
MODUZKO ADBERBIOAK ETA ADBERBIOEN
ARTEKO HURRENKERAZ

A. Elordieta Alzibar

1. SARRERA'

Lan honetan euskaraz mota desberdinetako adberbioek agertzen duten
kokaguneak izango ditut aztergai. Ezaguna da hizkuntza askotan adberbioak
posizio baten baino gehiagotan ager daitezkeela esapidean, perpauseko beste-
lako zenbait elementuk hurrenkera zurruna erakusten duten arren (e.g. argu-
mentuak, kasurik normalenean). Euskararen kasuan adberbioen ordenamen-
duarekiko malgutasun hau are nabariagoa da kontuan izanik euskara "ordena
libreko" hizkuntzatzat hartu izan dela tradizioan. Hala ere, euskararako ere
badira arrazoiak pentsatzeko ustezko ordena askatasun hori ez dela benetan
hain librea, baizik eta informazio egiturari hertsiki lotuta dagoela. Nolanahi
ere den, adberbioez den bezainbatean, gramatika sortzailearen esparruan bi
jarrera nagusi aurkitzen ahal dugu: ikusmolde baten arabera, adberbioak sin-
tagma jakin batzuei itsasten zaizkie, eta bertan gelditzen dira, hots, ez dira
mugitzen posizio horretatik haratago. Honen ondorioz, adberbioen kokagu-
ne sintaktikoaz baliatu gaitezke perpauseko beste elementuak mugitu diren ala
ez jakiteko (ikus, besteak beste, Emonds 1978, Pollock 1989, Belletti 1990,
Cinque 1999). Adibide bat jartzeko, har dezagun ederto bezalako moduzko
adberbio bat. Eman dezagun moduzko adberbioak Aditz Sintagmaren
barruan (AS hemendik aurrera) txertatzen direla. Hau horrela izanik, ziur
egon gaitezke adberbioaren aurretik agertzen diren elementuak AS-tik kanpo
daudela nahitaez. Geroago ikusiko dugunez, argudio hau baliatuko dut eus-
karaz aditzaren mugida dagoela erakusteko.

Lan hau Eusko Jaurlaritzaren PI-1998-18 ikerketa-proiektuaren babesean burutu da.
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Bigarren ikusmoldearen arabera, aitzitik, adberbioek hurrenkeran era-
kusten duten malgutasuna ez dator beste elementuen mugimendutik, baizik
eta adberbioak sintagma bati baino gehiagori itsats dakizkiekeelako, oinarrian
bertan nahiz mugimenduaren bitartez (proposamen honen alde, ikus, besteak
beste, Jackendoff 1972, Iatridou 1990, Zwart 1993, Neeleman 1994).

Euskararen datuei erreparatzen badiegu, ikusten duguna da perpaus
baten barruan zenbait adberbiok azal dezaketen ordena oso murritza den
bitartean —moduzko adberbioen kasua—, beste adberbio batzuek askoz ere
distribuzio zabalagoa erakusten dutela. Gauza bera gertatzen da hainbat hiz-
kuntzatan, hala nola grekeraz, italieraz, ingelesez eta portugesez, Alexiadou
(1997), Cinque (1999) eta Costaren (1998) lanetatik ondoriozta daitekeenez.
Autore hauen ildotik, nik ere distribuzio murritza duten adberbioak erabiliko
ditut euskaraz aditzaren mugida gertatzen dela frogatzeko. Beste adberbioei
dagokienez, posizio batera baino gehiagotara adjunkta daitezkeela argudiatu-
ko dut, beti ere bere baldintza semantikoak betetzen badira (Ernst 1998). Hau
da, adberbioa, definizioz, zerbaiten modifikatzailea da, eta modifikazio harre-
man hori gauza dadin adberbioak bere argumentua o(sagai)-komandatu behar
du, hots, bere besarkadura barruan egon behar da. Adibide gisa, har dezagun
atzo tankerako denborazko adberbioa. Adberbio honek esapidea denbora
jakin batean kokatzen du, eta alde horretatik, perpaus osoa modifikatzen du.
Horregatik, mota honetako adberbioak maiz perpaus hasieran edo bukaeran
agertzen dira, baina beste posiziotan ere ager daitezke:

(1) a. Atzo umeak negar asko egin zuen
b. Umeak atzo negar asko egin zuen
c. Mikelek tesia defendatu zuen atzo
d. Mikelek tesia atzo defendatu zuen

Moduzko adberbioak, aitzitik, aditzaren ezkerraldean joan ohi dira, eta
ez perpaus hasieran:

(2) a. *Tinko gure enpresako presidenteak bere ideiei eusten die
b. Gure enpresako presidenteak bere ideiei tinko eusten die

Datuotatik abiaturik, ondoko lerroetan mota desberdinetako adberbioak
non kokatzen diren eta zergatik agertzen diren agertzen diren posiziotan
azaltzen saiatuko naiz.
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2. ADBERBIOEN SAILKAPENA

Adberbioak era askotara sailka daitezke, baina nik hiru sailkapen baino
ez ditut hemen aipatuko: (a) Euskaltzaindiak Euskal Gramatika-n (1985,
1993) egiten duen bereizketa morfologikoa, (b) adberbioak aditzak berak hau-
tatzen dituen ala adjunktuak diren, eta (c) sailkapen semantikoa.

2.1. Adizlagunak eta aditzondoak

Euskaltzaindiak EGLU (1985) liburuan (baita 1993ko EGL-n ere) bi sail
nagusi bereizten ditu adberbioen artean: adizlagunak eta aditzondoak.

(a) adizlagunak Iekuzko kasu markaren bidez osatzen dira: mailuaz,
eskolara, Gorbea mendiraino, edo bestela, posposizio baten bidez: txostenari
buruz, diru(rik) gabe

(b) aditzondoak berez, inolako hizkirik erantsi gabe eta elementu auto-
nomo bezala bete dezake adberbioaren zeregina: beti, atzo, berandu. EGL-n
(447 or.) esaten denez, aditzondoak hiztegietan aurki daitezke forma beregai-
na dutelako, hots, flexiogabeak direlako, baina ez adizlagunak, hauek hizki
baten beharra baitute adberbio funtzioa betetzeko. Definizio honen arabera,
aditzondoen multzo berean sar genitzake aditzondo zeregina betetzen duten
zenbait izenondo ere:'

(3) Amaia argi/gogor/eroso mintzatu da

Ohar bedi adibideko izenondoak -a determinatzailea (edo zenbaki
komunztadura)' ez agertzeak adberbioa dela erakusten duela, eta ez izenon-
doa.' Edozein modutan, morfologian oinarritutako sailkapen honek gainon-
tzeko hizkuntzetan Preposizio/Posposizio Sintagma (PospS) eta Adberbioen
(Adb) arteko bereizketa ekartzen digu gogora. Bai bata zein bestea eskuarki
osagai zirkunstantzialak dira, alegia, aditzak adierazten duen ekintza nolabait
denbora edota leku jakin batean kokatzen laguntzen dutenak. Orohar esan
daiteke adjunktuak direla, salbuespenak salbuespen (ikus hurrengo atala eta
geroago 5.1 atalean moduzko adberbioei buruz dioguna). Beraz, aditzondo eta
adizlagunen arteko bereizketa funtsean kategoriaren araberakoa da, alegia,
adberbio zeregina betetzen duen delako sintagmaren ardatza posposizioa bal-

' Gai honetaz, ikus Zabala eta Odriozola (1994).
' Ikus Zabala (1993) osagarri predikatiboetako -a marka zenbaki komunztadura delako
argudioetarako. Ikus baita Artiagoitia (1997).
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din bada, PospS baten aurrean gaudela esango dugu, eta bestela, Adb katego-
riakoa dela esango dugu. Alabaina, funtzio bera (edo antzekoa) izan arren,
aipatu beharra dago hizkuntza batzuetan adberbio zeregina duten PospS-ek
distribuzio murritzagoa dutela adberbio hutsek baino, hau da, adberbioek
ordenamendu are malguagoa erakusten dutela adberbio balioa duten PospS-ek
baino. Ikerlan honetan nagusiki Euskaltzaindiak `aditzondo' deritzen katego-
riak izango ditut aztergai, bai eta -ki edo -to erator atzizkien bidez osaturiko
adberbioak.' Baina ez dut uste orohar aditzondoek adberbio funtzioa duten
PospSek baino hurrenkera malguagoa azaltzen dutenik. Terminologiaz den
bezainbatean, adberbio deituko diet guztiei.

2.2. Hautazkoak ala nahitaezkoak diren adberbioak

Gorago esan dut orohar adberbioak adjunktu gisa tratatu ohi direla adi-
tzak ez baititu lexikoki hautatzen, eta ondorioz, ez dute zertan ageri behar
perpausean. Hau egia bada ere adberbio multzo handi baterako, badira nahi-
taezkoak diren zenbait adberbio, aditzak hala eskatzen duelako. 5 (4)ean ema-
ten ditut hauetako adberbio batzuk:

(4) a. Edurne *(hemen) geldituko da
b. Jonek bere lagunak *(gaizki) tratatzen ditu
c. Zure amona *(dotore) janzten da

Parentesi artean doazen adberbioak kenduko bagenitu, esaldia herren
geratuko Iitzateke, osatzeke balego bezala. Ez da horrelakorik gertatzen
ondoko adberbioekin:

(5) a. Joni (itxuraz) gaizki atera zaizkio kontuak
b. Gure aitak (apurka -apurka) ingelesa ikasi du
c. Josebak ariketak (oso gaizki) egin ditu

(4)ko esaldietan ez bezala, (5)eko perpausetan adberbioa hautazkoa da,
esan nahi baita, aditzaren egitura argumentala osatzeko informazioa eransten
duela, dela hiztunaren iritzia aditzera emanez, dela aditzaren ekintzaren
modua adieraziz, baina informazio hori ez da beharrezkoa, gehigarria baizik.
Zentzu honetan, adberbio hauek sintaktikoki adjunktu gisa jokatzen dutela

Konparatu, esaterako, gazteleraz adberbioak eratzeko erabiltzen den -mente atzizkia,
frantsesezko -ment, edo ingelesezko -ly atzizkiak.

McConell -Ginetek (1982) predicate adverbs deritze adberbio hauei, eta Grimshaw eta
Viknerek (1992) obligatory adjuncts.
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esan daiteke. (4)ko adberbioen jokabide sintaktikoa, ordea, ez dago hain garbi.
Nahitaezkoak diren heinean, ez dirudi adjunktuen ezaugarriak erakusten
dituztenik, baizik eta osagarrien ezaugarriak. Ildo honetatik jotzen du
McConell-Ginettek (1982) ere adberbio hauek aditzaren predikatu egitura
`betetzen' dutela dioenean, edo Alexiadouk (1997) espezifikatzaile-adberbio-
ak (`specifier-type adverbs') eta osagarri-adberbioak (`complement-type
adverbs') bereizketa sintaktikoa proposatzen duenean. (Ikus baita Larson
1988, Kayne 1994).

Beste posibilitate bat (4)ko adberbioak perpaus txiki baten predikatutzat
hartzea litzateke, hainbat hizkuntzalarik go to X tankerako [PS-mugimendu
aditza] egituretarako proposatu duten bezala (ik. besteak beste, Hoekstra
1984, Kayne 1984, den Dikken 1992):

(6) a. My friends will go to the mountains
b. [My friends, will go [t to the mountains]]

nire lagunak joango dira mendira

(7) a.[Edurne hemen] geldituko da
b. Jonek [bere lagunak gaizki] tratatzen ditu

Edozein delarik (4)ko egituren analisia ere, lan honetan hautazkoak diren
adberbioak aztertuko ditut, hauek osatzen baitute multzorik zabalena, eta gai-
nera, distribuzio aldetik interesgarriagoak dira hainbat kokagunetan ager dai-
tezkeelako.

2.3. Adberbioen sailkapen semantikoa

Adberbioen zeregina modifikatzaileena izanik, tradizioan adberbioak bi
multzo handitan banatu izan dira: batetik, perpaus osoa modifikatzen duten
adberbioak (P(erpaus)-adberbioak), eta bestetik, Aditz Sintagma modifika-
tzen duten adberbioak (AS-adberbioak). Multzo bakoitzaren barruan, gaine-
ra, azpimultzoak bereizi ohi dira (ikus Jackendoff 1972, Bellert 1977, Ernst
1984, 1998):

(8) P-adberbioak:
(a) adberbio pragmatikoak: zorionez
(b) loturazko adberbioak: azkenik, gainera
(c) iritzizko adberbioak: dirudienez, egia esan, egiazki
(d) adberbio modalak: seguraski, agian
(e) subjektuari zuzenduriko adberbioak: bortizki, nahita, zuhurki
(f) aditzaren gertakariarekin zerikusirik duten adberbioak:

211



A. ELORDIETA ALZIBAR

(i) denborazko adberbioak: beranduago, berriro, dagoeneko
(ii) lekuzko adberbioak: hemen, aurrean

(g) aspektuarekin zerikusia dutenak: askotan, maiz, gutxitan

(9) AS-adberbioak:
(a) adberbio kuantifikatzaileak: asko, nahiko, beti
(b) moduzko adberbioak: ondo/ongi, sutsuki, argiro
(c) adberbio erresultatiboak: zeharo, osorik.

Azken adberbio hauek objektu zuzenarekin batera agertu behar dira,
esan nahi baita, [aditza+objektu zuzena] multzoa modifikatzen dutela. Pro-
drop ez diren hizkuntzetan, adberbio erresultatiborik egotekotan objektu
zuzena derrigorrez agertu behar da perpausean, bestela esaldia ezgramatikal
bihurtzen da:

(10) a. The fire destroyed the hill near the village completely
b. *The fire destroyed completely

Euskaraz, ezaguna denez, objektu zuzena isilean utz daiteke (beste argu-
mentu biez gain), testuinguruak eta komunztadura morfologikoak laguntzen
dutelarik isildutako elementuaren erreferentzia berreskuratzen. Ondorioz,
(10b) adibideko euskarazko ordaina esaldi onargarria da, baldin eta aldez
aurretik suak kaltetu zuenaz badihardugu:

(11) a. Atzo gaueko suteak herri alboko mendiska oso-osorik suntsitu
zuen

b. Atzo gaueko suteak oso-osorik suntsitu zuen

Esan beharra dago hona ekarri dudan sailkapen honek Jacken-
doffengandik (1972) datorren tradizioari jarraitzen diola, baina zenbait
autorerendako (ikus Lonzi 1991, Larson 1988, Stroik 1990, Pesetsky 1995)
denborazko adberbioak (eta agian lekuzko eta aspektuzko adberbioak ere) P-
adberbioak baino, AS-modifikatzaile gisa aztertu behar lirateke, autore hauen
ustez aditzak adierazten duen predikatu-ekintzari berari egiten baitiote
erreferentzia, eta ez perpaus osoari (zenbait argudio sintaktikoetarako, ikus
aipatutako erreferentzietan). Haatik, Alexiadouk (1997), Costak (1998) eta
Cinquek (1999) erakutsi dutenez, adberbio mota hauek ager daitezkeen koka-
gune sintaktikoei eta izan dezaketen besarkadurari erreparatzen badiegu, ez
dago batere garbi zergatik ezin diren perpausaren modifikatzaileak izan. Izan
ere, zentzu horretan P-adberbioen jokabide bera erakusten dute. Hala, lan
honetan ohiko korronteari egokituko natzaio denborazko eta lekuzko adber-
bioak perpaus-adberbiotzat hartuz.
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3. ADBERBIOEN KOKALEKUA PERPAUSEAN

Perpaus berean adberbio bat baino gehiago agertzen badira, nahitaezko-
ak diren bi baldintza bete behar dira: batetik, semantika aldetik klase edo mota
berekoak diren bi adberbio ezin daitezkeela ageri, eta bestetik, ordena jakin
bati errespetatzen dion hurrenkeran agertu behar dutela. Izan ere, Jackendoff
(1972), Travis (1988) eta Sportiche (1988) aspaldian ohartu ziren honetaz.
Autore hauen arabera, bada hizkuntzetan zehar adberbioen arteko ordena-
menduan errepikatzen den hierarkia bat:

(12) hiztunari zuzendutako adberbioa > subjektuari zuzendutako adber-
bioa > moduzko adberbioa

Ordena hau hautsiz gero, ezgramatikaltasunera joko genuke:

(13) a. Probably John cleaned the room carefully
b. Seguraski, Jonek gela arretaz/kontu handiz garbitu zuen

(14) a. * carefully John probably cleaned the room
b. ??arretaz Jonek seguraski gela garbitu zuen

Murrizketa hau beste hainbat hizkuntzatan aurkitzen dugu; beraz, pen-
tsatzekoa da gertakari hau ez dela halabeharrezkoa, baizik eta iturburu `uni-
bertsala' duela, alegia, perpaus egituraren antolamenduarekin zerikusi zuzena
duela. Hau frogatzeko, ondoren klase bakoitzeko adberbioak zein posiziotan
ager daitezkeen aztertuko dugu.

3.1. P-adberbioak

(a) Iritzi adberbioak

Adberbio hauen zeregina esapideko predikazioari buruz hiztunak duen
jarrera edo iritzia azaltzea da. Kokalekuari dagokionez, esapide buruan ez
ezik, beste posiziotan ere ager daitezke:

(15) a. seguraski, denok elkartuko gara
b. zure arreba, seguraski, etorriko da
c. zure arreba etorriko da seguraski

(b) Subjektuari zuzendurikoak

Hauek ere perpaus hasieran ez ezik, bukaeran joan daitezke, bai eta
parentetikoki:
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(16) a. Ausartki, Jonek zure galdera zailari erantzun dio
b. Jonek, ausartki, zure galdera zailari erantzun dio
c. Jonek zure galdera zailari erantzun dio ausartki

Aditz multzoaren ezkerretara ere joan daitezke, (17)-n bezala, baina
orduan adberbioaren irakurketa aldatu egiten da, moduzko adberbioaren
adiera izatera pasatuz:

(17) Jonek ausartki erantzun dio zure galdera zailari

Beste hizkuntza batzuetan ere mota honetako adberbioek anbiguitatea
sor dezakete agertzen diren kokagunearen arabera, bereziki aditz partizipioa-
ren aurrean doazenean. Hartu frantsesa, esaterako:

(18) a. Jean a courageusement lu le livre de Chomsky (anbiguoa)
b. Jean a lu courageusement le livre de Chomsky (soilik modu

adberbioaren adiera)
(Laenzlinger 1998)

Euskaraz, ikusi dugunez, aditz multzoaren aurre -aurrean joanez gero,
modu adiera besterik ez du (ik. (17)). Anbiguitatea adberbioa aditzaren oste-
an agertzen denean gertatzen da:

(19) Jonek zure galdera zailari erantzun dio ausartki
a. Modu adiera: `Jonek galderari erantzun dio modu ausart batean'
b. Subjektuak buruturiko ekintzari zuzenduriko modifikatzailea:

`Ausarta da Jonek zure galderari erantzutea'

Hau da, frantsesez adberbioa aditzaren aurretik ageri denean —S-Lag-
Adb-A-O ordenan—, irakurketa anbiguoa izan dezake, (18a)- n bezala, eta
adberbioa aditzaren atzetik ageri denean, aldiz, modu adiera bakarrik du (ik.
(18b)). Euskaraz alderantziz gertatzen da: adberbioa aditzaren aurrean doane-
an moduzko adiera izan dezake soilik (ik. (17)), eta anbiguoa da bi adieren
artean aditzaren atzetik doanean (S-O-A-Lag-Adb ordenan) (ik. (19)).
Geroago ikusiko dugunez, (ik. 4. atala), adiera bakoitza adberbioak bere
besarkaduran duen osagaiarekin dago lotuta, eta azken hau o(sagai)-koman-
doarekin (ik. 4. atala). 6. atalean egingo dudan proposamena aurreratuz, (19)
adibideak erakusten duen motako anbiguitatea ordena horrek bi deribazio
posible izan ditzakeelako sortzen dela proposatuko dut.

(c) Denbora-lekuzko adberbioak:

Adberbio hauek ere perpaus hasieran, subjektuaren ostean edo aditzaren
atzetik ager daitezke:
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(20) a. Atzo aitak hanka apurtu zuen
b. Aitak atzo hanka apurtu zuen
c. Aitak hanka atzo apurtu zuen (adberbioa fokoa da)
d. Aitak hanka apurtu zuen atzo

(21) a. Hemen haurrek lagunekin jolasten dute
b. Haurrek hemen lagunekin jolasten dute
c. Haurrek lagunekin hemen jolasten dute (adberbioa fokoa nahitaez)
c. Haurrek lagunekin jolasten dute hemen

(d) Aspektuzko adberbioak

(22) a. Askotan geuk ere lana egin behar izaten dugu
b. Geuk ere askotan inoren lana egin behar izaten dugu
c. Geuk ere inoren lana askotan egin behar izaten dugu
d. Geuk ere inoren lana egin behar izaten dugu askotan

Gogoratu lehen aipatu duguna aspektuzko adberbioen sailkapenaren gai-
nean. Autore batzuren ustetan (Lonzi 1991, Larson 1988, Alexiadou 1997),
askotan/maiz tankerako adberbioak AS-adberbioak dira. Baina orduan ez da
erraza azaltzen nola den posible adberbioak (22 a,b,d) adibideetan perpaus
osoaren gainean besarkadura izatea. Izan ere, AS-adberbioen kasurik prototi-
pikoenetan adberbioak, nahiz eta perpaus hasieran agertu, ezin du perpaus
osoa modifikatu, zati bat bakarrik baizik (alegia, AS). Beraz, hipotesirik sin-
pleenak aspektuzko adberbioek P-adberbio gisa joka dezaketela esatea dirudi,
ohiko tradizioari jarraituz (ikus Jackendoff 1972, baita Laenzlinger 1998).

3.2. AS-adberbioak

Adberbioak AS-ri adjunktatuta daude, eta horregatik normalean ez dira
perpaus hasieran edo bukaeran ageri ohi, baizik eta AS-ren eremuan. Hona
hemen adibide batzuk:

(a) Adberbio kuantifikatzaileak

(23) a. * asko Asierrek bi asignatura horiek ikasi ditu
b. * Asierrek asko bi asignatura horiek ikasi ditu
c. Asierrek bi asignatura horiek asko ikasi ditu
d. ??Asierrek bi asignatura horiek ikasi ditu asko
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(b) [Aditza+osagarria] modifikatzen duten adberbioak

(24) a. *osorik Jonek zure liburua irakurri du
b. *Jonek osorik zure liburua irakurri du
c. Jonek zure liburua osorik irakurri du
d. Jonek zure liburua irakurri du osorik

(c) Moduzko adberbioak

Moduzko adberbioek aditzarekiko lotura estua erakusten dute bai sin-
taktikoki zein semantikoki; izan ere, bere zeregina aditzaren ekintza (modua
edo era) modifikatzea baita (Ik. EGLU 1, Osa 1990, besteak beste). Horretara,
etenaldi barik eta intonazio multzo berean ahoskatuz gero, (25a-b)ko esaldiak
ez dira onargarriak, moduzko adberbioa aditzetik urrun ageri baita:

(25) a. *Txarto margolari horrek bere kuadroak saltzen ditu
b. ?? Margolari horrek txarto bere kuadroak saltzen ditu
c. Margolari horrek bere kuadroak txarto saltzen ditu
d. Margolari horrek bere kuadroak saltzen ditu txarto

Ordena ezmarkatua (25c) da, Osak (1990) ohartzen duenez. Bere aipua
ekarriko dut hona aztertzen ari garenarentzat argigarria iruditzen zaidalako
(Osa 1990:129): "Osagarrien anean moduzko elementu adberbial bat tarteko
bada, elementu horrexek eta ez bestek joan beharko du aditzaren ezkerralde
hurbilenean, perpausa testualki markatua gerta ez dadin. Objektu zuzenik edo
izen predikatiborik tarteko egonez gero, moduzko adberbioari utzi beharko
dio posizio hori. Hiru elementuen anean lehentasuna ezartzerakoan, lehen
posizioa moduzko adberbioak, bigarrena osagarri predikatiboak eta hiruga-
rrena osagarri zuzenak beteko lukete." Mailaketa honek azalduko luke zerga-
tik (25a) eta (25b) ez diren onargarriak.

Ohartu beharra dago deskripzio honek soilik moduzko adiera duten
adberbioentzat balio duela (ondo motakoak, alegia). Hala ere, lehenago ikusi
dugunez, zenbait adberbiok moduzko zein subjektuari zuzenduriko adierak
izan ditzakete agertzen diren kokagunearen arabera (ik. (18), (19)). Kasu haue-
tan adberbioak (25a-b)ko ordenan ager daitezke, baina orduan adberbioek
moduzkoa ez den adiera izango dute nahitaez, (16a-b)n ikusten genuen beza-
la (hemen errepikaturik):6

Adibideetan ageri den # ikurrak esapideari eman nahi zaion esanahiaren desegokitasuna
adierazi nahi du.

216



MODUZKO ADBERBIOAK ETA ADBERBIOEN ARTEKO HURRENKERAZ

(26) a. Ausartki, Jonek zure galdera zailari erantzun dio
b. Jonek ausartki zure galdera zailari erantzun dio

#1. Modu adiera: `Jonek galderari erantzun dio modu ausart batean'
I. Subjektuari zuzenduriko adiera: `Ausarta da Jonek zure gal-
derari erantzutea'

4. ADBERBIOEN ZILEGITZEA

4.1. Interpretazio Semantikoaren Hatsarrea

Orain arte ikusi dugunaren arabera, adberbio batzuk posizio askotan ager
daitezkeen bitartean, beste batzuek, aldiz, aditzari lotuta azaldu behar dute.
Distribuzio honen atzean adberbioak zilegi egiten dituen prozesu sintaktikoa
dago. Analisia aski soila da: eman dezagun adberbioak islapen gorenak direla
(Barbiers 1995, Alexiadou 1997, Cinque 1999). Eman dezagun, halaber, kuali-
fikazio edo modifikazio harreman semantikoak bitarrak direla, alegia, erlazio
estuan dauden bi elementuren artean ezartzen direla, Barbiersek (1995) propo-
satutakoari jarraiki. Ikerlari honen arabera, egitura sintaktiko guztiak interpre-
tagarriak izan behar dira, eta era berean operazio sintaktiko guztiek interpreta-
zio jakin bat lortzeko asmoz burutzen dira. Beste hitzetan esateko, Barbiersek
proposatzen duena da edozein mugimendu sintaktikoren funtsa interpretazioa
lortzea dela. Egitura interpretagarriak arautzen dituen hatsarrea Interpretazio
Semantikoaren Hatsarrea da, behean emana, eta (28)-an irudikatua:'

(27) Interpretazio Semantikoaren Hatsarrea (ISH)
(i) Z adabegiak X eta Y adabegien artean erlazio-S(emantikoa)

ezartzen du baldin eta X-ek Z zuzenean o-komandatzen badu
eta Z-k Y zuzenean o-komandatzen badu

(ii) Z adabegia Y-ren kualifikatzailea (modifikatzailea) da baldin
eta Z-k X eta Y-ren artean erlazio semantikoa ezartzen badu,
eta baldin eta X eta Y indizekideak badira

' (28)ko diagraman bi ZS ageri dira; behekoak Z buruak bere osagarriarekin batera (holako-
rik izatekotan, behintzat) osatzen duen osagaiari egiten dio erreferentzia, eta goragoko ZS-
a osagai horri espezifikatzaile bat itsasten zaionean osatzen den sintagma da. Chomsky
(1995) aurreko lanetan buruak eta bere osagarriak osatzen duten multzoa X' gisa irudika-
tzen zen, baina egun oso hedatua den ideiaren arabera, kategoriak bakunak dira (X° maila-
koak) islatzen edo hedatzen ez badira, edo bestela XS motakoak, buruak bera baino han-
diago den osagaia islatzen badu. Ildo honetatik, (28)ko irudikapenean bai ZS zein ZS * isla-
pen gorenak dira.
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(28) XS"

ZS*(modifikatzailea) 	 txs i

XSi	 ZS

Z	 (YS)

(28)ko irudikapena aztertzen ari garen edozein adberbiori ezar dakioke.
Esaterako, eman dezagun ZS adabegia gaur adberbioa dela, eta Denb(ora)
S(intagma)ri (XS* goiko diagraman) atxikitzen zaiola, (29)n erakusten denez:

DenbS*

AdbS*
	

DenbS

ISH-ren ildotik, gaur adberbioa DenbS-ren modifikatzaile gisa interpre-
ta dezagun, adberbioak bere argumentu semantikoaren eta erreferentzia bera
duen beste elementu baten artean ezarri behar du modifikazio erlazio seman-
tikoa, erlazio semantikoak bitarrak baitira, lehen aipatu dugunez.
Horretarako, DenbS-k adberbioa bera zuzenean o-komandatu behar du, eta
azken honek DenbS-ren kopia edo aztarna, honek DenbS-ren indize bera
baitu (ik. (27ii)). Bistan denez, (29)ko irudikapen sintaktikoak ez du lekurik
uzten erlazio semantikoa gauza dadin, adberbioak bere argumentua o-koman-
datu arren, (argumentuaren indize bera duen) ezerk ez baitu adberbioa o-
komandatzen. Arazo honi aurre egiteko, Barbiersek modifikatzailearen 'bar-
neranzko mugimendua' (`XP Intraposition' bere hitzetan) proposatzen du,
bereziki, modifikatzailearen espezifikatzaileranzko mugida. Hau da, hain
zuzen ere, (28)n daukaguna. Diagrama horretan ikus daitekeenez, adberbioa-
ren argumentu semantikoa (DenbS=XS irudikapenean) adberbioaren espezifi-
katzaile gunera mugitu da, kopia bat hutsiz jatorrizko gunean. Egitura honen
bidez adierazi nahi dugun modifikazio erlazioaren berri eman ahal dugu, ISH-
ak agintzen duenez. Izan ere, (28)n DenbS-k adberbioa zuzenean o-koman-
datzen du, eta honek DenbS-ren kopia.

Proposamen honen arabera, badirudi adberbioaren argumentu semanti-
koaren mugida nahitaezkoa dela ISH-a betetzeko. Hala ere, argi dago bai
adberbioa-DenbS zein DenbS-adberbioa kateak direla posible:

(29)
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(30) a. gaur irakasle berria etorri da
b. irakasle beria etorri da gaur

Barbiersen argudioa gurea eginik, modifikatzailearen barneranzko mugi-
mendua azaleko sintaxian ala isileko sintaxian (Forma Logikoan, alegia) buru
daitekeela esango dugu, Chomskyk (1993) proposatzen duenaren ildotik.

4.2. Bestelako proposamenak: Adberbioak islapen funtzionalen espezifika-
tzaile gunean

Lan honetan erabiliko ez ditudan arren, Alexiadouren (1997) eta
Cinqueren (1999) proposamenak aipatu nahi ditut, azaletik bada ere, beren
analisiek oihartzuna izan baitute zenbait hizkuntzalariren lanetan. Bi hitzetan
esateko, ikerlari hauek adberbio bakoitza islapen funtzional baten espezifika-
tzaile gunean sortzen dela proposatzen dute, lexikotik datozkion tasunekin,
eta tasunok zilegi egiteko islapen funtzional horren buruarekin erkatu behar
dituela. Ikusmolde honek zenbait arazo ditu nire ustez: alde batetik, Cinquek
adberbio bakoitzarentzat proposatzen duen islapen funtzionalentzako ebi-
dentzia urria daukagu. Cinquek proposatzen duen perpaus egitura unibertsa-
la baldin bada, berak argudiatzen duen bezala, islapen funtzional horien alde-
ko ebidentzia aurkitzea oso zaila bihurtzen da hizkuntzaz hizkuntza. Beste
alde batetik, gainera, baldin eta adberbioek posizio bakarra badute adjunkta-
tzeko (dagokien islapen funtzionalaren espezifikatzailea, alegia), nola azal dai-
teke adberbio batzuk posizio baten baino gehiagotan agertu ahal izatea? Ez
hori bakarrik, lehen ikusi dugunez (ik. 3.1(b)), adberbio batzuren interpreta-
zioa aldatu egiten da kokagunearen arabera (ausartki klasekoak), baina beste
batzuena, aldiz, ez, (31) portugesaren adibideak erakusten duenez (Costaren
(1998:27) lanetik hartua):

(31) (provavelmente) O Paulo (provavelmente) tinha (provavelmente) lido
(provavelmente) o livro (provavelmente) à Maria (, provavelmente)
(seguraski) Pablok (seguraski) irakurri (seguraski) zuen (seguraski)
liburua (seguraski) Mariari (seguraski)

Adberbioak beti leku berean adjunktatzen badira, (31) adibideak erakus-
ten dituen adberbioaren kokagune anitzak arazotsu suertatzen dira, ez badu-
gu esan nahi perpauseko bestelako elementuak direla adberbioaren inguruan
aukeran mugitzen direnak. Baina horrek ez luke arazoa konponduko, gaizto-
tu baino, zeren eta orduan azaldu egin beharko genuke zergatik ez ditugun
aurkitzen (31)k erakusten dituen posibilitate guztiak adberbio guztiekin.
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4.3. Adberbioen besarkadura

2.3 atalean adberbioak modifikatzen dituzten argumentuen arabera sail-
katzen direla ikusi dugu (ikus (8)-(11) gorago), eta, Barbiersen analisia hartuz,
modifikazio harreman hori gauzatzeko, adberbioak bere argumentua (edo
honen kopia) zuzenean o-komandatu behar duela onartu dugu. Adberbioak
adjunktuak izanik, zenbait adberbio posizio batera baino gehiagotara adjunk-
tatu ahal izango dira baldin eta posizio horretan bere besarkadura beharrak
betetzen badira (ikus Ernst 1998). 8 Beraz, P-adberbioak, perpausaren modifi-
katzaileak diren heinean, perpausaren goreneko sintagmetara adjunktatzen
dira (alegia, KonpS, DenbS eta agian LagS-ra) eta o-komandope zuzenean
dauden osagaien gainean daukate besarkadura. Era berean, AS-adberbioak
AS-ren eremuan adjunktatzen dira (hots, AS-ra edo AS barruko islapen bate-
ra), modifikatzen duten osagaiaren arabera. Moduzko adberbioak, esaterako,
aditza modifikatzen dutenez, ezin dira aditzetik urrun ageri; horra hor zerga-
tik (25a-b) ez diren perpaus onargarriak. Beheko eskeman laburbiltzen ditut
adjunkziogune posibleak:9

e Cinquek (1999) ere maiz motako adberbioa bi posizio desberdinetan ager daitekeela onar-
tzen du: edo AS-ra adjunktaturik, edo goragoko islapen funtzional bati adjunktaturik.
Kontua da bere iritziz posizio bakoitzari besarkadura bat dagokiola, hau da, berak ez du
onartzen adberbio batek adjunkziogune bat baino gehiago izaterik horrek ez badu esanahi
aldaketarik ekartzen berarekin. Hala ere, gogoratu (31) adibideaz genioena.
9 (32)ko irudikapen sintaktikoak euskararen perpaus egiturari buruzko hainbat asunzio egi-
ten ditu (ikus Elordieta 2001, bereziki, bigarren kapitulua): batetik, euskara SOA hizkunt-
za dela, eta bestetik, kategoria funtzionalak buru-lehenak direla. Irakurleak aipaturiko lane-
ra jo dezake egitura honen aldeko argudioen bila.
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KonpS

^
Konp	 DenbS

^
Denb	 LagS

aS

AspS	 a

n
AS	 Asp

^
osagarria	 A

Lag

AS-adberbioak

Hau horrela izanik, esaldi berean adberbio bat baino gehiago agertuz
gero, adberbio bakoitzaren besarkadura beharrak errespetatzen diren heinean
agertu beharko dira, bestela esapideak ez dira onargarriak izango:

(33) a. *Ikasleek azkar seguraski azterketa bukatuko dute
b. seguraski ikasleek azterketa azkar bukatuko dute

Goiko adibideetan seguraski perpaus mailako adberbioa da, eta azkar
AS-adberbioa. (33a) adibidean azkar adberbioaren betebehar semantikoak
urraturik gelditzen dira P-adberbioa duelako bere besarkaduraren barruan, eta
beraz, ezin du AS modifikatu, beste adberbioak oztopatzen baitio bidea.
(33b)n aldiz, adberbio bien betebehar semantikoak errespetatzen dira, eta,
ondorioz, perpausa onargarria da.
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5. ADITZAREN MUGIMENDUA

5.1. Moduzko adberbioak eta aditzaren mugimendua

Esan duguna aintzat harturik, kontraesana dirudi moduzko adberbioak
aditzaren ostean ere agertu ahal izateak (ik. (34)), azaleko posizio horretan ez
baitu aditza zuzenean o-komandatzen, eta hortaz, ISH-ren arabera (ik. (27)),
ezin izango genuke aditzaren modifikatzaile gisa interpretatu:

(34) Margolari horrek bere kuadroak saltzen ditu txarto

Ohar bedi kasu honetan perpausa "markatua" informazio aldetik,
esan nahi baita, ordena horretan esapidea ez dela testualki neutroa, baizik eta
elementu bat foko izatera behartzen duela derrigorrez (eta beste bat(zuk)
informazio zahar gisa ulertzera). Hortara, goiko adibidean moduzko adber-
bioak informazio ezaguna edo aldez aurretik emana adierazten du, eta objek-
tua foko gisa interpretatzen da. Honetan moduzko adberbioek eta bestelako
adberbioek desberdin jokatzen dute, azken hauek aditzaren ostean agertu
arren perpausak ez duelako bere neutraltasuna galtzen. Hau erakusteko, (34)-
ko moduzko adberbioaren interpretazioa (15c), (20c), eta (22d) adibideetako
adberbioekin erkatu besterik ez daukagu ((35)-n errepikaturik ematen ditut):

(35) a. zure arreba etorriko da seguraski
b. Aitak hanka apurtu zuen atzo
c. Geuk ere inoren lana egin behar izaten dugu askotan

Goiko perpausak kontestu neutroetan adieraz daitezke, eta adberbioek
informazio berria adieraz dezakete, gainontzeko perpauseko elementuekin
batera. (34)n, berriz, aditz osteko adberbioak ezin du informazio berria adie-
razi. Izan ere, bere berezko egongunea aditzaren ezkerralde hurbilenean da,
Osak (1990) ohartarazi zuenez. Horregatik egongune horretatik kanpo ager-
tzen denean esaldia informazio aldetik markatuta geratzen da, beherago azal-
duko dugun zentzuan. Bestalde, are interesgarriago dena, gertakari berdina
aurkitzen dugu beste hizkuntza askotan. Bellettik (1990) eta Costak (1998)
erakutsi bezala, silababakarreko eta bisilabatako moduzko adberbio gehienak
—bene, mal— Aditz Sintagmaren mugarriak dira, eta ezin dute perpaus buka-
eran ez eta aditzaren aurretik ageri ez bada azentu berezi eta nabarmenaz
ahoskatzen direnean, alegia, fokoa direnean:

(36) a. John looked at those pictures * hard/HARD
b. * John hard looked at those pictures
c. John looked	 hard at those pictures

Jonek begiratu-zien gogor argazki horiei
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Moduzko adberbioak AS-ren mugarriak badira, (36c)k erakusten duen
hitzordenak aditza adberbioaren ezkerretara mugitu dela proposatzera erama-
ten gaitu (ikus Emonds 1978, Pollock 1989, Belletti 1990, Laenzlinger 1998,
Costa 1998 eta Cinque 1999), (37)an irudikatzen denez:

(37) John lookeda [As hard [As ta at those pictures]]

Izan ere, (36b)ren ezgramatikaltasunak aditzaren mugimendua beharrez-
koa dela esatera eramaten gaitu, ingelesari dagokionez, behintzat. Gauza bera
ondoriozta dezakegu Preposizio Sintagmaren ordez DetS dagoenean, nahiz
eta adberbioaren kokapena aldatu egiten den:

(38) a. John threw the ball hard/HARD
John bota.zuen pilota gogor

b. *John hard threw the ball
c.  John threw hard the ball

(38a)-n adberbioa osagarri zuzenaren atzetik ageri da, baina PrepSren
aurretik (36c)n. Hala ere, edozein kasutan aditzaren atzetik agertu behar da,
(36b) eta (38b)n ikus daitekeenez. Honen aurrean, Costak proposatzen du
(38a)n aditzaren mugimenduaz gain osagarri zuzena ere mugitu egin dela, bere
kasu tasunak erkatu behar dituelako:'°

(39) John threwa the bailo [As hard [As ta to]]

Aitzitik, adberbioek eta Preposizio Sintagmek ez daukate kasu tasunik ez
bestelako tasun morfologikorik erkatzeko, eta ondorioz, ez dira mugitzen, in-
situ gelditzen dira.

Beraz, ikusten dugunez, moduzko adberbioen kokagune sintaktikoa
arras garrantzitsua suertatzen da aditzaren edo beste argumenturen mugimen-
dua frogatzeko. Hurrengo azpisailean adberbio hauek euskaraz daukaten
jokabidea aztertuko dut, euskaraz ere aditza mugitu egiten dela frogatzeko.

10 Deribazio honetan ez dut esaten nora mugitzen diren aditza eta osagarri zuzena, auzi hau
ez baita garrantzitsua lan honetan aztertzen ari garen gairako. Aipa dezadan, hala ere, inge-
lesez aditza Denbora burura mugitzen dela proposatu izan dela (ik., besteak beste, Pollock
1989, Belletti 1990, Costa 1998), eta osagarri zuzena kasuarekin zerikusia duen islapen fun-
tzional baten espezifikatzaile gunera (ikus Mahajan 1990, Chomsky 1993, Branigan &
Collins 1993).
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5.2. Moduzko adberbioak eta fokoa

Aurreko atalean ikusi dugu ingelesez ondo motako moduzko adberbioek
kokagune desberdinak erakusten dituztela Determinatzaile Sintagma batekin
ala Preposizio Sintagma batekin ageri. Haatik, euskararen kasua aztertzen
badugu, datuak bestelakoak dira, alegia, ez dago osagarriaren kategoriaren
araberako asimetriarik (konparatu (40a-b) goiko (36c) eta (38a) adibideekin):

(40) a. Josuk kimikako azterketa txarto egin du
b. Athleticek Barcelonaren kontra txarto jokatu du
c. ??Athleticek txarto Barcelonaren aurka jokatu du"

Euskara aditza-azken duen hizkuntza dela aintzat harturik, adberbioa AS-
ren ezkerretara adjunktaturik balego, (40c) eta ez (40b) espero genuke perpaus
onargarria izatea, ingelesezko adibideak azaltzeko erabili dugun argudio bera-
gatik, hots, Posposizio Sintagmek ez dutelako Aditz Sintagmatik kanpo zertan
mugitu behar. Baina kontrara, alderantzizko datuak ateratzen dira: adberbioa
bai DetS-ren zein PospS-ren atzean agertu behar da, aditzaren ezker ondoan.
Moduzko adberbioa AS-ri adjunktatuta badago, ingelesez ikusten dugun asi-
metria bera euskaraz ere aurkitzea espero izango genuke, datuek kontrakoa era-
kusten duten arren. Beraz, datu hauen aurrean, beste proposamen bat egin beha-
rrean aurkitzen gara. Zehazki, moduzko adberbio hauek aditzaren osagarri gisa
aztertzea proposatuko dut (ikus Larson 1985, 1988, Kayne 1994). AS-azalaren
egitura hartuz (ikus Larson 1988, Chomsky 1995), adberbio hauek beheragoko
aditzaren osagarri gunean sortzen dira, eta DetS eta PospS-ak beheko aditz sin-
tagmaren espezifikatzaile gunean, (41)en irudikatzen denez:

" (40c) adibidea ez da onargarria intonazio neutro batekin ahoskatuz gero. Hala ere, adber-
bioaren ostean etenaldi bat eginez gero, esaldia onargarria izan daiteke. Guri hemen esapide
neutroak (ez markatuak) interesatzen zaizkigu, hauek direlako erabakiorrak test sintaktiko-
ak erabiltzerakoan. Beraz, (40c) ez onargarritzat joko dugu.
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(41)	 aS

(DetS)
(subjektua)

DetS/PospS	 AS

Adv	 A

Analisi honek zuzenean azaltzen du zergatik ez dugun asimetriarik aur-
kitzen moduzko adberbioen eta aditzak azpikategorizaturiko DetS eta Posp
Sintagmen arteko hurrenkeran. Objektu zuzena funtzioa duen DetS bere kasu
tasunak erkatzeko AS-tik kanpo mugitzen dela onartzen badugu ere, moduz-
ko adberbioa beti agertuko da atzean, honen oinarrizko egongunea aditzaren
ezkerrondoan delako12

Beste alde batetik, analisi honek garrantzitsua den beste gertakari baten
berri ematen digu: hain zuzen ere, moduzko adberbioek foko izateko joera
erakusten dutela (cf. Osa 1990). Har dezagun (40a) adibidea berriz. Perpaus
honek gutxienez bi interpretazio onartzen ditu: interpretazio baten arabera,
perpausa neutroa da, hots, perpaus osoak adierazten du informazio berria,
baina beste irakurketa bat ere posible da, non moduzko adberbioa bera baka-
rrik den fokoa. Cinqueri (1993) jarraiki, Elordietak (2001) informazio fokoa
(information focus) in-situ ezartzen dela proposatzen du, baldin eta foko gisa
interpretatzen dugun osagaia perpaus egituran beheren edo menpekoen dago-
ena bada eta aditzaren aurre aurrean agertzen bada.13 Hau nola betetzen den
ikusteko, jo dezagun berriz (40a) adibidera. (41)eko errepresentazio sintakti-
koaren arabera, moduzko adberbioa da menpekoen dagoen osagaia, eta adi-
tzaren ezkerretara agertzen da. Beraz, berezko duen tokian bertan jasotzen du
foko irakurketa. Horrela azaltzen dugu errazki zergatik erakusten duten
moduzko adberbioek foko izateko joera.

12Ergatibo, absolutiboetadatibo kasuak daramatzaten Determinatzaile Sintagmen kasuen
zilegiztapenerako, ikus Elordieta 2001 (bereziki, 2. kapitulua). Beste proposamen interesga-
rrietarako, ikus baita Fernandez 1997.

13Lan honekiko murriztapenak direlaeta,ezin ditut analisi honen aldeko argudioetaondo-
rioak hemen azaldu. Azterketa sakonagoa nahi izanez gero, irakurleak aipaturiko erre-
ferentziara jo dezake (Elordieta 2001).
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Bestalde, moduzko adberbioak aditzaren osagarri gunean sortzen direla
onartzen badugu, berauen kokagunea erabakigarria izango da aditza mugitu
den ala ez jakiteko. Hau da, ordena neutroa Subjektua-Objektua-moduzko
adberbioa-aditza izanik (ik. de Rijk 1969 eta ondorengoko lanak), Subjektua-
objektua-aditza-adberbioa hurrenkera aurkitzen badugu, (34) adibidean
bezala (behean errepikaturik, (42)n), aditza adberbioaren ezkerretara mugitu
dela ondorioztatuko dugu:

(42) Margolari horrek bere kuadroak [saltzen ditu] a txarto ta

Mugimendu honen helburua objektua foko gisa interpretatzea da (cf.
Elordieta 2001). Izan ere, moduzko adberbioa perpausean ageri bada, hurren-
kera ezmarkatuan objektuak ezin du fokoa izan adberbioaren berezko lekua
aditzaren aurrean delako, eta beraz, moduzko adberbioak foko izateko bidea
oztopatzen dio, euskaraz fokoa aditzaren aurre aurrean joan ohi delako. Hala
ere, aditza adberbioaren ezkerretara mugituz gero, (42)n bezala, objektua per-
pauseko foko bihurtuko da, nahi dugun bezala.

Kontuan izan (42) adibidean txarto adberbioak aditza modifikatzen
duela, nahiz eta ez duen zuzenean o-komandatzen. Hala ere, (43)ko irudika-
pen sintaktikoak erakusten duenez, egitura honek Interpretazio Semantikoa-
ren Hatsarria betetzen du (ik. (27) goian), aditzak txarto o-komandatzen
baitu, eta honek mugitu den aditzaren kopia isila:

(43) XS

X	 AS

saltzen ditua

txarto	 ta

Beraz, euskaraz ere aditza mugitu egiten dela ondoriozta daiteke, arra-
zoiek fokoarekin zerikusi zuzena dutelarik.

6. ZENBAIT ADBERBIOK SORTZEN DUTEN ANBIGUITATEA

3. atalean ikusi dugunez, zenbait adberbio anbiguoak izan daitezke bi
adieren artean aditzaren ostean agertzen direnean. Ausartki da mota honeta- -
ko adberbioa:
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(44)Jonek zure galdera zailari erantzun dio ausartki
a. Modu adiera: `Jonek galderari erantzun dio modu ausart batean'
b. Subjektuak buruturiko ekintzari zuzenduriko modifikatzailea:

`Ausarta da Jonek zure galderari erantzutea'

Ausartki adberbioak moduzko adiera duenean, txarto bezala jokatzen du,
alegia, aditzaren modifikatzailea da eta egitura sintaktikoan aditzaren ahizpa
da. Horrela, (44)ko hurrenkera deribatzeko analisirik sinpleena aditza adber-
bioaren gainetik mugitu dela esatea dateke, objektua fokalizatzeko asmoz,
aurreko atalean azaldu dugun moduan:

(45)Jonek zure galdera zailari erantzun dioa ausartki ta

Bigarren adieran, aldiz, adberbioak subjektuak burutu duen ekintza osoa
modifikatzen du, beraz, perpaus mailako adberbioa da. ISH-ren baldintzei
jarraituz, bere besarkadura beharrak zilegi egiteko, adberbioa perpausaren
ezkerraldean adjunktatzen da, eta gero, perpaus osoa mugitzen da adberbioa-
ren espezifikatzailera, lortu nahi dugun interpretazioa posible egiteko (ikus
(27) eta (28) gorago):

(46)
	

DenbS*

AdbS*	 t DenbS(=perpausa)

DenbS
	

Adb

ausartki

perpausa

Hortaz, (44) adibideko hurrenkerak bi deribazio posible ditu, eta hortik
dator bere anbiguitatea: (a) modu adiera duenean, adberbioa moduzko adberbioa
da eta AS barruan sortzen da (44a); (b) bigarren interpretazioa duenean, ostera,
adberbioa perpausaren adjunktua da, eta ondorioz, gorago sortzen da (44b).

7. ONDORIOAK

Ikerlan honetan klase desberdinetako adberbioak aztertu ditut.
Adberbioak modifikatzen duten osagaiaren arabera sailkatzen dituen irizpidea
erabiliz, adberbioak esapidean non ager daitezkeen eta non ez ikertu dugu.
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Azterketaren ondoren atera ditugun ondorioetarik bat da adberbioen arteko
hurrenkera ez dela askea, baizik eta hierarkia bati jarraitzen diola. Haatik, hie-
rarkia hau ez dator adberbioak islapen funtzional zehatz baten espezifikatzai-
le gunean daudelako, eta ondorioz, kategoria funtzionalen arteko hierarkia
sintaktikoari jarraitu behar diotelako, Alexiadouk (1997) eta Cinquek (1999)
proposatzen duten moduan. Aitzitik, hierarkia hori adberbio bakoitzaren
besarkadura errespetatu beharrari egotzi behar zaio. Adberbioen besarkadura
adberbioek modifikatzen duten argumentuaren arabera zehazten da. Beraz,
adberbio batek aditza edo Aditz Sintagma barruko osagai bat modifikatzen
badu, ASren eremuan adjunktatuko da eta o-komandopean dauden osagaien
gainean izango du besarkadura. Perpaus osoa modifikatzen duten adberbioak,
ordea, gorago adjunktatzen dira, eta ezin izango dute AS-adberbioak baino
beherago agertu egitura sintaktikoan, perpausaren modifikatzaile gisa inter-
pretatu nahi baditugu.

Bestalde, moduzko adberbioen jokabideak euskaraz aditz multzoa mugi-
tu egiten dela proposatzera eraman gaitu. Gainontzeko adberbioek ez bezala,
moduzko adberbioek murriztapen zorrotzagoa erakusten dute ager daitezke-
en kokalekuari dagokionez, eta ezaugarri honek perpauseko beste elementuen
mugikortasuna frogatzeko laguntzen du. Zehazki, moduzko adberbioak adi-
tzaren ahizpak direla proposatu dugu, eta proposamen honek, aditzaren mugi-
mendua frogatzeaz gain, fokoarekin loturik dauden zenbait gertakariren berri
ematen duela erakutsi dugu.

Azkenik, perpaus mailako adberbioak perpaus hasieran zein perpaus
bukaeran ager daitezkeela ikusi dugu, interpretazio aldetik inolako aldaketa-
rik eragin gabe. Barbiersen (1995) analisiari jarraiki, bi hurrenkerak deribazio
bereko bi aurpegiak direla proposatu dugu. Kasu batean adberbioaren argu-
mentu semantikoa (hots, perpausa) in-situ dago, eta adberbioa perpausari
adjunktaturik dago (ikus (29) gorago). Beste kasuan, –ontzat harturik adber-
bioek islapen nagusia islatzen dutela– perpausa adberbioaren espezifikatzaile-
ra mugitu da modifikazio harremana interpretagarria izan dadin (ikus (46)).
Bien arteko aldea, bada, perpausaren mugimendua Forma Logikoan (29) ala
azaleko sintaxian (46) burutzen den litzateke.

AIPU BIBLIOGRAFIKOAK

ALEXIADOU, A. 1997. Adverb Placement. A Case Study in Antisymmetric
Syntax. Linguistik Aktuell 18, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

228



MODUZKO ADBERBIOAK ETA A DB1[RB1O1iN ARTEKO HURRENKERAZ

ARTIAGOITIA, X. 1997. "DP predicates in Basque". In A.Taff (arg.)
Working Papers in Linguistics, vol.15, Seattle: University of Washington, 161-
198.

BARBIERS, S. 1995. The Syntax of Interpretation. Tesi doktorala, HIL-
dissertation Series, 14. The Hague: Holland Academic Graphics.

BELLERT, I. 1977. "On the Semantic and Distributional Properties of
Sentential Adverbs". Linguistic Inquiry 7, 337-351.

BELLETTI, A. 1990. Generalized Verb Movement. Rosenberg & Sellier,
Tormo.

CHOMSKY, N. 1993. "A Minimalist Program for Linguistic Theory". In
K. Hale & S. Keyser (arg.) The View from Building 20: Cambridge, Mass: MIT
Press, 1-58.

CHOMSKY, N. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, Mass: MIT
Press.

CINQuE, G. 1993. "A Null Theory of Phrase and Compound Stress".
Linguistic Inquiry 24, 239-298.

CINQUE, G. 1999. Adverbs and Functional Heads. A Crosslinguistic
Perspective. Oxford: Oxford University Press.

COSTA, J. 1998. Word Order Variation. Tesi doktorala. LOT dissertation
Series 14, Utrecht.

DEN DIKKEN, M. 1992. Particles. Tesi doktorala. HIL dissertation,
University of Leiden.

ELORDIETA, A. 2001. Verb Movement and Constituent Permutation in
Basque. Tesi doktorala, University of Leiden. LOT dissertation Series 47,
Utrecht.

EMONDS, J. 1978. "The verbal complex of V'-V in French". Linguistic
inquiry 9, 151-175.

ERNST, T. 1984. Towards an Integrated Theory of Adverb Position in
English. Bloomington, IN: IULC.

ERNST, T. 1998. "The Scopal Basis of Adverb Licensing". Tamanji, P.N.
eta K. Kusumoto (arg.) NELS 28, 127-142.

EUSKALTZAINDIA. 1985 Euskal Gramatika. Lehen Urratsak-I. Iruñea:
Euskaltzaindia.

229



A. ELORDIETA ALZIBAR

EUSKALTZAINDIA. 1993. Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna.
Bilbo: Euskaltzaindia.

FERNANDEZ, B. 1997. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. EHU-
UPVko doktorego tesia. EHU-UPV Argitalpen Zerbitzua, Leioa.

GRIMSHAW, J. eta S. VIKNER. 1992. "Obligatory Adjuncts and the
Structure of Events". In E. Reuland eta W. Abraham (arg.) Knowledge and
Language II: Lexical and Conceptual Structure. Dordrecht: Kluwer, 145-159.

HOEKSTRA, T. 1984. Transitivity. Grammatical Relations in Government-
Binding Theory. Dordrecht: Foris.

IATRIDOU, S. 1990. "About AgrP". Linguistic Inquiry 21, 551-577.

JACKENDOFF, J. 1972. Semantic Interpretation in Generative Grammar.
Cambridge, Mass: MIT Press.

KAYNE, R. 1984. Connectedness and Binary Branching. Dordrecht:
Foris.

—1994. The Antisymmetry of Syntax. Cambridge, Mass: MIT Press.

LAENZLINGER, C. 1998. Comparative Studies in Word Order Variation.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

LARSON, R. 1985. "Bare NP Adverbs". Linguistic Inquiry 16, 595-621.

—1988. "On the Double Object Construction ". Linguistic Inquiry 19,
335-391.

LONZI, L. 1991. "Il Sintagma Avverbiale". In L. Renzi & G. Salvi (arg.)
Grande Grammatica italiana di Consultazione II. Tormo: Rosenberg and
Sellier, 341-412.

MAHAJAN, A. 1990. The A/A-bar distinction and Movement Theory. Tesi
doktorala, MIT.

MCCONELL-GINET, S. 1982. "Adverbs and Logical Form". Language 58,
144-184.

NEELEMAN, A. 1994. Complex Predicates. Tesi doktorala. University of
Utrecht.

OSA, E. 1990. Euskararen Hitzordena komunikazio zereginaren arabera.
Tesi doktorala. EHU-UPV Argitalpen Zerbitzua, Leioa.

PESETSKY, D. 1995. Zero Syntax. Cambridge, Mass: MIT Press.

230



MODUZKO ADBERBIOAK ETA ADBERBIOEN ARTEKO HURRENKERAZ

POLLOCK, J.-Y. 1989. "Verb Movement, Universal Grammar and the
Structure of IP". Linguistic Inquiry 20, 365-424.

RIJK, R.P. de . 1969. "Is Basque S.O.V? Fontes Linguae Vasconum 1, 319-
351. [Ikus halaber de Rijk (1998) De Lingua Vasconum: selected writings.
ASJU -ren gehigarriak, XLIII, 13-38. EHU-UPV, Bilbao].

SPORTICHE, D. 1988. "A Theory of Floated Quantifiers and Its
Corollaries for Constituent Structure". Linguistic Inquiry 19, 425-449.

STOWELL, T. 1983. "Subjects across Categories". The Linguistic Review 2:
285-312.

STROIK, T. 1990. "Adverbs as V-sisters". Linguistic Inquiry 21, 654-661.

TRAVIS, L. 1988. "The Syntax of Adverbs". McGill Working Papers in
Linguistics: Special Issues on Comparative Germanic Syntax, 280-310.

ZABALA, I. 1993. Predikazioaren Teoriak Gramatika Sortzailean
(Euskararen kasua). EHUko doktorego tesia.

ZABALA, I. eta J.C. ODRIOZOLA 1994. "`Adjektiboen' eta `adberbioen'
arteko muga zehatzik eza". ASJU XXVIII-2, 525-541.

ZWART, J.-W. 1993. Dutch Syntax. Tesi doktorala, University of
Groningen.

231


