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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,

156

INAKI CAMINO

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.
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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

.

GONERRIKO HIZKERA (II)

187

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.

