zeon & zion 'zegoen'-, naukin 'neukan', zaukin 'zeukan' (Ibarra
1995b). Erroibarren ere badira: nagon, zauke, baldin bazabillen (Ibarra, argitarag.),
baina idazki zahar batean ageri diren aldaera gehienak -e-dunak dira: baieequin, eeucan, eegon, cegonic, cebilzan, bacequien (Satrustegi 1987: 264-6) / zabilzan (266). Aezkoan aditz batzuetara -a-dunak hedatu dira -ndkie 'nekien', zakdrre 'zekarren'-, baina
ez Bidasoa alderdiko hizkeren mailaraino: zeo 'zegoen', nengo & nindeo 'nengoen'.
Bestalde, Zuazok dioenez ekialdeko hizkerekin batera dator Sakana osoa Burunda
barne iraganeko trinkoetako -a- horretan (1998: 220). Erizkizundia-k, esaterako,
ban"akien dakar hala Arakilgo Uharten nola Irafietan.
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5.3.2.7. Nor-Nori aditz saileko iraganeko nahiz oraineko adizkietako -ki- artizkia
eremu honetako hizkeren ezaugarri nabarmena dugu. Ezinbestean garai oso desberdineko datuak baliatzen ari garenez, diatopia eta diakronia nahasten ahal zaizkigu,
eta ondorio dialektologiko okerrerara irits gairezke. Dena den, hizkera guztietan XIX.
mendean oraineko adizkietan ez agertzea aipagarria dela uste dugu.
Iraganeko aldaeretan mendiaz bi alderdietan dugu; hona mende honerako Andimendiaz bestaldeko adibide batzuk: zaki(g)un 'zitzaigun' (Lizarraga, Etxarri, Arruazu), zakion (Irafieta), zakion (Ihabar) eta zaikion & zaion 'zitzaion' (Urritzola).l5
Andimendiaz harat, berriz, XIX. mendeko bigarren erdialdeko Oltzako eta Gofiiko
zekide & zekire 'zitzaidan' nahiz Gesalazko Muzkiko XVIII. mende bukaerako cer guertatu cequio 'zitzaion' aipa ditzakegu (381). Eguesibarren eta Garesen ere zekio dakar
Bonapartek. Erdialdetik Imozko Eraso eta Muskitzera,16 Atezko Beuntzara, Ezkabarteko Anotzera, Odietara eta Anue ibarreko Egozkue eta Leazkuera hedatzen da eta
ekialdetik Erroibar edo Artzibarreraino, baina ez Aezkoara.
Sakana alderdi horretan, ordea, oraineko adizkietan dugu ezaugarri hau: Aranazko eta Ergoieneko adibideez gain, eztakie 'ez zair' sailekoak ditugu Ihabarren, esaterako, edo Gamindek Uharten bildu dazkio 'zaizkio' (1985). Burundan iraganekoetan
baizik ez dira ageri -ki-dunak, baina zizaidan, zizaizun sailekoekin lehian, beti ere
(Zuazo 1994: 333). Gogoan izan bedi Bonapartek Irurtzunen oraineko adizkietan bi
sailetakoak bildu zituela, hala zaide nola dakit (Arakama 1994: 581); ondoko Gulibarko Larunben, ordea, zaio bildu du Artolak (EAEL), eta zaide, zaizu zayo saila Zian.
Imozko Etxalekun ere dakio erabili izan da orain artean, baina egun zaio entzuten da
(Ibarra 1995b: 423-4).
Andimendiaz hegoaldeko eremuko hizkeren filologia ezagutzarako garrantzizkoa
da adieraztea Gofierrian XVIII. mendeko idazkietan -ki- morfema agertzea hedatuago
zegoela beranduagoko lekukotasunetan baino. J. M. de Ibero idazleak oraineko aldaeretan ere badarabil, egun Sakanan gertatzen den bezalaxe: cerengatic atraco daquizquizu eingiruec (93); eSfaquezu in gauce andiagoric eta zure arimeri iago valietuco daquionic,
nola obedicea (111); belaurico ssarrifen daquizquio ceruen (245). Baina bestelakoak ere
badarabiltza: arguitu ceio mundueri egun dichoso eta deseatu au (96); ematen ceigu entendafera (241). Iraganerako ere badarabiltza aldaera -ki-dunak gure idazle munarriztarrak, jakina: convertitu cequizquiola gozo, eta alegrie andi betean (97). Orainekoetan ageri
zaigu "Muruzabal1751" izeneko testuan ere: escapacen daquio (90). Hegoaldera Gesalatzen ere oraineko aldaeretan ageri da artizki hau XVIII. mendeko testuetan: cumplituco daquiote (372), nola atera beadaquio [sic} aungui negocioric? (388), gogorcen daquiote
vioza (3"89).17 Baita Itzarbeibarko U tergako dotrinan ere: pertenecicen daquio & pertenecicen daizquio (204). Halaz ere, Garesko datuetan iraganean -ki- beharrean zaiko
'zitzaion' "dakar Bonapartek (Ondarra 1.982: 173), eta baita Oltza eta Gofiirako ere
J

(15) Analogikoa ez bada, "*edin"-i zor dakioke -i- hori, agian.
(16) Ultzaman egun ez omen da erabiltzen baina lehenago bazela dirudi (Ibarra 1995b: 425).
(1 7) Konpletiboko perpausaren osagarri gisa ere ageri da: eztaiteque gertatu faltatu daquizun viarco
egune (380); ezala permititu suceditu daquioten olaco desgracie (390). "Na(h)i" aditzarekin ere ageri cia Gofierrikotzat hartu dugun testu batean: Jangoycoari nei dequiola (l\fur, 88).
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(Ibid.). Ordea, Elkanon, zaiko 'zaio' oraineko aldaera zen (Ondarra 1982: 172) eta iraganekoa, berriz, zaikio.
Aipagarria da, bestalde, itxuraz oinarria *edin duten adizki batzuk badirela lehen
aldiko -ki- ereduan: J. M. de Iberok aparecitu ceiquio demonio 'zitzaion' (92) nahiz etorri ceiquizquigu 'zitzaizkigun' (235) dakartza; predikuetan ere badira honelako aldaerak: ece antigoegui erran ceiquiotela 'zitzaiela' (141), cer guertatu ceiquion ill ondoan
juicioan (152); ikus Salaberri (1994: 12, 10. oh.). Oltzako Iberoko kantuan ere berdin: Emen minzatu ceiquioten Christ01l'en Magestadea Jerusalengo alabai (150). Utergakoan bezala, Gesalazko testuetan oraineko adizkian ageri da: deiquiote 'zaie' (380).
5.3.2.8. "Joan" aditzaren oraineko aldaera trinkoetan ere aldea dago gure eremuko hizkeretan: 18 Gofierrian ez bezala niyue, gue, diyue saileko adizkiak ditugu Ergoienean. Ondoan nue, gue, due ditugu Lakuntzan eta Etxarrin, eta nua, ua, dua Arbizun.
Arakilgo Arruazun eta handik ekialdera - Txulapainen, Odietan, Ultzaman, Anuen,
Esteribarren, Erroibarren- no(a)ye, go(a)ye, do(a)ye sailekoak ageri zaizkigu. Gofierriko aldaerak ere sail honetakoak dira; hona testu zaharretako lekukotasun batzuk,
erlatiboko edo konpletiboko atzizkia gora-behera: noien (Ib, 255), noyen (Pre IV, 161),
goye (agint., Ib, 178), doie (Ib, 656), duaie (Mar, 236), doielaric (Pre 11, 147), doiela (Pre
IV, 163).
Gofierrian nora)ie, go(a)ie edo doaie berranalizatuak ditugun arren, hauen analogiaz sortu gOt;f,zi, zoazi, doazi saileko pluralik ez dagoela aipatu behar da; pluraletan
Beriainen -noaye, ohaye baina doacenac- eta Elizalderen testuetako egoera bera aurkitzen dugu: nola doacen gure egunec (Pre IV, 161), baina doiela S(a)n Franciscoco Guardianoaren gana (Pre IV, 163); zuas (agint., Pre 11, 156).19 Bada Markotegiren
agintezko aldaera berezi bat singularreko bigarren pertsonakoa, -a duena: zoaza
(229); J. M. de Iberok ere badarabil -a hirugarren pertsonako pluralean, eta ez agintezkoan gainera: eta beitoaza Glorieco descansu eternora (253). Halaz ere, erlatiboko
atzizkia dagoenean iduri luke J. M. de Iberok darabilen adizkia "doaz" zaharra dela:
infernure erorfera doacenac (240), anditus dacen becela (673). Halaz guztiz ere, hemen arazoa diakroniakoa da gehiago dialektologikoa baino.
Gesalatzen ere antzera gertatzen bide zen: duei 'doa' ageri zaigu singularrean
(378), bokal epentetiko berria agerian duela, egituraren banaketa hau ohikoena ez
izanik ere, eta baita dueiela (379) ere; bigarren pertsonan zuacelaric (379) dakar, analogiarik gabe, itxuraz. Eguesibarko J. Lizarraga ere egoera zaharrarekiko leiala da
gehienik: doaz (1984: 123), goaz (144) eta zoaz (204) dakartza; halaz ere, bada haren
lanean berrikuntzaren arrasto bat ere, hirugarren pertsonan hain zuzen: Sanduac,
ernendic doacfnac J angoicoaren fedean ta amorean (145).
xx. mende hasierako Txulapaingo Nabazko emaitzetan zoazi ortik ageri da, pluraleko aldaeretara -i analogikoa iraganik (Erizk). Berriki Beorburun goazi, zoazi eta
doazi & dazi bildu dira (Gaminde 1985) eta -i daramate pluraleko oraineko adizkiek
(18) Sakanako adizkiak Gaminderen lanetik hartu ditugu (1985) eta Gofierrikoak XVIII. mendeko
testuetarik, ez baitzuen Bonapartek aditz trinkorik sistematikoki bildu.
(19) Zuas, zuas madariquetue Infernuco su eterno artara pasartean; lehen pertsonako pluralean guazen
(agint., Mar, 236) & guacen (agint., Pre I, 139) ditugu.
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baita Odietan, Ultzaman, Anuen, Esteribarren eta Erroibarren ere; Aezkoan -adunak hasten dira: gaza, zaza eta daza. Sakanan konplexua da kontua: Ergoienean
gute)ze etadu(e)ze erabiltzen dira, baina baita zuez zaharragoa ere; funtsean hori bera
da Etxarrin eta Lakuntzan gertatzen dena; aldiz, Arbizun guez, zuez, duezte dugu, eta
Arruazun goazte, zoaz eta doazte; Uharten erregularragoa ageri da: gazte, zazte 'zoaz' eta
dazte; Irafietakoa da hurrengo saila: gaze, zaze, daza & dazte.
5.3.2.9. "Ibili" aditzean Nafarroa Garaian berranalisiaren eraginez sortu ziren
'dabil + bokala' erako adizkiak Gofierrian ere ageri zaizkigu: emen otsoa dabille dakar
]. M. de Iberok (682) eta Markotegiren idazkietan ere bada adibide bat: zain dabilla
buelta ematen loi ziquiiian sarturic (234). Eguesibarko J. Li~arragaren lanean ere bada:
dabilaldic (1984: 124), non aukera bakarra 'dabiIa-laik' banatzea den. Beriainen eta
Muzkiko Elizalderen lanetan ez dago aukerarik jakiteko, baina 1609ko Irufieko olerki sariketara aurkeztu zen loan de Eli<.;;alderen idazkian dabilla carriquetan dakusagu
(Kerejeta 1991: 165), berranalisi eta guzti. Egungo mintzoan erdialdean Ultzama eta
Anue inguruan nabille, dabille, gabiltze eredukoak ditugu (lbarra 1995b: 474), eta
Esteribarren na(b)ile, da(b)ile, ga(b)iltze bildu ditu Gamindek (1986: 197). Ekialdera, egungo Aezkoako mintzo bizian neila, yeila, deila sail berritua erabiltzen da.
Andimendiaz bestaldera berranalisirik gabeko aldaerak ditugu Burundan -nail,
dail, gabiltza- eta baita Etxarrin, Arbizun eta Lakuntzan ere; Ergoienean na(a)ille,
da(a)ille, ga(a)iltze saila dago eta baita Arruazutik eskuin Uharten eta lrafietan ere.
5.3.2.10. "Etorri" aditzeko aldaera trinkoak agintezko testuingururako gelditu
dira Gofierrian Nafarroako beste leku anitzetan bezala eta "eldu izan" egiturak ordezkatu ditu: datozela socorrizera dauqueten necesidade andia (Mar, 226); zatoste Salvadorearengana, ece emanen dice medioac (Pre V, 164); zatoste bada con/ianza andierequi (Ib, 678);
atoste niri contu ematera (Tb, 246); atoste, bada, erranen dicet (lb, 677).20
Puntukaritasuna honela adierazten da: absolvi dezaque penitente danzutassunarequi
eldu denari edozain confessorec (Mar, 240); eta ni gaur Jangoicoaren celo ardiente batequin
eldu naiz empenaturic arrancacera ene oyenten animoetatic descuido pernicioso au eriocearena
(Pre 11, 145). Salbuespena dira egoera zaharragoaren lekuko diren hurranen bi adibideak: Norc pensatu ere bear du, datocela arren arimera Trinteteco iru personac? (lb, 237);
erran zadazu... nola bear bada erremedio bague negar eguiiien duzun datorren urtean! (Pre
IV, 158).
Olloibarren ere "eldu izan" egitura ageri da: eldu den illerako; xeietik eldu dere
(Erizk). Gesalatzen ere "eldu izan" egitura erabiltzen zen: icusico dute nube batean eldu
dela Christo juzgacera potestade eta Magestade andi vatequi (383). Aldaera zaharrak
agintezkoetarako gelditu ziren Gesalatzen: zatozte juzgaturic izatera (385). Eguesibarko J. Lizarragak ere "eldu izan" zerabilen: Jangoicoaren escutfc, escu onetfc eldu dd:
artu ongui aldco escutfc becala (1984: 121); halaz ere, badira erabilera zaharraren adibideak Lizarragarengan: ceren trabdjuac, direnac direla, baitat6zi J angoicoaren escutfc
(20) Ohar bedi agintezko bigarren pertsona pluraleko aldaerotan z- galtzea edo disimilatzea litekeena dela ]. M. de Iberoren idazkietan; Euskal Herriko erdialdeko hizkeretako aldaerara jo ote du idazleak? 1609. urteko Irufieko olerki saritu bateanfatosteJ fatosteJ nay badufuejan dugu (Kerejeta 1991: 165)
eta zatoste dakar 1729ko predikuak ere (168); egun zato eta zatozte erabiltzen dira agintezkoetan Erroibarren eta Aezkoan, esate baterako.
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(1984: 118); ohart -i analogikoaz. Beriainek nator, dator saila zerabilen; eldu 'iristea'
da haren lanean.
Burundan ordea, lege zaharrari jarraitu zaio eta aldaera trinkoak gorde dira.
Gamindek Iturmendin bilduak dira nator, dator, gatoz, zatoz, zatozai & zatozei eta datoz
(1985); Olatzagutian eta Altsasun ere bildu zituen sail honetakoak; Echaidek Burundako Ziordian 6nutsd dat6r (1989: 321) dakar. Ez da honelakorik Ergoienean ezta
Etxarri, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uharte edo Irafietan ere: Unanun onutz eldu uk
bildu zuen Echaidek eta guk geuk ere horrelakoak entzun ditugu herri horretan.
Echaidek berak Lakuntzan eldu die onotz bildu zuen; Murginduetan ez zen erantzunik
bildu. Handik eskuin Txulapaingo Nabatzen eldu den illebeterako ageri da; Ezkabarten ere bildu dira adibideak: Nik, bdsta... ezin b6ta ni6n gaiiera; eta giz6n bdt Makerre(i)ngua, ildu zen kdrro bateki... egurreki, t'esperdtu nuen, gzzon ore drard erdetsi drtio
(Artola 1985: 108); horrelakoak erabiltzen dira Odietan, Ultzaman, Anuen eta ekialderagoko ibarretan ere.
5.3.2.11. "Izan" aditzaren orainean Olloibar, Oltza, Gonerri eta Gesalazko gada &
zada eta Elkanoko gara & zara ditugu aIde batetik, baina Garesko gare & zare berranalizatuak bestetik (Ondarra 1982: 176); zaku berean sar dezakegu Elortzibarko
Zabalegiko 1785eko predikuko zare ere (Yrizar 1992: 26). Bestaldera, goiti, gara eta
zara ditugu beti Txulapaingo Nabatzen (Erizk), Ezkabarteko dotrinan, Odietan,
Ultzaman -Imotz-Basaburuetan gaa, zaa-, Anuen, Esteribarren eta Erroibarren;
ezaguna denez, Aezkoan gira, zira eredu analogikoa erabiltzen da. Andimendiaz bestaldera gaa & zaa ditugu Burundan -baina Olatzagutian gada & zada-, Ergoienean, Etxarrin, Arbizun, Lakuntzan, Arruazun, Uharten eta Irafietan; Ekialdeko
Arakilen ere za(a), gaa bildu dira Ihabarren eta gea & ze(r)a Urritzolan. Dirudienez,
beraz, soilik hegoaldean garatu ziren gare, zare ereduko aldaera berranalizatuak.
5.3.2.12. "Izan" aditzean Nor saileko pluraleko adizkietan -de morfema pleonastikoa eransten da inoiz Gonerriko idazkietan: dirade (Mar, 227; Pre Ill, 153 eta 155;
Pre V, 165). Oltzako Iberoko otoitzak ceiii cruela zarade zu dakar (151). Elortzibarko
1758ko Zabalegiko prediku batean ere ezaugarri hau ageri zaigu: dirare. Elkanoko
Lizarragak ere bazerabiltzan honelakoak: zarade, garade, dirade (Yrizar 1992: 26-7 eta
474). Aipa dezagun dirade biziki nagusitzen dela Beriain .utergarraren bi lanetan,
qaina ez dela honelako adizkirik ez XVIII. mendeko Utergako dotrinan ezta Garesko
Bonaparteren XIX. mendeko datuetan ere. Gesalatzen ere ez dago honelako adizkirik
ez Elizalderen dotrinan ezta XVIII. mendeko Muzkiko predikuetan ere. Nafarroako
erdialdean dirade & dirare txandaka ageri dira Ezkabarteko 1771ko udal agiri batean
eta ~erriki, 1987an, Koldo Artolak giiiaden aldaera bildu du Odietako Erripan (Yrizar 1992: 82), baina O. Ibarrak ez du Ultzaman honelakorik entzun (1995b: 417).
5.3.2.13. Nor-Nori-Nork sailean *-i- erroa darabilte Andimendiaz hegoaldera
dauden ibarretako hizkerek; iparrekialdera daudenek ere bai, Arakildik abiaturik
Esteribarreraino. Erroibarren dakot 'diot' sailekoak agertzen hasten dira, eta baita
hegoaldetik Artzibarren ere; gauza jakina da Aezkoan -ako- eredua dagoela. Mendebaldean, Ergoiena eta Burunda alderdira hurbiltzen garen bezala, *eradun oinarritik
eratorritako adizkiak ditugu. Lizarragako eta Goniko adibideak ezarri ditugu erakusgarri, baina oroitarazi behar da Etxarrin ere, esaterako, erabiltzen direla doot, doo,
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doogu, doobie erako adizkiak (cf. Karasatorre et alii 1991 eta Maiz & Mundifiano
1998). Onddo-onddoan, Arbizun eta Lakuntzan, diot saileko adizkiak erabiltzen
dira.
Lizarraga: doot 'diot', doozu 'diozu', doo 'dio', doogu 'diogu', doozie 'diozue~, doore
'diote', duut 'dit', duzu 'dizu~, duugu 'digu, duzie cdizue' eta doore 'die' (Yrizar 1991:
416).
Gofii: diot, diozu, dio, diogu, dioze, diote, dere, dizu, digu, dize eta diote (Yrizar 1992:
,537).
5.3.2.14. Nor-Nori-Nork saileko adizkietan pluraleko -zki- zaharra edo -it- morfema analogikoa erabiltzen dira Nafarroan; hizkera batzuetan, gainera, biak ageri dira
adizkietan; esaterako, Ergoieneko Lizarragan -zki- dakusagu batzuetan: duuzkit 'dizkit' , duzkizut 'dizkizut', baina baita -it-ekin zerikusia izan dezakeen -ez baitezpada,
hala ere- tt- ere: dezu 'didazu' baina ttezu 'dizkidazu~ (Gaminde 1985). Oinarria
*eradun duten Etxarriko Nor-Nori-Nork-eko adizki laguntzaileek -zki- nahiz -tzamorfema pluralgileak onartzen dituzte: doozkiyot & dootzat, doozkiyok & dootzak, doozkiyobie & dootzabie (Karasatorre et alii 1991: 48). Uharte Arakilgo dotrinan -it- ageri
zaigu: dityidazule, dityizun, cityigun, tyiogun (Arakama 1994: 581); ekialdeko Arakilgo datuetan ere -it- nagusi da: ttizu 'dizkizu', zittizun 'zizkizun' Urritzolan eta ttizut
'dizkizut', nittizun 'nizkizun' Ihabarren, esaterako. Eskuinera, Gulibarko Zian ttio
'dizkio' bustiduraduna dugu, baina Txulapaingo Nabatzen tio ageri da (Erizk), Odietako Latasan bezala; ttio bustia, berriz, Odietako Gaskuen. Ezkabarten tigu 'dizkigu'
dugu dotrinan (381); tiozu eta tiogu ditugu Anozko egungo datuetan ere. Imotzen eta
Basaburuan -zki- eta tt- erabiltzen dira, eta Ultzaman eta Atetzen tt-; Anuen busti
gabeko t-dunak dira pluralak, Esteribarren bezala; Erroibarren daizko & daizkio saila
hasten zaigu, baina badira bestelakoak ere: Mezkiritzen dizkio / zitio, nitio bildu ditu
O. Ibarrak (argitarag.); Artzibarren iduri luke ez direla -it- eredukoak ageri; Aezkoan dazkio, dazkit, zazkio, nizkio saileko -zki-dunak erabiltzen dira.
Andimendiaz hegoaldera dauden ibarretan Bonaparteren garaian -zki- nahiz -itmorfemak erabiltzen zirela dirudi. Garesen orainean bi sistemak erabiltzen ziren,
dizkiot eta tizut 'dizkizut' baititugu. Gonerriko testuetan denetarik dago: tiot edo
citio Ebanjelioan, dizquion & dition Markotegiren lanean, baina soilik dizquio & dizquit & dizquizut saileko eredu zaharra J. M. de Iberoren idazkietan. Mende bete
beranduago, Bonaparteren datuen arabera hala -zki-nola -it- erabiltzen dira bai
Oltzan eta bai Gonerrian, zeharkako objektua zein den: esaterako, nizkizu / nitio
bitasuna dugu bi ibarretan; gisa berean, zizkizu 'zizkizun' dugu Oltzan eta Gonin,
baina baita zitigu 'zizkigun' ere. Arras hegoaldeko den Gesalatzek kontserbatzaileago dirudi, eta Martinez de Morentinen testuetan garbi ikusten da -zki- erabiltzen
zela: dizquiola (386). Lehenagokoak diren Elizalderen dotrinako adizkietan ere -zkidugu: dizquio (68), dizquigute (78), dizquigu (90). Mende bete lehenago idatzi zuen
Beriainek ere -zki- sailekoak zerabiltzan hala Tratado-an -dizquiogun (19)- nola
dotrinan: erraten dizquigun sentidoan (85). 1729ko pred-ikuan ere dicquio eta dicquiote
dakuskigu, baina ]oakin Lizarragaren testuetan eredu berritzailea dugu: ditio 'dizkio', tida 'dizkit', tigu 'dizkigu', tiot 'dizkiot' ... Elkanon tiot, tiozu, tio eta abar bildu
zituen Botiapartek.
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5.3.2.15. "*Ezan"-en pluralean -zki- morfemak ohiko -it- ordezkatu du geure eremuan XVIII. mendearen inguruan. Muzkiko Elizaldek darabilen ohiko balitz 'balitza)
aldaeraren ordain -batec eraman baliz Sagrarioco Ostia guciac... (75)-, Elkanoko J.
Lizarragak '-za- + -zki-) egitura berriko aldaerak dakartza: ta jirmedgo, ezi icus balfzqui bfguis (1990: 178). 1729ko predikuan ere antzera gertatzen da ahaleran: norc erran
lezqui zure alabanzac dignoqui (170); hurrengo ahaleko aldaera J. M. de Iberorena da:
erre, eta egosi beiguezazqui Ibaikaitzake) (668). Gofierrikotzat hartu dugun Muruzabalgo 1751ko predikuan aginteran ere pluraleko -zki- aldaera ageri da: instruitu bezazqui ta mogui bezazqui... castigue bezazqui (91). Bonapartek bezki dakar Elkano, Gares,
Oltza eta Gofiirako, ordea.
Gofierrian aldaera osoagoak ageri zaizkigu subjuntiboko adizkietan Nafarroako
beste leku batzuetan baino: dezazquigun batek (Mur) edo dezazquiela batek (Mar,
232) nabarmen erakusten dute laburdurarik ez dela izan eta '-za- + zki) oinarria
osorik gorde dela. 21 Oltzako Iberoko gurutzebideko otoitzean ere aldaera osoak
ditugu: intencio chusenarequi eguin dezacquiden virtutearen obrac (148). Beste leku
batzuetan, de-ren ohiko galeraz gain, adizkiaren barreneko atal bat galtzen da,
ekialderagoko Aezkoako errezkifla 'erre ditzala' edo ermazkitfla 'eraman ditzatela'
lekuko (earnino 1997: 444). Markotegiren al dezazquien 'ahal ditzakeen' adibidean ez bezala (231), Gofierriko hurrengootan de- galtzen da, baina ez da laburdurarik gertatzen adizkiaren barrenean: iguiri zazquic (Eb, 130), errespeta fazquigule (Ib,
105), ai fezquizu... consejuec (Ib, 109). Laburdura hori Eguesibarren gertatzen da,
hurrengo agintezko adizkiak lekuko: zkizu, zkik, zkin; Garesen, Oltzan eta Gofiin
zazkizu, zazkik eta zazkin bildu zituen Bonapartek (Ondarra 1982: 217). Gesalatzen ere sinkoparik gabeko aldaerak ageri dira: botatu dezazquigun (386), barcatu
dezazquidala (390), confesa zazquigun (389). Gofierritik eskuin, Ezkabarten -zagabeko aldaerak ageri dira pluralean: barca dezquiguzu guri gueren zorrac (379);
Erroibarko dotrina batean sinkopa nabarrnena dago: ersquigun, segurazquigun
(Satrustegi 1987: 267). Artzibarren bietarik di tugu U rizko dotrinan, mailaka:
erranzquizu (28) / az dezquiten (46).
Ipar Euskal Herrian ere bada -zki- pluralgilea aginte adizkietan subjektua bigarren pertsona denean bederen: berrikuntza hau Lapurdiko ekialdean eta Nafarroa
Beherea gehienean betetzen da.
5.3.2.16. Euskal Herriko hainbat eta hainbat hizkeratan, esate batera Eguesibarren, pleonasmoa gertatzen da uedun" aditzeko "dituste" aldaeran subjektua eta osagarri zuzena hirugarren pertsonako pluralekoak direnean. Hegoaldera, Garesen
(di)tuzte bildu zuen Bonapartek eta dituste dakar Utergako dotrinak ere; hori bera da
hegoaldeko gure beste hizkeran, Gesalazkoan, nagusi ageri dena: dituzte & dituste
(374, 384); halaz ere, behin ditute berria dugu: cer pauso ibili dituten (384). Gofierriko

eta inguruko hizkeretan, ordea, ez da pluraleko -z-rik ageri, osagarri plurala adizkiko hasierako t-k markatzen du: tufe 'dituzte) da Bonapartek Gofiin eta Oltzan bildu
.zuena; halaz ere Oltzako Iberoko kantuan Udituste" zaharra ere ageri da: conceditu
ditusten indulgencie guciec (146)-; Gofierriko J. M. de Ibero idazleak ere, aldaera zaha(21) "Edun" sailekoetan ere gerta liteke,]. M. de Iberoren zinduzquite 'zintuzten' (243) lekuko.
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rrak zerabiltzan, dituste eta tuste, hain zuzen, ez **tute. Beriainek ere dituste / dituzte
sailekoak erabili zituen, eta (di)tuste da 1729ko predikuak dakarrena.
Arakilen bildu diren aldaerak txistukaririk gabekoak dira: ekialdeko U rritzolan
ttute/ittute eta Ihabarren eta Irafietan ttute erabiltzen ziren. Sakanan sistema aldatzen
da: tubei dugu Burundan eta ttubie Etxarrin eta Arbizun; ttue Ergoieneko hiru herrie-

tan erabiltzen da eta Lakuntzan,22 Arruazun eta Uharten ttube. Ekialdera, Gulibarko
Zian eta Larunben eta Txulapaingo Beorburun ere ttute biIdu da -eta iraganean
zittuten, Larraunen bezala (Artola 1992: 216)-, baina ibar bereko Usin tute, bustidurarik gabe, Odietako Latasan bezala; Odietako Gaskuen bietarik dago, ttute eta
.tuzte; Ezkabarteko Anotzen, berriz, tute / ditute. Anuera orduko tuzte ageri zaigu Aritzun, nahiz UItzaman, oraino ttute / zittuten dugun (Ibarra 1995b: 435); Esteribarko
mugan dagoen Egozkuen tute' bildu da. Esteribarren tute dugu rragin, tute & tuzte
Eugin eta Erroibarko Zilbetin ere tuzte ageri da; Erron, berriz, tute eta tuzte, biak erabiItzen dira, Mezkiritzen bezala, baina Lintzoainen tuzte dago soilik, Aezkoan bezala. Artzibarren tute-ren arrastoak badira, baina (di)tuzte edo tuste ez dira faIta
5.3.2.17. AIderdi honetan ohi denez, iraganeko ahaIeko adizkietan -eza- gabeko
aIdaerak zerabiltzan Nor-Nork sailean]. M. de Ibero munarriztarrak bere idazkietan:
eSfuquela in 'ez zezakeela egin' (110), errespondatu cinduquie 'zenezakeen' (101). Bigarren predikua izendatu dugun idazkian ere bada: desafietu zuquia (146). Bonapartek
Oltza eta Gofiirako honelakoak dakartza zerrendetan: nik atzo xan nukea (Ondarra
1982: 174). Olloibarko inkestan ere bildu zen honelako adibide bat: etzukia in. Itzarbeibarko Garesko datuetan ere badira honelakoak: nik atzo jan nukea & Pedrok jan
zukea (Ondarra 1982: 173). Eguesibarren ere erabiltzen ziren sail honetako aldaerak
eta ekiaIderantz hedadura jarraia dute egungo Erroibarko mintzoan; Aezkoan baita
oraineko aldaeretan ere (earnino 1997: 246 eta 445). Guk dakigula ez dago Andimenditik iparraldera honelako adizkirik ahaIeko sailean. Etxarrin, esaterako, nezaken
& zezaken sailekoak ditugu (Karasatorre et alii 1991: 53).23
5.3.2.18. Hala Gofierriko nola Oltzako hizkeretan, bigarren pertsonapluraleko
aldaera zindue-ren analogiaz agian -gindue-eta tarteko direIa- badirudi indue sortu
dela singuIarrerako Nor-Nork sailean iraganean; hondarreko hau yue jatorrizkoarekin
batera txandaketan ageri zaigu bi ibarrotan. 24 Eguesibarren eta Garesen ere yue /
indue dugu. Ez dago honelako adizki analogikorik Burundan, Etxarri-Arbizun,
Ergoienean, Lakuntzan, Arruazun, Uharten edo Iranetan, ezta ekialdeko Arakilen
ere: Urritzolan yun eta Ihabarren yuen. Gulibarko Zian eta Txulapaingo Beorburun
ere ez dago: yuen erabili izan da. Antzera Odietan: Latasan yuen eta yuenen eta Gaskuen soilik yuen. Ezkabarteko Anotzen ere ez dago adizki berri hori, yuen baizik;
Ultzaman, Atetzen, Anuen, Esteribarren, Erroibarren, Artzibarren eta Aezkoan ere ez
da ageri.
(22) Lakuntzan azken -e hori luzea da. Esan dezagun, bestalde, cituten dugula Lakuntzako hausterre
eguneko prediku zahar batean (Satrustegi 1987: 234).
(23) Ez dakigu Gastesi irafietarrak darabilen ecin ocultatu zuquien here aurpeguico sefialie (58) adibideko cczukien" hori Arakilen arrunta izan ote den, baina Uharte-Arakilen honelako aldaerez galdezka ibili
den Jose Luis Erdoziak ez du honelakoen arrastorik aurkitu.
(24) J. M. de Iberok ifiuen '[eg]in + yue + -en erlat.' dakar adibide batean (684).
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5.3.2.19. Ekialderago dauden beste hizkera batzuetan ez bezala, ahaleko adizkietan ez da errepikatzen Gofierriko datuetan -ke aditz morfema: zakegu, zakezu,
zakeze ditugu Gooin eta zakegu, zakezu, zakezie Oltzan (Ondarra 1982: 213). Gesalatzen ere, predikuak lekuko, ez da errepikatzen: dezaquezu (381), eztezaquegu
(377).25 Bestalde, Garesen bilakabide hau bazela esan den arren (Ibarra 1995: 301),
ez dirudi erabili den erreferentzia -(Bonaparte 1990: 241)- egoki eman denik;
Ondarrak argitaratu Bonaparteren adizki zerrendetan zakezu soila dugu Garesen,
Eguesibarko Elkanon bezala (1982: 213). Goiti, Imotzen ez, baina Basaburuan eta
batez ere Ultzaman ezaugarri hau badago (Ibarra 1995b: 439); Ezkabarteko Makirriaingo dotrinan ere bada; hona adibide bat: aparta baitechaqueguque (384 eta 400).
Mendebaldera Arakilen ere badago ezaugarri hau, Irafietako zakeauke -[sic], cf.
Gaminde (1985: 87)- 'dezakegu' eta zakezuke 'dezakezu' aldaerak lekuko. Ekialdetik dukeen hedadurarako Ibarraren iritzia dugu orain (argitarag.): Gamindek Anueko Egozkuen, Esteribarko Eugin nahiz Erroibarko Mezkiritzen dezake(g)uke,
dezakezuke, dezakezieke sailekoak bildu zituen arren (1986: 190), O. Ibarrak Esteribar-Erroibarretan ez ditu inoiz entzun eta herrian ez direla erabiltzen jakin du EugiIragi aldeko hiztun batengandik.
5.3.2.20. Gofii herrian Nor-Nori-Nork aditz sailean Bonapartek zizute 'zizuten'
eta dizute aldaerak bildu zituen, baina morfemen gurutzatzea ageri da]. M. de Ibero
idazlearen 1770. urteko prediku batean: Arraciorequi deitu citezu]esus... (243); orainean ere badu adibide bat bederen: egofico ditezu beren maldicioa (701). Berebat, Oltza
zendeako Iberoko kantuak zizkitezu 'zizkizuten' aldaera dakar: tiracan eranci zizquitezunean ceure bestidure sagratuec (151); Oltza herrian, ordea, zizkizute bildu zuen printzeak. Ez dago guztiz garbi, beraz, bilakabidea soilik Oltza alderdikoa den -eta
Izun bereganatu zukeen]. M. de Ibero gure idazle munarriztarrak- edota Gofierrian
ere erabiltzen ote zen.
5.3.2.21. Baldintzaren protasiko adizkiari -ke morfema txertatzea Euskal Herriko
erdialdeko hizkera anitzetan gertatzen dena da; esaterako, Gipuzkoaz gain Goizueta
aipa dezakegu (Zubiri & Perurena 1998: 130). Bonapartek ez zuen honelakorik bildu
ez Eguesibarren, ez Garesen, ezta Oltzan edo Gofiin ere, baina Gofierriko idazkietan
adibideak ageri dira: acabatu bear bttluque (Pre 11, 148), eman baliguque (Pre Ill, 152),
ezpaluquete vezela (Pre Ill, 153), ni banizeque confesorea (Mar, 238), eillegatu bacifieque
becela (Ib, 256), eta artas landara librafen bacinduzquique urquebeti (681). 0110n ere balitzeke bildu zen (Erizk). Gesalatzen ez da berrikuntza honen adibiderik ageri eta iduri
luke ez zela ibar hartaraino iritsi. 26
Mendiaz bestaldera, Ergoieneko Lizarragan ere bada ezaugarri hau: izango balitzeke bekela (SoIlS 1993: 112); fanko bazifieke Gertrudis (119). Arbizun ere bildu du
Echaidek nai baluke (EHHA). Arruazukoa cia aittek eman bali(u)ke dfrua (EAEL, 168).

Handik eskuin Ulrzama alderdian ere badira banitzeke, bagifieke bazifieke sailekoak,
J

(25) Halaz ere, bada adibide anbiguo bat, errepikatze hau adieraz lezakeena: An eseribieen eitu veeatarien culpae eta errausean escrivieearequi manifestatu cigu facilidade andierequi borratu dezazquiguquela (376);
hor dagoena 'diezazkiguke' baldin bada, ez dago pleonasmorik.
(26) Izan litekeen adibide batean ahaleko egitura dagoela dirudi eta ez baldintzako protasia: bada,
ezautu balezaqueveeatariec cer estado infelicen arquieen den, villatuco luque al instante remediue (387).
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banitze edo balitze sailekoak bezain erabiliak ez badira ere (Ibarra 1995 b: 419); hona
adibide bat *ezan-ekin: al banezake ifien nuke (439). Eskuinera ez da Aezkoan berrikuntza honen zantzurik ageri.
5.3.2.22. Behe-nafarreraz oraino gertatzen den bezala, Nor-Nori sailean 1- alegiazkoa ageri zaigu aztertzen ari garen eremuko mendebaldean ipar nahiz hegoan;
har bedi gogoan halaz ere, adibide batzuen eta besteen artean hi mendeko aldea dagoela. Gesalazko Muzkiko testuetan III balaquizu anaia bat ageri da (382) eta honelakoxeak bildu ditu 1. Razkinek Ergoieneko Dorraon 1989. urtean: bala(z)kit,
bala(z)kikln, bala(z)kiyo} bala(z)kigu bala(z)kizu, bala(z)kizie, bala(z)kiyorue. Baita
hurrengoak ere: lakit, lakikln, lakiyo, lakigu, lakizu, lakizie eta lakiyorue, baina ez
dakigu xuxen hondarreko hauek nola erabiltzen diren. Nor-Nori-Nork sailean XVII.
mendeko Urdozko zinean ageri zaigu: Eliza Sandu ontan escu egosten duenac Jaincoac
valemoque castigu (Satrustegi 1987: 53).
J

5.3.2.23. Gofierrian ez da batere arrunta zeharkako osagarriarekiko komunztadura hautazkoa izatea eta sintagma datiboaren marka adizkian ageri ohi da erabili ditugun idazkietan. Ebanjelioan adibide bat aurkitu dugu: eman citue ostatarieri (131).
Aditz ez errealekin ere badira bi adibide; nic contatu dezaquet zuegui nere Anayec Catalogo andi bet guizonena (Pre I, 140); disponitu zuenJangoicoac bere obra alaco ordenarequin,
bada desafietu zuquia siglo guciegui (Pre 11, 146).
Ezkabarteko Anotzen ere bildu da adibide bat egungo mintzoan: Makerrdingo
esk6lan, mdten tzuten yatera... aurrei, eskoldra yodten tzirenai (Artola 1985: 108). Halaz
ere eredua bestea da, komunztadura gordetzen duena: errdten tzien neri... : guaye!
(ibid.); izan ere, ezaguna dugu datibo komunztadurarik ez gertatzeko testuingururik
egokiena hirugarren pertsona dela eta horrelakoa da Anozko adibidea ere (cf. Ortiz
de Urbina 1994: 581). Erroibarren komunztadurarik gabeko franko adibide bildu
ditu O. Ibarrak eta guk ere bildu ditugu guti barzuk Aezkoan; Artzibarko aaibidea
dugu U rizko kristau ikasbideko hurranena: ori ez dezala niri galdein, ceren naicen, ignorantea (17).
5.3.2.24. Egun "Euskal Herriko ekialdeko hizkeretan erabiltzen den ahaleko iro- erroko adizkiak ezagunak dira Nafarroa Garaiko idazki zaharretan. Beriainek
diroque zerabilen (1621: 43); adizki bera ageri da -diro-rekin batera- Miguel de
Aldaz zeritzanak Irufiean 1609.ean egin olerkian ere (Kerejeta 1991: 163); 1729ko
prediku ezagunean ere eredu hau dago: guindiro (168); Erroibarko dotrinan ere diroque dugu (271). Aezkoako idazkietan ere ageri dira, egun entzuten ez baldin badira ere: ezpaitiro, eztiron Loperena orbaizetarraren dotrinan edota baiguirozque Ariako
dotrinan.
Bonapartek ez zuen honelako adizkirik bildu Elkanon, Garesen, Oltzan eta Gofiin
egin inkestetan eta Gofierriko idazkietan ere ez dugu beren arrastorik sumatu. Iduri
luke XVII. mendetik aitzinera galbidean. gertatu den eredu hau Nafarroa Garaiko
ekialdeko idazkietara mugatu dela; egun Zaraitzun entzun daitezke adizkiok erreinu
zaharrean eta baita Ipar Euskal Herrian ere.
5.3.2.25. Arestiko ezaugarriari gertatu bezala, XVIII-XIX. mendeetako Gofierriko
testuak idatzi zirenerako galdurik zeuden ahaleko, aginteko eta subjuntiboko draz-
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ereduko aldaera laburdura jasanak, "*ezan" eta -ra- batera dituztenak; Beriainen·.
lanean edo 1609ko olerki sarituetan aurki ditzakegu drafogun gatic edo drafaguzu ereduko adizkiak,27 baina ez dago honelakorik XVIII. mendean. 1729. urteko prediku
ezagunean, Muzkiko Elizalderen edo J. Lizarragaren lanean, Gesalazko idazkietan
edo Gonerriko J. M. de Iberoren lanean ez da honelako adizkirik ageri, ezta erabili
ditugun ondoko gainerateko lanabesetan ere.

Fonologiako bilakabideek adizkietan eragin forma aldaketak
5.3.2.26. Bigarren pertsona pluraleko morfemak ere balio du gure eremuan hainbat banaketa ezartzeko: -zie palatalizatuaz gain -ze soildua ageri da Andimendiaz
hegoaldeko hizkera berritzaile batzuetan, gure Gonerrian esaterako -Oltzarako
duzie dakar Bonapartek-; oroit, bestalde, Elkanoko Joakin Lizarragak bi aldaerak
erabiltzen zekiela, nahiz Bonapartek Elkanorako -ze baino ez dakarren. Aldiz, ez da
atzendu behar, espero zitekeenez, eta 1609ko Iruneko olerki saritu batean gertatzen
den bezala, Beriain honetan kontserbatzaileago dela eta palatalizatu gabeko aldaerak
darabiltzala (1621: 30): ... baycic erraten ciotela eguifue eguiten dUfuena, pensacen dUfuela
cer eguiten dUfuen, zaudete gogos, eta pensamentus eguiten dUfuen gauzan. 1729ko predikuan, ordea, -zie ageri da adizkietan eta zien nahiz zuen aldaerak darabiltza genitiboko izenordainean.
Gonerritik beheiti -ze morfema ageri zaigu Gesalatzen 1777ko predikuan: adi zace
(372); Muzkiko Elizalderen 1735eko dotrinan ez da ageri bigarren pertsona pluraleko adizkirik. Itzarbeibarren, Utergako dotrinak -zue dakar: zaizue / duzue, baina duze
da Garesko Bonaparteren inkestak dakarren aldaera; Elortzibarko Zabalegiko
1785eko idazkian ere duze dugu (Yrizar 1992: 31). Iparrekialdera duzie dugu Txulapainen, Ezkabarten, Odietan, Atetzen, Ultzaman, Anuen, Esteribarren, Erroibarren
eta Aezkoan; -zue Baztanen dugu, -ze-rekin batean. Beste aldetik, Irune ondoko Gulibarren trantsizioa dago: Basaburu Handian, Imotzen eta ekialdeko Arakilen bezala,
duzte dugu Zian eta Larunbeko Oraien auzoan, baina azken honetan duzte-rekin batean duze, zute eta uzue ageri dira; -zte hau, guri bederen, sinkopa jasan duen -zute dela
iruditzen zaigu, non eta ez den duze eta dute-ren arteko gurutzaketa analogiko bat;
duzte aldaera Arakilgo Satrustegin, Etxeberrin, Ekain eta Urritzolan ere bildu da;
Egiarretan, berriz, (d)uzue.
Andimendiaz iparraldera Ergoienean baizik ez zaigu -zie ageri; ekialderantz,
Sakanan -zue dugu, epentesiaren eraginez -zube bilakatu dena, Lakuntzan esaterako;
Arbizun, berriz, duzubie bildu da hizketa geldian eta duzuye erritmo arruntagoan
(EHHA); Etxarrin dezubie dago.
Aipa bedi, bestalde, "zu"-ren izaera pluralaren arrastoak ditugula Gesalatzen:
fingi zaze nai ducen sistema, forga zaze antojacen zaicen vizimodueJ pretexta zaze eztuzula
osasuneric, adin anizco duzula, eztizula permiticen zuen estadoac, edo villa zaze verce privilegiorem bat... (377).

(27) Ikus orain gai honetaz G. Aldairen ekarria 1999ko FLV 81ean, 269-271.
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5.3.2.27. Adizki laguntzaileetan edun-en oraineko aldaerek soilik ibar bat nabarmentzen dute aztertzeko hautatu dugun gure eremu guztian: Ergoiena, hain xuxen.
Unanuko dot, don, dok dou & deu, dezu, Dorraoko dot, don, dok dezu edota Lizarragako
dot, don, dok, dau, dezu adizkiek, Burundarekin lotzen dute Ergoiena eta ez Sakanarekin. Etxarrin ere det,den, dek, dezu, dau & dou sailekoak ditugu. Ordea, Arruazu, Uharte, Iraneta, Ihabar, Urritzola eta Andimendiaz hegoaldeko lur sailetan adizki -u-dunak
ageri dira, eta baita Arakildik eskuinaldera ere ekialdeko Erronkariraino; salbuespena
Imozko eta Basaburuko dot, dok/-n eta do-k egiten dute (Ibarra 1995b: 431).
J

J

5.3.2.28. "Egon" aditzaren oraineko pluraleko aldaera trinkoen itxurak ere Sakanako alderdi baten eta Gonerriaren arteko banaketa ezartzeko aukera ematen digu. 28
Ergoiena eta Arakilgo Irafieta eta Uharte aski desberdinak dira Gofierriko aldaerekiko; aldiz, Arbizu bereziki, eta Arruazu eta Lakuntza ere, hurbilago dakuskigu Gofierriko aldaeretarik. Hona hemen'datuak: Ergoieneko hiru herrietan, goi, zoi, zorie, doi
erakoak dira adizkiak;29 Irafietan: gue, zue, zuete, due; Uharten: gue, zue, zorie & zaurie,
due; Lakuntzan: gaue: zaue; zaudie, daue' -a eta e arteko hotsa adierazten du dieresi
horrek-; Arruazun: gode, zode, zooye, dode; Arbizun: gaude & gaure, zaude & zaure, zaudete & zaurete, daude & daure.
Gofierrikoak, aldiz, honakoak dira: goude, zoude, zeuste & zauste & zaute -XVII.
mendeko Urdozko zineko aginte adizkia azken hau-, dode & deude. Hegoaldera
Garesko Le Cantique-n -zte plurala berragertzen zaigu: ceruen gafiean dauzten ur guciac;
Gesalatzen ere ageri da (374): gora zaite illic zaustenak [sic]; ohart, gainera, egoera
zaharraren lekuko dugula hor zaite adizkia pluralerako. Eskuinera goiti jorik gaude,
zaude, zauzte, daude sailekoak ditugu Txulapainen, Ezkabarteko dotrinan, Odietan,
Ultzaman,3o Atetzen, Anuen eta Esteribarren gutienez. Fonologia bilakabideagatik,
Gofierriko aldaeren antza hartzen dute Aezkoako adizkiek: goude, zoude, zoute, doude.
5.3.2.29. "Eduki" aditzaren aldaera trinkoetan erroko diptongoak jasaten dituen
aldaketa eta monoptongazioen arabera ere ezar daiteke eremu banaketa zerbait. Iturmendin eta Bakaikun dekat, dekatzat... sailekoak ditugu (Zuazo 1994: 311); Altsasun
duka, dukau modukoak, baina u/au lehia dago Olatzagutian eta Ziordian. Ergoienean -ere -ak- erako monoptongazioa dugu: Lizarragako dakat, daka, zazkan aipa daitezke. Etxarrin ere sail honetakoak ditugu: dakat, dakazubie (Karasatorre et alii 1991:
76); Arbizun, ordea, dakat eta zakak-ekin batera daukat bildu du Echaidek (EHHA).
Arakileraino iristen da monoptongazioa: dekat, deka, dekau adizkiak ditugu Lakuntzan; beste monoptongazio mota da, ordea, Arruazukoa, bokal biribila eman duena:
dokit, doki, dokigu. Uharten eta Irafietan diptongoa dugu: douket, douke, doukeu batean
eta dauket, dauke, daukou bestean. Azken honen iduriak dira ekialdera hedatzen direnak, dauket, dauke, daukegu baitaude Txulapaingo Beorburun, Odietako Gaskuen eta
Latasan, Ultzaman, Anueko Egozkuen eta Aritzun, eta Esteribarko Eugin.

(28) UEgon" aditzeko singularreko aldaeretan lehia sumatzen da Ergoienean: no, do / nau, dau pareak ditugu Dorraon eta Unanun. Arbizun eta ekialderago nau, dau sailekoak ditugu (Zuazo 1994: 311).
(29) Baina Ergoieneko Dorraon dai ere bildu da, Gipuzkoako Goierriko "dare" gogora dakarkiguna: dina batiin dai emen (EHHA).
(30) Basaburuan eta Imotzen gae, zae, dae / gai, zai, dai saila ere bada (Ibarra 1995b: 486).
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Gofierriko aldaerek diptongoari eusten diote gehienetan, honetan fonologiako
bilakabideak izanik ere: dauquegu (Ib, 104), dauzquinac (Ib, 105); hurrengo honetan oi- da diptongoa: zoizquielaric 'zeuzkalarik' (Ib, 177) -gogoan har bedi aldaera hau
Ondarraren aldakikoa dela (1995), Satrustegirenean fozquelaric baitago (1987: 93)-.
Iberorenak ez diren adibide batzuetan -eu- diptongoa dugu -ikus 5.1.1.14.-: deuque (Pre I, 137), deuzquienac (Pre I, 138), deuquezelaric (Pre Ill, 151), deuzquien (Pre IV,
157), deuquet (Pre IV, 158), deuquegu (Pre IV, 160); aldiz, monoptongaturik ageri dira
hurrengoak: estoquetelaric -baina onddo-onddoan deuquete- (Pre I, 138), zoquen 'zeukan' (Pre I, 140), estoquezu (Pre 11, 150), estoquegu (Pre IV, 160). Gesalatzen diptongodunak dira aldaerak: dauqui 'dauka' (382), dauquegu (376), dauzquizu (378), zauquite
(381), non zauquen (384); Elkanoko Lizarragak ere diptongoari eusten dio bere lanean:
nauca (1984: 171), daucat (121), dauca (147), dauzquiela (191). Aspaldiago eredu berari jarraitu zitzaizkion Muzkiko Elizalde eta Beriain idazleak.
5.3.2.30. Gofierrian eta Oltzako zendean Nor saileko oraineko adizkietan bokal
arteko -r- kontsonantea -d- bilakatu da -ef. 5.1.2.14.-: zada, gada; pluraleko bigarren pertsonan, ordea, bokal arteko kontsonantea galdu da: zate. Halaz ere, egoera
zaharragoaren lekuko dirudien etzadatela 'ez zaretela' dugu Gofierriko prediku batean (Pre I, 143). Gofierriko testu zahar gehiagotan ere ageri da berrikuntza hau: vicituco zada (Eb, 130), zaden 'zaren' (Pre I, 139). Adierazgarria da J. M. de Ibero idazle
munarriztarraren lekukotasuna: aldaera dardarkaridunak nagusi dira haren lanean zara (93, 657), zarate (250)-, baina egoera berriaren lehen printza islatzen duen
zada (656, 694) ere badakar bi adibidetan. J. M. de Iberorenak ez diren Gofierriko
beste prediku batzuetan ere txandaketa dago: garenean & gaden (Pre 11, 146). Gesalatzen betetzen da berrikuntza hau: cidan 'ziren' (372), ez zadate etorri (372), zidan &
ciden 'ziren' (374), gadelaric (376), dide & dire 'dira' (385 eta 383). Muzkiko Elizalderen dotrinan, ordea, gara & zara sail zaharreko adizkiak ageri dira beti. 0110 herrian
ere bazen ezaugarri hau mende honen hasieran: gada & garela & gadela...
Eguesibarrek egoera zaharrari jarraitzen dio eta ez dago frikari horzkaririk adizki
hauetan, gara & garade eta zara & zarade baizik. Itzarbeibarko Utergako dotrinan
gada (220) & gadenean (212) & gadelaric (211) ageri zaigu, eta baita baitide 'baitira'
ere (214), goitiko hizkeretan legez. Garesen, itxuraz, ez dago ezaugarri hau: zare,
gare, zarate eta dire adizkiak dakartza Bonapartek; aurkako norabidean, zaida eta
honengandik datorren zaira 'zait' erabiltzen bide ziren Garesen.
Andimenditik iparraldera dauden herrietan soilik Olatzagutia da frikari horzkariak
dituena: gada, zada, zadai; Altsasun ez dago honelakorik eta ezta hortik eskuin ere: gaa,
zaa, zarie (Erxarri, Lizarraga, Dorrao, Unanu, Uharte); gaa, zaa, zaaye (Arbizu, Lakuntza, Arruazu); gaa, zaa, zaate (Irafieta). Ekialdeko Arakilgo Ihabarren, Satrustegin,
Zuhatzun, Ekain, Egiarretan, Etxeberrin, eta Urritzolan ere ez da adizki -d-dunik ageri
(Yrizar 1992). Handik eskuin gara dugu Txulapaingo Nabatzen ere (Erizk). Datu
berriagoetan gara & zara sailekoak ageri dira Gulibarko, Txulapaingo, Ezkabarteko,
Odietako, Ultzamako, Atezko, Anueko, Esteribarko eta Erroibarko hizkeretan.
5.3.2.31. Nor-Nori-Nork sailean dirazu 'didazu' disimilazioa ageri da Garesen;
Gofiin ere, derezu (Bon) gisakoak ditugu, eta testuetan ere badira adibideak: direte
(Pre 11, 145). Bonapartek Le verbe basque en tableaux... lanean dakarrenez, Oltza, Gofii,
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Gares eta Elkanon dida eta dira -maizago- erabiltzen dira edit' adierazteko; Muruzabalgo idazkian dere edit' dugu (88) eta]. M. de Iberoren lanean dire (665, 691).31
Ez dirudi berrikuntza hau Gesalatzen egiten zenik, Muzkiko testuetan eztidazu erranen ageri da (380); ez dugu Olloibarko daturik. Ezkabarteko dotrinan, esaterako,
diren 'didan' eta tirezule 'dizkidazula' ditugu (403). Goiti Odietan ere dire 'dit' eta
direzu 'didazu' sailekoak erabiltzen dira eta baita Ultzaman eta Anuen ere; Txulapainen ere dire & direzu ageri dira eta Gulibarko Zian dere edit' eta derezu 'didazu'; Imotzen ere dere & dee edit' bildu du Ibarrak (1995b: 444). Ekialderago ere gertatzen da
kontsonante disimilazio hau Esteribarren, Erroibarren eta Artzibarren (Ibarra' 1995:
305); hona Urizko bi adibide: diraten, dizquirala (54). Aezkoan nagusi dira disimilazio gabeko dada edit' bezalakoak, nahiz aldi bakan dara ere entzun daitekeen.
Ekialdeko Arakilen bada -d- > -r- bilakabidea adizki hauetan: dire edit' dugu
Urritzolan eta Satrustegin (Yrizar 1992: 597); Urritzolakoak dira 'zidan' adiera
duten zeen, ziren, ziden eta ziten ere (588). Mendebaldera 'didazu' adizkian kontsonante ahula galdurik ageri da herri guztietan eta bigarren pertsonako morfema ez da
beti -da, -t ere izan daiteke. Esaterako, Arbizun eta Lakuntzan ditt edit' eta diezu
'didazu' ditugu eta Arruazun dit eta diezu; Uharten die eta diezu eta Irafietan dee eta
deezu. Mendebalderago Ergoienean *eradun saileko laguntzaileak -i- errokoekin batera ageri dira: duut 'dit' eta dezu 'didazu' (Gaminde 1985).
5.3.2.32. "Izan" aditzean, iraganean nahiz orainean, Nor saileko hirugarren pertsona pluraleko adizkietan gibeleranzko bokal asimilazio berritzaile bat agertzeak ere
banatzen ditu, bestalde, gure eremuko hizkerak -dere 'dit' gaia, ikus 5.3.2.2. azpiatalean-. Batetik Gofierria, Olloibar eta Oltza zendea ditugu, dere & zere 'dira & ziren'
adizkiak erabiltzen diren ibarrak denak; Eguesibarko Elkanon ere aldaera horiexek
bildu zituen Bonapartek iragan mendean, nahiz Lizarraga idazleak ez zerabiltzan
hauek, dire & dirade zaharragoak baizik. Garesen dire & zire adizkiak erabiltzen ziren,
eta horiexek ageri zaizkigu Utergako dotrinan ere; Gofierriaz beheitiko Gesalazko
Muzkin eta Elortzibarko Zabalegin ez da ageri dere & zere saileko adizkirik. 32
Asimilazio berri honen erabileran bidelagun ditu Gofierrikoak ekialdeko Arakilgo mintzoak ere, Irafieta -zeen,. Gaminde 1985-, Ihabar -zeenian 'zirenean' (Artola 1992: 215)- eta Urritzolan ere bai baita ezaugarri hau. Iragan mendekoa izan
daitekeen Lakuntzako predikuan ere derela ageri da (Satrustegi 1987: 231). Egun
Andimendiaz iparraldeko Ergoiena eta Uharte bitarteko eremuan ez dugu honelako
adizkirik, baina Altsasun dee dugu (Izagirre 1967: 73). Berriz honelako aldaerak aurkitzeko iparrerantz jo behar da. Gure eremuari hurbil, Gulibarren (Larunbe, Zia),
Ezkabarten (Anotz), Odietan (Latasa, Gelbentzu) eta Olaibarren (Otsakain) ageri
zaizkigu (Yrizar 1992 eta EAEL), baina ez Txulapaingo Nabatzen, dire baitakar Erizkizundi-ak; Ezkabarteko dotrinak ere dire dakar eta litekeena da, beraz, Ezkabarten
dire> dere bilakabidea berriskoa izatea. Iparrerago, berriz, Larraungo Oderitzen ditugu dere motakoak eta ekialderago Basaburuan (Beramendi, Labaien) eta Zubietan
(31) "Eman" aditzaren aldaera trinkoetan ere berdin gertatzen da disimilaziorako aukera dagoenean: Jangoicoac direla bere gracie (Ib, 658); aldiz, bi horzkari ez daudelarik, ez da aldatzen: idezu (Ib, 659),
bide 'eman biezar' (ibid.).
(32) Adibide batean didila 'direla' dugu Gesalazko Muzkiko testuetan (383).
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(Gaminde 1985); O. Ibarrak Imotzen nahiz Basaburuan bildu du dee (1995b: 416).
Ekialderago, berriz ere dere asimilatua ageri zaigu Agoitzen nahiz Longidako Mugetan (Yrizar 1992: 26), eta Artzibarko Urizko XIX. mendeko dotrinan ere hainbat adibide ageri da; Aezkoan dira zaharragoa dago.
XVII. mende erdiko Gofierriko Urdozko zinean ez dago asimilazio honen arrastorik,
dire baizik; beranduagoko asimilazioa ote den seinale? Ondorengo Gofierriko testuetan
ere ez da beti ageri: dire 'dira' dugu (Mur) izendatu eta Gofierrikotzat hartu dugun idazkian, baina testu berean dere 'dit' dakar, gibelerantz asimilaturik; J. M. de Iberoren
idazkietan ere, dire dago oraino. Beriainek ia beti dirade dakarren arren, bakanka dira
ere badakar (1626: 98, 102, 121, 125 eta 172); 1621eko Tratado-an diranen gatic (70)
du eta baita behin bederen direla ere (55). Muzkiko Elizaldek beti dire darabil.
5.3.2.33. Iraganeko Nor~Nork eta Nor-Nori-Nork aditz sailetako -nd- kontsonante taldea bokal sabaikariaren ondoren bustitzea edo ez bustitzea diakroniaren arabera
aztertu behar da gure eremuan. Andimendiaz hegoaldera dauden eremuetako lekukotasunetan ora har jatorrizko -nd- ageri zaigu, Gofiiko gindio 'genion', zindio 'zenion'
edo gindue 'genuen' lekuko; halaz ere, Oltzan Bonapartek Nor-Nork aditz sailean
bildu adizkietan osagarri pluraleko zifiitue 'zenituen' eta gifiitue 'genituen' bustiduradunak ditugu; hauekin batera Nor-Nori-Nork saileko zindio 'zenion' edo gindio
'genion' adizki -nd-dunak erabiltzen ziren Oltzan eta baita Nor-Nork saileko zindue
'zenuen', gindue 'genuen' edo zindute 'zenuten' ere, arestiko bustiek ez bezala, osagarri
zuzena singularrean dutenak. Garesko eta Eguesibarko Elkanoko adizkietan, Oltzakoetan ez bezala, -nd- taldea erabiltzen zen Nor-Nork sailean osagarri pluralarekin: zinditue 'zenituen' & ginditue 'genituen' (Yrizar 1992: 625). Gesalatzen ere -nd- dago
Nor-Nork-eko aldaeretan: ofenditu cinduenean (388), guindue (382), ezindute 'ez zenuten'
(375), esperatuco cinduque (378), alborotatuco cinduca 'zenuke?' (379), guinduque (371);
"egon" aditzarekin ere ez da bustidurarik gertatzen: bacindaude 'bazeunde' (382).
J. M. de Ibero munarriztarrak palatalizatu gabeko aldaerak zerabiltzan iraganeko
adizkietan: cindio 'zenion', cindue 'zenuen', cinditue 'zenituen', cinduquie 'zenezakeen'...
Inoiz, salbuespen berritzailea ageri da, baina bakan biziki: ofenditu cifiueneanJuan divino ore (656), ondoan cinduen, cinduela nahiz cindula dakartzala (ibid.). Geure terminologiaren arabera "bigarren prediku"-a izendatu dugunean ere (FLV 57, Ondarra 1991)
busti gabekoak ditugu: guinduque 'genuke' baldintzaren apodosian (146). Badira,
halaz guztiz, aldaera bustiak bigarren prediku honetan, pluraleko bigarren pertsonan,
esaterako: cifiuquete 'zenukete' (149), bacifiute 'bazenute' (ibid.), cifiutenean 'zenutenean'
(ibid.); aldiz, "eduki"-rekin baldintzako protasian busti gabeko aldaera dugu: bacindoquete 'bazeneukate' (ibid.). Sorta honetako hirugarren predikuan Nor-Nork saileko
adizki indikatibo arruntak ere bustirik ageri zaizkigu: cifiuen 'zenuen' (152), cifiuten
'zenuten' (154), cifiuen 'zenituen' (155). "Jakin" aditzaren trinkoen artean ere ageri da:
etcifiequiela (Pre Ill, 155), eta baita "izan" aditzean Nor saileko ahaleko aldaeretan ere:
salva guifiezquelaric (Pre Ill, 156). Berdin laugarren predikuan: guifiuen 'genuen' (159), .
nahiz Bonapartek Gofiin bildu adizkietan gindue ageri den.3 3

(33) "Langarika" izeneko testuan ere bietarik ditugu: bacindoque lbazeneuka' (Satrustegi 1987: 142)
eta guinduque (146), busti gabe, baina cinuque (144), cinusten 'zintuzten' (157) eta guiiiuen 'genuen' (158),
bustirik.
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Ez dakigu xuxen arestiko adibide horietan guztietan zinez -nd- dagoen ala busti
dena i ondoko sudurkari soila den. Esaterako, gindue 'genuen', zindue 'zenuen', zindute 'zenuten' ditugu Erroibarko Lintzoainen eta Mezkiritzen nahiz Aezkoako Garraldan, eta giiiuen, ziiiuen, ziiiuten Anueko Egozkuen, baina ginuen, zinuen, zinuten
Esteribarko Eugin eta ginue, zinue, zinute ibar bereko Urtasunen eta Usetxin (Gaminde 1986: 188). Artzibarren ere zindue, gindue saileko busti gabeak ageri dira inkestetako emaitzetan eta Urizko dotrinan ginduque 'genuke' eredukoak ditugu (35").
Testu zaharrei erreparatuz gero nabarmena da bustidura berankorra dela. Beriainek -nd- darabil beti: Tratado-an bayquinduen (17), zor guinduen (71) eta cinduela (57)
ageri dira, esaterako; Dotrinan cinduen (100) eta guinduen (107). Gesalazko Muzkiko
Elizaldek ere ez du bustiduraren adibiderik: non erredimitu guinduzan (23). Egun aldaeron txandaketa adibide nabarmenak bildu ditu O. Ibarrak: Ultzaman hedadura handia bide du giiiue-k, eta apala gindue-k (1995b: 437); Erroibarren gindekon & giiiekon
'genion' bildu ditu Mezkiritzen eta "eduki" aditzaren iraganeko aldaeren artean ginduke & giiiauke 'geneukan' nahiz zinduke & ziiiauke 'zeneukan' (argitarag.). Erroko
dotrinan bada bustidura arrasto zenbait: izan guifiuen (Satrustegi 1987: 271).
Andimendiaz iparraldera dauden hizkeretan, berriz, -ii- dugu, zeina, esan dugunez, agian -in- soiletik datorren. Ergoieneko Lizarragan gifiuen 'genuen' dago eta NorNori-Nork sailean giiion 'genion'; Arakilgo Iranetan giiiun 'genuen' eta Ihabarren
giiiuen. Eskuinera, zifiuen" & gifiuen ditugu Gulibarko Zian, Txulapaingo Beorburun,
Ezkabarteko dotrinan (386 eta 398), Anozko egungo datuetan, Odietako Latasan eta
Gaskuen, eta baita Anueko Aritzun eta Egozkuen ere. Arestian adierazi legez, Esteribarko Eugira orduko zinuen & ginuen sailekoak ditugu, eta Erroibarren, arestian
aipatu txandaketaz landa, Mezkirizko zindue & gindue sailekoak.
5.3.2.34. Nor sailean ere bada -nd- kontsonante taldea gure eremuan pluraleko
lehen eta bigarren pertsonetan: ginda 'ginen', zinda 'zinen', zindate "zineten' ditugu
Garesen batetik, eta zinde eta ginde Oltzan, bestetik. Gonin, zifie & giiie bildu zituen
printzeak. Halaz ere, Oltza zendeako Iberoko guruzpideko otoitz itxuraz fidagarrian
zifie eta zifia aldaerak ageri zaizkigu. Bestalde, Bonaparteren beraren datuetan pluraleko bigarren pertsonan zifiete ageri da Gonin nahiz Oltzan, baina Oltzan zindete ere
izatea litekeena da (Yrizar 1992: 512). Gesalatzen ez zegoen honelakorik: zifiate dugu
batetik (375) eta cifiaque .'zinateke' bestetik baldintzaren ondorioan (378). Eguesibarren ere ez zegoen: zina, gina, zinate.
Mendiaz' bestaldean Burundan berragertzen zaigu ezaugarri hau: ginan & gindan
eta zinan & zindan pareak ditugu bertan, baina ez Etxarrin eta Arbizun, Ergoienean,
Arakilen, Gulibarren, Txulapainen, Ezkabarten, Odietan, Anuen ezta Esteribarren
ere. Erroibarren gine & ginden bildu ditu O. ~barrak Mezkiritzen (argitarag.). Delako
-nd- talde hori despalatalizaziotzat hartu baldin bada ere (Irigoyen 1987: 28), aitor
dezagun anitz leku gehiagotan ageri zaigula: Aezkoan, Zuberoan Larranen eta Atharratze-Sorholiizen, Gipuzkoan Zegaman, Lapurdin Bardozen eta bestalde Erronkarin,
non lehen pertsonan ere baden: ninden.
5.3.2.35. Nafarroako azken mendeotako idazkietan nahiz ibar batzuetako egungo
bereko euskaran ezagun du denbora ez errealetako adizkietan de-ren laburdura gertatu dela; denbora errealetako di- atalarena ere galera ezaguna eta historikoa da, idaz-
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kietan argi eta garbi sumatzen dena; de- galtzen da Gofierrian "dezakeu-n edo "dezaten"-en, esaterako: ofendi faquen demboran (Ib, 657), erresponda faten (Ib, 665); baina ez
beti: erdeichi dezaquete (Ib, 233), bota dezaquete (Ib, 238),34 Denbora errealetako adizkietan ere laburdura gertatzen zen, beti ez bazen ere: nei tuste penitencia chiquiec (Ib,
657), conservafen tu guretaco (236) I desamparafen ditutenean (654), garbifen ditustenean
(658). 1729ko prediku ezagunean aldaera laburtuak ageri dira: eguiten tustela (170).
Aipatu di- morfemaren galerak eragin duen t- horretan gertatu den bustidura
erdialdeko edo erdialdearen ondoko hizkeretan ageri da, baina ez hegoaldekoetan.
Egungo Esteribar-Erroibarretan, esaterako, iten ttio edo saldu omen ttugu nahiz bi seme
tu 'ditu' edo zautu tut 'ezagutu ditut' aldaerak bildu ditu O. Ibarrak (argitarag.);
Ultzaman ere jaso ditu ttut 'ditut' eredukoak, Anuen busti gabe tut dirautenak
(1995 b: 430),35 Larraunen ere bustidura 'dago, Basaburu Handian bezala. Gesalatzen,
Itzarbeibarren, Gofierrian, Oltzan, Eguesibarren, Artzibarren edo Aezkoan ez dago
tt-rik.
Andimendiaz bestaldera Burundan izan ezik tt- dago Ergoienean, Aranatzen, Arakilgo Lakuntzan, Arruazun eta Uharten, nahiz ekialdeko Urritzolan eta Ihabarren.
Eskuin, Gulibarren eta Txulapainen ere bada; Odietan bada Gaskuen baina Latasan
ez, eta ezta Ezkabarteko Anotzen ere.
5.3.2.36. "Izan" aditzean ahaleko Nor saileko adizkietan gertatu den laburdura
arras hedaturik dago N afarroako hegoaldeko hizkeretan: Bonapartek naike, aike, daike
gaizke sistema laburra aurkitu zuen Eguesibarren,. Itzarbeibarren, Oltzan eta Gofierrian; Gofierriko idazkietan bi ereduak ageri dira J. M. de Ibero idazleak emanak: neiteque (Ib, 673), deitezque (700) / deizquen (247); 1729ko prediku ezagunean ez dago
aldaera laburturik: estaitezque, leiteque (172 eta 173). Ultzaman bizirik diraute egun
bi sistemok: naike, yaike, daike / naittike, yaittike, daittike (Ibarra 1995 b: 420). Imotzen ez dago laburdurarik, baina Muskitzen aldaera laburtuak nagusi direla dirudi;
Basaburu Handiko Gartzaronen, esaterako, pluralekoetan dago laburdura, baina singularrekoetan ez: naitteke, yaitteke, daitteke / gaizke, zaizke; irudi luke, Azpilkueta eta
Anizko datuak lekuko, Baztanen ere antzera daudela gauzak, baina Oronozen eta
Almandozen singularrak ere laburrak dira. Anuen, Odietan, Txulapainen, Esteribarren, Erroibarren edo Aezkoan ·-te- gabeko aldaerak erabiltzen dira hala singularrean
nola pluralean (Gaminde 1985 eta 1986); daique dugu Erroibarko dotrinan (Satrustegi 1987: 271)..
Andimendiaz bestaldera aldaera osoak ditugu Aranatzen, Ergoienean eta Arakilen Irafietaraino bederen eta Larraunen ere osoak dira.
5.3.2.37. Ezaguna denez, "*ezan" oinarriko pluraleko adizkietan -itz- morfemaren bustidura gertatzen da Ultzaman: ditxaket, ditxakegu, ditxakezie... (Ibarra 1995b:
438). Aditz trinkoetako pluralgilean ere bustidura gertatzen da Ultzaman, Atetzen
eta Anuen; azken ibarreko Egozkuekoak dira hurrengo adibideak: damatxat, damatxa,
damatxagu, damatxate (Gaminde 1986: 199); Imotz eta Basaburu alderdian, ordea,
(34) Artzibarko Urizko dotrinan ere berdin: ar dezaque (30) / tsinesta zaquegu (39).
(35) Adizkiaren barrenean ere berdin gertatzen da: Basaburuan eta Imotzen nittun, Ultzaman nittuen
eta Anuen nituen (Ibarra 1995b: 437).
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deamazkit sailekoak erabiltzen dira (Ibarra 1995b: 490). Irufierritik ez urrun nabarmena da "*ezan oinarriko pluraleko adizkietako -itz- morfemaren bustidura, esaterako Ezkabarten; Makirriaingo dotrinakoak dira hurrengo adibideok: salba zaehala
(360), ezeaehazule utzi (380), aparta baiteehaqueguque (384). Beriainek ez dakar honelakorik XVII. mende hasieran: barea eizan (1621: 71). Gure inguruan, Oltzako Iberoko otoitzean adibide bakar bat ageri zaigu: erreeivi dechadan (150). Ez cia ageri
Gofierriko idazkietan honelakorik, ezta Gesalazkoetan ere, eta ezta Bonapartek Itzarbeibarko Garesen eta Eguesibarko Elkanon bildu adizkietan ere; horietan guztietan zki- eredu berria dago pluralean.
Mendiaz bestaldean Arakilen Uharteko dotrinan berragertzen zaigu ezaugarri
hau: eraman geehala glorie artara (Arakama 1994: 610). Lakuntzako 1838ko idazkikoa
da ezeaehazula uzi tentaeioan erortera (Satrustegi 1987: 229). Arbizuko egungo euskaran ere bada ezaugarri hau: eos txala (EHHA).
5.3.2.38. Ezaguna da Nafarroako alderdi hedatuxe batean *ezan oinarria baliatuz
sortu adizkietako apokopea. XVII. menderako nabarmen ageri zaigu Beriainen Tratado-an: errambez vere baytan (90), eguin bez (122), utei biz (122B). Mende bat beranduago pluralean balitz 'balitza' dakar Elizaldek: batee eraman baliz Sagrarioeo Ostia gueiae...
(75). J. Lizarraga Elkanokoak gogotie imbez ordeio dakar (Apecechea 1985: 299). Gesalazko idazkietan ere apokopea ageri da: lei bez (381), balez (378). Gofierrian ere halatsu' zen: bez dakar Bonapartek Elkano, Gares, Oltza eta Gofiirako (Ondarra 1982:
216). Gonin agertu Ebanjelioan ere halaxe ageri da: iguiri bez miserieordie nere] angoieoa (129). Aldiz, Bonaparteren datuen arabera, banez eta balez Elkanokoak eta Gareskoak dira eta baneza eta baleza osoagoak Oltza eta Gofiikoak. Gofierrikotzat hartu
ditugun predikuetan ere bada apokope gabeko adibide bat: errambeza verae eembat
pesadumbre eman ditzquioden (Pre Ill, 154). J. M. de Iberoren idazkietan bez nahiz beza
ageri dira: irugui bez (697), invoea bez (244) I erran beza (244).36
Andimendiaz bestaldera Sakanako berri guti dugu; Lakuntzan, esan digutenez, ez
da *bez erabiltzen, beza baizik, apokoperik gabe, baina iparrera joaz, Larraungo egungo inintzoan ezaguna da apokope hau; Oderizko adineko jendeari beroriketan ,egitean bez adizkia entzun diogu guk bederen. Ultzaman ere bada bez (Ibarra 1995b: 495)
eta baita Erroibarren eta Aezkoan ere.
5.3.2.39. Beste apokope bat ere gertatzen da gure eremuko hegoaldean. Bonapartek dakarrenez Garesen zait 'zaitez' erabiltzen zen, baina zaite Eguesibar, Oltza eta
Gofierrian (Ondarra 1982: 179). Gesalatzen ere zait & zeit ageri da: desengafiatu zait
eztagola (378); bada desengaiiatu eeit ezpadiezu atendizen imposible izain da sosegaeea
(379). Aldaera hauek ez dira Yrizarrek dakarrenez (1992: 566) Nor-Nori saileko
lehen pertsonako "zait" -en aldaerak, Nor saileko singularreko aginteko bigarrenekoakbaizik. Utergako dotrinak ere hau bera frogatzen du: Vrigui zozu deboeio ona eta
endomenda eeit egunoro (218). Zernahi ere den, ezaugarri hau gure eremuko hegoaldeko hizkerei dagokie, Itzarbeibarkoari eta Gesalazkoari.
H

J

J

(36) Iduri du "*edin"-ekin ere apokopea gerta zitekeela, Gesalazko Muzkiko predikuko bigarren
pertsonako hurrengo adizkia lekuko: eror bazindaiz buzuetean (380); balie bacindeife mies dakar J. M. de
Iberok (681).
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5.3.2.40. Iraganean eta objektua singularreko hirugarren pertsona delarik NorNork saileko edun adizki laguntzaileak jasaten duen soilketak ere banaketa zerbait
irudikatzen du gure eremurako. 37 Itxuraz arras hegoaldeko bilakabidea da: Gesalazko Muzkin eta Itzarbeibarko Utergako dotrinan zu 'zuen' aldaera ageri zaigu, nahiz
bietan zue ere baden: cein profesatu baizu bautismoan (211); Norc erran zu aite guria
(216), Utergako kristau ikasbidekoak biak, nahiz baden Norc erran zue Credoa ere
(Ondarra 1980: 213). Gesalazkoak dira beste hiru adibide hauek: escribicen citu
(376), ezu conseguitu (389), ezu errezacen (390).3 8 Halaz ere, badira Gesalatzen galerarik gabekoak ere: atera zue (389). Ez Garesen ezta Elortzibarko Zabalegin ere -bietan zue-, ez da honelako lekukotasunik aurkitu. Ez dakigu Etxauribarren
honelakorik ba ote zego.en. 39
Beti bezala, ordea, testuen lekukotasunaren aldetik gauzak ez daude horren garbi:
Gofierrikoa izateko itxura duen testu batean -TesIX-2 (Ondarra 1993c)- ezaugarri hau ageri zaigu: eguin zitu, ezu eman -iduqui zue-rekin batean- (308), enjendratu
zitu (309) -isuri zue-rekin batera-; gai hau 4.11. azpiatalean ukitu da.
5.3.2.41. "Izan" aditzaren iraganean edo baldintzaren ondorioan txistukari bizkarkari igurzkaria erabiltzen zen Garesen Nor sailean Elkanon, Oltzan, Gonin eta
0110n ez bezala, hauetan afrikatua baitzegoen: niza 'nintzen', iza 'hintzen' eta nizake
'nintzateke' genituen Garesen; besteetan nitza & itza & itzake (Elkanon) eta nitze &
itze & nitzeke (Oltzan eta Gonin).40 0110n nitze eta nitzeke dakartza Erizkizundi-ak.
Andimendiaz bestaldera ere, Burundatik hasi eta Arakilgo Iranetaraino, Etxarri,
Arbizu eta Ergoiena bitarte, aldaera afrikatudunak bildu dira. 41 Ekialdeko Arakilen
aldaera afrikatudunak aurkitzen ditugu Egiarretan, Ekain, Etxeberrin eta Urritzolan,
baina Satrustegin nizen ageri da. Bestaldera, Gulibarren, Txulapainen, Ezkabarten,
Odietan, Anuen, Esteribarko Urtasunen eta Eugin -baina Iragin yitzen & izen ditugu- eta Erroibarren nitze(n) & yitze(n) sailekoak bildu dira. Aezkoan nintze, yintze
saila nagusi dago, nahiz nitze, yitze aldaerak ere entzuten diren.
5.3.2.42. Ageri denez gure inguruko hizkeretan -a morfemaz bukatutako adizkiak ere baziren Nor saileko "izan" aditzaren iraganeko aldaeretan lehen eta bigarren
pertsonetan: nitza & niza, zina, gina ditugu Eguesibarren, baina ze eta zire & zere; J.
Lizarraga idazleak baditu adibideak: etzindla 'ez zinela' (1979: 257); ni naiz jandri
vicid jautsi nitzdna cerutfc (1984: 87). Garesen ere baziren honelakoak: niza, zinda,
ginda, zindate (Bon) eta baita Oltzako zendeako Iberoko guruzpideko kantuan ere:
erresucitatu cina illen artetic (Arraiza 1988: 152); Bonapartek, ordea, nitze & ze sailekoak bildu zituen Oltza herrian. Gesalazko predikuetan ere bada: noraco izan baizi(37) Eta, beraz, Dikazteluko sermoian ageri den uzibazu 'utzi bazuen' ezaugarria da idazkia hegonafarreraren barrenean hegoaldekoa dela ohartzeko zantzu ziurra, argitaratzaileak beste iritzia baldin
badu ere: "konparaketak eginagatik ez zigun argibiderik ematen inorako ere" (Etxaniz 1999: 484).
(38) Atzizkia dagoenean ere iduri luke badela murrizketa Gesalatzen: eguiten zitula asco vecatu mortale (389); adibiderik hoberena ez bada ere, ez dugu itzalpean utzi nahi izan.
(39) Arakilgo Ihabarren zun 'zuen' aldaera bildu du Artolak (1992: 215), baina ez dezakegu ezaugarri hau arestikoarekin deusetarako lotu.
(40) Gofierrian nagusi nitze den arren -horixe bildu zuen Bonapartek ere-, inoiz -n-dun aldaera
dakar ]. M. de Iberok: guelditu ninfela (248).
(41) Salbuespen bakarra Olatzagutiko nizan da; bigarren pertsonan, ordea, itzan 'hintzen' bildu da.
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nate sortuac (386), allegatu zida 'iritsi ziren' (381); badira halaz guztiz ze 'zen' eta zide
'ziren' ere. Testu zaharragoetan ere ageri da -a: Gesalazko Muzkiko Elizaldek guina
dakar: gu nola sartu guina becatuan? (1735: 38). Beriainek berak ere badakartza: ofrecituco ninza du Tratado-an (70B) eta guinanean dakar 1626ko dotrinan: vici guinanean
(116). Gofierrirako ez dakar honelakorik Bonapartek eta testuetan ere ez dugu honelako deus bildu: assi zine gure arimen erredimifen (Ib, 243). Ezin atzenduzkoa cia ibar
honetan goiko bokalek behekoari eragin asimilazioa zinez maila handikoa zela. 42
0110 herriko emaitzetan ere -ern) dugu (Erizk).
Mendiaz bestaldera -an sailekoak ditugu beti Burundan; Aranatzen eta Ergoienean bi joerak batera ageri zaizkigu: nitzen, itzen / zan, zian Ergoienean eta nitzen} zien
/ zan Etxarrin. Arbizutik ekialdera nitzen, zen, zien ditugu Lakuntza eta Uharten;
Arruazun zuan eta zuen bildu dira edun-i dagokionez (NEM 11, 121). Irafietat~k aitzin
nitzen, zen, zeen dugu. Ihabar eta Urritzola ere -en erabiltzen den h"erriak ditugu eta
berdin jarraitzen da Gulibarren, Txulapainen, Ezkabarten, Odietan, Ultzaman,
Anuen eta Esteribarren barrena. Erroibarren, berriz, -n-rik gabeko -e morfema hasten
da, baina ez Erroibarren ezta Aezkoan ere ez dago -a-rik adizkien bukaeran.
5.3.2.43. "Izan" aditzaren aldaera jokatuek erlatiboko edo konpletiboko atzizkia
hartzen duten kasuetan nahiz iraganeko adizkietan bokaletan ageri den emaitzak
erdiz erdi mozten du Euskal Herria eta geure eremuaren barrenean gertatzen da hau:
dan / den emaitzen muga Arbizun dago (Arakama 1994: 571); handik ekialdera den
dago eta mendebaldera dan: nola dan dugu Ergoieneko Lizarraga herrian (SoIlS 1993:
112) eta Dorraonfan zan fila &fan dan illen erlatibozkoak bildu dira (EHHA). Gofierriao, -en / -ela sailekoak ditugu. 43
5.3.2.44. Ditugun idazkietako lekukotasunaren arabera, atzizki subordinatzailea
eta -a, -i eta -u letran bukatzen den adizkia lotzen dituen -e- artizkia gehienetan ez
da galtzen' Gofierriko hizkeran, baina bai batzuetan: duenac (1687ko Urdozko zina),
duena (Eb; Mar, 227), barutu dayen (Pre V, 165); ikus, ordea, galera duten J. M. de
Iberoren adibide hauek: consideracen dularic batec (102); cindula 'zenuela' (651); beste
testuetan ere bada: induleta 'egin duela eta' (Pre I, 142). Gesalatzen ere badira adibideak: egosten dun maldecioates (375), eguiten zitula (389). Itzarbeibarko Utergako dotrinan -o-z bukatutako adizkian dagola dugu (204).
Andimendiaz bestaldean ere badira adibideak: Dorraon daun 'dagoen', utzi on
'utzi duen' eta berazten dun gardyen bildu dira (EHHA). Erizkizundi-ak aldaera osoak
bildu zituen Irafietan -u-ren ondoren: duena & duela. Txulapaingo Nabatzen dagon eta
dagola bildu ziren -o-ren ondoren, baina duena eta duela -u-ren ondoren. Ezkabarteko
dotrinan ere -e- gabeko adibidea dugu -o-ren ondoren: dagona (385).
5.3.2.45. Ikusi denez adizki laguntzaileen azterketak aukera handia ematen du
banaketak finkatzeko; izan ere, aztertu ahal izan ditugun ezaugarriak anitz dira,
berrogeita lau haio zuzen. Aipaturik gelditu den bezala, tentagarria izan da aditzaren morfologia dialektologia lanetan jardun duten euskalariendako eta beste sailetan
(42) Literatura kutsua zuelakoan baztertu dugun Gofierrian aurkitutako testu batean bada ninza
'nintzen': humillatu ninza guizon eguitera (Tes VI-1, 528, Ondarra 1994).
(43) Gesalazko idazkietan ere nagusi da direla baina behin diralaric ageri zaigu (372).
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baino argibide gehiago eta sistematikoagoak ditugu adizkien honetarako; eragin
handia dute honetan guztian morfologiaren sistematikotasunak eta euskal aditzaren
aberastasunak.
Nondipait hastekotan bazterrekoa derizkiogun hegoaldeko hizkera batetik has
gaitezke, izan ere bai baita adizkien azterketaren ondoren halakoxea iruditu zaigun
hizkera bat: Itzarbeibarko Gareskoa hain zuzen. Uste dugu iparrerago dauden hizkeretara bai, baina Gareskora iritsi ez ziren hainbat berrikuntza badirela: (di)tuzte >
tute, dira > dirade, balu > baluke, gara > gada, gindue > ginue, dire> dere dira berrikuntzok. AIde honetatik, bazterrekoa izatea da hizkera honen ezaugarrietarik bat.
Oroit gaitezen bestalde, Bonapartek hizkera honi halakoxe nortasun berezia aitortu
ziola hegoaldeko goi-nafarreraren barreneko hiru azpieuskaIkietarik bat Itzarbeibarkoa zela erabakitzean; "guztiz desberdina u zeIa ziotson gainera Etxenikeri 1866an.
Adizkiez egin dugun azterketak hein batez hizkera honen berezitasunaren berri
eman du: diaguk & diagun 'diagu & dinagu' adizkietan alokutiboko morfemak duen
kokagunea, gare & zare 'gara & zara' adizkietako azken -e berranaIizatua -Elortzibarko Zabalegin bezala-, niza & iza 'nintzen & hintzen' adizkiko txistukari frikaria
edo zinda & ginda 'zinen & ginen', adizkietako -nd- kontsonante taldea, Gareskoa
inguruko hizkeretarik bereizten duten ezaugarri berritzaileak dira, zinda, ginda
horiek ere berrikuntza direla horren argi ez badago ere. Hartara, Garesko euskararen
berezitasuna nabarmen agertuko litzaiguke adizki laguntzaileen morfologian: batetik, inguruko hizkera erdialdekoagoek dituzten berrikuntza batzuk bertaraino iritsi
ez direlako eta bestetik, bereziki berarenak diren beste berrikuntza batzuk garatu
dituelako.
Itzarbeibarren berrikuntza gehiago aurkitu ditugu baina ez dira soiIik hizkera
horretakoak; gure eremutik begiraturik hegoaldekoak diren beste bi ezaugarri nabarmen ageri dira erabili ditugun datuetan: Nor saileko "izan" aditzaren aginte adizki
batzuetako apokopea eta iraganeko "edun"-eko adizkietakoa: zait 'zaitez' dugu Garesen eta zeit & zait Gesalazko Muzkiko idazkietan; bigarrenik, zu 'zuen' laburtua ageri
da Itzarbeibarko Utergako dotrinan eta zu bera dugu Gesalazko Muzkiko idazkietan
ere. Ikusten dugunez, berrikuntzok hegoaldeko bi hizkera hauek aztertu ditugun
gainerateko guztietarik bereizten dituzte.
Baina badira ezaugarri gehiago Gesalazko mintzoa inguruko besteetarik bereizten
dutenak; egoera zaharragoaren lekukotasuna ematen digute eta goiti dauden hizkeretan bilakatuago dauden ezaugarriak dira. Esate baterako, eta fonologiako bilakabide baten haritik, Muzkiko didazu-k erakusten digu gure eremuko gainerateko
hizkerek duten dirazu berrikuntza hori ez dela Gesalatzen betetzen; gauza bera busti
gabeko cinduque-k, edota "joan" aditzaren oraineko pluraleko adizki ez analogikoek
-zuacelaric ageri da, ez *zoazi edo *zoaza-. Nor-Nori-Nork saileko adizkietako
aldaeretan -zki- da beti pluralgilea Gesalatzen, ez ondoko ibarretan ageri den -itberriagoa; honetan, agian eragina du Gesalazko gure datuak XVIII. mendekoak izateak, beste ibarretako datuak berriagoak baitira. Kontserbazioen iIdoan, dire dago
Gesalatzen eta ez **dere; gisa berean, zaharra den berrikuntza bat, Beriainek bazerabilena baina beranduago Muzkiko Elizaldek ez darabilena, GesaIazko idazkietan
ageri ez den **dira > dirade analogikoa da; honetan ere Garesko eta Gesalazko eus-
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kara bazterrekoak eta kontserbatzaileak dira. Balirudike, ordea, dituzte & dituste saileko adizkiak nagusi ziren arren, Muzkiko idazkietan behin ageri den ditute aldaerak
-z- gabeko formetaranzko mudantza adieraz dezakeela, iparralderagoko eremuko
beste hizkeretan egiten den ditute / tute / ttute ereduaren bide beretik, alegia; adibide
bakarra denez, ez da guztiz garbi dagoen gauza.

Bada gure alderdian halako izaera berezia duen beste eremu bat, ipar-mendebaldera dagoen Burunda, hain zuzen. Nafarroa Garaiko ibar gehienetan ez bezala, "etorri aditzaren aldaera trinkoei eutsi zaie Burundan; berranalizatu gabeko nail, ail,
dail 'nabil, habil, dabil' aldaerak ere Burundan, Aranatzen eta Arakilgo mendebaldeko Lakuntzan ditugu; bestalde, "izan" aditzeko Nor saileko iraganeko gindan &
zindan aldaera Burundakoak ere aipagarriak dira, ez baitira erabiltzen ondoko ibarretan beheitiko Gareseraino bitartean.
J

'

Ondoko Aranazko ezaugarri bat ere berezia da, ez baita gure eremuan beste inon
ageri: Nor-Nori-Nork sailean -tza- morfema pluralgilea daramaten dootzat, dootzak,
dootzabie ereduko adizkiak erabiltzen dira Etxarrin. Eta hain zuzen ere, Nor-NoriNork saileko adizkietako *eradun oinarriari zor diote Burundako, Ergoieneko eta
Aranazko hizkerek duten berezitasun horretatik pixka bat; orobat esan daiteke edun
oinarritik eratortzen diren dot eta det gisako adizkiez ere, gainerateko ibarretako duten aldean nabarmen gelditzen dira; horrezaz gain, hiru ibarrotako hizkerok mendebalderago eta erdialdean iparralderago dauden hizkeretara hurbiltzen dituzte.
Berebat, "izan" aditzeko iraganeko adizkietan Nor sailean ageri den -an bukaerak ere
-nitzan} zan, zian- goitiagoko mendebaldeko eta erdialdeko hizkeretara -eta
Ameskoako eta Lanako toponimiako -dana & -dirana atzizkietako egoerara (Salaberri
1998: 77)- hurbiltzen du gure eremuko ipar-mendebaldean dagoen Burunda ibarra; Ergoienean -zan} zian- eta Etxarrin -zan- ere badira arrastoak, baina Arbizura ezkero -en dugu: nitzen, zen giiien... , Nafarroa Garaiko gainerateko hizkeretan
legez. Era berean, "joan" aditzaren oraineko trinkoetako Ergoieneko niyue, diyue
Etxarriko nueJ due eta Arbizuko nua} dua aldaerak ere Nafarroa Garaiko ohiko joeratik urrunsko gelditzen dira. Pluraleko aldaerez ere antzera esan daiteke: Ergoieneko
eta Etxarriko gu(e)ze 'goaz', du(e)ze 'doaz' eredu berria ere ez da erabiltzen N afarroa
Garaiko gainerateko ibarretan.
J

Ingura gaitezen orain Gofierrira; badira hiru berrikuntza gutienez, Irufietik goiti
,Nafarroa Garaiko erdigunean garatu direnak eta Gofierrira iritsi ez zirenak:gatxazu
'gaitzazu' sailekorik ez zen Gofierrian erabiltzen, -zki- pluraleko eredu berria baitzegoen, eta adizki trinkoetako damatxat edo dakartxat saileko pluralik ere ez zen
erabiltzen. Ahaleko dezakeguke erako pleonasmorik ere ez zen erabiltzen; Nor-Nork
eta Nor-Nori-Nork aditz sailetako di- galdu ondoko t-ren bustidura ere ez zen
Gofierrian egiten. Kontserbatze honetan batera doaz Andimenditik beheiti dauden
ibarretako hizkera guztiak -Oltzako zendeako Ibero herriko gurutzebide kantuko
dechadan-en salbuespena aipagarria da, halaz ere-; ezin baztertu dugu hurrengo
gertaera, gainera: hegoaldetik ekialderantz hizkera guztietara hedatzen da kontserbazio egoera hau, beheitiko Eguesibarrera nahiz Artzibarrera eta goitiko
Aezkoara. Aipatzekoa da, bestalde, Andimendiaz bestaldeko Arakilen hiru ezaugarri berriok ageri zaizkigula.
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Adizkien azterketatik ateratzen den beste ondorio bat Andimenditik beheiti dauden hizkerek duten batasuna da, ezaugarri anitzetan batera baitoaz; ezaugarri frankotan, gainera, bidelagun dituzte Eguesibartik eskuin ekialderat dauden beste
hizkerak. Hona hemen ezaugarriok: -n gabeko iraganeko adizkiak, -eza- gabeko ahaleko iraganekoak -zuke edo zukea motakoak-, alokutibo maskulinoko iraganeko t- morfema; "edun"-en Nor-Nork eta Nor-Nori-Nork· aditz sailetan ora har busti ez
den -nd- kontsonante taldeak ere hego-mendebaldeko, hego-erdialdeko eta ekialdeko hizkerak batzen ditu. Eremu honetan sartzekoa da, Andimenditik beheitiko hizkeretan batetik, eta bestetik ekialdean Eguesibarren, Erroibarren, Artzibarren eta
Aezkoan nahiz ipar-erdialdeko Ezkabarten ageri zaigun *ezan saileko (de)(za)zkigun
aditz eredu analogiko -zki-dun berritzailea ere. Ez dirudi beza > bez laburdura sail
honetan sartzekoa denik: nafarreraren hegoko hizkera guztietan baldin badago ere,
guk dakigula, ezaugarri hau gutienez Larraunen eta Ultzaman ere ageri da,eta, beraz,
hedaduraz ez da berdina. Antzera gertatzen da Nor aditz saileko "izan"-en naike
daike bezalako adizkietan; hego-mendebaldeko, hego-erdialdeko nahiz ekialdeko hizkera guztietan aldaera laburtu hauek ditugu; goitiagoko ibarretan badiragaizke daizke bezalako aldaerak, baina ia beti singularreko osoagoekin batera -naittike &
naitteke-rekin, alegia- erabiltzen dira; ezin esan daiteke, beraz, aldaera laburtuok
soilik hegoaldekoak direnik, baina bai guztizko erabilera sistematikoa soilik hegoaldeko eta ekialdeko eremuetan betetzen dela.
J

J

Andimenditik hegora dauden hizkeretan -e- dago iraganeko adizki trinkoetako
erroetan -analogiatik kanpo dakusagu eu > au aldaketa-, Beriainen garaiko egoera zaharra oroitarazten digula; ipar-ekialdean, egungo mintzoan Erroibarren -adunak nagusi dira, baina idazki zaharretan -e-dunak ageri dira; Aezkoan egun
-e-dunak nahiz -a-dunak ditugu. Goiti, Baztan-Bidasoa, Erroibar, Ultzama, Ezkabarte alderdia, -a-dun adizkiak nagusi diren guneak dira. Euskal Herriko erdialdek~
hizkeretan ere iraganeko adizki trinkoetan -a-dunak agertzea gauza arrunta da.
Galdutako ezaugarrien artean, Irufie inguruan XVII. mendean, eta beranduago
hego-ekialdeko eta ipar-ekialdeko hizkeretan agertu diren -iro- erroko adizkiak ditugu; ez dakigu, ordea, hego-mendebaldeko hizkeretan ere ba ote ziren; zernahi ere
den, beste behin, diroke eta sail bereko aldaeren bitartez, nafarreraren hegoaldeko
atala ekialdeari loturik dakusagu. Bestalde, "*erazan" saileko drafagufu bezalako
adizkiak, badirudi nafarreraren hegoaldeako eremuetan erabili zirela baina XVIII.
menderako galduak ziren eta ez dira Gofierriko gure idazkietan ageri; erabiltzen ote
ziren hego-mendebaldeko hizkeretan XVII. mendean?
Ezaugarri batzuetan Gofierriko euskara ez da Irufietik goiti eta ipar-ekialdera
dauden hizkeretarik bereizten eta sortzen den eremua hedadura handikoa da, ezaugarria Eguesibartik ezker hegoaldean dauden ibarretara ere iristen denez; didazu >
dirazu ezaugarria izan daiteke sail honetakoa: Andimenditik beheitiko ibarrak
-Gesalatz salbuespen dela, agian- eta Arakil, Gulibar, Imotz, Txulapain, Ezkabarte, Odieta, Ultzama, Anue, Esteribar, Erroibar, Artzibar eta beheitiagoko Eguesibar eta Itzarbeibar harrapatzen ditu; Nor-Nori aditz saileko iraganeko adizki
-ki-dunak ere eremu honetakoak ditugu Sakana eransten baldin badiogu; guti goiti
beheiti eremu bera biltzen du lehen pertsona datiboko -da morfemak -Sakana gabe,
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baina Basaburu Handia eta Arakilgo ekialdea barne-; zait ez zaigu ageri BaztanBertizarana eta Sakana bitartean. Itzarbeibar eta Aezkoa eremu kontserbatzaileetara
eta Eguesibar nahiz Gesalatzera iritsi ez baldin bada ere, eremu honetakotsua da
(di)tuzte > tute berrikuntza ere, Larraun ibarrean ageri dena; badirudi denborarekin
ekialderat joaz xx. mendean Artzibarreraino ere iritsi dela; XIX. mendeko idazkietan
txistukaria ageri da bertan. Azken mendeetan gertatu berrikuntza bat ere bada, Nor
saileko "izan aditzeko dire> dere, hedadura iduria duena: Andimenditik hegora dauden hizkeretara hedatu da, baina Itzarbeibarrera eta Gesalatzera ez; beste alderditik
Larrauneraino iristen da eta Arakilen eta Iruiietik goitiko ipar-mendebaldeko ibarretako hizkeretan ere ageri da: Basaburuan, Imotzen, Gulibarren, Odietan, Ezkabarten
eta Olaibarren; hego-ekialdean ere bada: Eguesibarren nahiz eskuineko Longidan eta
Artzibarren, baina ez Aezkoan.
H

Andimenditik beheiti nahiz ekialdera ageri zaigun duzie & duze 'duzue' eredu
palatalizatu edo laburtua ere aski hedatu den berrikuntza da: duze esaterako, Baztanen dugu. Andimendiaz bestaldeko Ergoienean duzie aldaera dago, baina ez Aranatzen ezta handik eskuin ere; Txulapaingo Beorburun eta Imozko Muskiizen
berragertzen zaigu; Odietan, Ezkabarten, Ultzaman, Atetzen, Anuen, Esteribarren,
Erroibarren, Aezkoan eta Artzibarren ere duzie erabiltzen ,da.
XVIII. mendean abian da "edun" eta "-i-" oinarriei loturik dauden di- eta "*ezan"-eko
adizkietako de- atalen aferesia, baina aski bilakabide orokorrak dira eta guk uste ez dute
eremu gardenik banatzen.

Badira ezaugarriak Andimenditik hegora dauden hizkeretan Gesalatzen, Itzarbeibarren, Goiierrian, Oltzan eta Olloibarren betetzen direnak baina Iruiietik goiti edo
ekialderat hedatzen ez direnak: "izan" aditzaren Nor saileko gara > gada bilakabideaz dihardugu; ezaugarri hau, gainera, ez da Garesko datuetan ageri, baina franko
hegoaldera iristen da gure eremuan, Gesalatzera mendebaldetik; bestalde, Utergako
dotrinan ageri da. Alderdi inpresionistatik bederen, Eguesibarren ere ageri ez den
ezaugarri honek halako kutsu berezia ematen die hego-mendebaldeko hizkerei. Testuetan ageri diren datuen arabera eremu murritza hartzen dute Nor-Nori saileko
'*edin + -ki-' egiturako adizkiek: iraganeko aldaeretan Eguesibarren, Gofierrian,
Oltzan eta Arakilgo Urritzolan ditugu; oraineko adizkietan, berriz, Gesalatzen eta
Itzarbeibarren. Gure eremura mugatzen den ezaugarri gehiago ere bada: Itzarbeibar. ko, Oltzako, Gofierriko eta Eguesibarko bigarren pertsona singularreko yue & indue
'huen' adizki parea aipa daiteke; gainerateko hizkeretan ez dago indue analogiko hori,
yue(n) da dagoen bakarra. Nor saileko "izan"-en iraganeko -a ere gure ingurukoa da:
Beriain eta Elizalde idazleek erabili zuten eta Eguesibarren, Garesen, Oltzan eta
Gesalatzen ageri da. Hedadura biziki murritza du Oltzan gertatzen zen zizkitezu 'zizkizuten' erako morfema gurutzaketak;]. M. de Iberoren ditezu, zitezu 'dizute, zizuten' pareak ezaugarri hau Goiierrikoa ere izan zitekeela iradokitzen du, baina ez dago
guztizko ziurtasunik.
Nafarreraren barrenean "joera nagusi" dei ditzakegun ezaugarriak ere badira
Goiierrian, jakina: ezaugarri hauetan, ekialdeko Arakilgo hizkera Goiierrikoarekin
batera doa, eta gainera, bi ibarrotako berdintasunaren aurka, bestelakoa da Sakanako
mendebaldeko hizkeren joera; ekialdeko Arakilgo eta Gofierriko eremu hau Irufietik
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eskuin ekialderat dauden hizkerekin eta Irufietik goiti daudenekin batera frankotan
doanez, nafarreraren joera nagusitzat hartu ditugu; hauexek dira ezaugarri horiek:
pluraleko hirugarren pertsonako ergatiboko nahiz datiboko -te morfema; "egon" aditzaren oraineko pluraleko aldaera trinkoak -Ergoienean goi 'gaude' edo zoi 'zaude'
ditugu eta Uharten gue 'gaude' edo ztte 'zaude', baina Arruazun godeJ zodeJ dodeJ Gofiiko Ebanjelioko dode gogora dakarkigutenak-; zernahi ere den, Gofierriko goude aldaera diptongodunak Nafarroako gaude orokorretik hurbil daude; berdin gertatzen da
"eduki aditzaren oraineko aldaera trinkoetan ere: Sakanako mendebaldean duka
daka edo deka ereduko adizkiak ditugu, baina Uharte eta Irafietako douket & doke
'daukat & dauka' parea]. M. de Ibero idazle munarriztarraren zozque 'zeuzkan'-en
iduria da; arestian bezala, aipa dezagun Gofierriko zauke 'zeukan' eredu diptongoduna Nafarroako aldaera nagusien pareko dela eta ez mendebaldeko Sakanakoen iduria.
H

J

Euskal Herriko ekialdean eta mendebaldean hedatu ez den berr.ikuntza bat bada,
baldintzako protasiko -keJ erdialdean Gipuzkoan eta Nafarroan oso hedatu dena;
Sakanan, Goizuetan eta Ultzaman bada, esaterako, eta Gofierrira eta Olloibarrera ere
iritsi zen Euskal Herriko erdialdean gaindi, baina ez ekialdeko eta hegoaldeko hizkera kontserbatzaileetara: ez da ezaguna Aezkoan, Artzibarren, Eguesibarren, Itzarbeibarren edo Gesalatzen. Gofierriak erdialdeko hizkerekin izan dukeen hurbiltasun
eta hartu-emanaz ohartzeko balio duen ezaugarria dela iruditzen zaigu.
Euskal Herriko ekialdeko eta bereziki Ipar Euskal Herriko ezaugarria da morfema datiboarekiko komunztadura hautazkoa izatea; Gofierrian adibide guti ageri da
eta Ezkabarten ere bakan, egun Aezkoan bezala; Artzibarren ere ez dugu adibide bat
baizik aurkitu; adibide gehienak Ipar Euskal Herriaren ondoko Erroibarkoak ditugu. 44
Nafarroan eremu murritzagoan baina Andimendiaz bi alderdietan ageri diren
arkaismoak badira gure datuen artean eta hauen berri eman behar dugu orain labur:
Nor-Nori saileko oraineko adizki -ki-dunak Andimendiaz bi alderdietara ditugu:
bizirik ditugu egun Aranatzen, Ergoienean eta Arakilen eta Irurtzuneraino ere hedatzen ziren Bonaparteren garaian; XVIII. mendean Gesalatzen, Itzarbeibarren eta Gofierrian daquio 'zaio' sailekoak erabiltzen ziren. Morfema datiboa duten adizkietako
alegiazko 1- ezaugarria ere bi alderdietan ageri da: XVII. mendeko Gofierriko U rdozko valemoque ez dago oraintsu Ergoienean bildu den balakit balakiyo adizki sailetik
guztiz urrun.
J

Arestiko hauetan bezala, beste ezaugarri batzuetan ere egokiago izan daiteke
datuen arteko kronologia desberdintasunez mintzatzea eremuen arteko aldeez baino:
"joan" aditzeko pluraleko aldaera trinkoetara -i analogikoa gauzatu aitzineko euskara darabilte Beriainek eta Elkanoko Lizarragak; horiek bezala, -i gabeko aldaerak erabiltzen dira XVIII. mendeko Gofierriko eta Gesalazko idazkietan, nahiz ezin ahantzi
den J. M. de Iberok behin beitoaza badarabilela. Gainerateko ibarretan, Arbizuko
guez zuez ereduaz landa, gehien bat -zi edo -ze/-zte bukaera ageri zaigu N afarroa Garai
J

(44) Antzera gertatzen da O. Ibarrak ibar honetako Mezkiritzen bildu dituen atraiak edo botaia
bezalakoekin ere (argitarag.): funtsean, Ipar Euskal Herriko aldaerak dira; Aezkoan esacerako, dtraik
edo hotdtuik erabiltzen dira, baina ez arestiko aldaerak; Ultzaman ere, berdin: botarikJ dtraik (Ibarra
1995b: 496).
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gehienean. Berdin gertatzen da XVIII. mendean gertatu bide zen dizkio > ditio aldaketa analogikoan ere: Beriain, Elizalde, 1729. urteko prediku ezaguna, J. M. de Ibero
idazle munarriztarraren lana eta Gesalazko XVIII-ko idazkiak ez dira berrikuntzaren
lekuko, baina bai ondorengo nafarreraren eremu biziki handi bat.

5.4. Sintaxia
Dialektologiako lanetako "Errauskifie" dugu sintaxiaren alorra eta gure saio honetan gauzak ez dira anitz aldatuko; areago, beste leku batzuetako hizkera azterketek
sintaxiari eskaini ohi diotena baino gutiago eman dezakegu gure saio honetan, Bonaparteren 1869ko urtarrila eta martxoa bitarteko Donibane-Lohizuneko inkestan
(Arana Martija 1994: 440) ia ez baitzen Gofierriko sintaxiaren inguruko erantzunik
bildu. Dugun apurra testuetarik atera dugu, eta gainera, idazkia Gofierriko benetako herri hizkeraren ordezkari leial gertatu delako zalantza guztiz uxatu ezinik geundela, inoizka.
Jakina da, bestalde, sintaxia izaten dela dialektologian eremu' banaketak finkatzeko gune txiroenetarik bat; gurean bederen ez da morfologia, fonologia edo arlo
lexikoa bezain emankorra gertatu. Sintaxiko ezaugarriek arestian aipatu hiru sail
horietakoek baino hedadura zabalagoa dutenez Araba aldera ere jo dugu Fidel Altuna ikertzaileak aurkitu eta argitaratu Garcia de Albeniz araiarraren idazkian dagoena
ezagutzera. Geure lanean orain artean muga aski finkoa gertatu da Gofierriko ezaugarriekiko Burunda alderdia edota. Sakanako mendebaldea. Ameskoako eta Lanako
euskara ere badakigu Gesalazkoaren iduria den Deierrikotik bereizten zela, eta beraz,
Gofierrikoaz bestelakoa zela (cf. Salaberri 1998). R. M. Pagolaren 1992ko iradokizunean oinarriturik, zer gerta ere, sintaxiaren arloan bederen araiarraren hizkerari erreparatzea komenigarri iruditu zaigu; Gofierriko hizkera eta araiarrak darabilena guztiz
bestelakoak direla ohartzeko aski da araiarraren testua behin irakurtzea, baina sintaxiaz denaz bezainbatean bederen balio du elkarrekin alderatzea.
5.4.1. Euskal Herriko ekialderagoko hainbat eremutan bezala, egoeraren edo
ekintzaren indarra edo nolakoa areagotzeko gertatu ohi den errepikatzea jasaten
duten aditzondoetan absolutiboko atzizkia ageri da bigarren osagaian Gofierriko
testu batzuetan:

Ta urteac Errosario bat errezatu bague: doi-doie enzuten dute jai egunean Meza
bat (Pre IV, 161).
Erran dezaquegu, direla doi-doye Christioac, batayetuec direlaco (Pre IV,
162).
Joanen da aren Anime chusen-chusena Cerure (Pre V, 166).
Susmagarria da, ordea, ditugun adibide guztiak, dakartzagun hirurak, testu bakar
batekoak izatea eta beste idazkietah honelako adibiderik ez izatea. Halaz guztiz ere,
Ergoienean ezaugarri hau agertzeak geure ustezko susmoak ibitzeko balio du hein
batez bederen. Koro Segurolak Dorraon bildu adibideak badu itxura bederen: ta izeten dia arbolak goreno garbi-garbiya ta geo goitti paragos ttiki be bakarrik 'paraguas ttiki
bat bakarrik) (EHHA).
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Lizarragan bildu hurrengoak nabarmenagoak dira

(Soll~s

1993):

...gio bes iruzkiten sekatu, luze-luzie jartzen gifiuzkien legarretan larrefietan
(112).
... nola etortzen dian 1nadejetan ba aik bezelaxen, iguel-iguela eta gio lixutu
(ibid).
Kontsixoni de ez, Kontsixoni dee eztifiogu esan ber, ta ezetz, ixixille etorri eta
ixillik (11 7).
Mendebaldeko Arakilgo Lakuntzan geuk bilduak dira hurrengoak: etxa juan nez
ta an geldittu egorri-gorriye; maindirie utzi du kolgatute zabal-zabala. 45 Ekialdera, berriz,
mugatzailerik gabeko aldaerak bildu zituen Artolak 1980an Arakilgo Urritzolan
(EAEL):46

... bota, esneaf, ta... loftzen da, lodi-lodi jdrtzen da.
... urrftze dd pldnta (b)at, bai-ta... oe lertu erditfk eta... me-mee jarrf ta, drrekfn itten (t)zittuen.
N ik just... juxto-juxto ezdutu nittun eta; dundi oiek

e. ..

Aldiz, bada atzizkia Eguesibarko euskaran:

Bada orrd ordcio laburttoa ta propfa errateco ichsfl ichsfla zeure biotz bdrnean
(Lizarraga 1984: 79).
Ordi gueldi zaite erretiraturfc berarequi zeure biotz bdrnean ichsil ichsfla grdciac emdten (93).
Goiti, Ezkabarteko egungo emaitzetan ere bada: Ye suondoan egon bero-beroa...
(Artola 1985: 108). Eskuin, Esteribarko Eugin honakoa bildu genuen 1982.ean: orei
ementxe bizi gara trankil-trankile; egitura hau eskuin hedatzen da Nafarroa Beherera,
Aezkoara, Zaraitzura eta Zuberoara bederen.
5.4.2. Erdialdeko hizkeretan bi zenbatzaile zehaztua beti izenaren ezkerretik doa
idazkietan eta halaxe doa Gofierriko hizkeran ere; toponimian, ordea, Irufierrian
eskuinean kokaturik ageri zaigu Zizurko zendeako Asterainen: Erreca biac pacen direnecoan Oimeno Jurfo 1986: 87); ekialderago ere bada arrasto bat 1694. urteko idazki
batean Ibargoitin: Hurbien ertea (Salaberri, 1996, FLV 72: 229). Mendebalderago ere
izenaren eskuinean darabil Garcia de Albeniz araiarrak: costa zan erreal bi terdi (Altuna 1995: 124-5).

Bi zenbatzaile zehaztuak ondoan izenik ez daramanean, adberbioaren egitekoa
betetzen duenean, ekialdeko hizkereran ez bezala, ez du biga & bida edo antzeko aldaerarik Gofierriko hizkeran. Halaz ere, Gofiiko Ebanjelioan halako adibide bat ageri
zaigu, baina izenaren aitzinean doa, ezkerrean hain zuzen ere; agian idatzi zuenarendako ezezaguna zatekeen eredu zenbaiti moldatu nahiak eraginik edo: iguen cere bigue
(45) Sintaxiko atal honetan aged diren Lakuntzako datu guztiak Itziar Ruiz Razkin bertako alabari zor dizkiogu.
(46) Gogoraraztekoa da esaldiok eman zituen lekuko urritzolarraren ama larraundarra zela.

178

INAKI CAMINO

guizon TemploJ edo Elicera oracio eguitera (129). Hortik goiti beri 'bi + izena' egitura
aurkitu dugu; Bonapartek, gainera, ez dakar biga edo bida -bige edo bide, hobeki
esan- bezalakorik bere lekukotasunen artean. Aldaera hori aurkitzeko eskuin jo
behar da, Eguesibar aldera; Bonapartek bi dakar Gares, Oltza eta Gofiirako eta bida
& bi Elkanorako; goiti, Ezkabarteko Makirriaingo dotrinan ere bide (389-390) daukagu: Zembat naturaleza tu Jesucristoc? Bide jaune; ibar bereko Anotzen bide bildu da
urteotan (Artola 1985: 104). O. Ibarrak dakarrenez (argitarag.), Esteribarren eta
Erroibarren ere bide entzuten da; bida da Aezkoan egun entzuten dena.
5.4.3. "Guzi" eta "asko" zenbatzaileak: guzi zenbatzaile orokorra erakuslearen
ondoren joan ohi da hainbat hizkeratan eta hori bera dirudi gertatzen dela Gofierriko testuetan ere; hona adibide zenbait: defendacen du guizonegui ayetatic gucietatic (Pre
I, 142), gauce aubetan gucietan (Pre I, 142), ontas gucies gaiiera (Pre Ill, 154), pena ebetara guzitara (Ib, 654), ontan gucien ematen digu (693). Ondoko Gesalatzen ere berdin
gertatzen da: orrequi gucierequi (373 eta 377). Baita Oltzako Iberoko kantuan ere: misterio auben guciengatic (152). Ezkabarteko Anozko egungo mintzoan ere antzera gertatzen da: oye'kuzie'tire Ezkabdrtekoa(k) (Artola 1985: 104); Erroibarko testu zaharretan
ere, berdin: trabaju even gucien erdian; mundu gau gucia; onequi guciaiqui (Satrustegi
1987). Bestaldera, mendebaldeko Arakilgo Lakuntzan ere ezaguna da egitura hau,
neskatu aik guziyek nahiz neskato guzi'yaik entzun baitaiteke.
Halaz ere, Gofierrian guzi zenbatzailea erakuslearen aitzinean ageri den adibide
bat bederen bildu dugu, jarraian ikus daitekeenez: beicic joatea apartacen ocasio gucie
ayetatic, nondic facilmente hellegacen dire traspasacera mandamentu divinoac (Pre I, 141).
Bestalde, zenbatzaile honen -edo zernahi izenen- aitzinetik nahiz ondotik erakuslea doan egitura ere aipa daiteke, Euskal Herriko mendebaldean nahiz ekialdean
dakusaguna: cerengatic au guciau arquifen da ostie consagratuen (Ib, 101); oniJJ esusen nombre oni, diot, belaurico ssarrifen daquizquio ceruen (Ib, 245). Eguesibarren ere badira: sinesten dut au gucidu sines (Lizarraga 1984: 92). 1729ko prediku ezagunean ere ageri da: au
guciau conformatus len ducien costumbrera (171). Honelakoxeak dira Aezkoan bildu genituenak ere: sierra gori guzi ori 'mendi hori guzti hori'; oek atriz goek 'hauek, aktriz hauek'.
Asko zenbatzaile zehaztugabearen erabilera zaharraren adibide guti batzuk badira
Gofierriko testuetan:
Eta au asco exemplorequi prova leiteque (Ib, 109).
... berfe asco guisetan (Ib, 698).
Beguire zace, cer errespuesta ematen dize asco Caballeroren Seme, ta Alabac aciric delicadeza andierequin (Pre IV, 158).
Gesalatzen ere berdin gertatzen zen Muzkiko idazkietan: eguiten zitula asco vecatu
mortale (389). Eguesibarren ere bazen egitura hau, Lizarragaren lana lekuko: asco gaitz
eldu zaigu ordic (1984: 83). Ezaguna denez, behe-nafarreraz arrunta da ezaugarri hau
baina Aezkoan ez da ageri.
5.4.4. Perpaus erlatiboen artean ohiko -en baliatuz eratzen diren egitura arruntak
nagusi dira Gofierriko idazkietan; hona hemen Bonaparteren Le Cantique-ko adibide
batzuk eta]. M. de Iberoren beste bi diogunaren erakusgarri:
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Ceruen gueinen doden ur guciec
Lurrean ernatcen deren gauce guciec
Baleac eta uretan moguitcen deren gauce guciec
...purguetorioan padecitu bear ciren penen parte andi bet (Ib, 103).
Badaquit billefen ducela Jesus Nafareno Crucifiquetue, emen orfi zutena (Ib, 98).
Ez dirudi ekialderagoko bai(t) bidezko egitura ezaguna Gonerrian arrunta izan
denik. Adibide bakan aurkitu dugu idazkietan: Bule da privilegio generosoat, concedicen
baitu Aite Sanduec Espaneco Erreinu, eta Senorioegui (Pre V, 164); bai, Christio fielac, au
de desgracieric, eta desdicheric andiena, mereji beitu negar itea odolesco lagrimequi (Ib,
676).47
.
Gesalatzen bada adibide zenbait bai(t) partikula ageri dena:

Ondasun caduco eta aparente evec, aprisionacen bai zaituste! (372).
Aniz ipocrita, iduriarasten beizute emen, sanduenac cidala (375).
... apenas arquicen da inior ere, naiz dela zarrago eta naiz gaizquiago dagola,
ezpaitu pensacen ciertoqui, vicitu vear duela aniz denboraz (373).
Gonerritik ekialdera ezaguna da bait bidezko erlatiboko egitura; Beriainengan -en
atzizkia ohikoa den arren (Ondarra 1985: 225) bada bai(t)-en adibide ugari: ... eta hau
da meza, erran nay baytu ygorcea (1621: 18); sacerdoteac erraten du Kyrie eleyson, Christe eleyson, erran nay baytu, launa yducafu misericordia, Christo yducafu misericordia guzas
(1621: 41). XIX. mende hasierako Ezkabarteko dotrinan ere bada: lembizico borzac dire
necesidadezcoac zenec gabe ezpaitaique salbatu cristioa uztembaitu desprezioz errezibitzeco
(383). Peko alderdian Eguesibarren ere baziren,]. Lizarragak usu erabiltzen zituen:
.. .preservatzeas ta guardatzeas... baitare erorcetic berce anitz culpa ta becatuetan, erorico
bainitza, ezpanindue guarddtu (1979: 99). Artzibarren ere badira honelako adibideak
Urizko dotrina lekuko: dire eguiasco Socorro vazuc ematen vaitigu gure Jaunac (34A);
badire verce vazuc deicen vaitire actualac (34A). 1729ko prediku ezagunean ere badira
adibideak: marchoaren oguei eta borz garrenean, vaita eguna gure erredentorea guizon eguin
cena (170).
Zein-erlatiboak ere ageri dira, bestalde, Gonerriko testuetan; lau sailetan banatu
ditugu: 1) zein ere; 2) zan fJ; 3) zain -n; 4) cein beit. 48 Lehen sailekoa dugu Gofiiko
Ebanjelioan hurrengo adibidean ikus daitekeenez: erori ce ladronen escuetan ceinec ere
bilustu zute...(131). Bigarren ereduari dagokio Martin Joseph Markotegi gonitarraren
hurrengoa: datozela socorrizera dauqueten necesidade andia edateco iturri claro, eta eder batera: Omnes sitientes venite ad aquas: zanetan arquizen da erremedioa dauqueten necesidade andia socorrizeco (226-7). Adizkiari -en atzizkia erantsiz eginik ere badu Gofiiko
(47) Gonerrikoa izateko itxura duen baina ziurtasun osoa eskaintzen ez duen beste testu batean ere
adibide bat bederen aurkitu dugu: Cer eguin bear nue gueago guizonarendaco} eta ezpaitut eguin? (Tes VI-I,
528). Erabat Gonerriko hizkera ez dakarren Gofierriko testuak (VIII)-n ere bada beste adibide bat: Hicusazue cer legue modua den graciascoa} baita guc orai dugun au (Ondarra 1993b: 78).
(48) Baztertu dugun testu batean 'zain + baif ageri zaigu balio azaltzailearekin: alabaturic, ta estimaturic} obec, (zaim baita paciencieco spillua),· ef. Tes VI-2 (534).
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Markotegik, hirugarren eredukoa, alegia: diru, edo moneda, galduric dauquezuna, zain
den]angoicoaren gracia (228). Beste testu batekoa da hurrengoa: esta egunic cefiean guertatu esteiquenic gure vicieren fine (Pre 11, 147).
Mendebaldera egitura bera dugu Garcia de Albeniz araiarraren lanean: edozain
orduban cenean becataria etorten dan zugana (AItuna 1995: 122).

Azken ereduaren adibidea J. M. de Ibero munarriztarrak dakar: erresucitetu beaurzu becatuen eriofetic, ]angoicoan graciera, ceimbeite arimen bicie (99); eredu honetako adibideak ugari dira Beriainen Ianean. Oltzako Iberoko kantuan ere ageri dira: animaien
sufragiotaco, ceinei justicies edo caridades baiteotet gueiago obligacio (146); malditoac ene maldadeac canec ain gogorqui quendu baicizute vicia (150). Andimendiaz bestaldera Uharteko dotrinan ere ageri zaigu: Nic sinestacen dut]angoyco Aita guztis poderoso, cerubaren eta
lurreren criadorearen baiyen, arren seme bacar]esu Christo gure]aunaren baityen, ceifi concebiyu baicen Espiritu Sanduberen obras eta virtutes (Arakama 1994: 590). Ezkabarten ere
bada Makirriaingo dotrinan: Doctrine cristianaren lembizico prinzipioa. Zein baite escribitue]uan Fran.co Goniren escuz (379); hurrengo adibidean bi ereduak ditugu, '-en +
bait' batetik eta -en bestetik: Da andre bat graziez, eta virtutez vetea, zein baite]angoicoaren Ama Zeruetan dagona (394).
Bestalde, -rik atzizkiaz bukatu aldaerak erlatiboan erabiltzean, -rikeko emaitza
ezaguna aurkitzen dugu gure testuetan, Nafarroako beste hainbat lekutan bezala.
. Hona Juan Martin de Iberoren adibide bakan batzuk:
Barcacen ditu sacramentu sandu onec, becatu confesaturiquequoengatic, mundu
ontan, edo purguetorioan padecitu bear ciren penen parte andi bet (103).
... eta errecobrafea, becatuen medios, galduriquequo lenagoco obra on gUfien
merejimentuec (ibid.).
Ofrecifen diote]aun Divino arrec vici luce eta diches beteriquecoa (109).
GesaIatzen ez da honelakorik falta: vecatutic e{n}gendraturiquecoa edo adulterinoa
(373). Ezta Itzarbeibarren ere; Utergako dotrinan adibide pare bat aurkitu dugu:
Bateieturos [sic} ifiiqueco becatuec barcaceco (220); pasaturiqueco bici gaistoan (221). Ezkabarteko dotrinan ere ageri da atzizki hau: iniqueco becatuec (398). Bestalde, Beriain
idazlearenak aipa daitezke, eta baita egun Erroibarren, Garazin, Zugarramurdin edo
Baztanen aurki daitezkeenak ere; Ultzamako idazki zaharretan ere bada ezaugarri
hau: ifiiqueco becatuec (1barra 1995 b: 497).
Andimendiaz bestaldera ere ageri da ezaugarri hau mendebaldean, Ergoieneko Lizarragan bederen: ta gue etxien piezak, eunek goxuek, eskuben ifiikekuek (So11s 1993: 113).
Ondoko Etxarrin ere bada: ez gifiuben opatu biziik, eta hilikekuek e gutxi ya (NEM I, 17).
Aditzaren partizipioari loturikako beste era batzuk ere badira Andimendiaz bestaldera, -(r)iko eta -dako I -tako hain zuzen ere. Arruazuko adibidean -(r)iko ageri da:
len pasatuiko gauzek eta (NEM 11, 123). Ekialderago Erroibarko Mezkiritzen bildu du
O. Ibarrak adibide iduria: bagoaikin eginiko 01 zabala (argitarag.).
Ergoieneko Dorraon -dako bildu duKoro Segurolak: lurre bustiyd, bedtza, lurrekin
fndako masd bat (EHHA). Aranatzen, Arbizun, hurrengo adibidea biIdu du A. M.
Echaidek (EHHA): kuretuteko s6lumua.
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Berezi xamarra deritzogu Izagirrek Altsasun bildu hurrengo adibideari: Alsasun
yonftako apaizd (1967: 50). Adibide honen aldamenean hurrengo beste arruntago hau
ere badator: An zoon Alsasun yondako apaiza.
Artolak ekialdeko Arakilgo Urritzolan 1980an bildutako hau ere berezixea da
(EAEL): griie... eztakft, stIle bdt nunbaitte bdda, rila in, ifiekua estflo drtad; eztdkit non...
eonko den... Honen iduria da Ultzamako idazki zahar batean ageri zaiguna: confesoriac
maneco penitentziez ganera (Ibarra 1995b: 497).
Atzizki bera ageri zaigu toponimian ere, baina kasu honetan badakigu aurkezten
dugun egitura hau hedadura handikoa dela Nafarroa Garaian, ekialderantz Txulapain
eta Eguesibar aldera bederen hedatzen baita (I. Segurola 1987: 272); Gofierriko idazkietan egitura honen adibide bakarra aurkitu dugu, J. M. de Iberoren lanean hain
zuzen: juan deneco zorfi, edo amar urtean (685).49 Hona orain Andimendiaz bestaldeko
toponimiako bi adibide; lehena Unanukoa eta bigarrena Bakaikukoa (1713):

A(h)untzak jeixten diraneko zelaia (Nafarroako Gobernua 1992b, 65).
Abadealsasuaerorizanecozuloa (Salaberri 1992: 640).
Unanuko hurrengo toponimoak egitura guztiz arrunta duela esan daiteke: Gatzaematendakiyonitturriya.
Sakanan toponimiako aldaera -dana-dunak Arakileraino iristen dira (Salaberri
1998: 78). Olloibarren ere bada -dena morfema leku izenetan: Arbeladena 0110 herrian
eta Bagoaden Senosiainen (Nafarroako Gobernua 1992: 89 eta 115); Olloibarko Anotzen Zumiadenea dugu (Salaberri 1992: 639). Itzako zendean ere bai: Gurutzedena eta
Illergidenekoa ditugu Saratsan, eta Artiadenekoa nahiz Zumeadenekoa Leten (Jimeno Jurfo
1990). Oltzako toponimoak dira Aguadenekoa Arazurin eta Irasagarra denekoa Izkuen
Qimeno Jurfo 1989). Ekialderago, Erroibarren ere -dena & -denea saileko adibideak
bildu ditu O. Ibarrak. Ekialdeko -baita atzizkiaz P. Salaberriren datuak ikus daitezke
(1992: 640); orain badakigu, esaterako, 1634. urteko idazki batean Orbaibarko Leotz
herriko toponimian ere ageri dela: Elorriabayta (1996, FLV 72: 226)..
Ezagunak dira ekialdean, bestalde, aditz nagusia baizik ez darabilten egiturak;
Aezkoan, esaterako, arruntak dira -azken erman gura 'azkenik eramandako hura'-;
Erroibarren egun ez da ageri honen arrastorik baina XIX. mendeko idazki batean
badago adibide bat bederen: Luci/errec engainatu bazuen Eva, Mariac abarricatuitiote
buruac infernuco Lucifer guciei: zori onean jaio donceilla ederra; dichosa, eta milIa aldiz
dichosa zara zu... (Satrustegi 1987: 265). Ezkabarteko Anotzen ere bada egungo adibide bat bederen: bezperan fn ure(Artola 1985: 105). Gofierriko idazkietan ez dugu
honelakorik ikusi.
5.4.5. Perpaus konpletiboetan esaldi nagusia ezezkoa denean -enik ageri zaigu
menpeko perpausean Sakanan (Zuazo 1998: 221), eta baita Imotzen eta Basaburuan
ere, baina -ela dago ·Ultzaman (Ibarra 1995 b: 515), Esteribarren nahiz Erroibarren
(Ibarra, argitarag.). Gofierriko idazkietan ez dugu aurkitu ezezko konpletiboen adibiderik eta ezin esan daiteke -ela ala -enik erabiltzen ote zen; aurkitu dugun adibide
(49) 1729ko prediku ezagunean Zebedeo zeizolaco guizon baten andrea dugu (169).
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bakarra berezia da, 'ez da egia' egiturari darraikiona eta ez digu balio inolako ondoriorik ateratzeko: esta eguie, beti villetu duzule laso, eta zabalena (Pre IV, 159).
Nafarroa Garaiko ekialdeko hizkeretan -Aezkoa barne-, Baztanen nahiz Ipar
Euskal Herriko mintzoetan uste izan" aditz bereziak baiezko perpaus konpletiboetan
-en atzizkia hartu ohi du; batzuetan ez da pertsonarik izaten perpaus nagusian, eta
hauetan ere ustes hutsari -en duen konpletiboko perpausa jarraitzen zaio; honelakoa da
Gesalatzen ageri den adibidea: ustes guisa ontan illen cituen viec (376). Ibarrak ere 'uste
+ -en' bildu du hainbat adibidetan Ultzaman, Esteribarren nahiz Erroibarren (argitarag.), baina badirudi Imozko eta Basaburuko aukera bakarra -(e)la dela (1995b: 515).
Gofierriko idazkietan ez dugu 'uste(s) ...-en' egituraren adibiderik aurkitu.
H

5.4.6. Bonaparteren datuen arabera Gofierrian eta Oltzan kausazko perpausetan
kasos eta kauses partikulak erabiltzen ziren eta Garesen eta Elkanon kasos eta kausas,
baina ez zuen adibiderik eman (Ondarra 1982: 166). Aezkoan eta Erronkarin ere
kasos edo dela kaso partikularen adibideak bildu dira eta o. Ibarrak Erroibarko Lintzoainen {e}ontzen kartzilian ere ori dela kaso adibidea bildu du (argitarag.).
Horiezaz gain, zerengatik partikula baliatuz egiten direnak ditugu Gofierrian:

Ematen tiot nere] angoicoo [sic} graciec, eta esquerrac, zeren-gatic [sic} ez neiz
ni berce guizonac bezala (Eb, 129).
Assi ceiquio cargu item, cerengatic eszuen in arrec errana (Ib, 180).
Sartu cire andre piadosa aiec monumenture icusifera, bene eSfute topatu ] esu
Christoren gorpufe, cerengatic, Eingueruec erran ciotem becela, erresucitatu ce orduco (Ib, 98).
Arestiko adibideak inolako konplementatzailerik gabekoak dira, baina partikula
honi hala -en nola bait- txerta dakioke perpausaren barrenean. Hona bi eretako adibideak, biak Juan Martin de Iberorenak:

Cerengatic quadro arrec oreicen geituen Erregueren personas, cerengatic errepresentafen digun quadro arrec Erregue bera (104).
Cerengati vicie gueistoa den (253).
ESfaquete icusi gure beiguiec, cerengatic beite espiritu purissimoa, edo espiritu
utse... (104).
Eta ezarri ziote Jesus, nombre dulcissimo au, cerengatic ala beizauque] angoicoac disponituric (243).
Hurrengo hau prediku batetik aterea da, beit darabil ere, baina sarrerako partikula zergatik du:

S(a)n Ambrosioc anadicen du, estela humanoa, guardacen duenac pureza, estela guizona, estela andrea, cergatic beite ainguiruet (Pre I, 138).
Oltzako Iberoko kantuan ere antzeko adibideak ditugu: Nere Criadorea eta Erredentorea, cergatic zaren ain ona, eta cergatic onetsicen baizaitut gauce guciec bano geago, nago
damuturic eta urriquerituric (146). Gesalazko hurrengo adibidean ez dago bigarren par-
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tikularik: au eztaquigu noiz izain denJcergatic ala dauque ordenaturic] aun Soberano arrec
(373). Mendebaldera Garcia de Albeniz araiarraren lanean ere egitura hau dugu,
atzizkiduna nahiz gabea, gainera: cergatic} ezauturic neure culpac} ezcatcen deutzat barcacioa biotz guztiti (Altuna 1995: 122) atzizkirik gabe; atzizkidunak dira hurrengook:
cergatic amaiten zaitudan munduco gauza guztiac bana gueiago (123); zeregati zu zaran nere
redemptorea (122). Eskuin, Arakilen Uharteko dotrinan ere ageri zaigu: cergati auec conseguityuco dube (Arakama 1994: 584). Eguesibarren ere berdin: Bai. CerengdticJangoicoaren gl6ria ta sendagdlla glori6soa dd barcdtzea (1984: 163). Ezkabarteko dotrinan ere
antzera: onei main diotela seculeco glorie zergatic arren Mandamentu Sanduec guardatu baitzuzten (383); zergatic ezpainaiz christauba nere merezimentuz (385). Egun ere egitura hau
dago Anotzen: eta soltdtu ni6n petrdlia} zergatik emdten tzuten bdsta (Artola 1985: 108).
O. Ibarrak ere zer(en)gatik sail honetako adibideak bildu ditu Esteribarren nahiz
Erroibarren (argitarag.), eta Artzibarren ere erabiltzen ziren, Urizko kristau ikasbidea lekuko.
Andimendiaz bestaldera iraganik, esan dezagun kausazko bait partikula hau dirudienez ez dela Burundan ezaguna baina bai Etxarrin, eta baita handik ekialdera ere
(Zuazo 1994: 340).
Kausazkoetan behin baizik ez da ageri -lako atzizkia Gofierrian, bukaerako morfema txistukaririk gabe, gainera: direla doi-doye Christioac, batayetuec direlaco (Pre IV,
162). Oroitaraztekoa da ez Beriainek, ez Elizaldek, ezta Elkanoko Lizarragak ere ez
zerabiltela -lako atzizkia kausazkoetan. Mendiaz bestaldeko Sakanan, -lakos ezaguna
da, eta baita -lako ere, Zuazok dioenez (1994: 340). Guk -lakos-en adibideak bildu
ditugu: zakielakos (Lizarraga), dielakos (Etxarri), ziolakos 'zegoelako'(Arruazu). Mendebaldera Burundan ere bada -lako, eta baita Garcia de Albeniz araiarraren lanean ere:
zeralaco zerana (Zuazo 1998c: 167). Eskuin, ekialdetik, Txulapain aldera jarraipena
du atzizki honek Nabatzen: bere aite ta ama il zuelakoz (Etxebarria 1983: 216); egun,
Imotzen eta Basaburuan erabiltzen da -lakozJ baina Ultzaman bakan, garai bateko
kristau ikasbideetan baino gutiago (Ibarra 1995b: 511-2); Erroibarko Lintzoainen
ere ageri da: bafia J ala ere ezta aufer egon naizelakoz (Ibarra, argitarag.). Ekialderago,
agerpen urria du -lakos atzizkiak Aezkoan, nahiz Nafarroa Beherean -Luzaide
barne- -lakotz-en agerpena nabarmena izan. Goiti Bidasoaldean ere nabarmena da
-lakoz.
Hauezaz landa; Andimendiaz bestaldera balio azaltzailea duen nolabait dugu
Ergoieneko Unanun Echaideren adibidean: nolabditt eztakfn eztik esdan 'ez baitaki ez
du esanen' (1989: 393). Burundan ezaguna da egitura hau; Altsasun beste frankoren
artean honakoa bildu zuen Izagirrek: baya nolabait 6itu in naun lanfen fuerte, ni ezinaiz
geldi y60n (1967: 49). K. Zuazok dakarrenez egitura hau Burundan, Etxarrin, Arbizun eta Ergoienean franko erabilia da (1994: 339-340).
5 .4.7. Xedezko perpausetan euskara zaharraren ;arraitzaile ditugu Gofierriko testuetan ageri zaizkigun egitura batzuk, *edin edo *ezan oinarria duen adizkiari
-(a)gatik atzizkia loturik dutenak; Beriainengan ez dira ageri baina bai 1609ko olerki batean: eta vici gayten gatic, dabil beti gure atfean (Kerejeta 1991: 165); atzizkia loturik ala bereiz idazteko ohitura gora-behera, -(a)gatik hautazkoa zela erakusten du
Gofierriko hurrengo hiru adibideetarik lehenak:
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Pretendicen cue Christo gure Erredentoreac egofi cezan alto artatic bere burue,
eta geldi cedien minic artu gabe, alaba cezaten icusten cuten gendee Sandue bequela, desbanecitu cedien agatic, edo ensoberbieeetu cediengatic Christo (Ib, 93).
Permititu eizquio, dio San Gregorioc, Christoren tentacioequi, eta vitoriequi
garaitu guenzaguenagatic, gue, demonioa, gauren tentacioetan; eta logratu guenzaguenagatic anif vitorie, demonioaganie (Ib, 94).
... eta guciee egorfen dizquigule Jangoicoac, emendatu gueifenagatie (Ib, 695).
Gesalatzen ere bada -gatik atzizkia aditzari loturik, baina hurrengo adibideak erakusten duenez adiera kausazkoa du: arquieen dire infernuetan luce zutengatik [sic] veren
eonversioa verce egun bateraiio (381). Ezkabarteko Makirriaingo dotrina idatzi zen 1828.
urtean ez dirudi xedezko eran erabiltzen zenik: otoiz in zazu gure gatic ]angoicoaren
Ama Santa izan gaitzen digno... (380); kausazkoan, ordea, badirudi erabil zitekeela: zu
nor zaren gatic (403). Eguesibarko Lizarragarengan Gofierrian bezala xedezko egitura
ageri zaigu: Jesus anac passatu zue aimberce guregdtic, emanes exemplu, segui dezagungatic
(1984: 116). Erroibarren -gueiagoequin aprovecha dezanagatie zuen baitan zerbait
(Satrustegi 1987: 262)- eta Aezkoan ere honelako adibideak entzun daitezke; azken
ibar honetako adibidea egungoa da: atratzen tugu tzuka ditengatik 'lehor daitezen ateratzen ditugu'.
Nominalizatutako aditzari -gatik erantsirik xedezko balioa duen egitura, Euskal
Herriko erdialdeko hizkera batzuetan segurik ezaguna dena, J. M. de Iberoren adibide batean bederen ageri zaigu: aborrecitu guero becatuec, eta in, proposito firme bat, ez iago
beeaturic iteeo, ez ofendifea gatic, Jaun bet, eifi ona (247).
Nafarroa Beherean, ekialdeko testu zenbaitetan edo Aezkoan -t(z)ekotan atzizkiak
xedezko adiera du eta Elkanoko Lizarragak ere badu honelako adibide zenbait: viztu
ee berriro guizon divinoa bere virtute proprios glorioso betlcos, ez yd berriz iltzecotan seculan
(1979: 37); honelakoen arrastorik ez dago Gofierriko hizkeran; bestalde, ohartzekoa
da atzizki honek Ultzaman baldintzazko balioa duela: gaizki itekotan 'de hacerlo mal'
(Ibarra 1995b: 515). Artzibarren, ordea, xedezkoa du balioa Urizko dotrinan: Nola
vistu een irurgarren egunean? ]untacen celaic aren gorpuza eta arima vefiere ez ilcecotan
(15B).
5.4.8. Erdialdeko eta mendebaldeko hizkeretan bezala, -nean atzizkia baliatzen da
Gofierriko hizkeran denborazko perpausetan; -lariken / -larik atzizkia, berriz, moduzkoetarako: eta Publicanoa cegolariquen urruti Elicetic ezue nei alchatu beguiec Cerure beicic
erieen zue bere peehoa, erraten zuelariquen iguiri bez misericordia, nereJ angoicoa ni becatorios
(Eb, 129); eta eguinicen heridec escapatu (. .. ) cere, uzicen zutelaric erdi viciric (Eb, 131).
Hona denborazkoen adibideak: eta gueiego gastace(n} bauzu, nic izuleen neizenean, pagatuco dut gucie (Eb, 131). Markotegi idazleak ere baditu -nean saileko adibideak: ]angoico gure J aunac mercheda [sic} eguin zizunean ezauceco galduric zindauquen joia andi ure
(228); baina bestetik, agian egin zituen irakurketei zor zaiokeen -larik ere ageri da
haren lanean, denborazko perpausen kutsu zerbait baduena: bada au estelaric eguiten
izanen da zure confesioa gaistoa; eta eguiten duzularic conseguituco duzu arquizea diru, edo
moneda, galduric dauquezuna, zain denJangoicoaren gracia (ibid.).
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Mendebaldean -la da moduzkoetarako Garcia de Albeniz araiarrak darabilena,
Sakanan bezala, ez -larik (Zuazo 1998c: 167). Sakana alderdian -nian / -nien ageri da
denborazkoetan: dusten zeenian & ta geo biltzen zutenea(n) ure (Ihabar, Artola 1992:
215); plume aubec solamente ibilcen cituen C ofradieco zerbait gauza escribitu biar zuenien
Gastesi iranetarrarena (Ulayar 1987: 58); eta noizbette aburritzen gifienien lixutzes (Lizarraga, SoIlS 1993: 112); beya yd fOrmatzen ddnian dina (Dorrao, EHHA); -la ere erabiltzen da denborazkoetan Sakanan, baina -larik ez (Zuazo 1998: 221).
Oltzako Iberoko otoitzean nabarmena da -larik atzizkiaren adiera moduzkoa dela:

Erdeichi zadazu, Andrea, zure Seme Santissimoaganic izan dezaden nic podore emateco Zuri cervait alivio participacen ditudelaric zure penac sumifiac (148).
Ez cezute ez eman Cirinioa zuri lagun eguiteco zure penes zaucaten lastimagatic baicic cumpliceagatic zure contra zaucaten ira gaistoa, deseacen zutelaric il cindaicen gueiago afrentarequi Gurucean (ibid.).
Denborazkoetarako -nean dugu Iberoko otoitzean: icusi cinduenean zure Seme onesie
aifi desfigureturic! (148); aimberce mella eguin zutenean zure Gorpuz Santissimoan (ibid.).
Antzera Itzarbeibarren ere; Utergako dotrinan -nean ageri da: cer erraten da juaten denean comecace... [sic} (209). Gesalazko idazkietan ere -nean dugu: eman cionean]angoycoac noticie Isaias profetari (371). Eguesibarren -larik dugu Lizarragaren lanean: oroi bedi
nitas,]auna, doaieldic bere erreinurd (1984: 125); Ldzaro p6brea lldgas beteric emen, il celaric eraman zutila Aingueruec paraisora, di6 ]esu Christoc evangelioan (130). Aldiz, -nean
da Beriainek darabilen atzizkia, edota bestela -la, baina ez darabil -larik (Ondarra
1985: 227).
Goiti, Gulibarko Larunben -ldik agertu da Koldo Artolaren datuetan: ta... gero...
iltzen deldik... (EAEL,. 199). Txulapaingo Beorburun ere bai: estututzen delik. Ibar
bereko Nabatzen iltzirelaik adibidea dugu (Erizk). Goitixeago, Basaburuan, -nean sailekoak nagusi diren arren (Ibarra 1995b: 690), -laiken sailekoak ere baditugu, Ihabengo adibidea lekuko: eta ni, hamabi urte nitulaiken joan nitzen... (NEM 11, 113); P.
Salaberrik dioskunez (ahozk. lek.) Beramendin eta Udaben -leiken erabiltzen omen
da. Ultzaman -laik erabiliagoa da -nean baino (Ibarra 1995b: 506). Odietan, Artolak
dioenez, -larik morfema nagusi da, baina Ezkabarteko Anotzen, Irufie alderago,
beraz, Artolak -nian sailekoak bildu zituen: gaztia nitzenian & egosten direnian & pasten tzenian (Yrizar 1992: 53); 1828ko dotrinan ere -nean atzizkia dugu: manatzen duenean (381), baina baita -laik ere: Norz {sic} erran zuen Ave Marie? Aynguiru San
Gabrielec torri zelaic Ama Virginen visitetzera (394).
Gogoraraztekoa da, bestalde, ekialdeko hizkeretan -larik atzizkia nagusi izan
arren, inoizka ageri direla -nean morfemaren arrastoak ahozko mintzoan eta idatzizko testuetan, aspaldiago erabiltzen zela salatzen dutenak (eamino 1997: 495). P.
Salaberrik dioskunez (ahozk. lek.) Luzaiden ere -laik da nagusi mende honetako
gutun batzuetan, baina adibide batean bederen -nean atzizkia ageri da. Artzibarren
ere gauza bera sumatu dugu; Urizko dotrinan -laik da denborazko perpausetako
atzizkia beti, baina adibide batean bederen -nean ageri da: Ave maria edo Salvea erraten duzunean norequi minzacen zara? (20B)
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5.4.9. Perpaus konrzesiboeran: na(h)iz... -ela egitura ageri zaigu *ezan eta *edin
nahiz izan oinarria duten adizkien inguruan:

Cerengatic da ain importante dolore au, zain faltaturic christauari, naiz bomita dezazquiela, edo confessatu bere becatu gustiac bere circunstancia gustiequi, esta
izanen arren confesioa ]angoicoaren agradocoa (Mar, 232).
Naiz icen dadiela bat pobrea, edo abratsa, enfermoa, edo osasune duena, importacen du lazqui guti, baldin salvacen bada (Pre IV, 157).
... ece edocenec, neiz dela necazarie, in fequela eternidadean consideracio au,
modu ontan (Ib, 255).
Hona beste adibide bat -ela baliaturik baina "izan" oinarritikako adizkia dugula:
absolvi dezaque penitente damutasunarequi eldu denari edozain confessorec naiz direla arquizen diraden /ealdade eta ziquintasun andienecoac (Mar, 240).
]. M. de Iberoren idazki batean ba... ere egitura duten esaldien adibide bat aurkitu dugu: ... eta aun} infernucoec ere, ecin berfeas badare, erreverenciefen, eta errespetafen dutela]esusen nombrea (245).
Bestaldera, Gesalatzen ere badira naiz bidezko egiturak: .. .apenas arquicen da inior
ere} naiz dela zarrago eta naiz gaizquiago dagola, ezpaitu pensacen ciertoqui, vicitu vear
duela aniz denboraz (373).
naiz... -agatik egitura behin ageri zaigu Gofierrian: erraten du Salvianoc} guezurre
diozu, naiz erranagatic agoarequin} sifiestacen duzule (Pre Ill, 156).
Eguesibarren ere badira naiz bidezko perpaus kontzesiboak Elkanoko Lizarragaren lanean (Ondarra 1985: 234):

Onec consejatu ciff, naiz etzeien ezcondu, adorna zeiila galas eder.
Sandu gucietaic daique atra vicitzaren exemplu, naiz birce estadotdn vicitu
ciren. 50
Ultzaman erabiltzen da naiz -Anuen neiz- (Ibarra 1995b: 512-3) eta baita Erroibarren ere: naiz karioago saltzen zuten (Lintzoaingo adibidea, Ibarra, argitarag.). Baztanen
eta behe-nafarreraz ere bada naiz kontzesiboa, baina ez da ageri ekialdera Aezkoa-Zaraitzuetan, ezta Artzibarko Urizko kristau ikasbidean ere; dotrina honetako adibideak
dakartzagu: contricione perfectotic vat confesatuic ez egonic ere, varcacen zaizquio vere becatuac
(38B); eta guero vat edo verce confesioneac inic ere erorcen valimbada vecatu veretan (39B).
Mendebaldera Andimendiaz iparrera berragertzen zaigu neiz Ergoieneko Dorraon
Koro Segurolak bildu adibide batean (EHHA): or eon deittezke bi kldse, neiz izena bera
on 'nahiz izena bera eduki'.51 Uharteko dotrinan ere bada: becatu mortala naiz icen jure!mentube gauce chiquityeren gainen (Arakama 1994: 598). Mendebaldera Garcia de AlbeIniz araiarraren erabilera aipa daiteke: bada amaduco zeinduquet naiz ezpalego Infernuric
Icenegaz pecataria castigadu (Altuna 1995: 123).
\
(50) Ikus J. Apececheak eta F. Ondarrak presratu]esukristo, Maria eta santuen bizitzak, Nafarroako
Gobernua, Iruiiea, 174 eta 160. or.
I
(S 1) Arabako DLC-ko eun "edun" gogora dakarkigun eon bildu du Ergoieneko Dorraon K. Segurolak eta Imozko Latasan ere ageri zaigu: pues orrek eote(n) zittun, lau k6txe (EAEL, 191).
I

.
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5.4.10. Konparazio perpausetan erabiltzen diren partikulen artean honako adibideak bildu ditugu sistematikoa izateko helbururik ez duen hurrengo zerrenda honetara:
"-ago": izanen zara gutiago desdichetue, ta injelize, cergatic estucen pensatu? (Pre IV,
160).
"Bekein" = I'bezein": elurre bequein churi cen bestidure batequi (Ib, 98); ]an Goicioa
beceiii gauce andiric (655). Ez dugu aurkitu Gofierriko testuetan aditz iragankorretarako Eguesibarko Lizarragak zerabilen 'Idifia" partikula: eztd valio duen diiia costa (1984:
126). Badarabil J. M. de Iberok "ala": eciii erran ala neque ta pena (679).
"Bezela", "bekela" & "bezala": zure burue bezela (Eb, 130); desvergonfatu den vezala
(U r); gueldi deifela ecin mogitus, arriec bequela (Ib, 111). Ohar, bestalde, adibide batean
bederen ekialdeko hizkeretan edota Bizkaialdekoetan --ena legez hauetan- ageri
den -ena bezela dagoela J. M. de Iberoren idazki batean: eta comecatu ondoan, esta atra
bear berla Eliceti, anif debocio baguecoec, eta desatentoec; edo errespeto baguecoec]esu Xto errecibitu dutunari [sic}, iten dutena becela (102).
"X nola Y": Eta neiz parti dezatela mille particuletan, lomismo dago parteric chiquienean, nola andienean (Ib, 101). Ekialdera, Aezkoan ere bildu da egitura hau Hiriberrin:
erderas nola uskdras.
"Ala nola": Vici gada ala nola gure hurteac eternoac lirequen bezela? (Pre 11, 147). Egitura zaharra da eta 1609.ean Irufiean saritu olerki batean ere ageri da: gure artean guelditu fe, ala nola feruan (Kerejeta 1991: 163). Gesalatzen ere ageri da: ala izaten da aien
eriocea nola izan cen aien vicie (385). Aezkoan ere igual nola egitura arras erabilia da:
arrepak igual nola maztekiek 'gonak emaztekiek bezala' (Hiriberri).
"Ein nola": ... divertifen direla, irri iten dutela, chanceafen direla, eta alegrafen direla,
eiii, nola ezpalauquete becaturic, batere? (Ib, 686). 1729ko nafarrerazko prediku ezagunean ere bada egitura hau: predicuac vear tucie artu deseo andi batequi izan daitecen zuen
provechutan, ainola bapedraren vailerduca predicazaleac (168); ekialdera Aezkoan ere bada
egitura hau: Abauregainean ainola bea Chain nola behia' bildu dugu.
5.4.11. Baldintza perpausetan "(baldin) ba-" bidezko ohiko egiturak dakuskigu
Gonerriko hizkeran:

Nauronec erran niiie, ezala cer joan Erregueren cortera ece joaten bainfe galduco infela (Ib, 96).
]an Goicoaren Semea baimezara, egofi fezu ortic Zaure buru ori (rb, 93).
"Baldin" indargarri hau Garesen, Eguesibarren eta Oltzan ere erabiltzen zen
(Ondarra 1982: 163), baina ez da ohikoa mendebaldeko hizkeretako idazkietan,
nahiz Garcia de Albeniz araiarrak badarabilen: baldin zuc erregutcen badiozu; Arabako
gainerateko idazle zaharrek ez dakarte (Zuazo 1998c: 168).
Hauezaz landa non ta bidezkoa ere baliatzen da Gofierriko hizkeran: edo Confesioric bague, non ta il dayen contrito, edo urriqueturic bere becatues, eta non ta estayen icendu
perezoso, edo negligente conjesacean... (Pre V, 166).
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Ezaguna- da egitura hau Eguesibarren: non ta- humillatzen gdren, ematuco du golpea
(Lizarraga 1984: 127). Bestalde, ekialdera, Aezkoan eta Nafarroa Beherean ere erabiltzen da.
Egitura bat bada ekialdera -Eguesibarren, Aezkoan, Erronkarin- baldintza
perpausetan erabiltzen dena, -t(z)ekos atzizkiaren bidezkoa hain zuzen -Nafarroa
Beherean -t(z)ekotz-; hona Elkanoko Lizarragaren adibide pare bat:

Bana onec ere icustecos, bear dt1J angoicoaren drguiaJ edo argui dez6n J angoicoac (1979: 55).
Aid guc ere diogun, onic izatecos, norengdna joain gara, ezpdda orrengdna?
(1984: 79).
Gofierriko idazkietan ez dugu honelako adibiderik aurkitu, ezta Beriainen edota
Elizalderen lanean ere; O. Ibarrak ez dakar honelako erabilerarik Ultzama alderdian
ezta Esteribar-Erroibarretan ere.
5.4.12. Aditz laguntzailearen eta aditz nagusiaren aitzinetik joan daitezke
"na(h)i" eta "be(h)ar" aditz bereziak Gofierriko hizkeran: 'na(h)i = be(h)ar + aditz
laguntzailea + aditz partizipioa~ da sortzen den egitura. Adibideak anitz dira eta guk
hona sorta bat dakargu:

Eta no obstante aifi egui andie, nai dute leitu comedietaco liburuetan (Pre I, 139).
Nai duzu proseguitu trato desonesto, eta ocasio peligrosoetan (Pre I, 143).
Eta icusi zute gaste galardoat, nei du erran Eingueruet (rb, 98).
Baru naturalen comecatu bear dela, naut erran, ece gauesco amabietatic aurrera
(rb, 102).
Dena den, badira aurkako adibideak:

Nic confesatu bear dut nere fragilidade propioac (Pre I, 139).
Anizec sartu neico dutela (Mur, 91).
Orei galdin neico dire zuetatic norbeitec (rb, 665).
Tankera bera aurkitzen dugu Oltzako Iberoko kantuan ere: biar da eguin Ofrecimentue, endrezaceco obracJangoicoaren honrrari (146). Antzekoa da Elkanoko Lizarragaren erabilera: naut eg6n gurucean (1984: 112); nauzu senddtu? (1984: 86). Gesalazko
idazkietan "be(h)ar"-en adibide bat bederen bada: cembat gueiago vear guinduque gu
asustetu egungo egunean? (371) -baina aurkako joera dakusagu hurrengo adibidean:
escatu vear digula contu erchi bat (372)-. Ezkabarteko dotrinan ere arestiko egitura
dugu: ssaquitea cer bear dugun sinestatu; ssaquitea cer bear dugun escatu (387) & cembat
gauze bear dire ssaquin? (399); Zer nai du erran Sanduen Comunioac? (391) -baina baita
bestelakoak ere: Zer erran nai du Jesucristoc? (390)-. Egungo mintzoan hondarreko
eredu honetako bi adibide bildu dira Anotz herrian: ta andik... pasdtu." biar ginuen;
enuen... yodn ndi (Artola 1985: 108). Erroibarko idazki zaharretan ere badira 'na(h)i =
be(h)ar + aditz laguntzailea + aditz partizipioa~ ereduko egiturak: beagu in (272);
Artzibarren ere ageri dira, Urizko kristau ikasbideko adibideak lekuko: eta orduan
veaute ilec resucitatu? (16A); eta nola veaute enzun? (29A).
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Andimendiaz bestaldera entzuten dira honelako egiturak Arakilgo Lakuntzan:
Biyer nei dut juatie lrune 'bihar Irufiera joan nahi dut'.
5.4.13. Aditza galdegai denean egin ageri zaigu perpausean Euskal Herriko erdialdeko eta mendebaldeko hizkeretan. Gofierriko testuetan ez dago honen a.rrastorik eta
Eguesibarko idazle Joakin Lizarragak ere ez zerabilen. Itxaron zitekeenez, Andimendiaz bestaldera ageri da ezaugarri hau; Burundan badugu: il in dia danak (Izagirre
1967: 67). Ergoieneko Lizarragan ere bada: zek eztezie ezautu, beia egosi itten zian lixuek
(Solfs 1993: 112). Ondoko Dorraon bildu dira hurrengo hauek: sekatu in da; sepdratu
itten dagiyo (EHHA). Aranazko Arbizukoa da Echaidek bildu duen hau: ori eitentzen
eosi (EHHA). Arakilen Uharteko 1925eko inkestan ere ageri da: erori egin naiz. Erizkizundi-ak erantzun hau bera dakar Irafietan ere. Artolak bildu ditu adibideak Arakilgo Ihabarren: itzeli in du; estdli in du (1992: 199-200). Ekialderago, Irurtzun
ondoko Izurdiagako aztuen dakit 'se me ha olvidado' dugu, non aztuen hori 'aztu
e(gi)n' ulertu behar dugun (Idoy 1981 b: 207). Aski hurbil, Imozko Goldaratzen eman
in duzu 'eraman egin duzu' eta ekarri itten balin badu 'ekarri egiten baldin badu' bildu
dira berriki. 52 Ekialderago, O. Ibarrak Esteribarren nahiz Erroibarko Lintzoainen
"egin"-en adibide indargarriak aurkitu ditu oraintsu: arek despreziatu iten zuej paratu
in dute etxetara; konprenitu inen du dena, bana eztut aitu (argitarag).
5.4.14. Ere partikula daramaten perpausetan indartzen den osagaia aditza baldin
bada, egitura bereziak sortzen dira Nafarroa Garaiko ekialdeko hizkera batzuetan.
Urdazubiko idazki batean edota Aezkoan baditugu adibideak, esaterako, eta baita,
jakina, Ipar Euskal Herrian ere (earnino 1997: 508-510); sail honetakoa da Oltza
zendeako Iberoko otoitzean ageri den egitura aipagarri hau: bi ladronen ertean Jesus
imincen dute; zaticacen ere dute ilcequi josicean (Arraiza 1988: 149). Ezin atzendu da
Elkanoko Lizarragak ere bazerabiltzala tankera honetako perpausak:

Dodcin becdla acabdtus, dssi ere eire nondicbdit: lembicicotic assi cire (1979: 56).
lzen ganecoa dti Christo, nai baitu errdn Ungitua edo consagrdtua erregue eta
sacerdote eternoa beedla. Deitzen ere dd Emanuel, nai baitu errdn gurequiJangoicoa (1979: 133).
Gofierriko testuetan bada egitura honen adibide bat J. M. de Iberorena:

Eta ez sollic, arrie beno gogorragoco beeatoreac berasten eta eonvertifen dire
Christoren Passio santissimoa ongui considerafearequi; beicic, convertifen ere ditu
becatoreac, Eingueruetan, Christo gure Erredentorean Pasio sandue, ongui considerafeac (242).
J

Ez dirudi Ultzarna alderdian ezta Esteribar-Erroibarretan ere honelako egiturarik
erabiltzen denik (0. Ibarra, 1995b eta argitarag.).
, 5.4.15. Nafarroako beste hainbat lekutan are egungo mintzoan gertatzen den
bezala, ezin partikula bidezko perpausetan aditz nagusiaren ondoan doa
"*edin"j"*ezan" saileko adizki laguntzailea nahiz bestelakoetakoa. Hona adibide
(52) Ikus P. lfiigo, P. Salaberri eta J.
285. or., 257. oinoh.

J.

Zubiriren II_ki aditz atzizkiaren gainean", 1995, FLV 69,
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batzuk. Lehena Juan Martin de Iberoren testu bateko pasartea da: in dut aleguiiie, beiie
eciii expliquetu dut obequi lance tierno au... (97); sartu neico dutela eta ecin sartuco direla
(Mur, 91). Hirugarrena prediku batekoa da eta bertan [+ ahal] ezaugarria duen adizkia dugu: ala ecin erran dezaquegu, noiz, eta non izenen den]uicio au (Pre Ill, 151).
Mendiaz bestalderako 1925eko Arakilgo Uharteko datua balia dezakegu: ezin erori
naiz; adibide hau bera ageri da Irafietako Erizkizundi-ko erantzunetan ere, eta
1850eko Gastesi iranetarraren testuan ere antzera gertatzen da: ecin ocultatu zuquien
bere aurpeguico seiialie (Ulayar 1987: 58). Eskuinera berdin dira gauzak Txulapaingo
Nabatzen ere: ezin bota naiz 'ezin naiz erori', ezin txausi naiz 'ezin naiz jaitsi' (Erizk).
Imotz eta Ultzama alderdian ere ezaguna da egitura hau, eta baita Erroibarren ere
(Ibarra, argitarag.): nagusiak ezin atera ditu (Lintzoain); ezin ukitu dela (Mezkiritz).
Aezkoan ere erabiltzen dira (earnino 1997: 505): ezin igantzen goiti (Orbara).
. 5.4.16. Euskara zaharrean badira hainbat perpaus ondoren ezi edo eze daramatenak: menpeko perpausen ingurunean ageri dira partikulok, ondoriozko adieraren
inguruan, azalpenarenean edo konpletiboko esaldienean. Beriainek ece perpaus konpletiboetan zerabilen besteak beste: gauza ciertoa da ece... ongui bear duela jaquin (1621 :
6). Gofierriko testuetan agertzen dira inoizka honelakoak. XVII. mende bukaerako
Urdozko testuan ezi dugu, azalpenaren edo ondoriozko perpausaren testuinguruan:
faute ysilican eei escu libertatuendaeo ] aingoicoae badauzqui eastigoac (Satrustegi 1987:
53). J. M. de Iberorena da hurrengo hau, azalpen edo ondorio kutsua duena: eman cio
errebes bat, eta erran cio gezurre dion, ece ni naun dernonioa, eta nauronec erran niiie... (96).
Idazle honen beraren hurrengo adibide hauetan, berriz, eze perpaus konpletiboaren
testuinguruan ageri zaigu: emen eracusten digu Christo gure Erredentoreae ece sufritu bear
tugule gaurogui iten daquizquigun agrabioac (94); orai ceite, ece Aite eta Amengatic ece eSfinela ssaioeo (105). Beste hau Muruzabalgo idazkian agertua da: Sto. Thomas de Aquinoc
dio, ece Xsto gure erredentorea manifestatu ceiquiotela (86). Prediku batean hala ondoriozko testuinguruan nola konpletibokoan ageri zaigu:

Da aiii andie virtute au, ece estaquit expliquecen bere alteza (Pre I, 137).
...ponderatu zutelaric lenago, ece impureza dela beeatu lazqui aborreciblea...
(ibid.).
Konparazio perpausen artean ere badira adibideak: cierto dela direla gutiego salbacen
direnac, eee c[on}denacen direnac (Mur, 88). Aldaerari dagokionez, esan dezagun zeze ere
ageri dela Muruzabalgo idazkian konpletiboetan nahiz ondoriozkoetan: erraten digu
SnJ[ua}n Evangelistec cece icusi zuela eimb[e}rze b[ie}naventuretu, cece eszeiquiela c[on}tatu
iorc (88).
Gesalatzen bi ingurunetan ageri zaigu bederen, konpletibokoan eta ondoriozkoan: erraten digu guri eee iaqueta etorri vear duen Christoren Magestadea... (383); hona
hemen ondoriozkoa: alteratueo da Ysasoa amberce gradotan ece gende gueien [sic] egonen
dire veldurturic (383). Ez dago honelakorik Ezkabarteko dotrinan: da gauze bat aiii eseelentea, ta aiii admirablea eziii erran eta ezin pensa daitequena (388); aldiz, 'baizik'-en
adiera duen adibide honetan bada: Noiz izembear du juizio onec? Niorc eztaqui Ayte Eternoac, ezi berzee (392). Eguesibarren, Elkanoko Lizarragak ere bazerabiltzan honelakoak; idazle honen jardunean ezi lau ingurunetan ageri da bederen: konpletiboan,
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konparatiboan, baldintzakoan eta erdal puesto qui-ren. parekoan; Artzibarko Urizko
dotrinan konparazio perpausetan aurkitu dugu: nayago munduco gauza guciac galdu eci
Jangoicoa ofenditu (22A).
Andimendiaz bestaldera eze ageri zaigu konparazio perpaus batean Uharteko
dotrinan: lenago nai icetie mundu gucie galdu ece Jaungoycua ofendiyu (Arakama 1994:
585); halaz ere, ingurune honetan bano da partikularik erabiliena.
5.4.17. Aurkaritzako juntagailuen artean baizik / beizik ageri zaizkigu Gofierriko
testuetan, baina baita baiz edo beizi aldaerak ere. Markotegik, esaterako, baiz eta'baizic dakartza, baina azken hau gehiagotan. Bona hemen ageri diren bi baiz horiek: estizudela penitencia gueiago ematen, baiz iru aldis errezazea Pater noster (231); cerengatic ezin
duce gustis uzi becatuac} baiz guero proseguizeco (236). Bona orain baizik-en agerraldi bat:
cer pensatu bear du baizic estela possible orlacoac izatea... (232). Juan Martin de Iberoren
lanean beizik dugu: cerengatic esta asqui Jangoicoa amafea} eta honrrafea, bera sollic, beicic
amatu, eta honrratu bear dugu bere imagen bici abetan, cein beitire Aite, eta Amac (105).
Esta gizona oguierequi sollic bici... beicic J an Goicoaren iferequi, eta doctrinerequi bici de
arime (92). Muruzabalgo 1751 ko testuan berriz, beizi ageri zaigu: bada cer da beici glorie verdaderoas azenduric vizizea} aizea, cembeit temerarioc edo desalmatuec erraten dutena
descaroatequi? (87); ... cer signijicacen du, Xstio jielac, beicic descuido andi bet J{a}lvacioen
quenean icusicea (89-90).
Andimendiaz bestaldean ezpada juntagailu mendebaldekoa ageri zaigu Uharteko
dotrinan: bada ascotan eztire ezpada venialac (Arakama 1994: 585); baizik partikula ere
ageri da dotrina honetan.
Mendebaldeko ohiturari jarraikiz, beste hizkera batzuek ordea lokailua darabilten
gune berean -perpausaren bukaeran- baya erabiltzen da Burundan eta Ergoienean:

Seriyoa izan dai, serioa bizimodua gue aurreko jendiak, eta geuk e bastante,
orai ondo gaude baia (Urdiain, NEM I, 47).
Goien malkorrien ataatzen da utsa, izugarrizko utsa ataatzen da} oain gutxi
etorko da beia (Unanu, Zuazo 1994: 341).
Gesalazko, Gofierriko eta Eguesibarko idazkietan ez dago honelako egiturarik eta
Ultzama alderdian, Esteribar-Erroibarretan edo Aezkoan ere ez da honelako adibiderik bildu.
5.4.18. Euskal Berriko hainbat lekutan eta testu zahar frankotan, osagarri zuzenaren egitekoa betetzen duen sintagma genitiboan jokaturik joan daiteke. Joera
honen iraupena gehienik ekialdean nabarmentzen da; Gofierriko testuetan ere badira adibideak. Agian gure inguruko lehen agerpena Urdozko 1687ko testukoa dugu:
gure J angoicoac badauzqui castiguac escu libertatuen vere eche sanduen castigaceco (Satrustegi 1987: 53), nahiz testu horretan bestelakoak nagusi diren: escu libertatuac badaqui
Jangoicoac castigacen (ibid.). Juan Martin de Iberoren adibideak ziurragoak dira:

Legue sandue, lendabissico iru mandamentuetan escafen digu viotz gucie, beraren amafeco} escafen dizquigu gauren mie} eta itz guciec} beran alabafeco, eta escafen
dizquigu gauren obra guciec} J aun Divinoaren adorafeco} eta erreberenciefeco...
(105).
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Demonioari culpen egoficen (96).
Gizona escoa bat escuen artu, eta echan chaufen! (110).
Baita beste hurrengo hauetan ere:

Eta au gucie: p[ro}pter retributionem, cosecha onan bilzeco esperanzarequi
(Mur, 86).
Penitenciaren medios becatuaren aborreciceco videac (ibid.).
Arracio ce cindoacen zu ] aun Divino onen errecibizera (Elizk, 166).
Osagarri zuzena absolutiboan ageri den adibideak ere badira, jakina:

Eta argatic aubetan arquicen diren gaucec icusteco, preciso da arguia isequicea,
eta artas valiecea (Pre Ill, 155).
Oltzako Iberoko otoitzean ere ageri zaigu aipatu egitura genitiboduna:

Lagun eguin cezon Gurucen eramaten (148).
Eta ez cindue mocadoreric zeure izardi andi aien chucazeco (149).
Beheiti Itzarbeibarko Utergako
honelako egiturak:

XVIII.

mendeko kristau ikasbidean ere badira

Sinestacea etorrico dela juicioco egunean onen eta gaistuen juzguecere [sic},
(205).

Sinestacea pasatu zuela pasio eta orioze [sic] mundu gucien salbaceagat{ic}
(204).
Bestelakoak ere badira, ordea:

Lenbiscue eriec vis~ecea ... Laugarrena cautiboac rescatacea. Borzgarrena villusiec besticia (205).
Estellerriko euskara zaharrean ere bazen ezaugarri hau; Elizalde apezaren dotrina
argitaratuan ugariago, haatik, Muzkiko eskuizkribuetan baino (Salaberri 1994: 11).
Ikus ditzagun Muzkiko adibideak:

... bada examicea [sic} conciencie ezta verceric solo pensacea eta discuticea edo
memoriera ecarricea vecatu cometitu dituen gucien azqueneco confesionetic presentecoranD (384) .
... eta guisa ontan arrapacen ditu erioceac derrepente eman bague demboraric disponiceco eta justifiquececo veren animen gauzen eta ala izaten da aien eriocea nola
izan cen aien vicie (385).
Andimendiaz bestaldera ez da egitura genitibodunik Uharteko dotrinan (Arakama
1994: 585). Eskuin, ordea, Ezkabarteko Anozko egungo datuetan ageri zaigu: fdlta
zituen ardf betzuk, eta... billetzera, ayen billdtzera (Artola 1985: 107); XIX. mende hasierako Makirriaingo dotrinan ere badira adibideak: onen eta gaisstoen juzguetzera (380);
asten garenean obra on baten iten (386); Ultzaman osagarri zuzena genitiboan erabiltzea
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gero eta gutiago betetzen da, eta baita Erroibarren ere, baina azken ibar honetan oraino adibide ugari entzuten da (Ibarra, argitarag.). Urizko dotrinan ageri denez, Artzibarko euskaran arrunta zen jokabide hau eta egun usu entzun daiteke Aezkoan ere.
Berezitasun bat bada inguru honetarako aipatu beharra dena: osagarri zuzena
genitiboan joate hori ez da beti-beti -t( z)e nominalizatzailearekin zertan agertu; J. M.
de Iberoren adibidea gardena da: bada ezpalifeque ] angoicoan gracie gatic, berfe guises,
iquenen nifeque ni, ]esu Christoren enemigo andi bet, eta christio fielen perseguizaleric andiena, ] angoicoan Gracien errecibitu beno len, nifen becela (660); ohar bedi gracien genitiboan jokatu dela eta ez inesiboan. 53
5.4.19. Adiera kopulatiboa duen soziatiboko atzizkiaren adibideak bildu ditu K.
Zuazok gure ingurutik bestaldera:Joxepakin biyok garbittu diau kotxie Etxarrin; aizpaaki biyok prestatu duu afaaiya Arbizun eta ellaatu ginuskiyaan Adrianookin biyok Dorraon
(1994: 340). Mendebaldeko Arakilgo Lakuntzan ere ezaguna eta erabilia da egun egitura kopulatibo hau, are gazteen artean. Goitixeago ekialdera adibide egokia da Ultzamako Larraintzarko hurranen toponimoa, puntuaketa anarkikoa gora-behera: Garayco
larrearequin; goyco berroen vitartea (Salaberri 1996, FLV72: 225). Bizkaian, Nafarroan eta
Gipuzkoan honelako adibideak ugari dira testu zaharretan; cf. Lakarra (1983).
5.4.20. Nafarroako beste hainbat lekutan bezala, utzi aditzak adlatiboko atzizkia
eskatzen du gobernatzen duen menpeko perpausean. Bona Juan Martin de Iberoren
adibide bat: au guci au da preciso ssaquitea, eta ez ufi acenfera... (102). Hurrengoa prediku batekoa da: eta erioceac berac ematen diote argui, icusi dezaten infernuco videa, eta acencera ustea au, da causa, icen dadien aimberce itsu mundu ontan... (Pre 11, 145).
Gauza bera gertatzen da atrebitu maileguarekin ere: bada atrebicen naiz erratera,
asqui izenen litcequela (Pre Ill, 151); bada ni esniteeque atrevituco pronunciecera, ezpaliceque bere agocoa (Pre I, 139).
Oltzako Iberoko kantuan ere berdin gertatzen da: zaurorrec nai cinduelaric uci cine
salcera, preso arrepacera eta eramacera (147). Eguesibarren ere berdin erabiltzen zen: eztu
ez utzfco galtzera costa zaiona aimberce (Lizarraga 1984: 113); horrezaz gain "prest egon"
dugu Elkanokoaren lanean: prest ndgo errecibitzerd orren azoteac (122); asteco prestdtzen
iltzerd lendanfc (64); Erroibarko dotrinan ere, berdin: prest dagola barcacera (Satrustegi
1987: 270).
Ezkabarteko dotrinan ere "utzi"-k adlatiboa dakar: ezcachazule utzi tentazioan erorzera (380). "Jatera/edatera eman" dugu, bestalde, dotrina honetan: goseac dagonai satera matea & egarriec dagonai edatera matea (382); egungo mintzoan ere berdin: mdten
tzuten yatera (Artola 1985: 108). lJltzaman eta Atetzen ere "utzi"-k adlatiboko atzizkia eskatzen du, baina absolutibokoa Imotzen eta Basaburuan (Ibarra 1995 b: 51 7);
ekialdera, adlatiboa dago egitura hauetan Aezkoa ibarrean.
(53) Dikaztelun agertu berri den euskal idazkian (Etxaniz 1999) perpaus bateko pluraleko subjektua genitiboan doa, non eta adibidean <-n> hori ez den <-c> baten ordain dagoen huts daktilografikoa:
Jangoicoaren vorondatea dela gucion salha gaizen (496); iduria den beste adibide batean huts daktilografikoa dagoela dirudi, ez baitago genitiboan doanaren eta adizkiaren arteko numero komunztadura egokirik: Jangoicoren vorondatearen ganan gizonan salha deizen (495); testu berean ikusten denez, genitiboko
plurala guizonen da (495).
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Mendiaz bestalderako Ergoieneko Dorraoko lekukotasuna dugu batetik, bikoitza
dena, adlatibokoaz landa inesiboko atzizkia ere ageri baita "eman" aditzean: jdten
emdtek6 & ematek6 jatid; baita jatia eman ere (EHHA). Bi joerak ageri dira "utzi" aditzean Arakilgo Uharteko dotrinan ere: ez gatchazule uci tentaci{o}an erortcera baina
baita utci... ez erorcen eta ez consenticen inesiboduna ere (Arakama 1994: 584).
5.4.21. Deus adierazi baino lehen, errepikatu beharrekoa cia sintaxiko ezaugarriak
aztertzeko ez dugula nahi bezainbat baliabide; hartara, ezaugarri zenbait idazki batean ageri ez direnez, hizkera horretan erabiltzen ez zirela pentsatzeko tentaldian eror
gaitezkeela guztiz jabeturik egon behar dugu eta aitortu, bestalde, atera ditzakegun
ondorioak errealitateari hurbiltzeko saio bat direla; geroztik, dakarguna gehiago da
ikuspegi zatitu bat errealitatearen argazki on eta zehatza baino.
Oro har, ezagun du fonologiak edo morfologiak erernuak banatzeko ematen
ziguten bezainbat aukera ez dagoela sintaxiaz diharduen atal honetan. Horren lekuko dira aztertu dugun eremu gehienean ageri zaizkigun hainbat ezaugarri edo egitura: guzi zenbatzaile zehaztugabea erakuslearen gibelean agertzeko aukera orokorra
da, -( r)ikako erlatiboko atzizkiaren hedadura ere zabala da, zergatik & zerengatik
bidezko kausazko perpausena bezala, eta baita baldintza perpausen eredua ere.
Hedadura handia du 'be(h)ar = na(h)i + ad. lag. + ad. nag.' egiturak; berebat, orokorra dirudi 'ezin + ad. nag. + ad. lag.' egiturak. Testu zaharretan eremu hauetako
hizkera gehienetan ageri dira eze edo ezi partikulak balio bat baino gehiagorekin, eta
nekeza da ezaugarri honen arabera eremuak banatzea. Aipatu hauekin guztiekin
batera badago beste ezaugarri bat, aditzondo indartuek hartzen duten mugatzaileko
atzizkiari dagokiona hain zuzen: Gofierriko idazki batean dugun doi-doie-ren sailekoak erabiltzen dira geure eremu guztian, salbu ekialdeko Arakilen, baina ez dakigu xuxen horrek zer adierazten duen, ez dagoela, edota besterik gabe, badagoen
-edota bazegoen- zerbait ez dela ageri eskuztatu ditugun lanabesetan.
Iduria da hurrengo ezaugarriak hartzen duen erernu hedadura, baina oraingoan
Burunda kanpo gelditzen da eta, beraz, bertatik ekialdera dauden ibarretako ezaugarria"da: kausazko perpausetako bai(t) aurrizkiaz dihardugu.
Geure erernuaren mendebaldera mugatzen diren hizkuntza ezaugarriak aurkeztuko ditugu orain: mendebaldekoa den eta geure erernuan soilik XIX. mendeko kristau
ikasbide batean ageri den ezaugarri bat bada, ezpada aurkaritzako partikula, Uharteko dotrinan duguna. Adiera kopulatiboa duen soziatiboko atzizkia ere Sakanako
mendebaldeko arkaismoa da. Perpaus bukaerako baya lokailu kontzesiboa ere Burundan eta Ergoienean erabiltzen da. Antzera gertatzen da nolabait ageri den egitura
azaltzailearekin: Burundan, Aranatzen eta Ergoienean bildu da. Eremu iduria hartzen
du erlatiboko -tako atzizkiak (Altsasu, Arbizu eta Dorrao), zeina guk uste, ora har ez
baita ageri ekialderagoko ibarretako mintzoan.
Ezezko konpletiboetako menpeko perpausean ageri den -enik atzizkia ere, Euskal
Herriko erdialdeko hizkeretan ezaguna dena, Andimendiaz iparrera eta Imotz eta
Basaburua aldean ageri zaigu, baina hortik ekialdera ez.
Aditza hanpaturik gertatzen denean Euskal Herriko erdialdeko hizkeretan ageri
den egin ere ezaguna da Burundan, Aran~tzen, Ergoienean eta Arakil guztian, ekial-
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deko Izurdiaga herria barne; ez dago, ordea, ez XVIII-XIX. mendeetako Gofierrian ezta
Elkanoko Lizarraga idazlearen lanean ere, baina egungo mintzoan Nafarroa Garaiko
erdialdean dagoen Imotzen eta ekialderagoko Esteribarren nahiz Erroibarren erabiltzen dela erakutsi da oraintsu.
Ikusi ditugun hauez guztiez landa, "ekialdeko" dei ditzakegun ezaugarriak ditugu, Gofierrian ageri- ez direnak: aditzondoaren egitekoa duen bida/bide zenbatzaile
zehaztua, Eguesibarren, Ezkabarten, Erroibarren, Aezkoa alderdian eta Ipar Euskal
Herriko alderdi gehienean dagoena. Aditz hutsaz eratu erlatiboko perpausak, Ezkabarten, Erroibarren, Aezkoan eta Ipar Euskal Herrian dakuskigunak. Denborazko
perpausetako -larik atzizkia, Basaburuan, Odietan, Gulibarren, Txulapainen, Ezkabarten, Eguesibarren, Erroibarren, Artzibarren eta Aezkoan dagoena; esan dezagun,
bestalde, erdialdeko hizkeretan bezala, -nean dagoela Gesalatzen, Gofierrian, Oltzan,
Itzarbeibarren, Beriain idazlearen lanean, Basaburuan eta Ezkabarten; Sakanan -nien
dago eta baita -la ere; hondarreko aldaera hau Beriainen lanean ere badago. Ekialdeko ezaugarrien atalean, baldintzako -t( z)ekos atzizkia ere aipa daiteke, Eguesibarren,
Aezkoan, Erronkarin, eta Nafarroa Beherean duguna.
Beste ezaugarri batzuetan Gofierriko hizkera ekialdekoekin batera doa; adibideotan hegoaldeko hizkerak dira, gainera, ekialdekoekin batera doazenak, Bonapartek
izendatu zuen hegoaldeko goi-nafarrera sailaren errealitatea gauzaturik. Aipatzen
ditugun adibideok arkaismoak izateko itxura dute eta adierazgarria da hori: au
guzi'au tankerako izen sintagmak Gofierrian, Eguesibarren eta Aezkoan bildu ditugu, nahiz Bizkaian ere erabiltzen direla jabetzen garen. 'Bai( t) erlatiboaren kasuan
Gofierrian adibide bakan bildu dugu; Gesalatzen ageri da eta Beriainek ere bazerabilen; Eguesibarren, Ezkabarten, Artzibarren eta Aezkoan ere badaukagu, Zaraitzun,
Erronkarin edo Ipar Euskal Herrian bezala; ez dakigu Ultzaman eta Esteribar-Erroibar alderdian erabiltzen ote diren. Izenaren aitzinetik doan asko zenbatzaile zehaztugabearen adibideak -asco vecatu tankerakoak-, Ipar Euskal Herrian horren
ezagunak direnak, Lizarra ondoko Gesalatzen, Gofierrian eta Eguesibarko Lizarragaren lanean bildu ditugu, baina ez dira Aezkoako egungo mintzoan erabiltzen. Itxuraz ekialdera lerratzen da xedezko edo motibatiboko perpausetako zedingatik /
zedienagatik erako ezaugarri arkaikoa ere; Beriainek ez dakar honelako ale bat bera
ere, baina Gesalatzen, Gofierrian, Eguesibarren, Ezkabarten eta Aezkoan -are egungo mintzoan- ageri zaigu. Osagarri zuzena genitiboan jokatzen duten egiturak ere,
aspaldian Euskal Herriko eremu gehiagotara hedaturik zeudenak eta egun ekialdean
dakuskigunak badira geure eremuan: Gesalatzen, Gofierrian, Oltzan, Itzarbeibarren,
Ezkabarten, Eguesibarren, Esteribarren, Erroibarren, Artzibarren, Aezkoan eta ora
har Euskal Herriko ekialdean ageri dira, baina ez Arakilgo Uharteko dotrinan, esaterako.

Hurrengo sailera dakartzagunak ere ekialderako isuria duten adibideak dira,
Gofierrian ageri direnak, baina ez dirudi arkaismoak direnik. Aditzaren ekintza hanpatu nahi delarik erabiltzen den 'ad. nag. + ere + ad. lag.' egitura, ora har ekialdeko
hizkeretan erabiltzen da, baina Gofierriko idazkietan eta Oltzako otoitzean adibide
bana bildu dugu; Eguesibarren, Aezkoan, Ipar Euskal Herrian eta Urdazubiko mintzoan ere ageri da. Bigarrenik, kasos partikula edo dela kaso kausazko egitura aipa dai-
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teke: Gofierrian, Oltzan, Eguesibarren, Erroibarren eta dakigunez bederen, Aezkoan
nahiz Erronkarin baliatu da. Utzi edo atrebitu aditzek adlatiboko atzizkia daramate
Gofierrian; Eguesibarren utzi-ri prest izan erants dakioke; Oltzan, Ezkabarten, Ultzama alderdian eta Aezkoan ere adlatiboa erabiltzen da utzi-rekin. Aldiz, hautazkoa da
inesibokoa edo adlatiboko atzizkia eman-ekin Ergoienean, eta Uharteko dotrinan,
utzi-ri adlatiboa nahiz inesiboa jarrai dakioke; Imotzen eta Basaburuan, ordea, absolutiboarekin erabiltzen da utzi. Non ta... erako baldintza egiturak ere, Euskal Herriko leku gehiagotan entzuten direnak, GC?fierrian eta Eguesibarren bederen ageri dira
geure datuetan, eta erabiltzen dira ekialderago Aezkoan eta Nafarroa Beherean ere.
Gofierriko idazkietan ageri diren konparazio perpausetako eiii nola eta "X nola Y"
egiturak ere ekialdera errepikatzen zaizkigu, Aezkoan hain zuzen.
Berezixkoa ageri zaigu Gofierria aurkaritzako baiz eta beizi partikuletan, baina
baliteke hori beste lekuetako berri guti dugulako izatea, besterik gabe; ohart, gainera, baiz darabilen Markotegi idazlea ez dela Gofierrian dugun lekukotasun fidagarrienetarik.
Berezia da -lako atzizkiaren eremu banaketa: adibide bakarra bildu dugu Gofierriko idazkietan, eta ez dakigu bakar bat noraino den fidagarria: Bonapartek kasos eta
kauses bildu zituen Gofiiko inkestan. Beriain eta Elizalderen lanean ere ez cia ageri lakoJ ezta Elkanoko Lizarragarenean ere; balirudike Irufierrian ez dela ageri. Aldiz,
mendebaldean bada -lakoJ Garcia de Albeniz araiarraren lanean nahiz Burundan;
Sakanan ere -lako(s) dago, eta -lakoz Txulapainen, goiti Bidasoaldean bezala; Imotzen, Basaburuan, Ultzaman eta Erroibarren non gehiago non gutiago ageri da.
Ekialdean Aezkoan dugu -lakosJ baina agerpen urria du biziki; Luzaide eta Nafarroa
Beherean -lakotz dago, Aezkoan baino erabilera handiagoarekin.

Literatura konparatuaren saioak
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Literatura konparatuaren saioak (1) Olerkariak. 1930-1936 izenburupean aurkezten lan honek Jose Maria
Agirre, {{Lizardi", eta Esteban Urkiaga, "Lauaxeta Jl olerkarien lanen azterketa egin nahi du, literatura konparatuaren
bidetik. Horrela here lanetan agertzen diren aipamenak eta influentziak adierazten dira, pentsakizunaren eta
literaturaren aldetik gertatzen direnak agertuaz. Ez du lanak, bada, soilik lotura formalak aztertzen, batez ere, ideia
estetikoen aldetik diren eraginak hartu ditu kontutan.
Giltz-Hitzak: Literatura konparatua. Euskalliteraturaren historia. Poesiaren azterketa.

Bajo el epigrafe Literatura konparatuaren saioak (1) Olerkariak. 1930-1936, el presente trabajo pretende analizar
los trabajos de los poetas Jose Maria Agirre, uLizardi" y Esteban Urkiaga, ({Lauaxeta", mediante la literatura
comparada. De este modo, se dan a conocer las citas e influencias que aparecen en sus obras, mostrando aquellas que tienen
que ver con el pensamiento y la literatura. AsipJi,es, en el presente trabajo no se analizan unicamente las relaciones formales,
sino que, principalmente, se han tenido en cuenta las influencias que existen desde el punto de vista de las ideas esteticas.
Palabras Clave: Literatura comparada. Historia de la literatura vasca. Andlisis de la poesia.

Sous l'ipigraphe Literatura konparatuaren saiok (1) Olerkariak. 1930-1936, ce travail tente d'analyser les
travaux des poetes Jose Maria Agirre, "Lizardi" et Esteban Urkiaga, {{Lauaxeta", au moyen de la litterature comparee.
De cette fafon on fait connaftre les citations et les influences qui apparaissent dans ses oeuvres, en indiquant celles qui ont
un rapport avec la pensee et la litterature. Ainsi done, dans ce travail on analyse non seulement les relations formelles, mais
on a surtout tenu compte des influences qui existent du point de vue des idees esthetiques.

Mots Cles: Litterature comparee. Histoire de la littirature basque. Analyse de la poisie.

* Lan hau Euskal Herriko Unibertsitateak eskainitako HB 26/97 ikerketa proiektuari luzaturiko
laguntzari esker moldatu da.
(ASjU, XXXIV-I, 2000,197-221]
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Begirada bidaltzen badugu gure aurrekoek esandakora, bat-batean aurkituko
dugu banaketa. Lizardik bere lana bere barne-muinetan hausnartuz egin du, denari
bere eskuaren berotasuna emanez. Orixek, bihotz-begietan zituen klasikoak eta haiei
eutsiz idatzi zuen bere poesia eta Euskaldunak osoa. Lauaxetak, aIdiz, lau-haizetara
zuen burua eta bere lanean, hango, hemengo eta horko idazleen oihartzunak nabari
ditugu. Momentua da jakiteko iritzi horrek beste iritzi berri bati aurre egiteko
modurik cluen, gaur ditugun irakurketa eta clatuekin ea gai garen eskema· nagusi
horri bere ezpalak ateratzen.

Olerkariak, izen orokorra hartzekotan, deituriko taldearen barruan badira aIdeak,
beste nonbaiten adierazi dudanez (Kortazar 1991: 1189; 1995). Aitzolek bultzaturiko eta eraturiko taldean poeta talde hauek ikus ditzakegu:
1) Orixek poetika berezia du, aldakorra eta aldagaitza, era berean, urterik urte

modu desberdinetan adierazten duena. Orixek garapen luzea du poesian, eta
itzal kIasikoa ez bada inoiz desagertzen bere lanetik oso forma desberdinak
hartzen ditu garaiak aurrera joan diren neurrian.
2) Lizardik eta Lauaxetak, bestaIdetik, euskal postsinbolismoaren gunerik gar-

biena agertu dute. Metaforaren erabileran, musikari eskainitako garrantzian,
heriotzari izandako beIdurrean haien Ianean utzitako arrastoengatik sinbolismoa ezagutu zuteIa, bakoitza bere joerarekin, garbi esan dezakegu.
3) Maisu nagusi hauen ostean etorri zirenek, Zaitegik, Tapia Perurenak, Ezkia-

gak, Onaindiak, Loramendik haien formak Iandu zituzten, hainbaten aurrera
eramanaz eta beste zenbaitetan atzera eginez.
Kontua ez da bakarrik berrizaIeak eta zaharzaIeak direla poesian, taIde bakoitzaren barnean ere, joera estetiko -eta linguistiko-- desberdinak direla eta, neurri
batean, bakoitzak bere eskola jarraitzen dueIa.
Hezkuntza eta heziketa klasikoa, handia edo txikia, normala denez, poeta guztiek
zuten, oinarri honen gainean, baina, idazleak bere bidea egin du, han eta hemen irakurritakoa bere idazteko moldea indartuz eta oratuz.

Olerkariak deituriko taldean desberdintasun estetikoak direla ezin da eztabaidatu,
hala uste dut, behintzat, eta taIde bakarraren ordez hobe genuke poeta aldra hori jarduera poetiko desberdin gisa ulertzea eta onartzea. Desberdintasunak badira ere, ez
da zalantzarik joera komunak ere badirela.
Literatura konparatuaren aIdetik bat da nagusia eta ezin dena aIde batera utzi.
Guztiok ez badira, gehienek eta garrantzitsuenek jesuitetan ikasi dute literatura eta
haien ikasgeIetan ikasitakoak garrantzi handia izango du literatura eta poesia zer
diren eta nola landu behar diren erabakitzeko orduan. Aitzol, Orixe, Lauaxeta, Zaitegi... jesuitetan ikasiak dira eta moldapen horren hainbat berri eta urrats desberdin
eman dute bere liburuetan.
Zer ikasten zuten jesuitek eratzen zituzten literatura eskoletan? Ahora datorren
Iehen hitza "klasikoak" da. Zein klasiko, ordea) Greziakoak ala Iatinoak? Bietarik
ikasketan, baina, Erromako kIasizismoak indar gehiago zueIa pentsa dezakegu Orixeren Iana begiratuz, idiIioa landu den ugaritasuna irakurriz. Greziak, eta tragediak

L1TERATURA KONPARATUAREN SAIOAK (I). OLERKARIAK 1930-1936

199

indar handiz irarriko dute Lauaxetaren poesia. Zaitegik, baina, Loiolako urteetan ikasitakoaz mezu ederra utzi du:
Gainera, irakasle ona izaki, Eladeko eta Erroma zaarreko idazle, olerkari eta
izlariak ongi ezagunak izan genituen: Errandoneak Kikero, Sofokel, Demostene,
Tukidide-ta irakatsi zizkigun: gainera Shakespeare... Erdal-izlariak, berriz, Luis de
Granada, Luis de Leon, eta itz lauzko erlijio idazleak barrena Nocedalenganaino
irakatsi zizkigun Juanjo Goikoetxeak. (1974: 8)

Zaitegiren oroimen horretan bada zerbait aipatu beharrekoa: erretorikak aipu osoan
duen pisua; testuak, bere osotasunean, behin eta berriro hitz egiten baitu hizlariez.
Giro hori haustera etorri zen Lauaxetaren literatur-zuzendari bihurtuko zen Aita
Estefania agertu zenean:
Estefania-k Bergili-ren Eneicla, Orati, Tibul, Propertzi-ta. Orobat erderazko
elertia, inglesa, frantzesa, italiarra, alemana, portuguesa, katalanerazkoa-ta. Olerkari bakoitzaren lanak irakurtzen zizkigun ugari. (1974: 8)

Goian jarri dugun aipu honetan olertiaz hitz egiten du Zaitegik. Garbi dago Estefaniaren lanak berpiztu egin zuela neurri batean, Loiolan zegoen literatur-giroa, eta
klasikotasunetik at, munduan ziren mugimendu berrien gaiak ere irakasten zituela.
Dena dela, egia bada ere, Estefaniak gaia berritu zuela, eta bera ere, poeta izaki,
joera berezia hazi zuela ikasle haien ariman, hiru ohar datozkit burura giroa guztiz
ulertzeko jartzen ditudanak.
a) Orobat giro tradizionalista batek inguratzen ditu bai Estefania, haren ikasleak
eta denek irakurtzen zituzten liburuak. Bestalde, Basterra eta Iturribarria poetak ziren Estefaniaren adiskide eta nolabaiteko eredu bere ikasketen hasieran.
Beste aldetik, Estefaniak oso gogoko zituen eternitateaz eta mugagabetasunaz
hitz egiten zuten idazleak: Maragall edo Leopardiren antzekoak.
b) Bereizi beharko litzateke batetik programak agintzen zuena eta programaren
,barnean Estefaniak egiten eta irakurtzen zituenak.
c) Ez da zalantzarik Estefaniak poeta atzerritar asko irakurtzen zizkiela ikasleei
eskolan, baina, beti ere, testu aukeratuak ziren, eta behin baino gehiagotan
testiguek azpimarratzen dute idazlearen katolikotasuna irizpide zehatza zela,
eta honek guztiak ez du ezer arrarorik, idazlea~ zuen iritzia osatzeko orduan.
Pentsabide da, Estefaniak idazleen (eta zerrenda harrigarria da modernotasunagatik) testu aukeratuak (eta zerrenda aipagarria da joera kristauagatik) irakurtzen zizkiela ikasleei eta, noizbait, berak itzulitako pasarteak eta poemak.
Patxi Altunak (1990) maisuki adierazi du Jose M. Estefaniaren biografia eta izaera, haren nortasunari eta lanari buruz hainbat testigantza josiz.

Liburu honetan bada testigantza luze bezain aipagarria, hona agertu den moduan
dakarguna.
Leopardi 10 lela mucho, sobre todo sus poesfas Ifricas, pese al pesimismo qu~
destilan. Heine 10 lela bastante y le profesaba gran afecto como Hrico, no como
prosista por irreligioso. De Bauclelaire, por poco casto y poco respetuoso con Dios,
lefa s610 algunas cosas comentandolas y analizandolas. De Verlaine lela mas, por
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ser creyente, y le apreciaba mucho. Mallarme tambien y le gustaba mucho, coma
todo 10 parnasiano. A Rimbaud le profesaba poca devocion por desordenado y no
querfa que nos aficionaramos a el y a otros. De Sully-Prudhomme mucho... nos
hacfa aprender de memoria "El blicaro roto". Carducci tambien mucho. Mistral era
de sus autores preferidos. Machado, lela de los dos hermanos y le encantaban los
sonetos de Manuel. Maeterlinck no le gustaba... Valery, bastante, pero su lirismo
le parecfa exagerado. De Maragall era muy devoto... De Garcfa Lorca poco, por
crudamente sensual. Alberti solo el de 10s primeros arros, pero con aborrecimiento; lefa "los angeles" pero con chacota, por sensual. (Altuna 1990: 21)

Testigantzak nahiko garbi agertzen du irizpide estetikoaren gainetik idazlearen
moralak pisu handia duela Estefaniaren aukeran. Orobat zerrenda horrek, kontatzaileak ez badu joera aldatu, behintzat, Estefania uste genuen bezain aurrerakoi ez du
erakusten. Noski, giro hartan aurrerakoia zen, baina, azkenean, VerIaine "sinesduna"
maite du, eta abanguardiaren ate den Rimbaud aIde batera uzten duo
Estefaniak kristautasun, sinesmen edo fedeagatik zuen arduraren beste frogatxo
bat ere badago Orixeren Barne Muinetan Iiburuaren hitzaurre gisa jarritako hitzetan,
nahiz eta kasu honetan kristautasunari buruz hitz egitea harira datorren eta guztiz
egokitzen zaion gaiari:
Sus poesfas son poesfas religiosas de nuevo cuno. Las colecciones de DrosteHiilshoffs, de Verlaine, de Manzoni, de Verdaguer, de Gabriel y Galan... no tienen
con esta de Ormaechea nada de comtin, fuera de ser, como ella, catolicas. (1934: 21)

Goragoko testigantza hartan bazegoen ordaindu ezineko datua; Sully-Prodhommeren "Lorontzi hautsia" itzuIi arazi ziola Estefaniak esaten duenean, hain zuzen ere,
itzulpen berbera egin baitzuen Lauaxetak ("Lorontzi ausia", 1985: 247). IdazIeen
zerrendak, egia esateko, ezin besteko gida dugu zein idazleren testuak (eta ez idazleen liburuak) irakurtzen zituzten jakiteko. Hor dira ondoren Lauaxetak itzuIiko
dituen idazIeen aipamenak. Hor Zaitegik agertuko duen itzulpenen gida.
Jose Maria Estefaniak bere eskoletan ematen zuen programaren ildo nagusiak
ditugun arren, faIta da zehaztapen zuzenagoa, eta aIde honetatik interesgarria da
Estefaniak, Lauaxetak eta Zaitegik egindako itzulpenen konparaketa.
J akina da Estefaniak alemaniera ondo zekiela eta poeta .alemanak atsegin zirzaizkiola. Horienak dira gehien itzultzen dituen poemak: Eichendorff, Schneider, Heine,
UhIand, Novalis... erromantiko alemaniarrak begi bistan denez.
Estefaniak egiten ditu beste aipamen batzuk: Iturribarria, noski, J oan Maragall,
inoiz Basterraren aipamen bat. Ez dakit zein neurritan izango den egia, baina, baiezta dezakegu itzuIpen hauen izenetan aurkitzen dela Estefaniaren poetikaren oinarria:
Alemaniako poeta erromantikoak, "Lied" egileak (Cants deitzen da Maragallen Iiburu ezaguna) eta gero estetika sentimental, aIegoriko eta mende bukaerakoa. Ez da
zalantzarik gehiago irakurtzen zuela, baina, eta bere poemak irakurtzea besterik ez
dago garbi ikusteko, berak bere poesia egin nahi zuenean, gune horretara biltzen
zeIa, hortxe zegoela bere pentsakizun poetik~a.
Bestela jokatu zuten bere ikasle biek.'Hauengan nabarmena da Estefaniaren eragina. Zaitegiren itzulpen lanetan aro garbi bi daude; lehena, Ofian datatua, eta biga-
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rrena, El Salvadorren egina. Ofiako garaian itzulitako autoreak hartuko ditugu aipagai Estefaniaren irakaskuntza oinarri zela egin zirelako itzulpen horiek, nahiz haren
gaia Loiolan jarraitu zuen Zaitegik. Hona hemen idazleen zerrenda: Longfellowen
"Excelsior" (aipagarria da izena, zeren Estefaniak eskola apunte batzuetan poema hori
aztergai jarri zuen), Vendaguer, Musset, Sully-Prudhomme (eta nola ez?, honen
"Lorontzi ausia"), Gautier, Baudelaire.
Lauaxetak Verdaguer, Sully-Prudhomme eta Baudelairez gain, Verlaine, Tennyson, Carducci, Francis Jammes itzuli zituen.
Irakurketak eta testuen aukerak, batez ere, ez dute arazoa desbideratzen: poeten
alderik parnasianoena, deskriptiboena, nolabait esateko, maite dute. Mende bukaerako joera bat adierazten da: poemak narratiboak maite dituzte, sentimendu puntu
batez josiak; gai batzuk errepikatu egiten dira; hara Excelsior gaia hiru aldiz; bitan
Zaitegiren itzulpenetan, batean Lauaxetarenean; gorantza joateko indar hori idealismoaren modurik gorena da, sinbolorik maitatuena.
Gora igotzeak, azken batean, zerura igotzea adierazten du, Lizardiren poesian
ezkutatzen den sinbolorik nagusiena da. "Axis mendi"ren, mendiaren ardatza, beste
mundu bat nahi izatearen adierazle da gorantz joateko nahikunde hori. Inork baino
hobeto adierazi du sinboloa Zaitegik bere poematxo batean:
"N i ere artzai nauzu,
artaldea bai-dut;
neronen oldozpenak,
xuxen, zuri ta zut...
mendiak gora doaz,
ibar lizunak ut,
j aungoiko-argitan
larratzean ditut."
(Goldaketan, 126)

Goian ideala dago, behean lizunkeria. Mendia, azken batean, poeta garbi eta
Jaungoikoaren bitartekaria da. Estefaniak ere mendi gailurraren gainetik begiratzen
du harana:
.
"Un monte se yergue ardiendo
al vivo fuego del alba,
y en su cumbre, sobre el valle,
extiende un pino sus ramas.
Desde ellas, en 10 mas alto,
yo revuelvo la mirada,
Y i oh valle! i entre tantas flores
apenas a verte alcanza!"
(Alruna 1990: 59)

Hiltzen den haurraren gaiak badu tratamendurik euskal poeten artean. Giroa
Estefaniak hasten du Eichendorff poetaren poema bat itzuliz: "En la muerte de un
nino" deitzen da. Gaiak joera melodramatikoa du, eta joera hori agertzen da Lauaxetaren "Sefiai abestu", eta Lizardiren "Xabiertxoren eriotza"n, nahiz eta horrek beste
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joera batzuk hartu. Lauaxetak, gainera, Verdaguer-en gai bereko "Ikaslearen eriotza"
i tzuli zuen.
Noiz edo noiz, Zaitegiren eta Lauaxetaren itzulpenak kontuan hartzen badira, badago larra aldeko animalia umilenganako joera berezia. Francis Jammesen poema itzuliz,
Lauaxetak zekorraren heriotza gogorra adieraziko du "Mingarria" deituriko poeman:
"Bne Jauna! Txekorrak minik il-aurrean
Ez dagila nabaitu burnia sartzean"
(1985: 273)
H

Tankera berekoa da Carducciren "Jolia (1985: 233):
"Idi on oi, maite aut; kemen ta bakezko
Biozkada barrura samur dariostak"
(1985: 233)

itzuliko ditu Lauaxetak poema horren lehen bertsoak. Landa aldeko pertsonaiak
sorturiko joera berberaz itzuli zuen Orixek Maragall poetaren "Una vaca cega", "Bei
itsua" izenburupean.
Idiaren gaia zabal bazebilen euskal poeten artean, nola ez ekarri gogora Estefaniaren bertso hauek?:
"Y la yunta mugiendo, perezosa
por el camino desigual arrastra
la carreta chillona, tambaleante,
henchida y rebosando la fragancia
de la hierba del campo. El campo brilla
con el vivo color de la esmeralda."
(Altuna 1990: 64)

Jakin badakigu ere Estefaniak ez zuela poema hau argitaratu, baina nola ez ekarri
gogora Lauaxetaren "Burtzafia", lehen argitarazioan "Arrats Beran" deitu izan zuen
poema?
Ez gabiltza buruz-buruzko, bertsotik bertsorako konparazioa egin nahian, ez
dugu esaten, ezta esan nahi ere poema batek ekarri zuela bestea. Ez, ez da hori. Motibo mailan ari gara. Ziur gaude Estefaniak bere ikasleei ez ziela soilik idazleen testuak
ikasteko agindu; zenbait testu jakin eta zenbait motibo ere landu zituen haiekin
batera, eta Zaitegiren eta Lauaxetaren itzulpenetan gertatzen diren kointzidentziak
horren froga garbi dira.
Altunak (1990: 93-94) Estefaniaren eskola bateko gidoia argitaratu du eta hona
hemen bere transkripzioa:
"Ejemplos de un mismo tema desarrollado
con distinta imagen:
Lo Pi de Formentor Aspiraci6n a 10 infinito.
Excelsior (y l' Oda infinita?) M. Costa
Excelsior Maragall
Ansia eterna. Rima. (Becquer) Longfelow
Becquer .
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Excelsior biak Zaitegik itzuli dituela kontuan hartuz, Estefaniaren eraginaren
berria bat-batean izango dugu begi aurrean.
Mintzaldi luze honen helburua bakarra izan da: Estefaniaren estetika non kokatzen den argitzea. Beste hitzekin esateko, saiatu gara zehazten zenbat zor zion poetika erromantiko eta deskriptibo bati; Mendearen bukaeran giro tradizionalistetan
erroturik zegoen estetika bat zen berea. Ez zen Estefania, Lauaxeta heldu zen estetiketara heldu, Garcia Lorca onartzera, Alberti estimatzera, Altunak jaso duen testigantza gogo betez sinesten badugu, behintzat, nahiz eta ez zaion, bestaldetik,
meriturik kendu behar, eta onartu behar den asko egin zuela literaturan sentsibilitate berria ereiten bere ikasleen artean.
Estefaniak zabalduriko giro hori oso kontuan hartu behar bada ere, nik uste, ez
genuke ahaztu behar beste arazo bat: nolakoa zen jesuitetan jasotzen zen sentiberatasun poetikoa.
Klasikotasunak zerikusi handia zuen, zalantzarik ez dago horretan. Baina, idazle
batzuengan (Lauaxetak, erakusten ditu argien joera guztiak) utzitako aztarnak kontuan izaki, uste dugu ahal dela adieraztea beste eragin ildo nagusi bat.
Hain zuzen ere, arreta jartzen badugu Frantziako sinbolismoan eta Alemaniako
Erromantizismoan, begiradatik kanpo geratu da beste joera bat, hain zuzen Espainiako poesiaren eragina.
Badira jesuitetan izandakoek tratatzen dituzten beste gai batzuk oso nabariak
euren poesia liburuetan. Adibidez, poesia pietista. Ez soilik erlijio poesia, baizik eta
erritoarekin loturiko poesia. Bada, bestaldetik, beste poesia mota bat, melodramatismoaren inguruan eratua: norbaiten ezbeharraren edo heriotzaren inguruan eratuak
eta moldatuak: "Xabiertxoren eriotza" bera (nahiz eta kasu honetan ez den ahaztu
behar indar autobiografikoa, eta gertaera bera iturri gisa), edo Lauaxetaren "Sefiai
abestu".
Poema mota ·honen iturria edo ildoa non aurki dezakegu? Estefaniak aipaturiko
izen batean arreta jarriz gero, laster ikusiko dugu bere eragina euskal poeten artean.
Verdaguer-en lanaren eragina, zalantzarik gabe, oso presente dago euskal poetengan.
Katalanaren antzera hauek ere saiatu ziren herri kutsuko poema erlijiosoak ehuntzen
eta josten. Lauaxeta da berriro eragina nabarmen agertzen duena: "Miren neskutxaren baselexa bezalako poemak Verdaguer-ek herriaren zentzu erlijiosoa batzeko zuen
eskuera berbera jaso nahi duo Kontuan hartzen badugu, gainera, zenbat aldiz itzuli
zen garai hartan Verdaguer euskarara, haren eraginaren berri zabalagoa har dezakegu.
H

Bestaldetik, sentiberatasun melodramatikoa lantzeko joera ere badago euskal poeten artean: baldintza latzetan gertatzen diren heriotza giroak lantzeko joera ere nabaria da. Lehenago ikusi dugu haurren heriotzak nola hunkitzen dituen Estefania eta
haren ikasleen lumak. Joera negarti eta melodramatiko hori erromantizismo antzu
batetik badator ere, kontuan hartzekoa da Gabriel y Gahin gisako poeten eragina giro
honetan.
Gorag 0 Estefaniaren lana ulertzeko orduan, bere lana giroan kokatu beharra zegoela esaten genuen. Apaiztegi eta komentuetan nagusi dirudien giro erromantiko eta
melodramatikoak, Verdaguer eta Gabriel y Galan moduko poeten eraginak garai har-
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tako hainbat idazle gazteren lanak zipriztindu zituela esan genezake. Horixe zen giro
haietako eskoletan zabaltzen eta ikasten zena. Horixe da programetan orokorki irakasten zena eta bultzatzen zena, eta horixe zen giro nagusia garai hartako jesuita izan
ez ziren beste idazle batzuengan (On Manuel Lekuonarengan, adibidez) ikusten dena.
Orain arteko laburbilduz, bada, kontuan hartu beharko genuke zein zen giro orokorra: klasikoak, batez ere erromatarrak, horien artean Virgilio, eta Horazio; eta gero
XIX. mendeko Espainiako literatura zenbait erromantiko, poesia erlijiosoaren langileak, Verdaguer eta poesia narratibo negarzalea, Gabriel y Gahin-en inguruan sortua.
Giro nagusi horretan Estefania gisako irakasle eta idazleek lan handia egin zuten,
ateak zabaltzen idazketa be~ritzaiIe bati.
Kontuak horrela zirela agertzeko bada intertestualitatearen alorra aztertzeko beste
datu bat: garaiko itzulpenena. Liburu bi dira aipagarriak Joseba Arregik egindako
Heineren poemen itzulpena eta Jose Altunak prestaturiko Oscar Wilde-ren ipuinen
itzulpena.
Liburu biok azalean agertzen duten irudietan arreta jarriz, konturatuko gara nolako sentsibilitateak agintzen zuen garaiotan. Oscar Wilde-ren lanari jarritako irudiak
erromantizismoaren topikoak jartzen ditu agerian: gaua, gaztelua, ilargia, pertsonaia
galdua. Eta itzulpenaren tonuak ere horretara jo du, Wilde-ren dekadentzia molde
erromantikoetara ekarriz.
Heine-ren poemen libururako bestelako estetika gorde da; modernistagoa; neskatoaren irudiak garbi azaltzen du garbitasuna adierazi nahi dela, garbia den moduan
irudiaren marra. Dekoraziorako erabilitako loreek ere modernismoaren tonua adierazten dute.
Erromantizismoan eta modernismoan zuten muga gure idazIeek (klasizismoa ahaztu gabe, baina) eta hortik abiatu ziren lur berri bila, liburu berrien altxorraren bila.
Hemendik aurrera hiru olerkarien intertestualitatea jasotzen. eta marrazten saiatuko gara. Lan horretarako gardenen jokatu duena Lauaxeta da, bere intertestualitatea ongi aztertu da jada, adibide asko emanez, gainera (Kortazar 1996, 1997). Hala
ere, lan horiek merezi dute kritikatxo bat, literatur klasikoaren eragina aIde batera
utzi zutelako.
Arlo honetan, 1988. urteanJon Gotzon Etxebarriak, ohi zuen apaltasunez, baino
zehaztasunez, Lauaxetaren iturri klasiko zenbait agertu zituen berak argitaratzen
zuen lantxo batean.
Han azterketa bi eman zituen ezagutzera. Batean Lauaxetaren "Bijotzean" poema
eta Katuloren "LXX" .na testuen arteko konparaketa egin duo Poema biok antzeko
gai bat darabilte: emakumearen maitasun-hitzaren sendotasunik eza da biek tratatzen dutena. Emakumearen hitza haizeak darama, ur lasterretan idatzirik dago, esan
digu Katulok. Hona hemen Etxebarriaren itzulpena:
"emakumeak Maitaleari
esaten diaD dena
haizetan eta ur lasterretan
ipini behar da idatzirik"
(1988: 28)
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Idazle biek erabili duten topikoa berdina bada ere, Lauaxetak hedapen zaba1agoa
eman dio testuari, agian, eredu neok1asikoak jarraituz, edo, beharbada, Heine gogoan izanik.
Garbiagoa da, ez da zalantzarik, Lauaxetaren "Neguko gaba" poema eta Horatiusen "Ad tha1iarchum" poemen artean dagoen lotura. Lauaxetaren 1anaren intertestua1itatea nabaritzea erraza da, testu hauen artean gertatzen den bezala, bizkaitarrak
arrasto ederrak uzten ditue1ako jarraitzen duen poetaren 1ana hitzez hitz jarraitzen
duelako. Horrela, konparatibismoaren lehen maila; testu paraleloen maila oso erraza
da ikusten, ikerlearen pozerako. Horatius-en:
"Vides ut alta stet nive candidum
Soracte, nee jam sustineat onus
Silvae laborantes, geluque
Flumina constiterint acuto?"

Honela eman du Lauaxetak:
"Ara edur-zuriz, zuri, Oiz gorenak,
eta ixotzak jorik geldi lats gurenak."
(1985: 41)

Etxebarriaren lanak astiro-asriro eta zehatz-zehatz eman ditu poema biren arteko
para1e1otasunak: esa1dietan, ideietan, irudietan. Horatius-en garrantzia jesuiren heziketan handia izan behar zuen Zaitegik ere bere Goldaketa 1anean toki zabala eskaini
baitzion Horatius-en irzulpen-lanari.
Lauaxetari eskainitako bere tesian J osu Penades-ek lotura horren historia azaldu
duo Testu bion arteko lotura Orixek ikusi zuen 1930. urrean. Josu Penades-ek (1996:
204-205) testu biak kopiatzen ditu, eta, gainera, bion arteko para1elotasunak maila
bitan azaldu ditu. Baretik, ideien mailan kokatu du parale1otasuna:
Horatius-en poemaren buruan, izenburuaren azpian hain zuzen, agertzen den
lema ("Hyeme indulgendum voluptati", hau da neguaroa alaikiro iragan behar da)
hartzen zuela Lauaxetak N[eguko} G[aba]ko argudio-haritzat. (205)

Ez zaizkio begietatik joan, baina, Lauaxetak poeman agerturiko a1daketa-puntuak, nahiz eta zehatz aztertu dituen poemen arteko loturak eta Etxebarriaren iritziaren azterketa.
Lauaxetaren iturriei buruz ari dela, bide berriak, neurri batean, zabaldu ditu
Penades-ek. "Ziniste bakuaren" poema Nufiez de Arceren poema batekin lotzen duo
Esanguratsua da testua Menendez Pe1ayoren: Las cien mejores poesfas (lfricas) de la lengua castellana liburuan agertzea, jakina baita liburu hori Lizardiren iturritzat ere
emana dela. Bestalde, datu horrekin Mikel Zaratek ikusitako Espainiako poesiaren
eragina Lauaxetarengan indartua geratuko litzateke.

Alferrik da lan honeran Lauaxetaren esaldiz-esaldiko paralelotasunak agertzea,
hainbeste izaki ez dugulako horretarako ez tokirik, ez betarik. Lan hori egina dago,
bestalde, gorago adierazi denez.
Lauaxetaren lan poetikoan beste bide bat probetxugarria da. Bere poesian agertzen diren tradizioez hitz egingo bagenu, Bide Barrijak liburukoak eta Arrats Berangoak desberdinak direla ikusiko dugu.
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Bide Barrijaken hainbat arIo desberdin daude. Batetik, poema erIijiosoak, edo pietateari Iotutakoak ditugu, Verdaguer-en tankeran osaturikoa: "Gurutze-aIdera",
"Artzai ona" edo "Miren'i otoya" bezaIakoak. Verdaguer da eredu poema narratibo
eta luzeetan: "Arotz bi" edo "Sefiai abestu" bezalakoetan.
Alemaniako poeta erromantikoen eragina dugu ondoren. Arlo honetan Lauaxetaren poesian bananclu beharko genituzke molde handiko eta molde txikiko poemak.
Molde nagusian ideia sakonagoak darabiItza gure poetak, eta, orduan, Novalisen eragina da nagusia: "Bere Illobijan" bezala, edo "Gabeko irrintzija" poeman.
Poema molde txikiko, laburra, maitasunaren gozo mikatzez edo poz-samiriez
gaien inguruan eraturikoetan, Lauaxetak Heine du eredu. Aztarren ugari daude
horrelakorik adierazteko: "Lied izenburua, adibidez, argi mintzo da bere etorreraz.
Estefaniak berak ere "Lied" izenburuaz itzuli eta idatzi zituen bere poemak.
U

Heine-ren teknikaz baliatu zen Lauaxeta bere maitasun-poemak Iantzeko: "Itauna", "Erantzuna", "Mao gorrija", "Abaua", "Iluntzeko-izarra u , eta horren antzekoetan, Heinek bezaIa, Lauaxetak paralelismoak lantzen ditu, poemaren bukaeran ironia
batekin, espero ez zitekeen bukaera tristea eta indar emailearekin bukatzeko.
Heine da, Patxi Altunaren lekukoak esan bezala, Estefaniak horrenbeste maite
zuena: "le profesaba gran afecto coma li'rico", baina, Lauaxetak ezagutzen cluen Heine
gerra aurrean Arregik itzulitakoa ere bada.
Lauaxetak bere hizkera poetikoa eratzen duenean, garbi dago oso kontuan izan
zuela garbizaletasuna, beste izen batez, hiperbizkaiera deitu izana: bizkaiera horren
eraketan EAJren inguruko talde kulturalek garai horretan erabiltzen zuten euskararen
araua hartu behar dugu kontuan, Sabino Aranaren arauen berrirakurketan oinarritua;
fonetika, ortografia eta aditzaren moldapenean, adibidez. Hiztegi aldetik, Lauaxetak,
batez ere Arrats Reran sortzeko orduan Azkue izan zuen kontuan, honen Diccionario de
Bolsillo garbizalea, eta ez "Trilingiie"a. Alderdi gramatikala ez da nahiko, baina, hizkera poetikoa sortzeko: poetak barnean duena azaltzeko orduan. Hizkeraren aukera egiteko orduan, Arregik erakutsi zion nondik jo behar zuen. Horrenak dira hizkera mailen
nahasketa ("noski" bat, edertasunaren erdian), esaldiaren zehaztasun faIta, zenbait
izenIagun aukeraketa, "ori"ren ordez, "oi" zehaztua erabiltzeko joera e.a.
Hona hemen Arregiren itzulpena:
"Ez zin-esan, maiteoi,
Pa- eidazu, bakarrik,
Emakumien zifia
Zifiezten ez dot-eta.
Gozo-gozoak dira
Zure itzak bafia, egin
Dantzadazan mosuak
Gozoagoak, noski.
Ta zure gorputz leuna
Altzoan daukadala,
Uskeriak neretzat
Ludiko i tz guztiak.)J
(1927: 37)
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Ahapaldi labur honen irakurketak nahiko garbi uzten du non dagoen Lauaxetaren hizkeraren iturri nagusia: Joseba Arregik Heine-ren olerkiak itzultzeko sorturiko euskara poetikoan.
Lauaxetak Bide Barrijan liburuan landuriko intertestualitatearekin jarraituz,
mende bukaerako idazle parnasianoekin egingo dugu topo: Sully Prudhommeren
poema batek bultzatzen du "Maitale Kutuna". Aspaldikoa da idazle biren arteko
loturaren berria, Aitzolek aipatu baitzuen Eusko Olerkiak 1930 liburuko hitzaurrean,
nahiz eta ohar horretan Aitzolek Lauaxetak Euzkadin agerturiko itzulitako poemen
egileak aipatzen dituen. Testu bien arteko konparaketak garbi uzten du zein izan zen
bien arteko lotura:
"1' epouse, la compagne

Je ne le connais pas"

a mon coeur destinee

hasiko du testua frantziarrak, eta honela jarraitu bizkaitarrak:
"Inoiz ikusi bako maitale kuttuna"

Testu paralelo gehiago aurki ditzakegu bien artean, hala nola:
"Mon ame solitaire
Confie au Dieu qui sait unir
Par les souffles du ciel les plantes sur la terre
N otre union clans l' avenir:"
"Maitasun onek Goiko Jaunagan ditxaro
berak axian bidez lilitxu gustijak
udaberri aldi jan dalkartuz emaro.
Berak lotuko ditu maitasun lokijak."

"Maitale kutuna"k testu paraleloz gain, beste arazo bat ere sortzen du, zeren, ezezagunaren maitemintze hori, maitasunaren izpiritualtasuna adierazteko asmoz, sinbolismoan presente zegoen topikoa baitugu. Idazle sinbolistekin Lauaxetak
berebiziko harremana izan duo Ezagutzen ditu Baudelaire-ren eta Verlaine-ren testuak, eta Jose MarIa Estefaniak bilatzen zuen: "Aspiraci6n hacia el infinito" hura
bilatuz, sinbolismoaren zutabeak aipatuko ditu. Noiz edo noiz, MaIlarme-ren edo
Rimbaud-en oihartzunen bat jasoko du, baina, badirudi Lauaxetak aIde gotorra, parnasianoa, maite zuela, eta horrela adierazi zuen lehen liburu honetan. Oraindik, sinbolismoaren aIde sotila ez da osotasunean agertzen: erromantizismoak eta mende
bukaerako poetek eragin handiagoa dute.
Baudelaire-k, ostean, "Itxasora"n, Bide Barrijak liburuko azken poeman, eragina
izango du, berrikuntzaren maitasunez osaturiko poema egiterakoan.
U ne batez, testu paraleloan bilaketa uzten badugu, sinbolismoaren pentsakizunaren barnean kokatuko dugu Lauaxetaren poesia, haren hiru oinarriak garbi agertzen
direlako bere lanean:
a) Metaforaren nagusitasuna eta zeharkako adierazpidea, hala ere, garbiago bigarren
liburuan, non testua beste adierazkizun baten esanahia dela esaten baitzaigu.
b) Musikaren garrantzia.
c) Heriotza gaiaren presentzia, denboraren jarioak, sortzen duen larriduraren
tratamendua.
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Heriotzaren gaia oso presente dago Bide Barrijak Iiburuko azken aIdean, baina,
ikuspuntua eta hizkera ez dira sinbolistak: "Jaungoikotija", "Itxarrik", "Artxanda
ganian", "Jaunagan atsedena" eta "EziIkortasun" poemetan. Lauaxetak sentipen-poesiatik "hausnarketa" poesiara egin du saIto. Aitzolek bat-batean Iotu zuen poesia
mota honi olerti-hutsarekin:
Maite minkuntasun basoak lagata, adi zelaietara datorkigu olerkaria. Ara bere
goitar indarrak noruntz daramakin, "olerti-uts" aranetara.
France'n, batez ere, poesi gaia, aldakuntza gogorra jaso bearrean dago. Olerkariak, buruz-buru, era berriak sumatzen ari dira, olertiak goratu eta edertzekotan
Bremond, Valery, Claudel eta Souza "poesi pure", "olerti uts" bidexurretatik jo ta,
poesi osertza zabaltzearren leiatsu dabiltza.
Lauaxetak hartzen duen bideak zerikusi handia du barne-hausnarketarekin, adimen jokoarekin eta azterketarekin. PIanteamendu kristaua beti argi tizten du, berak
dioen moduan "zadorra"ren (misterioaren) esanahia biIatu nahi badu ere.
"Zadorra"ren biIakaera heriotzaren senari buruzko gaIdeketa da, denboraren joanaldi
eten ezinari buruz hausnarketa.
Joera. Unamunoren existentzialismoa ez dago urruti, haren tonu agonikoa, haren
fede zaIantza (bigundua), haren bizi-nahi oihua.
Poemek erakusten duten joera kristaua kontuan harturik, batez ere, Bremondekin egin da Ioturarik nagusiena. Baina, zertaz ari zen jakiteko betarik bazuen ere
Aitzolek, bideak ez du ondorio handiegirik eman. Bai, badirudi "olerti hutsa"ren
bidetik, baino areago, adimen poesia Iantzen duela, eta hausnarketa bidean aurkitzen
dueIa poetak bere lanaren oinarria.
Gauzak bestera izango dira Arrats Beran liburuan. Idazkera errazaren eta zailaren
inguruko eztabaidak direla-eta, Lauaxetak aIde batera utziko du poema Iuzeen bidea,
nahiz eta gutxi batzuk argitaratuko dituen garaiko aIdizkarietan, eta Aitzolek eraturiko bide herrikoizaletik, neopopularistatik abiatuko da, bere kutsua eta irakurketa
eginez, baina. Adimenaren bidea albo batera utziko du, sentipenaren eta deskripzioaren aIdeak indartsuago landuz.
Arrats Beran, baina, lau-bost praktika poetiko desberdin biltzen dira.

Modernista izango litzateke Iehena. Manuel Machadoren eraginez, Lauaxetak
gaurkoaren atsegina eta gaztaroa goraipatzen ditu bere Ianean. Hizkera modernistak,
baina, beste eragin garbiagoa utzi du Cocteauren testu baten berregiketa egin duenean Lauaxetak "Kifiuba" poeman.
Lauaxetak, ondoren ikusiko dugunez, sinonimotzat erabiltzen ditu modernismo
eta erotismo joerak ziurrenik Ruben Darloren irakaskuntza kontuan izanik. Exotismoaren eta orientalismoaren adibide izango litzateke poema hau:
"Ixarfio erriko asele oztina!
Bakalgayak loraz baitaukaz baratzak.
Mitxeleta iduri
Dabil atsegifia."
(1985: 145)
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Poemako hizkera osoak modernismoaren hizkera gehiegikeriak erakusten ditu:
"Ixarfio erri", "bakalgaya", "baratza", "Izpifie", "ostruak", "oztifia", hiztegi erreferentzia guztiak joera modernistaren agerbide dira, eta Altunak Wilde-ren ipuinekaz
egindako bertsioa gogora ekartzen dute.
Exotismo puntu bat mantendu zuen Lauaxet-ak Arrats Beranen argitara zituen
sonetoetan. Hauetan ere, testuak mantentzen du joera dekorazio joko garbia, baina,
erreferentziak ez daude EkiaIdean, europearrak dira guztiz eta zuzenak: "Sevres'ko
murkua", "AbesIari bati", "Oraingo maitarijak" poemak sortu dituzte.
Modernismoaren eraginez, bada, Lauaxetak bide bi aukeratu ditu: bohemiaren
oihartzuna duen poesia eta exotismoarena. Biek osatzen dute joera modernistaren
aIde ezagun biak. Inoiz aipatu denez, Lauaxetaren pentsakizun literarioa garbiago
agertzen da Arrats Beran liburuari lagungarri gisa jarritako itzuIpenean. Hortxe dugu
garbi zein literatura maite zuen Lauaxetak. Baina, ez da zuzena pentsatzea, hor
modernismoa besterik ez dagoenik, ez; itzuIpen horietanJuan Ram6nJimenezen hizkera Iiterarioaren aztarna nabaria da, eta onartzekotan ere hizkera modernista deIa,
modernismo findu, gehiegikeriaz garbitua dela onartu beharko genuke.
Garbi dago, baina, modernismoa ez dela eragin nagusia liburu horretan, herri
Iiteraturan eraginak indar handiagoa duo
lIdo honetan ere, materialak desberdinak dira: badira alegiak (Lauaxetak Euzkadi
egunkarian hasieran haurrentzako idatzitako sail baten puzzleak), Espainiako G6ngora poeta gogora ekartzen duten Ietrilak, beste izenez, Izkifiuak, gehiago landuriko
erromantzeak eta baladak. Desberdinak dira, era berean, iturriak.
Lehen-Iehenik, Aitzolek nahi zuen moduan, euskal aho-literaturaren eragina ikusi
behar dugu testuetan. Euskal aho poema askok utzi dute bere joera poema hauetan.
Denetarik hartu du Lauaxetak aho literaturatik.

* Gaiak: "Egun bereko aIarguntsa" poema ezagunak "Ezkonta goxa" poema bideratu du; "Brodatzen ari nintzen" baladako kantaria agertarazi du "lzlapurra" poemak,
eta aIaba saIduaren gaia "Etxeko aIabea" testuan agertzen da.
* Motiboak: herri Iirikan askotan agertzen diren pasarte txikiak dira motiboak,
eta horrek "Berreterretxeren kantorian"n dugun konparaketa famatua agertu du
"Burtzafia" poeman:
"Lerdijak ez bijotzik
ezta arratsak samifiik.

ll

Asko dira horrelakoak, Lauaxetaren lanean, eta hemen batzuk aipatu besterik ez
ditugu egingo: esaldi paraIeloak, zenbaki magikoak, errepikazioak:
"Urrun zara, urrun mendija
borda ori, urrunago"
"Saspi arratsez ardijak
ekin eutsen negarrari."
"Sugarra dira basuak,
Sugarra dira basuak eta
Zidar argija itxasuak"
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* Kopla zaharraren teknikaren erabilpena: oso ezaguna denez, kopla zaharretan,
Iehen aldean, irudi poetikoa agertzen da eta bigarrenean erreaIitate baten deskripzioa.
lrudi poetikoan interes handia agertu zuenez Lauaxetak, behin eta berriro erabili zuelarik teknika:
"Goiz-goiz erdija dogu,
enarak ba-duaz.
iltxasua dan urdin
makalak egon-ezin!
J)

* Beste genero batzuk ere erabili zituen Lauaxetak bere poemak ontzeko orduan:
herri lirika, errefrauak, hots-hitzak, esaera zaharrak, sineskerak, guztiak euskal
mundu baten ikuskera sortu nahiez eta bere poemak herri jakiturian errotu nahiez.
Baina, euskal aho literatura ez zen Lauaxetarentzat bide bakarra. Espainiako erromantzeek ere utzi zuten bere arnasa bizkaitarraren lanean.
Herri poesiaren erabilpena egiten zuenean, Lauaxetak izan zuen gogoan Aitzolek
esana. 1933. urtean Jautarkolek irabazi zuen Tolosako Santa Agedako kopla txapelketa komentatuz, honela idatzi zuen Aitzolek ahapaldi haiei buruz:
Alako erri kutsua daramate ez kopla bakoitzak olerki osoak baizik. Irakurri
utsaz eta entzun utsaz errex aditzen dana da. Eta onelako olerkiak eta onelako idazlanak bear ditugu.(EI Dia, 05-02-33)

Lauaxetak kasu egin zion, bai, baina, ez bere ziria sartu gabe, bere nortasunaren
berri eman gabe: "Axia bano meiaguak" ziren Izkifiuak, Letrillak, idatzi zituen, eta
sujerentzia zela bere helburua adierazi zuen. Hau da, ez zirela poema errazak, baten
baino gehiagotan irakurtzekoak baino.
Honetan ere, modernismoa zuen buruan, edo garbiago, Juan Raman Jimenez egin
nahi zuen hura: herriaren maila unibertsalera igo, eta horretarako, folklorekeria aIde
batera utzi behar zuela uste zuen, eta herri literaturaren alderik aristokratikoarena
erabili eta landu. Helburu berbera zuen Lauaxetak herri literatura erabiltzen zuenean.
Baina, Lauaxetaren neopopularismoa aztertzeko orduan, kontuan hartu beharko
genuke, bizkaitarrak inguruan, batez ere, Espainian egiten zena oso begiko izan
zuela. Espainian neopopularismoak baizuen ildo sendoa egina Juan Raman Jimenezen Baladas de primaverarekin hasi, Garcfa Lorcaren Canciones y Romancero Gitano lanekin gailurra hartuz eta Albertiren Marinero en tierra lanarekin bukatuz. Lauaxetak
hiruron eragina agertuko du bere lanetan.
Juan Raman-en Baladas de Primavera liburuan agertzen den "Balada de mafiana
en la Cruz" poemak argumentu aldetiko loturak ditu Lauaxetaren "Mayatzeko gurutza" deituriko testuarekin.
Idazleren batek utzi badu aztarnarik Lauaxetaren lanean horixe izan da Garcfa
Lorca. Gaia hainbat bider jorratu da gure artean, baina, agian, merezi du zerbait azpimarratzea.
Hiru izan ziren Lauaxetaren irakurketak : Poema del Cante ]ondo, Canciones eta
Romancero Gitano.
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Testu paraleloak ugariak dira: "La canci6n del jinete"k "Artzain baten eriyotzean"
eragina du:
"En la luna negra
de los bandoleros
cantan las espuelas."

Lorcarenak garbi du erantzuna euskaraz:
"Lapur-gaba baltz onetan
zaldi zurixka arin dua."

"Begien omenez" poemaren hasierak badu zerikusirik Lorcaren "Gahin" poemarekin, baina, adibiderik garbiena "Langille eraildu bati" deituriko poema dugu non
Romancero Gitanoko hiru poema biltzen bairira. "Prendimiento de Antofiito el Camborio"rik giroa eta pertsonaiaren deskripzioa harru dira; "La Muerte de Antofiito el
Camborio"tik langileraren heriotza; eta "Romance de la Guardia Civil Espafiola"tik
fusilaketaren eskema.
lIdo berean zegoen Albertiren Marinero en tierra testuak "Txo moskortuba" testuaren sorketan eragin handia izan zuen. Lauaxetaren iturriak lantzerakoan badago
bigarren huts larririk: barne-testualitatea ez dugu garbi azaldu. Olerkari bizkaitarraren lanean idazle bik eragina izan zuten. Arresek eta Arrats Beran argitaratzen denerako zendua zen Lizardik utzitakoa ezin da aIde batera utzi.
Adibidez, Lauaxetaren irudi honek:
"Eta irustatzak, apez-antzo,
buruban daukez purpesentak ("Mayatzeko kantea")

bat-batean dakar burura Lizardik irustekin egindako jokua:
"Dantzari talde, bacotiarrak,
naaspil zoroan zuti baldarrak,
esku goituan ontzia ardo."

Lizardiren kasua desberdina balitz bezala azaldu da. Eta neurri baten desberdina
da. Lizardik askoz ere idazketa pertsonalagoa egiten duelako, kontzeptismoaren indarrez eta euskal senera hondoratuz, Lizardik idazketa poetiko bat asmatzen du, berea,
beste inor gogoratzen ez duena, edo, beste era batera adieraziz, bere lana gogoratzen
duena ez beste inorena.
Mitxelenak idatzitako esaldi hark pisu handia izan du Lizardiz idatzi duten
guztiengan:
Es extrafio que su poes{a sea personal hasta el punto de que resulre diffcil seiialar influencias en su obra: hien es verdad que falta un estudio crlrico detenido de
ella. (1960: 147)

Eta neurri batean egia da Koldo Mitxelenak esaldi horretan, beti bezain zuhur,
idatzitakoa. Lizardik ez du Lauaxetaren moduan lan egiten. Orain arte ia alferrikakoa
izan da esaldirik esaldi ibiltzea Lizardiren lanean, bere testu bat eta kanpoko beste
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bat konparatuz. Garbi dago Lizardiren lanean esaldia ',e~,'d~la:"gu::~ea,:'ez dela pentsakizun puntu nagusia; gaiak eta gaiaren,.' tEata~rak',asko~"e:r~~.::$a·itap~~i)";landiagoa hartu
dute bere 91erkigintzaren tratamenduan~' ,Baina, haat ik;': Mit*elenak: ez :dio eraginik ez

dag;:~~e~::~~~,e~o~::~~ai:r:kd:·:iJ::lenaten.·.·garaianJanifez··.··zegOelakO,
ikuspegi zuzena erabili e2 dugulako. . ....•.

.' . .•. . .•.•. . . .• . .•. •. .•.•. •. . .•. .•.••.• •. •.

edo,

.

Literatura konparatuan pentsatien denean,- eta horixe da 'getta~,u zaiguna, lehenlehenik esaJdien arteko eraginetan pentsa ohi.'da.eta·.. Lizardirekin la,tl egiteko formularik onena ez da hori.
,

.

Sarreran aipatu dugunez, ,konparazioa maila: desbercline~an erabili behar dugu.
Bigarren maila begiratuz gero, motiboen maila, adibide?;~~koz ere garbiagoa da arazoa. Eta zer esanik ez, kontzeptu literario abstraktuez hitz egiten dugunean. Ikuspegia lausotzen duen beste joera bat ere badago gure artean. Lizardiren Biotz begietan
(1933) berez material oso desberdinez osatua den lana dugu, ia-ia Lauaxetak Arrats
Beran egin zuen moduan: jite desberdineko, eskola aldakor eta garai zaharrak eta
berriak biltzen dituen liburua dugu. Lizardiren eraginei buruz hitz egiten dugunean, susmoa besterik ez dut, azken-aldeko poemez hitz egiten dugula iruditzen zait:
hain zuzen ere, idazkera pertsonala lortu duenekoetaz, eta ahaztuxeagoak geratzen
dira hasiera garaikoak, literaturan hasten zegoeneko testuak. Gai horretaz badago
datu nahikorik, Mari Jose Kerexetak (1984), adibidez, Lizardiren lehen olerkiak argitaratu zituen, baina, ez naiz haietaz ari, Biotz begietan liburuko lehen orrialdeetan
azaldutakoez baino. Begi bistakoa da horietan garbiagoa dela eraginen lana, testuaren azken aldean, baino.
Agian, konparazio-lanetan hasi aurretik, komenigarria litzateke kronologia arazoa agertzea; ziurra baita liburuan aIde bi agertzen direla 1930. urtearen inguruan
"Urte giroak ene begian" idatzi aurretik eta ostean. J akin badakit Lizardiren lana
ikertu duten zenbaitek gurago dutela, beharbada, positibisten jarrera muturreraino
eramanaz, esaldiz esaldiko frogen eztabaida ezineko horretan jarraitu, eta iturrien
bidera jo.
Nire aldetik gurago dut "ideien polenean" sinestu, FauIknerrek esan zuen
moduan. Behin galdetu omen zioten, nobelagile bien arteko antzekotasunak kontuan
harturik zer hartu zion Joyce-ri. Faulknerrek ez zuela irakurri aitortu zuen, baina,
jarraitu zuen esanaz airean bazela ideien polena, eta landareen hazi hori bien lanetan
batera jausi zela. Horrela da garai. bateko kulturak ereineko haziarekin gertatzen
dena. Kultura da haizea eta haize horrek mugitzen ditu haziak. Kultura bateko galdera nagusiak han eta hemen agertzen badira, normala da idazle adituek, eta nabaria
da Lizardi idazle aditua dela, garaiko galdera nagusiak moldatzen dituen horietakoa,
erantzun komunak ematea galdera horiei, eta gai batzuk, hausnarketa batzuk eta
irtenbide batzuk berdinak izatea literatur lan desberdinetan. Hori guztia kontutan
hartuz, uste dut Lizardiren lanean literatura konparatuak lan handiagoa duela eta
fruitu umatuagoa aterako duela ikuspegi orokor horretatik Ianduz eta lehen poemetara aplikatua eta ez horrenbeste -nahiz eta ez den guztiz alboratu behar- azken
aldekoetan, bere sen propioa azaltzen duten horietan.
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Dena dela, ikerketak historia luzea du gure artean, eta gora-behera handiak izan
ditu gaur arte. Lehenengoetatik hasita, Anjel Lertxundik, ez zegoen urruti, sinbolisten eragina bilatu zion eta Baudelaireren korrespondentziarekin loiu zuen Lizardiren
metaforaren erabilpena. Ez zuen ahaztu, hala ere, Lizardik barrokismoari zor diona:
Atal honen hasieran Lizardiren barroko-tankera aipatu dugu, baina, haren joskera harrigarriak, ezin laburragoak, indar berezia emaren dio barrokotasun hori.
Ez du, adibidez, G6ngora eta tankerakoen antzik, ez gara galtzen. Ez bait da alferrikoa izan Erromantizismoa. (Lertxundi 1974: 112)

Atzealdean, antzerkietan dekoratua ohi den moduan, 27ko Belaunaldikoen gatazka zegoen eta 1927. urtean ospaturiko Gangoraren urteurrena. Gaur egun, Lizardiren poetika deskribatu nahi denean Lizardiren lanen ikerlari trebe den Lourdes
Otaegik ere "gongorino" hitza aukeratu du haren sena aipatzeko. Lertxundiren baieztapena, paradoxa badirudi ere, onartuz (Lizardik badu zerbait barrokotik), eta uxatuz
("ez du G6ngora eta tankerakoen antzik'~ baieztapenez).
Ondoren, trenaren gaia dator. Honela mintzo da Lertxundi.
Verlaine izan zan treneko ibilaldi batetaz lehen poema osatu zuen gizona.
Geroago, Antonio Machado eta]uan Raman ]imenez espainiarrek ere esperientzi
berdina sakondu dute.(1974: 125)

Trenaren gaiarekin jarraituz, Mikel Zaratek (1978) motibo bera hartu zuen Lizardiren iturrietan kala txikia egiteko. Eta konparazioarekin jarraituz, Anjel Lertxundiren deskripzioa nondik aterea den aipatzen du: Martin de Riquer eta Jose Maria
Valverderen Historia de la literatura universal aipatuz: "Verlaine es el primero que hace
la poesia del viaje en tren, que tendni tan buenas muestras en Antonio Machado, Juan
Raman Jimenez ... ". Mikel Zaratek, gainera, Raman de Campoamor jartzen du trenari buruzko poeten ildoan, eta baita Azorin ere.
Ikusten dugunez idazle bion lana ez zen izan iturri zehatzak bilatzea, baizik eta
Lizardi giro jakin batean kokatzea. Honela adierazi zuen Mikel Zaratek giro hori:
Aldian aldeko izanik, Frantziako sinbolisten eraginez, Nikaraguako Ruben
Dario-ren modernismo giroan eta Espainiako 27.eko belaunaldiarekin batean,...
Lizardi... ta gainerako olerkarien gogoak bizkortu eta erdiminetan jarri ziren.
(1978: 10)

Oharra guztiz orokorra bada ere, puntu batean, Ruben Darloren eraginean, hain
zuzen ere, ez dabil artez, baina, kokatzen du, behintzat Lizardiren estetika.
Geroagokoak dira testu paraleloen azterketa.
Anjel Lertxundik Gerardo de Diegoren poesia batean aurkitu zuen Lizardik erabilitako irudi bat.
Nire aldetik, Verlaine-ren poema baten eta Lizardiren "Asaba zaarren baratzaHren
arteko konparaketa egin nuen.
Adibide honek, eta agian Mikel Zaratek dakarrenJuan Ram6nJimenez-en "Guipuzcoa" eta "Oi lur"en artean daudenak hausnarketarako bide dira.
Har dezagun, lehenik, Juan Ramanen testua:
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"El techo del vag6n tiene un albor <ide d6nde?),
y 10s turbios cristales, desvanecidos, lloran...
Fuera, entre claridades que van y vienen, hay

una conjuraci6n de montana de sombra"

Mikel Zaratek ez badu aipatzen ere badira hemen elementu bi: argia mehea; eta
lano xumeak estalia, Lizardiren poema gogora dakartenak. Baina, irudi biok, abiapuntu biok, aipatuak badaude ere, aldatuak daude:
"oro lano
mee batek estalia,
urrez oro
eguzkiak yantzia".

Agian "nekazari, gizandi"ak ere badu oroimenik bertso honetan:
"Y las rocas

(~enormes?)"

baina, horixe besterik ez dira: oroimenak. Lizardik integratu egin ditu. Non integratu? Trenaren higiduraz sortu duen erritmoan:
IlOi, lur, oi, lur!
Oi, ene lur nerea...!"

erritmo horretan sortu duen esanahian. Verlaine-ren testutik ere abiapuntua hartu
du, jarraipena, amama zaharraren agerpena baratzaren erdian. Baina, Lizardiren testuak beste, esanahia du, literatur testuaren barne-indarrei kasu egin dielako, eta ez
duelako arreta handiz begiratzen eredua. Lauaxetak eredua bere hartan sartzen duen
artean bere lanean, Lizardik integratu egin du, bere egin ostean esaten duo Horregatik, ez dira ikusten.
Lizardiren iturriei buruzko lanik luzeena Luis Mari Muxikak (1983) egin duo
Muxikak literatura klasikoaren eragina ezartzen dio Lizardiri: "Gure ustez, funtsean,
Lizardirengan (Lauaxetarengan bezala) ez dago poesia modernoaren funtsezko eraginik, klasikoarena bai, ordea" (1983: 40).
Muxikak Orixeren aitorpena dakarkigu bere hipotesia indartzeko, eta mitologiako aipamenak, eta berak honela izendaturiko elementuak zerrendatzen ditu; sinbolismo ninfatiko eta nuptziala, sinbolismo bukolikoa, mitologiko-maiestatikoa,
jauregia, ederkiak, eliza eta habeak, geziak, Bako, Ikaro,...
Azpian, eta hemen ez zaio arrazoirik falta, Muxikak Ruben Darforen eraginik ez
dagoela baieztatu nahi du, eta, era berean, 27koen aztarnarik ez. Muxikak Lizardi
logizismoari lotua ikusten du eta ez surrealismoari etzana, alegia. Eta kontzeptu joeran nahasia agertzen bada ere, sakonean arrazoia du, klasizismoa idazle guztion oinarrian baitzegoen. Kontua, baina, beste bat da. Oinarri horretatik harago joateko gai
izan ziren edo ez.
Juan Kruz Igerabidek, zoritxarrez argitaragabe dagoen lan batean, Lizardik herri literaturatik hartu duena aztertu du, eta uste izan dena baino askoz gehiago duela frogatu.
Karlos Otegik bere tesian ekarpen garrantzitsu bi egin zituen. Lehena: L. De
Besse, Lizardik aipatzen zuen poetaren izaera eta nortasuna agertu zituen: guztion
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(edo, behintzat, nire) harridurarako ez zen poeta sinbolista garrantzitsua. Inprobisadorea zen, bertsolaria, eta haren bertsoetan joera erromantiko-melodramatikoa nagusia zen. Aurreko orrialdeetan ikusi dugu zein indar zuen joera erromantiko zaharrak
Lauaxetarengan. Ez da dudarik hain pertsonala zen Lizardirengan ere, aspaldi zaharra
zen joera horrek eragina izan zuela.
Bestetik, eta hau guztion (edo, behintzat, nire) harridurarako Antonio Machadoren Campos de Castilla aipatzen zuen Lizardiren iturri gisa. Eta datuak uste dugun
baino garrantzi handiagoa du, zeren honela puzzle batean bezala, piezak bere onera
datoz.
Baina, "onera etorri"k ez du esan gura Machado iturri zuzena denik. Ez horratino. Horrek beste ikuspegi batzuk zabaltzen ditu gure ibilbidean. Ikusi dugu, lehen
ere, trenaren gaia aipatzerakoan nola erabiltzen zen Machado denen ahotan, baina, ez
du inork aipatu 98ko belaunaldia: Muxikak, beste guztien artean, Lizardiren modernotasun falta aipatzen zuen, besterik ez.
Honetan guztian Lauaxetak giltza badu. Lizardi hi! ostean, Tolosan egiten den
ospakizunean hitz argiak -guretzat argiak- aipatzen ditu Lauaxetak:
La fantasIa del vasco no gusta de divagar sino de dar forma real a la idea con
algun termino conocido, las perlas de Ormuz, las princesas orientales, los ensuenos de 10s morfinomanos no rienen campo en Euzkadi. Porque el artista vasco no
ha visro esas fabulosidades y no gusta de hablar y escribir acerca de terminos desconocidos.

Lizardiren modernismoa ukatzen duen unean, Lauaxetak kontzeptu bi nahasten
ditu: modernismoa eta exotismoa. Arrazoia du Lauaxetak Lizardi ez da exotismo zale
bat: Ormuzeko perlak aipatuz Ruben Darfo aipatzen zen zita horretan eta bere kritika egiten. Ez, ez dira exotismo zaleak Aitzolek eta, ondoren, Muxikak ikusi dutenez.
Baina, bestaldetik, denok dakigu Modernismoa ez dela exotismoan bukatzen, eta
gaurko literatur ikerketari begiratuz, 98ko belaunaldiaren eta modernismoaren arteko mugak bildu egiten direla esan dezakegu, sinbolismoaren argitan.
Machadoren lanak ikuspegi honetan hartzen du erliebea. Hau ere ez da exotismo
zalea, horrek ere sinboloak hurbiletik hartzen ditu. Espainiako lirikak egin zuen
moduan. Lauaxetaren deskribapeneko hitzak gogoratuz:
Ormuzko perlak edo Chinako lorak ez ditut ezagutzen, leen bezain illun nago.
Gizonaren sudurrak Txindoki irudi esan badidazute, ederki ulertuko, edo pago
baten antzekoa zen. Pago asko ikusi baitut ene bizian.

Deskribapen horrek Lizardi modernismotik kanpo uzten duela dirudi, baina,
berez, exotismotik kanpo uzten duo Ez da Ruben Darforen jarraitzailea. Baina, Espainiako Modernismo ere, ez zen exotismo zalea, hain zuzen ere, herri literatura jarraitzen zuelako eta eremu horretan aurkitu behar zuen sinbologia. Ez ote da hori
Lizardik jarraituriko bidea? Ez ote da hori '/ideien polenak" Lizardirengan utzitako
arrastoa?
Baietz uste dut, eta baietza irmoagoa da Lizardiren liburuaren izenburua garaian
ziren joerekin konparatuz gero. Hain zuzen ere, Biotz-begietan barne-mundua da.
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Ortegak egin nahi zuen filosofiaren ikuspegiarekin lotura handiegia dute aldi biek,
inguruak Lizardirengan eraginik izan ez zuela pentsatzeko. Honela, deskribatu du
filosofoaren pentsakizunaJuan Ram6nJimenezen poesiaren ikerle den Javier Blascok:
Sobre el objetivismo de Ortega se sustenta un concepto de realidad que sera
altamente operante en la estetica de todo el grupo del 14. Surge este tema, en la
filosof{a de Ortega, de un intento de superar 105 caminos sin salida en que habfan
desembocado, durante el siglo XIX, tanto las teorlas subjetivistas, como las objetivistas de ralz positiva. Se trata de responder a la de ~que es 10 real? .. Ortega piensa
que es posible una solucion por el arte de en la creaci6n artistica un valioso instrumento marginal a la l6gica, para superar las dicotomlas existentes... Frente alas
teorlas objetivistas y subjetivistas, Ortega ofrece una" concepci6n vitalista" de 10
real. La solucion propuesta niega que la realidad autentica esta en el sujeto 0 en el
objeto; esta, por el contrario, en la mutua relacion, relaci6n que es creaci6n del
arte... El arte restaura la comunicacion entre naturaleza --objetos- y esplritu
---estados-, dos I'provincias que la ciencia ha separado.

Paralelismoa harrigarriegia da loturarik ez ikusteko. Haatik, beste gai bat da jakitea nola heldu zen Lizardi pentsakizun horretara. Ortega zuzenean irakurriz? Poesiaz
uste zenaz hausnarketa ,eginez? Sintesi pertsonal baten bidetik?
Giroan -literatur giro jakin batean, sinbolisten artean- zegoen pentsakizuna
zen hori: artearen funtsa, literaturaren funtsa zein ote zen jakitea. Biotz-begietan idarziz, Lizardik inguruan poesiaz zegoen elementu baten berri eman zuen. Eta izen hori
jarri zion liburuari, eta ez beste.
Paralelismoan gehiago jarraitzea balego, ez litzateke ahaztu behar sujetuaren krisialdia agertzen duela, behin baino gehiagotan, Lizardik:
"lurraren azala urdindua da.
ala dut odola begietara?"

Galdera ez da galdera erretorikoa, zentzuz beterik dagoen itauna baino: Zein da
errealitatea? Den bezalakoa edo ikusten dudana? Bien arteko jauzi hori ezin du artistak erabaki: nortasunaren krisialdiaren garaia ere bada eta poetak poesian kokatuko
du, bihotz eta begien arteko lanean, errealitatearen sormena.
Lauaxetak adierazi zuenez; Novalis jarraituz: HPoesia da benetako errealitatea."
Beste aIde batetik, Lizardiren joera sinbolista (zeharkako adierazpidea, musika,
heriotzak sorturiko larridura) Mitxelenak 1960. urtean deskribatuak dira:
Porque en sus poeslas vive siempre, cercana 0 lejana, la tremenda certidumbre
de la caducidad de las cosas terrenas -"Yo no quisiera que el dla se volviese
noche"- , el sabor a ceniza que hace mas preciosa la percepcion fugaz de cualquier
belleza." (Mitxelena 1960: 147)

Hala ere, Lizardiren poemak irakurtzen baditugu, aipa genitzake bere lanean literatur mugimendu desberdinek utzitako arrastoak.
Daturik garrantzitsuena L. de Besse-ren olerkia litzateke. L. de Besse-k inguruko
gai zabalduen inguruan bat-bateko poemak egiten zituen eta haren barean oinarriturik idazten du Lizardik. Hona hemen Karlos Otegiren iritzia Lizardiren iturriez:
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Honako baieztapen hau egin dezakegu: "Zeru azpia" eta "Euzko-bidaztiarena"z aparte, ez da Lizardiren poemekin harreman garbi eta zuhurra duen testurik
aurkitu. Poetak berak ere, hain zehatza izanik bere lanetan, ez digu honetaz erreferentzia argirik utzi, aipatutako bi poema horietakoa izan ezik. "Zeru-azpia"ren
kasuan, Lizardik berak itzulpen libre bat dela esaten digu, Besse de L. poetaren
testu frantses batetik egina; testu hori "1' envers du ciell! da, eta poeta, inprobisatzaile iaio bat berez, Alfred Besse de Larzes, Marseille-n, 1848an jaioa. "Euzko
bidaztiarena"[nJ... Lizardik Etxepare aipatzen du...
Ez dugu beste zenbait kritikok aipaturiko harremanak egiazkoak izatearen
posibilitatea ukatzen, baina, gure iritziz, datu gehiago beharko lirateke, harreman
konkretu eta zehatzak bermatzeko.
Dena den, Lizardiren poemak ez dira ingurune literario eta sozio-kulturaletik
isolatuta sortu. (1994: XLIII)

Ingurune literario eta sozio-kulturalez arestian mintzatu gara. Lotura zehatzzehatzez ere mintzatzeko modua badago.
Ez dago zalantzarik, adibidez, "Aldakari" poemak baduela zer' ikusirik Oscar
Wilde-ren "Bakaldungai zorijontsuba" ipuin ezagunarekin, nahiz eta Lizardik bere
erara eratu duen testua.
Altunak egindako Oscar Wilde-ren ipuinen itzulpenaz eta Lauaxetarengan izan
zuen eraginez, gorago mintzo izan gara, eta, beraz, hemen argudioaren paralelotasuna azpimarra beharko genuke, aldaketak garbiak direlarik.
Maitasun bategatik, bere bidaia jarraitzen ez duen eta Neguak hiltzen duen txoriaren motiboa oso ezaguna zen, nire ikasketa garaietan, behintzat. Hemen, datu
konkretu eta zehatza dagoela, uste dugu. Baina, hala ere, beti onartu beharko da,
Lizardik bere erara ematen dituela gaiak, landu ostean, moldatuz, alegia, eta zaila
dela, paralelotasunak aurkitzea.
H

Baina, "Zeru-Azpiz beste datu batzuk emango lituzke. Besse de L. bat-batean
idatzia izan arren, badu tresneria kulturala nahiko zabaldua dena.
Ama eta haurraren arteko elkarrizketa, haurraren heriotza, egoera trajikoa, hain
zuzen, poemaren tonu sentikorra, oso hedatuak ziren kulturan eta bat-batera dator
oroimenera Lauaxetaren "Sefiai abestu eta, beste egoera batez, elementu berdintsuak ditugu "Xabiertxoren eriotza"n ere, nahiz eta hor elkarrizketa aita-amen artean gertatzen den, eta beste aldetik, joera autobiografikoak eta kanpotik errondan
datozen haurren koroak sakontasun handiagoa ematen dioten testuari. Baina, zenbait
ekintza, berdintsu gertatzen dira testu biotan. "Zeru azpian" aingeruek eskatzen
diote lagun berriaJainkoari eta "Xabiertxoren eriotza"nJainkoak aingeruei; "Xabiertxoren eriotzaUn egiten den deskripzioan ere tonu berdinak usna ditzakegu.
H

,

"Neskatx Urdin yantzia"k , bere aldetik, emakumeen deskripzio modernistak
dakartza gogora, eta iruditeriak badu zerikusirik prerrafaelitek zabalduriko pinturekin, eta zehatzago, "Art nouveau"k eraturiko moldeekin. Nola ez pentsatu Mucha
pintorearengan deskripzioaren agerbidean?
Beste motibo batzuk ere aipa daitezke, orokorragoak, beharbada, baina, erromantizismotik hasi eta poesia pertsonala idatziz bukatzen duen poetaren lana irakurtzeko
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orduan. Paralelismoak, noski, garbiagoak dira lehen poemetan, eta landuagoak dirudite azken aldekoak. Adibide gisa, Lizardik argitaratzen duen lehen poema, Bilintxen
"Behin batian Loiolan" bertso-sortaren jarraipena dela ikus dezake edonork.
Orixeren iturriak aipatzen baditugu, Jesuiten eskolak literaturaren aldetik hiru
arlo nagusi landu zituela aipatu beharko genuke lehenik.
Batetik, elizako gurasoen bidetik joan eta hizlari famatuen lanez gain, klasikotasunean oinarriak jartzen zituena. Orobat, literatura klasikoaren bideak ziren
honenak.
Bigarren adar bat, XVIII eta XIX. mendeko idazleen irakurketek sorturikoa litzateke, nolabaiteko literatura munduan zaharkitua zegoen korronte baten jarraipena zen
berau. Espainiako neoklasiko batzuk (ikusi ditugu Nufiez de Arce, eta Melendez Valdes-en eragina Lauaxetaren. poemetan), erromantiko batzuk osatuko lukete bigarren
kanon hau.
Hirugarren irakurketa zerrenda Aita Estefaniaren inguruan sorturikoa litzateke.
Erromantizismoaren joera sinbolikoa gutxietsi eta bere oharretan agertzen den bezala, "Aspiracion a 10 infinito" bilatzen duo Horrela sinbolismoarekin lotuz, eta Leopardiren eta Maragall-en LJOda Infinita eredu gisa jarriz. Estefaniaren bidea berria da
aurrekoarekin konparatuz gero, baina, garaiko giroarekin atzeratua dago, joera ideologiko eta moralak baduelako pisurik -nola ez?- bere aukera estetikoan.
Hirugarren honen jarraitzaile-eredu gisa har dezakegu Lauaxeta. Bigarrenak badu
zerikusirik Lizardiren lanarekin, nahiz eta ez den ahaztu behar Lizardi ez zela jesuitetan ibili, eta eragina nabarmenagoa dela lehen aldean eta ez bigarrenean. Lehenaren irudi dugu Orixeren lana.
Orixeren lan poetikoa, dena dela, oso zabala da, eta behintzat, lau arlo desberdin
ikusi beharko lirateke, literatura konparatuaren aldetik lan eginez gero: lehen-Iehenik, bere Euskaldunak poema epikoa (gerora idiliora etorria dena) legoke; Barne-Muinetan poema aszetikoa ondoren; hirugarrenez, gerra aurretik egindako poesia lirikoa,
eta gerra ostekoa, batez ere, Ameriketan sortua, gero.
Lau aIde desberdinok aztertzen hasi aurretik on da esatea Orixer~n heziketaz
Paulo Iztuetak ikerketa sakona eman duela. Jesuiten Ratio Studiorum ikasketa arautegia jarraituz, lan handia egin du haren pentsakizun integrista eta tradizionalista
zehazten eta aztertzen, nahiz eta pentsakizun aldeari, literatura aldeari baino toki
handiago eman dion. Oro har, Iztueta Orixeren tradizioa klasikoa eta humanistaren
bideetatik saihesten da.
Euskaldunak poema dela-eta Iztuetak ongi marraztu ditu poemaren nondiknorakoak:
Esan behar da euskal poema mamirzea ez zela izan Orixeren kapritxo hursa.
Garaiko hainbat euskalrzaleren gogoan zegoen epos nazional baten ametsa. Beste
herrietan gertatu zenaren antzera, poema hori izango zen Eusko Pizkundea ondoen sinbolizatuko zuena. Nazio bakoitzak dauka bere hizkuntza mundu literaturaren aurrean ohorezko mailan jarri duen poeta nazionala [...}[Iztuetak jarritako
poeten zerrendan Cervantes azaltzen da] Eta Euskal Herriak ere, salbatuko bazen,
bere literatura goi-mailara jaso beste biderik ez zeukan. (740)
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Ereduak ere kontuan hartzen ditu ikerlari horrek:
Poemak nolakoa izan behar zuen edukinaren aldetik? Arestian aurreratu dut
zerbait. Pieza folklorikoa. Eredua emana zetorkion Mistral-en Mireio-rekin eta
Lonnrot-en Kalevala-rekin.(7 41)

Iztuetak berak lan eskergarrian bildu du Orexara joan aurretik eta bere proiektua
kontatuz, Orixek agertu zuen "Temor y aliento artikulua. Iztuetaren ikerketaren
arabera epos nazionalak honelako ezaugarriak izan behar zituen:
H

Euskalduna, euskal tradizioa bizirik gordetzen duen herria jasoko' da C..]
Herritarra [. ..] Errealista [...] beraz, osoki objetiboa izango da. U nibertsala. Hots,
kizunari dagokionez, herrian urtean zehar zikloka gauzatuz doan bizimodua kantatuko da. (1075)

Honetaz ohartxo bi: objektibo hitzaren ordez, hobe legoke, deskriptiboa, beharbada, eta, egia esan, unibertsaltasunaren joeraren azalpena ez dut nik garbi ikusten,
baina, Euzkadin agerturiko artikulu hori ez dut aurkitzen ldazlan Guztiak izenean
agerturiko Ill. alean.
Iturrietara berriro joaz arreta Mistral-en Mireion eta Lonnrot-en Kalevalan jarriz
gero, eragina era desberdinetakoa dela ikus dezakegu.
Kalevalak, agian, lanaren moldapena irakatsi zion, Mireiok tonua, giroa, eta
agian, idazkeraren joera.
Ezaguna denez, Kalevala ez da Lonnrot-ek onduriko lana, baturikoa bai, ordea, eta
"batu" hitza erabiliz zentzu bi ematen zaizkio eginkizunari. Kalevala poemaren zati
asko eta asko'herri kantu narratiboak dira, herriak sortu eta herrian zabalduak, idazleak sortu ez zituenak, alegia.
Lannrot-en lana bikoitza izan zen. Kantu horiek bildu egin zituen, batu; eta batasuna eman zien hari bakar baten inguruan moldatuz. Baina, kanta horiek ziren-zirenean utzi zituen.
Antzeko lana egin du Orixek. Kantuak, bertsoak, koplak ziren moduan ekarri bere
lanera. Baina, bistan da materialearen, batasun falta, genero oso desberdinekoak izaki
eta, beraz, idazlearen Iana, harira ekar behar horretan zabalagoa eta handiagoa da.
Mireiok eman zion bere idilio joeraz batasun-haria neska-mutil gazte batzuen
maitasun kontuaren inguruan sortzeko modua. Beste aIde batetik, Iztuetak, agian ez
izen oso egokiz, folklorikoa deitu duen tonua ere Mireioren jarraipena da, edo, Mistralekin batera "baserriren poesia" sortu zutenena, Francis Jammes eta Samainena,
alegia.
Mistralek egin zion eraginez, luze idatzi du Joxe Azurmendik (1991) bien arteko
loturak ongi erakutsiz.

Barne-Muinetan poema aszetikoak badu Orixek filosofia "cat6lica" deitu duenaren
joerarik. Orain Iztueta hartuko dugu gidari. Iztuetak idatzi duenez:
Eliza katolikoa izan da autore klasikoen kutxa ondoen zaindu eta landu duena
eta berari dagokio, ez Erreforman oinarritutako humanismo liberalari haien defentsa egitea. Elizaren tradizio klasikoan, autore klasiko aipagarrienen artean hauek
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izendatzen ditu: Krisostomo, Agustin, Anbrosio, Zipriano, Jeronimo, Luis leongoa, Quevedo.( 631)

Lanaren tradizioaren ulermenerako ezinbestekoa da Quiton arrebarekin lanari buruz
Iztuetak egindako ikerketa, eta han erakusten duen pentsakizun katolikoaren moldapena eta, beste aIde batetik, Gazteluren Musika ixilla liburuaren hitzaurrean jarritako Fray Luis Leongoa eta Done Juan Gurutzekoaren arteko konparaketa.
Hala ere, hausnarketa egiteko saioa eta hausnarketa poetizatzeko ahaleginak badu
zer ikusirik gogo-jardunekin, eta literatur-pentsakizun gisa Horatius-en poetikaren
jarraibidearekin. Honela mintzatu zitzaion Lauaxetari:
En nuestra epoca decadente se ha llegado a considerar como poetas a ciertos
versificadores, ingeniosos a veces, a veces excentricos, que no reunen las cualidades
que Horacio sefial6 en su c6digo del arte poetico, siempre en vigor mientras haya
algo bello que producir. (UBide Barrijak" Euzkadi, 1931-XI-29)

Gerra aurreko poema lirikoetan, ahotsaren bila dabilen poeta gaztearen joera hartzen du Orixek eta sailez-sail aldaketak nabari dira bere poesian.
Paulo Iztuetak berak ere, lau arlo ikusten ditu Orixeren jokabidean:
· Poesia bukolikoak
· Poesia idilikoak
· ]oku-poesiak
· Poesia erlijiosoak

Gaien aldetik egindako banaketa honek ez du askorik balio ikuspuntu konparazale batentzat.
Orixeren arestiko poesian, aldizkarietan agerturikoan, bere liburu nagusien aurrekoan, badira bide hauek:
1) Hasierako poemak. Amaren gaiaren ingurukoak, erromantizismoaren tonue-

tan oinarritua.
2) Bigarren aro batean, Orixek Lauaxetari eragotziko dion bide frantsesetatik

dabi!. Olerki meheak dira, maitasunari buruzkoak, kutsu modernista ere
badutenak dira.
Ez da bazterrera utzi behar gai hori dela-eta, Orixek Lauaxetari eragotzi ziola,
eta gaztigatu esanez, bide frantsesak berak ere korrituak zituela eta ez zirela
batere onak euskal poesiarentzat.
3) Pindaroren eraginpean, idazlea aipatuz, gainera:
"Nik basetxeak goresten ditudala?
Gurdien autsetatik, nola igo zan Pindar
ekanduna deitzen emai zerutarra,
neurtitz iraunkorrez goraltzerat'

Orixek kirolaren inguruko hainbat poema idazten ditu. Poemok ez dute helburu nagusi gisa, kirola, baizik eta kirolaren bidez, aitzinakoen gorazarrea
egin nahi duo
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4) Euskaldunak poema idazten ari dela bertsoz eginiko poema batzuk idatzi
zituen Orixek, Lizardirekin izan zuen adiskidetasuna goraipatuz. Agian, poemaren lanketak utzi zion aztarna da aukeraturiko molde herrikoia, agian,
inguruko neopopulismoak eskaini zion bidea.
Gerra ostean Ameriketan idatzitako poemetan, Orixek bere ahots propioa 10rtzen duela esan genezake. Agian. Uitziarraren poemarik ederrenak, nire aburuz, behintzat, Ameriketan ondu zituen artean daude.
Zail zaigu testu hauetan iturriak aipatzea. Ohartxo bi besterik ez ditugu egingo.
1) Poesiaren alorretik kanpo geratzen bada ere, Iztuetak Quiton arrebarekin Dan-

terekin erkatzen duo
2) Ezaguna da Orixek bere loraldi honetako poemak idazteko metrika berezia
ondu zuela, sei silabatako oinetan poemak -lerroa onduz. Itxura baten jokamoldeak badu hexametroarekin zerikusirik, eta hausnarketa poesia honen
bidez berriro itzuliko litzateke Orixe bere jarrera klasikora.
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XXIX.

xxx.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

xxxv.
XXXVI
XXXVII.
XXXVIII
XXXIX.

En preparaci6n.
XL. AMAYA MENDIKOETXEA - MYRIAM URIBEETXEBARRIA (eds.),
morphology-syntax interface) 1997. 3.500 pta. (3.000).

Theoretical issues at the

XLI. BERNARD HURCH - MARIA JOSE KEREJETA, Hugo Schuchardt
Correspondencia (1906-1927), 1997.3.500 pta. (3.000).
XLII. JOSE I. HUALDE,

- ]ulio de Urquijo:

Euskararen azentuerak, 1997. 2.500 pta. (2.000).

EGILEENTZAKO OHARRAK
ASjU-n nazioarteko zientzi elkarteetan ohiko diren hizkuntzetan idatziriko euskal linguistika eta filologiazko lanak (edo eremu ezberdin edo zabalago bad atxikiak izanik ere euskalaritzarako interesgarri izan
daitezkeenak) onartzen dira. Orijinalak bidal: ASjU, Eusko Ikaskuntza. San Antonio, 41 - 01005 VitoriaGasteiz.
ASjU-ra igorritako artikuluak bi aztertzaileri (gutxienez) emango zaizkio, ondoren haien iruzkinak kontuan izanik atera edo ez erabakitzen delarik; erabakia ahalik eta azkarrenik gaztigatuko zaie egileei. Artikulua
argitaratzeko onartzekotan, aurkitutako oztopo, akats edo aldabeharren zerrenda ere emango zaie. Egileek beren
lanen lehendabiziko inprenta frogak jasoko dituzte berriz bihurtu behar duten orijinalarekin; ahalik eta zehazkienik zuzendu beharko dituzte, honetarako lau egunetako epea dutelarik eskuratzen dituztenetik. Argitaratutako lanen egileei ASjU-ko zenbakiaren ale bana eta beren lanen 25 separata (10 liburu iruzkinak badira)
emango zaizkie, gehiago nahi izanez gero kostu prezioan agin ditzaketelarik.
Ez da inongo murrizketarik orijinalen luzeraz, baina ez dute izango berez behar baino gehiagokoa; lanek
zehatzak eta argiak beharko dute izan. Berariazko abegia egingo zaie ohar laburrei, batez ere dagoeneko argitaratu beste lanen bat kritikatzen edo garatzen dutenean.
Orijinalen hasieran egilearen/egileen zuzenbide eta telefonoa ezarriko da eta biko espazioan, orrialde
bakarrean, eta zeinnahi argitasun edo zuzenketarako albo guztietan zuriune zabalekin idatzirik aurkeztuko
dira lanak. Orrialdeak eta lanaren amaieran ezarriko diren oin-oharrak segidako zerrendan zenbatuko dira.
Lanaren him kopia aurkeztuko dira, eta haiekin batera 80 hitz baino gutxiagoko laburpena. Aurkeztu baino
lehen zuzen bedi ahalik eta hobekienik orijinala, inprenta hutsak gutxitzeko; orobat, fotografia, karta, grafi.:..
ko, taula, irudi, etab., emanez gero, izan bitez kalitaterik handienekoak gardentasunik gal ez dezaten. Oro
zenbaruko da eta ezagutzeko oin-perpaus laburra erantsiko zaie, testuan ere non jarri behar diren argiro markatuz. Adibideak zenbatu egingo dira: (1), (2)a, (2)b, etab.; testuan aipatzerakoan egin bedi era honetan: (2a),
(2b), (2a, b), (4d-h), etab. Inprentan ohiko ez den zeinnahi zeinu, letra edo diakritikoren azalpen argia ezarriko da lehendabiziko agerraldiaren restu aldameneko zuriunean.
Testua honako arauok beteaz aurkeztuko da: aipu luzeak ahapaldi berezian joango dira, sartuta, hasiera eta
amaiera komatxorik gabe, letra borobilean; aipu laburrak, borobilean halaber, testuan bertan eta komatxo
bikoitzen artean (" " edo « »). Komatxo bakunak (' ') adierak edo hitz solteen itzulpenak emateko baliatuko
dira. Metalinguistikoki erabilitako edota artikulua idazteko erabili den hizkuntzaz landako hitzak letra etzanean ezarriko dira.
Liburu eta aldizkarien izenei letra etzana (azpimarra orijinalean) dagokie, eta komatxoak artikuluenei.
Aldizkarien zenbaki, urte eta orrialdeak eta liburuen argitaletxe eta edizio (ez inprimatze) tokia emango dira.
Hala agintzen denean zehaztuko da berrinprimaketa, berrargitalpena edo itzulpena den. Aipuetarako erabil
bedi, ahal den neurrian, urte-egile sistima, urte bereko egile baten lan bat baino gehiago aipatu bada a, b...
hurrenkeran bereizten direla: adib. (Vinson 1897a: 35-38), (ikus lacombe 1924, Azkue 1923-25, Uhlenbeck
1947). Amaierako bibliografiarik ez bada, eman bitez bibliografia zehaztasunak oro soilik lehendabiziko agerraldian, ondorengoetan bakarrik egilearen deitura eta titulu laburtua, op. cit. eta ibidem-ak saihostuaz: adib.
Guerra, Cantares, 22-24. Bibliografia ere biko espazioan idatziko da, formato honi atxikiaz:
Mitxelena, K., 1950b, "La aspiraci6n intervocalica", BAP 6,443-449. Berrarg. bere Sobre historia de la lengua vasca,
ASJU-ren Gehigarriak 101 Donostia 1988, I, 191 -202.
- , 1981a, "Lengua comun y dialectos vascos", ASjU 15 1 291-313. Berrarg. bere Palabras y Textos UPV/EHU, Vicoria-Gasteiz 1987) pp. 35-55.
J

Ortiz de Urbina,]., 1989, Some parameters in the grammar

0/ Basque,

Fods, Dordrecht.

de Rijk, R. P., 1985, "Un verbe meconnu", In]. 1. Melena (ed), Symbolae Ludovico Mitxclena Septuagenario Ohlatae,
EHU/UPV, Vicoria-Gasteiz, 11,921-935.
Sarasola, I., 1986, "Larramendiren eraginaz eta", ASJU 20: 11 203-216.

Bibliografi laburduretarako erabil bedi ASjU 22 (3), 1988an argitaratu "laburduren zerrenda"; beste filologiaren batekoak direnean lot bekizkie egileak haietan haizu direnei. Beharrezko izanik egileak bestelakorik
ere erabili ahalko du, beren balioa lehendabiziko agerraldian azalduaz.
Ordenagailu programa konpatibleak erabil bitez (Word-Sart, Word-Perfect, McWrite edo Word) nahiz
PC nahiz Mac-erako; disketarekin batera goian aipatutako baldintzak betetzen dituzten hiru kopia papereztatu bidaliko dituzte.

INFORMATION FOR AUTHORS
Papers on Basque linguistics and philology, and more general fields related with or of interest to Basque
studies will be accepted, provided they are written in the languages most used by the international scientific
community. Originals should be sent to: ASjU, Eusko Ikaskuntza. San Antonio, 41 - 01005 Vitoria- Gasteiz.
Papers received by ASjU will be submitted to at least two reviewers, decision on the publication will be
made available to the author(s) within the shortest possible time. Should a paper be accepted, a list of objections
or changes deemed necessary will be sent to the author(s). The authors will receive the first proofs of their work
which should be returned together with the original and will have a period of no more than four days for
proofreading. The authors will receive a copy of the ASjU volume in which their article appears and 25
offprints of their papers (10 in the case of reviews). Further additional offprints can be ordered, and paid at cost
price.
There is no restriction as to the maximum length of the originals, but they should not be longer than
necessary; the authors must be concise and clear. Preference will be given to short notes, especially when they
refer to, criticizing or elaborating on, previously published papers.
The originals, at the beginning of which the address and telephone number(s) of the authors(s) must be
stated, will be typed and double-spaced throughout on one side of the sheet only -this also applies to the notes.
Wide margins for possible corrections or clarifications are required. The pages will be numbered serially as well
as the notes which should begin on a new page after the main text. Manuscripts will be submitted in three
copies and will be accompanied by an abstract less than 80 words. It is recommended that the paper be carefully
corrected before presentation to avoid possible errors, and that photographs, pictures, maps, graphs, tables,
figures, ete. be of the best possible quality to avoid loss in detail in reproduction; they should be all numbered
and have a short footnote or key for identification; likewise, their approximate situation in the text should also
be indicated. The examples should be consecutively numbered and enclosed in parenthesis: (1), (2b), (2a, b),
(4d-h), ete. Also use such parenthesized numbers when referring to them in the body of the text. A clear
description of any unusual symbols, characters or diacritics should be provided in the margin on their first
occurrence.
The text will be presented in accordance with the following rules: long quotations will be indented,
without inverted commas at the beginning and end of the text, in rounded print; short quotations, also in
rounded print, will be presented between double inverted commas (U " or « »). Single quotation marks (' ') will
be used to denote translations of isolated terms. Terms used metalinguistically or in a language different to that
of the text will be in italics (underlined in the original).
The titles of books and journals will be in italics and those of papers between inverted commas. The no.,
year and corresponding pages of the journals and publisher's name and place of edition of the books will be
given; where relevant, state whether the quotation is from a reprint, reedition or translation. Where possible
use the author-year system for quotation, e.g. (Lafitte 1976a: 35-38), (see Schuchardt 1900, Azkue 1923-25,
1935). Where this is not possible, the complete bibliographical data will be given only on the first occurrence,
limiting any subsequent reference to noting the surname of the author and the abbreviated title avoiding
notations such as op cit. and ibidem: For instance, Altuna, Versificaci6n, pp. 43-57. The bibliography will also be
double-spaced, with the following format:
Mitxelena, K., 1950b, "La aspiraci6n inrervocalica", BAP 6, 443-449. Reed in Sobre histaria de la lengua vasca} Supplements of ASjU N° 10, Donostia 1988, I, 191-202.
- , 1981a, "Lengua comun y dialectOs vascos", ASjU 15, 291-313. Reed in Palabras y Textos, EHU/UPV, Vitoria-Gasteiz 1987, pp. 35-55.
Ouiz de Urbina, J., 1989, Some parameters in the grammar ofBasque} Foris, Dordrecht.
de Rijk, R. P., 1985, "Un verbe meconnu", In J. 1. Melena (ed), Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae
EHU/UPV, Vitoria-Gasteiz, 11, 921-935.
Sarasola, 1., 1986, "Larramendiren eraginaz eta", ASjU 20: 1,203-216.
j

For abbreviations of secondary sources the "Abbreviation Index" published in ASjU 22(3), 1988, must be
used; when the acronyms correspond to other philologies the authors should honour the norms existing in the
field. Should it be necessary the author(s) 'will use other abbreviations whose meanings will be explained in
their first occurrence.
The authors will have to use compatible programs for PC or Mac (such as Word-Star, Word-Perfect, McWrite or Word. Contributors to ASjU should submit three typed copies of the 'paper along with a diskette abiding by the above-mentioned conditions.

INFORMACION PARA LOS AUTORES
Se admitinin artfculos sobre lingtiistica y filologfa vasca y campos mas generales relacionados 0 de interes
para la vascolog!~, escritos en los idiomas utilizados por la comunidad ciendfica internadonal. Los originales
se envianin a: ASjU, Eusko Ikaskuntza. San Antonlo, 41 - 01005 Vitoria-Gasteiz.
Los arti'culos recibidos en ASjU se someten al menos a dos revisores, decidiendose su aceptaci6n 0 no para
la publicaci6n en funci6n del informe de 10s mismos; se comunicara tal decision a los autores en el plazo de
tiempo ffiaS breve posible. En caso de aceptarse el ardculo, se enviara a los autores la lista de objeciones 0 camblos necesarios. Los autores recibinin las primeras pruebas de sus trabajos (que deberan devolver conjuntamente con el original) para cuya correccion dispondran de un plazo no superior a cuatro dfas desde su
recepci6n. Los autores recibinin un ejemplar del ASjU y 25 separatas de sus ardculos (10 en caso de resenas),
pudiendo encargar otras adicionales que les senin facturadas a predo de coste.
No existe ninguna restricci6n sobre la longitud maxima de los originales pero estos no deben ser mas largos de 10 necesario; 10s autores han de ser concisos y elaros. Se dara preferencia a notas breves, particularmenre cuando hagan referenda, criticandolos 0 elaborandolos, a artlculos publicados con anterioridad.
Los originales, al comienzo de los cuales se hara constar la direcci6n y telefono del(os) auror(es), se presenraran escritos a doble espacio y por una sola cara -incIuidas notas-, con margenes amplios para posibles
correcciones y acIaraciones. Las paginas iran numeradas correlativamente, as! coma las notas, las cuales iran en
hojas aparte al final del articulo. Los manuscritos se presentaran por rriplicado e Iran acompanados de un resumen inferior a 80 palabras. Se recomienda que el original sea minuciosamente corregido antes de su presentaci6n para evitar en 10 posible las erratas, y que fotograffas, cuadros, mapas, gnificos, tablas, figuras, ete., sean
de la mejor calidad posible para evitar perdidas de detaIle en la reproducci6n; todos ellos Iran numerados y llevanin un breve pie 0 leyenda para su idenrificacion; se indicara asimismo ellugar aproximado de colocacion
en el texto. Los ejemplos iran numerados: (1), (2)a, (2)b, etc.; al referirse a los mismos en el texro se usara el
formato (2a), (2b), (2,a b), (4d-h), ete. Se dani una dara descripci6n de cualguier simbolo, caracter, 0 marca
diacri'tica poco usual en un margen en su primera aparici6n.
El texto se presentara de acuerdo con las siguientes normas: las citas largas Iran en texto sangrado, sin
comillas a su inicio y final, en letra redonda; las dtas breves, tambien en redonda, iran entre comillas dobles
0 « »). Se utilizanin los apices (' ') para denorar acepciones 0 traducdones de terminos aislados. Los rerminos utilizados metalingiiisticamenre 0 en lengua distinra a aquella en la cual esta redactado el rexto iran en
cursiva (subrayados en et original).
("

11

Los drulos de libros y revistas iran en cursiva (subrayados en el original) y 105 de los ardculos, entre comillas. Se indicara el nO, ano y paginas correspondientes de las revistas, y editorial y lugar de edici6n de 10s libros;
en su caso se indicant si se cita de una reimpresi6n, reedici6n 0 traduccion. Usese en la medida de 10 posible
el sistema autor-ano para las citas, p.e. (Lafitre 1967a: 35-38), (vease Schuchardt 1900, Azkue 1923- 25,
1935). En su defecro, se daran datos bibliognificos completos solo en la primera ocasion, limitandose en las
siguientes a sefialar el apellido del autor y el dtulo abreviado, evitando op. cit. e ibidem: Altuna, Versificacion,
pp. 43-57. La bibliograffa ira tambien a doble espacio, ajusrandose al siguiente formato:
Mitxelena, K., 1950b, "La aspiraci6n intervoc~Hica", BAP 6, 443-449. Reproducido en su Sobre historia de fa fengua
vasca, Anejos ASJU N° 10, Donostia 1988, 1,191 -202.
- , 1981a, "Lengua comun y dialectos vascos", ASJU 15,291-313. Reproducido en su Palabras y Textos, EHU/UPV,
Viroria-Gasteiz 1987, pp. 35 -55.
Orriz de Urbina,)., 1989, Some parameters in the grammar of Basque, Foris, Dordrecht.
de Rijk, R. P., 1985, "Un verba meconnu", In]. 1. Melena (ed), Symbolae Ludwico Mitxc!ena SeptuagenarioDblatae,
EHU/UPV, Viroria-Gasteiz, II, 921-935.
Sarasola, 1.,

198~,

"Larramendiren eraginaz eta", ASjU 20: 1,203-216.

Para las abreviaruras de fuentes primarias 0 secundarias se recurrira al "Indice de abreviaruras" publicado
en ASjU 22 (3), 1988; cuando correspondan a otras filologias se atendran los autores alas normas vigentes en
las mismas. En caso necesario el autor utilizara orras adicionales cuyo valor explicara en la primera aparici6n
de las mismas.
'
Se ruega a los autores que utilicen programas compatibles (Word-Star, Word-Perfect, McWrite 0 Word),
tanto para PC como para Mac. Acompafiaran al diskete tres copias del articulo, en papel y en las condiciones
arriba citadas.

(

,

ANUARIO DEL-SEMINARIO DE FILOLOGfA VASCA
"]ULIO DE URQUIJO"
International Journal of Basqt.Ie Linguistics and Philology
ASjU, XXXIV-I, 2000

XABlER ALBERDI, ]ULIO GARCIA, INAKI UGARTEBURU, Xgabe
tankerako hitz elkartuak
~....................................

-5

XABIER ;\LBERDI, ]ULIO GARCIA, INAKI UGARTEBURU, Perpaus
osagarri izenlagunak: tradizioa (I)

65
137

INAKI CAMINO, Gofierriko hizkera (11)
]ON

KORTAZAR, Literatura
Olerkariak 1930-1936

konpararuaren

saioak

(1).

197
223

Analytic Summary

ISSN: 0582-6152

