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ΛΑ ΛΟΧΥΖΙΟΝΕ ∆ΕΛΛΑ ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ∆Ι ΧΟΜΠΛΕΜΕΝΤΟ ΙΝ ΧΟ∆ΙΧΕ

ςΙΕΝΝΑ

Ιλ ριχερχατορε πυο∋ σχεγλιερε φρα δυε αλτερνατιϖε, θυανδο ϖυολε εσαµιναρε λα στορια

δελλα λινγυα: ο σι εσαµινα ι µονυµεντι λινγυιστιχι ιν υν περιοδο φινο α υν χερτο πυντο ��

α χαυσα δ∋εστενσιονε �� σοµµαριαµεντε, ο σι εσαµε ι τυττι δατι δι υν µονυµεντο δι

λινγυα. Ιν θυεστα δισσερταζιονε φρα δυε αλτερνατιϖε σι φα αϖαντι θυεστ∋υλτιµο σολυζιονε.

Νελλα δισσερταζιονε ιο εσαµινο ιλ τεστο δελ Χοδιχε ςιεννα δαλ σεχολο Ξς, χηε

χοντιενε ιλ φραµµαντο δελλα ταρδυζιονε δι Βιββια. Ι ϖερβι ε ι νοµι δι θυεστο χοδιχε σονο

ελαβορατι δα Σ. ΚℑΡΟΛΨ, µα λυι ηαννο εσαµινατο θυεστι ελεµεντι δαλ πυντο δι ϖιστα

µορφογεολογιχο (χφρ. ΚℑΡΟΛΨ, Α Βχσι Κ⌠δεξ νψελϖτανα, Ακαδµιαι Κιαδ⌠, Βυδαπεστ,

1965: 9), ε νον ε∋ σινταττιχο. Θυεστα δισσερταζιονε ϖυολε χοµπλεταρε ιλ θυεστο λιβρο χηε σι

τραττα ι προβλεµι µορφογεολογιχο.

Λ∋ογγεττο δελλα δισσερταζιονε δυνθυε ρεπρεσενταρε γλι ελεµεντι χηε φυνζιονανο χοµε

υν χοµπλεµεντο νελλε φρασε.  Λ∋αυτορε ϖυολε λυµεγγιαρε λε χορρελαζιονι δι θυεστι

ελεµεντι γαραµµατιχο, ϖυολε ρεπρεσεταρε λο σϖιλυππο, χηε σι πυο∋ δοχυµενταρε νελλα

Χοδιχε, ετ ϖυολε ριµεττερε ιν λυχε ιλ προπορζιονε δεγλι ελεµεντι διφφερεντι.

Ιλ τεστο ε∋ δαλ σεχολο Ξς. περχιο∋ ι προβλεµι δελλα διστινζιονε δεγλι ελεµεντι λινγυιστιχι

ε∋ µολτο ιµπορταντε, χιοε∋ νελλα λινγυα υνγηερεσε σι πυο∋ αχθυισταρε υνα ροταζιονε ιν φαττο

δελλο σϖιλυππο δεγλι χοµπλεµεντι.

∆εφινιρε υνο−υνο ελεµεντο νον ε∋ φαχιλε χοµπιτο, ιν µοδο παρτιχολαρε νον, σε σι τραττα

ιλ τεστο δι στορια δελλα λινγυα. Ιν ταλ χασο σι δεϖε φαρε ϖαλερε νον σολο θυελλο µοδο δι

ϖεδερε χηε σερϖε δι ρισολϖερε ι προβλεµι δελλα διστινζιονε µα ανχηε ινολτρε γλι ελεµεντι

ε∋ νεχεσσαριο µεττερε ιν ραππορτο χον αλτρι δατι δι Χοδιχε, ετ λ∋αναλιζζατορε δεϖε χηιαµαρε

ιν σοχχορσο λα συα χοµπετενζα συππλεµενταρε Γλι υοµινι λα προχυρα χοµπετενζα

συππλεµενταρε χον λα χονοσχιµεντο δελλα λεττερατυρα σπεχιαλε, χον λο στυδιο δεγλι αλτρι

τεστι, ετ χον λα ριϖελαζιονε δελλο σφονδο στοριχο�σοχιαλε (χφρ. ΦΟΡΓℑΧΣ, 1996).



Λα χατεγορια δι χοµπλεµεντο νελλα λινγυα

Νοστρε λινγυιστε ιν πιυ∋ µοδι σπιεγανο χοµε σι σϖολγε ιλ χορσο δι φορµαζιονε δελ

χοµπλεµεντο χοµε χατεγορια δι λινγυα. Χονφροντανδο λε οπινιονι, νοι ποσσιαµο φισσαρε:

σεββενε νον χονοσχιαµο ιλ χορσο δελλα τρασφορµαζινε δι στρυττυρα σογγετιϖο�πρεδιχατιϖο,

λα ρισυλτατο δι χυι ε∋ ιλ χοµπλεµεντο, νοι ποσσιαµο διρε χηε ιλ χοµπλεµεντο πιυ πρεστο φυ

υν χοµπλεµεντο πρεδιχατιϖο.

Λα σεπαραζιονε δελ χοµπλεµεντο δαλλα στρυττυρα σογγετιϖο�πρεδιχατιϖο συχχεσσο∋ για∋

ταντι ταντι αννι αδδιετρο. Μα νοι παρλιαµο δελ χοµπλεµεντο χοµε λα παρτε δελ δισχορσο

νελλα δεσχρζιονε δι γραµµατιχα υνγηερεσε σολο δα 1857. Ιν θυελ τεµπο υσχιτα∋ ιλ λιβρο δι

ΑΝΤΑΛ ΓΨΥΡΙΤΣ δι χυι ιλ τιτολο ε∋: Σιντασσι περ υσο σχολαστιχο ετ χασαλινγο. Ιν θυεστο

λαϖορο ΓΨΥΡΙΤΣ σχριϖε περ λα πριµα ϖολτα δελ χοµπλεµεντο χοµε λα παρτε δελ δισχορσο.

Λ∋ εσπερεσσιονε δελ χοµπλεµεντο χοµε λα παρτε δελ δισχορσο ε∋ µολτο σϖαριατο ανχηε

δαλ πυντο δι ϖιστα λεσσιχολογια ε ανχηε δαλ πυντο δι ϖιστα µορφολογια. Ιλ χοµπλεµεντο σι

ρεαλιζζα νελλα στρυττυρα διϖερσο ετ χον λα παρτεχιπαζιονε δι παρτε δι δισχορσο ϖαριο. Λα

φυνζιονε δελλα παρτε δι δισχορσο �� χηε σερϖε δι εσπριµερε ιλ χοµπλεµεντο �� νον ε∋

χαµβιατο σοσταντιαλµεντε δαλλ∋εποχα δει νοστρι µονυµεντι λινγυιστιχι δι πιυ∋ πρεστο, ετ λα

χατεγορια δελ χοµπλεµεντο σι ε∋ φορµατο ιν θυελ τεµπο. Ιλ χοµπλεµεντο πυο∋ εσσερε νελλα

προποσιζιονε υνγηερεσε:

�� ιλ σοσταντιϖο (ι προνοµι σοσταντιϖι) χον συφφισσο ο ιλ σοσταντιϖο (ι προνοµι σοσταντιϖι)

ποσποσιζιοναλε, 

�� ιλ νοµε σενζα συφφισσο

�� λ∋ αγγεττιϖο  (ι προνοµι αγγετιϖαλι) χον συφφισσο ο λ∋ αγγεττιϖο  (ι προνοµι αγγετιϖαλι)

ποσποσιζιοναλε,

�� λ∋ ινφινιτο

�� ιλ πατιχιπιο

�� ιλ γερυνδιο

�� γλι αϖϖερβι

�� προνοµε περσοναλε χοµε αϖϖερβιο



�� ιλ χοµπλεµεντο σι πυο∋ εσσρερε θυαλυνθυε παρολα χον συφφισσο ο ποσποσιζιοναλε σε λα

φυνζονα χοµε υν σοσταντιϖο.

Νελλε φρασε ιλ χοµπλεµεντο πυο∋ νοµιναρε ιλ λυογο, ιλ τεµπο, ιλ µοδο ετχ. δι αττο, δι

αζιονε ε δι εσιστενζα, ο ιλ στατο δι σογγεττο, δι ογγεττο, µα  πυο∋ εσσερε ανχηε

χοµπλεµεντι ασεµαντιχο, χιοε∋ λα ρεγγενζα.

Νελλα µια δισσερταζιονε, δοϖε πρεσεντο γλι ελεµεντι δαλ πυντο δι ϖιστα φυνζιοναλε

ινϖοχανδο ΚΕΣΖΛΕΡ (2000: 426) ανχηε ιο παρτε δαλλα ρελαζιονε δει µεµβρι δελλα

στρυττυρα, µα ιο φαχχιο ϖεδερε λα ρεγγενζα ασεµαντιχο ε δοϖε σι πυο∋ ριχονοσχερε λα

ρελαζιονε σεµαντιχο λα∋ λα βασε δελλα χλασσιφιχαζιονε ε∋ τρε χατεγορι: ιλ χοµλεµεντο δι

λυογο, ιλ χοµπλεµεντο δι τεµπο ε ιλ χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα. Ιο φαχχιο θυεστο,

περχηε∋ νελλα δισσερταζιονε αϖϖιχινανδο δαλ λατο δελγλι στρυµεντι δελ µανιφεσταζιονε δι

χοµπλεµεντο ε νον ηο ϖολυτο εσαµιναρε λα θυεστιονε δελλα ρεγγενζα ϖερβαλε.

Γλι στρυµεντι δελ µανιφεσταζιονε δι χοµπλεµεντο ιν Χοδιχε ςιεννα

1. Λα στρυττυρα δεγλι ελεµεντι γραµµατιχαλι χηε σερϖονο δι εσπριµερε µανιφεσταζιονε

δι χοµπλεµεντο �� χοµε λ∋αββιαµο δεττο σοπρα �� ε∋ µολτο σϖαριατο ανχηε δαλ πυντο δι

ϖιστα λεσσιχολογια ε ανχηε δαλ πυντο δι ϖιστα µορφολογια. Νελ χορσο δελλα στορια δι λινγυα

υνα παρτε δεγλι στρυµεντι δελ µανιφεσταζιονε δι χοµπλεµεντο µοστρα σταβιλιτα∋, υν αλτρα

παρτε ινϖεχε σι ριϖαλυτα. Ι τιπι δελ µανιφεσταζιονε δι χοµπλεµεντο σι σονο φορµατι περ ιλ

τεµπο δει µονυµεντι λινγυιστιχι, µα ιλ µανιφεσταζιονε δι χοµπλεµεντο χονχρετο

προσεγυι ε δυρα ιν θυελ γιορνι. Λ∋αϖϖερβι διϖεντανο ποσποσιζιονε ανχηε ιν θυελ γιορνι.

Α χαυσα δει φαττι πρεχιτατι ε∋ νεχεσσαριο α οχχυπαρσι προµινεντεµεντε δελλε θυεστιονι

δελ διφφερενζιαµεντο. Νοι αββιαµο βισογνο δελ χριτεριο διφφερεντε δαλγλι στρυµεντι δελ

µανιφεσταζιονε δι χοµπλεµεντο περ δεχιδερε γλι ελεµεντι.

2. Ιλ χοµπλεµεντο ε∋ εσπρεσσο δαι νοµι δι συφφισσο. Λα θυεστιονε δελ

διφφερενζιαµεντο δι συφφισσο τοχχα δυε προβλεµι δαλ πυντο δι ϖιστα δελ νοστρο τεµα: δα

υνα παρτε λα θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο δι συφφισσο �� ποσποσιζιονε, δ∋αλτρα παρτε λα

θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο δι συφφισσο  σεγναχασο � φορµατιϖο. Ιλ πριµο προβλεµα



ε∋ οριγιναριο δελλα λινγυα στορια, ιλ σεχυνδο προβλεµα δεριϖα δαλ µοδο διφφερεντε δελλα

δεσχριζιονε δι λινγυα.

Εσαµινανδο λε δυε χατεγοριε λινγυε νοι υσιαµο ι χριτερι δι ΚΛℑΡΑ ΚΟΡΟΜΠΑΨ χηε

µεττε περ ισχριττο νελ λιβρο σιντετιχο χηε πορτα ιλ τιτολο Α µαγψαρ νψελϖ τρτνετι

νψελϖτανα. Λει υσα ι χριτερι µορφογεολογιχι σεγυι: �ιλ διϖενταρε µονοσιλλαβο; αρµονια

ϖοχαλιχα; λο σχριϖερε ιν υνα παρολα. (Θυεστι χριτερι σονο στατι ιν χορρελαζιονε χον λα

διµινυζιονε δ∋αχχεντο, µα θυεστο φαττορε νον σονο ποτυτο περχεπιρε διρετταµεντε, σολο

λε συε χονσεγυενζε �� ι χριτερι µορφογεολογιχι δι σοπρα �� λο δενοτανο)� (ΚΟΡΟΜΠΑΨ,

1991: 290).

Ιλ συφφισσο σολλεϖα λε θυεστιονι δι διφφερενζιαµεντο νον σολο ιν ρελαζιονε δι συφφισσο �

ποσποσιζιονε �� χοµε λ∋αββιαµο δεττο σοπρα ��, µα ανχηε ιν ρελαζιονε δι συφφισσο ��

συφφισσο νελλα δεσχριζιονε δι λινγυα. Θυεστα προβλεµα δεριϖα σοπρατυττο δαλ µοδο

διφφερεντε δελλα δεσχριζιονε δι λινγυα, χιοε∋ ιν θυελ δεχεννιο σχορσι παρεχχηι ηα

ριορδινατο λε χορνιχι τεορετιχηε δελλ σιστεµα δι χασο υνγηερεσε (χφρ. ΑΝΤΑΛ, 1961;

ΜΑϑΤΨΙΝΣΖΚΑϑΑ, 1967; ℑΓΟΣΤΟΝ, 1971; ΚΙΕΦΕΡ, 1987, 1998). Μα πιυ∋ ραγιονι1 ϖι σι

οππονγονο χηε νοι χονσιδερινο θυεστι σεγναχασι χοµε γλι φορµατιϖι, ε χοσι∋ θυεστι

                                                          
1 ΚΙΕΦΕΡ, ακι αζ ∨ϕ µαγψαρ νψελϖτανβαν α 247. ολδαλον ηατ〈ροζ⌠σζ⌠−κπζ!κετ µυτατ βε, � τϖεν

ολδαλλαλ ελ!ττε �, αµικορ αζ εγψεσ τολδαλκτπυσοκ ϕελλεµζ! σαϕ〈τοσσ〈γαιτ τ〈ργψαλϕα γψ φογαλµαζ:
�Μ〈σρσζτ αζ εγψβ κριτριυµοκ αλαπϕ〈ν εγψρτελµ∀εν κπζ!νεκ µιν!σλ! ηατ〈ροζ⌠ι τολδαλκοκατ (πλ. αζ −
(Α)ν τολδαλκοτ: φορρ⌠+ν, µελεγ+εν, πιροσ+αν) ισ ραγνακ κελλ τεκιντεννκ µιϖελ εζεκ α ηατ〈ροζ⌠ι
τολδαλκοκ µινδιγ σζ⌠αλακζ〈ρ⌠κ� (1998:197). 2. Α ηατ〈ροζ⌠σζ⌠κ κελετκεζστ τ〈ργψαλ⌠ σσζεφογλαλ⌠
µυνκ〈βαν ∆. ΜℑΤΑΙ νεµ εµλτ ολψαν εσετετ α νψελϖτρτνετ σορ〈ν, αµικορ ηατ〈ροζ⌠σζ⌠ αλαπσζ⌠+κπζ!
καπχσολατ〈β⌠λ κελετκεζεττ ϖολνα (1991: 401−432; 1992α: 570−660), εηηεζ αζονβαν φελττλενλ σζκσγεσ
ηοζζ〈τενννκ ∆. ΜℑΤΑΙ αζον µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ, ηογψ �τερµσζετεσεν β〈ρµιλψεν τ!ηζ ϕ〈ρυλ⌠ β〈ρµιλψεν ραγ,
αµελψ αζ αδοττ τϖν κπεσ µεγσζιλ〈ρδυλνι, ϕ σζ⌠τ〈ρι σζ⌠τ ηοζ λτρε, ολψαντ, µελψνεκ σζ⌠φαϕα ισ ϕ
(µελλκνϖ στβ. ηελψεττ ηατ〈ροζ⌠σζ⌠). Α ραγσζιλ〈ρδυλ〈σ τεη〈τ φυνκχιον〈λισαν ολψαν, µιντ α κπζσ, αζαζ
σζ⌠αλκοτ〈σι µ⌠δνακ τεκιντηετ! αζ αλαπνψελϖ κορα ⌠τα ναπϕαινκιγ (ϖ. ΒΕΡΡℑΡ: ΜΝψΤ. 341−2)� (∆. ΜℑΤΑΙ,
1992β: 203). Εββ!λ αζονβαν νεµ κϖετκεζικ αζ, ηογψ α ηατ〈ροζ⌠σζ⌠κ µεγαλκοτ〈σ〈βαν ρσζτ ϖεϖ!
τολδαλκοκατ κπζ!κνεκ τεκιντσκ. Ηα εζ γψ λεννε, ακκορ α ρενδσζερσζερ∀σγ ελϖτ φιγψελεµβε ϖϖε,
ϖαλαµεννψι ηατ〈ροζ⌠ι ϖισζονψ κιφεϕεζσρε σζολγ〈λ⌠ ραγυνκ εσετβεν αλακιλαγ εγψβεεσ! ραγοτ, ιλλετϖε
κπζ!τ κελλενε φελττελεζννκ. Μ〈ρπεδιγ αζ εγψικ νψελϖσζνκνεκ σεµ ϕυτ εσζβε, ηογψ αζ ιττ/οττ νϖµ〈σι
ηατ〈ροζ⌠σζ⌠κ −τ−ϕτ κπζ!νεκ τεκιντσε, ϖαγψ εσετλεγ φελττελεζζε, ηογψ κορ〈ββαν α νψελϖτρτνετ φολψαµ〈ν
νεµχσακ εγψ −τ εσετραγ λτεζεττ, ηανεµ εµελλεττ εγψ ϖελε αλακιλαγ εγψβεεσ! −τ ηατ〈ροζ⌠σζ⌠−κπζ! ισ. 3.
Μιϖελ α ηατ〈ροζ⌠σζ⌠−κπζσ προβλµ〈ϕα ηανγσλψοζοτταν α µελλκνεϖεκηεζ (σζ〈µνεϖεκηεζ) ϕ〈ρυλ⌠
τολδαλκοκ καπχσ〈ν µερλ φελ, γψ ελλενρϖκντ εµλτηετϕκ µγ µεγ ∆ΕΜΕ µελλκνϖραγοζ〈σρα
ϖονατκοζ⌠ αζον µεγ〈λλαπτ〈σ〈τ ισ, ηογψ �αζ ινδοευρ⌠παι νψελϖεκ ναγψ ρσζβεν εγψεζτετ! φυνκχι⌠ϕ
µελλκνϖραγοζ〈σι ρενδσζερτ λ〈τυνκ, σ εµιαττ α ηατ〈ροζ⌠νακ µελλκνϖβ!λ ϖαλ⌠ µεγαλκοτ〈σα κπζσνεκ
σζ〈µτ, µιϖελ κιεσικ α µελλκνϖι (εγψεζτετ!) ραγοζ〈σ φυνκχι⌠σκϕ〈β⌠λ. Α µαγψαρβαν ϖισζοντ εγψεζτετ!
φυνκχι⌠ϕ µελλκνϖι ραγοζ〈σι ρενδσζερ νινχσεν, σ γψ α µελλκνϖβ!λ αλακυλτ ηατ〈ροζ⌠ι φορµ〈κ
ραγοσακνακ τεκιντηετ!κ (∆ΕΜΕ: 1969: 159).



ελεµεντι προβλεµατιχο  � χηε σονο τενυτι περ σεγναχασι δα ΑΝΤΑΛ (1961),

ΜΑϑΤΨΙΝΣΖΚΑϑΑ (1967) ε ℑΓΟΣΤΟΝ (1971) ΚΙΕΦΕΡ (1987, 1998), ε σιµιλε α φορµατιϖο δα

ΒΕΡΡℑΡ σ ΒΑΛΟΓΗ (2000) � νον σονο αννοϖερατι τρα γλι φορµατιϖι, µα χοντο νελ

νυµερο δει σεγναχασι. Τενγο ιν χοντο δελ αϖϖερβιο θυεστι ελεµεντι χηε χι σονο χασο

ινδιϖιδυαλε, σι σονο στραχχιατι πιυ∋ ο µενο δαλ χατεγορια οργιναλε. 

3. Ιλ χοµπλεµεντο ε∋ εσπρεσσο δαι νοµι ποσποσιτιοναλι. Λα ποσποσιζιονε �� σεχονδο

δεφινιζιονε �� �ε∋ υνα παρτε δελ δισχορσο χηε αππαρτιενε αλλα χατεγορια δι πρεποσιζιονε, ε∋

ινδεχλιναβιλε ε νελλε φρασε σεγνα λο σπεχιαλε ραππορτο λεγατο α δετερµινατο δελ

χοµπλεµεντο δι σινταγµα αϖϖερβιαλε� (ΣΕΒΕΣΤΨ⊃Ν, 1965: 8−9). Νελ χορσο δελλα στορια δι

λινγυα λα χατεγορια δελ ποσποσιζιονε πυο∋ εσσερε ιν χονταττο νον σολο χολ γρυππο δι

πρεποσιζιονε, µα �� χοµε υνα λεξεµα αυτονοµο �� ανχηε χον γλι αϖϖερβι, χον ι πρεφισσι

ϖερβαλι ε χον ι νοµι δι σιφφισσι.

Ιλ διφφερενζιαµεντο δελλα χατεγορια δι ποσποσιζινε ετ λ∋αϖϖερβιο ε∋ υν χοµπιτο σεµπλιχε

ρελατιϖαµεντε. ∆αλ πυντο δι ϖιστα φυνζιοναλε ινφαττι λ∋αϖϖερβιο ε∋ εθυιϖαλεντε νον αλλα

ποσποσιζιονε, µα αλλα ρελαζιονε ποσποσιζιοναλε περ χονσεγυενζα �λ∋αϖϖερβιο ε∋ υνα

ινδιπενδεντε φορµα λινγυιστιχο, ε λα ποσποσιζιονε ε∋ υνα φορµα λεγατα: νελλα σινταγµα

αϖϖερβιαλε σι τροϖα σολο χολλεγανδο χον υνα παρολα ινδιπενδεντε� (ΣΕΒΕΣΤΨ⊃Ν, 1965:

13).

Λα ποσποσιζιονε ε ιλ πρεφισσο ϖερβαλε ποσσονο χονχιδερε δαλ πυντο δι ϖιστο φορµαλε.

Νοι ποσσιαµο ανχηε τροϖαρε ι χριτερι δελ διφφερενζιαµεντο δελλε δυε χαταγιριε νελλα

µονογραφια δι ΣΕΒΕΣΤΨ⊃Ν σεχονδο χηε: �ιλ πρεφισσο ϖερβαλε σι χολλεγα στρετταµεντε αλλα

σιγνιφιχαζιονε δελ ϖερβο, δετερµινα λα συα σιγνιφιχαζιονε διρετταµεντε, χοµε υν

αϖϖερβιο. Λα ποσποσιζιονε αππαρτιενε αλλα σφερα δ∋αττραζιονε δι νοµε, χον χυι ε∋

συβορδινατα αλ ϖερβο� (ΣΕΒΕΣΤΨ⊃Ν, 1965: 14).

Λα προβλεµα δελ διφφερενζιαµεντο δι ποσποσιζιονε εδ ι νοµι δι συφφισσο διϖεντα πιυ∋

χηιαρο, σε νοι αχχεττιαµο λ∋οποινιονε σεχονδα χηε νον λα ποσποσιζιονε νασχε, µα λα

ρελαζιονε ποσποσιζιοναλε οριγινα δα υνα χοστρυζιονε γραµµατιχαλε δελλα φρασε, ε ποι λα

ποσποσιζιοναλε διστραε. Νελ χορσο δελλ∋ εϖολυζιονε λινγυιστιχα σονο σεµπρε ι νοµι δι

συφφισσο δι χυι νοι ποσσιαµο τενερε χοντο χοµε γλι ελεµεντι τρανσιτοριο δαλλα χατεγορια

δει νοµι δι συφφισσο αλλα χατεγορια ποσποσιζιοναλε. �Λα προϖα δεχισιϖα ε∋ χηε ιλ



σιγνιφιχατο χορρελατιϖο διϖεντα ιλ πριµο, γλι ασπεττι χοντενυτι πασσανο ιν σεχονδα λινεα, ε

λα ρελαζιονε σινταττιχα χοι νοµι χολλεγατι σι οφφυσχα� (ΣΕΒΕΣΤΨ⊃Ν, 1965: 15). Ε∋

νεχεσσαριο διφφερενζιαρε σολο γλι ελεµεντι χηε µοστρανο ιλ τιπο τρανζιτοριο, χηε χοµινχια

α διϖενταρε λα ποσποσιζιονε, µα νον αρριϖα αλλα χατεγορια δελλα ποσποσιζιονε.

4. Ιλ χοµλεµεντο ε∋ εσπρεσσο δαλ αϖϖερβιο. Λα χατεγορια δελ αϖϖερβιο ε∋

προβλεµατιχο ανχηε ρισπεττο αλλα συα δεφινιζιονε. Φρα λε δεφινιζιονι ριλεϖανδο λα

δεφινιζιονε δι ∆. ΜℑΤΑΙ διλυχιδο θυεστα χατεγορια λινγυιστιχα. Σεχονδα λει: �Λ∋αϖϖεριβιο

ε∋ υν χοµπλεµεντο χηε διϖεντα λα παρτε δελ δισχορσο, ιν χυι λ∋εδιφιχαζιονε

µορφογεολογιχα πιυ∋ ο µενο σι ε∋ οφφυσχατο ο ιλ σιγνιφιχατο διϖεντα ιλ βλοχχο� (∆. ΜℑΤΑΙ,

1992β: 207).

Λα θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο σι ε∋ σολλεϖατα δα δυε παρτε. ∆α υνα παρτε σι δεϖε

διφφερενζαρε λα χατεγορια δελ αϖϖερβιο δα υν τιπο δελλε στρυττυρε πρεχεδεντι, χιοε∋ δαι

νοµι δι συφφισσο, δ∋αλτρα παρτε σι δεϖε διστινγυερε δαλλε θυελλε χαταγοριε χηε διϖεντανο,

χιοε∋ δαλλε ποσποσιζιονι, δαι πρεφισσι ϖερβαλι ε δαλλε παρολε µοδιφιχατιϖε.

Α προποσιτο δι υνα παρτε δελ αϖϖερβιο ε∋ λεγιττιµο σολλεϖαρε λα θυεστιονε δελ

διφφερενζιαµεντο, χιοε∋ ε∋ νεχεσσαριο εσαµιναρε δα θυανδο ποσσιαµο τενερε ιν χοντο υν

ελεµεντο για∋ δ∋αϖϖερβιο ε νον δελ νοµε δι συφφισσο.

∆. ΜℑΤΑΙ ηα ελαβορατο υνα σιστεµα δει χριτερι δελ διφφερενζιαµεντο χηε δα υνα µανο

α διφφερενζαρε αχχαντο α υτιλιζζαζιονε δελλα νορµα δι σιστεµα ε δελ µοδο δι ϖεδερε

φυνζιοναλε (∆. ΜℑΤΑΙ, 1992β).

Σεχονδα συα χοσταταζιονε λ∋ελεµεντο χοντεσο ε∋ για∋ αϖϖερβιο ο στα ιν ϖια περ

διϖενταρε αϖϖερβιο, σε περ εσεµπιο λα διϖισιονε µορφογεολογιχο ε∋ χεσσατο ο στα ιν ϖια

περ χεσσαρε   περχηε∋ ι συοι ελεµεντι νον σονο υσατι, ο στα ανδανδο ιν δισυσο ο λα ραδιχε

(π.ε. ρεγγελ), ο ιλ σεγνοχασο (π.ε. ολδαλτ, ρµεστ, φολψτον, εγψεδλ, ϕ⌠λ, ργτν), ο

αµβιδυε (π.ε. ηανψαττ, τστντ, ργϖεστ, ιµντ), ο λα ρελαζιονε δει µορφεµι δεϖια δαλ

υσατο, ο ιλ χονγιυνγιµεντο δελ ραδιχε ε σεγναχασο περδε µοβιλιτα∋ (π.ε. ηαζα, ρενδκϖλ).

Σι πυο υσαρε νον σενζα λιµιτι (µα σι πυο υσαρε!) ιλ χριτεριο σεγυε: νελ αϖϖερβιο ιλ συφφισσο

ε∋ ιµπερµυταβιλε: µα χι σονο γλι αϖϖερβι ιν χυι λα σταβιλιζζαζιονε δελ συφφισσο σι πυο

ρεαλιζζαρε χον ι συφφισσι διϖερσι δι χυι ε∋ ρισυλτατο λε ϖαριετα∋ µορφογεολογιχα π.ε. χοµε

ϕελεσεν : ϕελεσλ ∋κλνσεν∋, βιζονψ〈βαν : βιζονψ〈ϖαλ ετχ. χι σονο χασι, θυανδο λα παρολα



πυο∋ διϖιδερε χηιαραµεντε, µα χον χυι νον σι χοµβινα λα διϖισιονε δελ σιγνιφιχατο, χιοε∋

φορµα δελλα παρολα , σι σονο στραχχιατι πιυ∋ ο µενο δαγλι ελεµεντι οργιναλι (π.ε. η〈τρα,

κσ!ν, ϕονναν ∋ισµτ∋). 

Λα δεχλιναβιλιτα∋ ε∋ ανχηε υν πυντο δα ϖιστα δελ διφφερενζιαµεντο (νον σι πυο φορµαρε

ιλ συπερλατιϖο υνα παρολα χοµε ιλ νοµε ϖερβαλε), λ∋αϖϖερβιο πυο∋ χοµβιναρσι χον υν αλτρο

σεγναχασο (ελλενβεν), ο χον συφφισσο φορµατιϖο (ελλενεζ).

Σι δεϖε τενερε χοντο δι φρεθυενζα δελλα παρολε εσαµινατα. περχηε∋ θυεστο φαττο

αϖϖανταγγια λ∋οφφυσχαµεντο, ε δεφινιρε φορµα δελλα παρολα χοµε υνα παρολα λεσσιχαλε.

Σι δεϖε τενερε χοντο δελ φαττο χηε υν∋αϖϖερβιο διϖεντα λα ποσποσιζιονε, ιλ πρεφισσο

ϖερβαλε, λα παρολα µοδιφιχατιϖα ε σε σι πυο∋ διµοστραρε ταλε υσο, αλλορα λα φορµα δι

σεγναχασο ε∋ φαττο χονσιδεραρε χοµε λ∋αϖϖερβιο.

Λ∋αϖϖερβιο ε∋ σεµπρε ιλ χοµπλεµεντο νελλε φρασε ε χοσι∋ νον ε∋ διφφιχιλε σεπαραρε λα

πρεσενζα ιν χυι λα παρολα εσαµινατα ε∋ σογγεττο (αλλορα λα παρολα ε∋ υνα παρολα αµβιγυο

υσανδο χοµε υν σοσταντιϖο) ο αττριβυτο (ε αλλορα ε∋ αγγεττιϖο).

Νοι ποσσιαµο υσαρε φρα χριτερι δι σινταττιχο ιλ χριτεριο σεγυε: λ∋αττριβυτο νον πυο∋ σταρε

(σολο ιλ χοµπλεµεντο) δαϖαντι αλλ∋ αϖϖερβιο ε γενεραλµεντε νεανχηε λ∋αρτιχολο.

Υσαρε θυεστι χριτερι νον ε∋ φαχιλε χοµπιτο νεανχηε νελλα λινγυα δι ογγι, ε γλι υσαρε ε∋

πιυ∋ διφφιχιλε νελ τεστο δι στορια δελλα λινγυα. Περχηε∋ γλι ελεµεντι εσαµινατι ιν ϖια περ

διϖενταρε λ∋αϖϖερβιο, νον σι πυο∋ διστινγυερε λα χατεγορια δελ αϖϖερβιο δαλλα χατεγορια

δελλε στρυττυρε πρεχεδεντι.

 ∆εντρο ι τιπι δελ αϖϖερβιο εσιστονο λε φασι δαι ∀φοσσιλι∀, αττραϖερσο αγλι ελεµεντι µενο

χονσολιδατο ε αλ ινιζιαρο δ∋αϖϖερβιο φινο αγλι ελεµεντι χηε σι χοµπορτανο σιµιλε

αλλ∋αϖϖερβιο. (∆. ΜℑΤΑΙ, 1992β: 201−202; ΚΕΣΖΛΕΡ, 2000: 209)

Ι χριτερι σεγυι σι σερϖε δι σολλεϖαρε ιλ χοµπλεµεντο δαλ πρεφισσο ϖερβαλε: ιλ πρεφισσο

ϖερβαλε πυο∋ αλλαχχιαρσι χον πιυ∋ ϖερβο, ιλ πρεφισσο ϖερβαλε φα περφεττο ιλ ϖερβο σενζα

σιγνιφιχατο δι διρεζιονε, ε ιλ πρεφισσο ϖερβαλε φα νασχερε λα µοδιφιχαζιονε δελ σιγνιφιχατο

δελ ϖερβο (∆. ΜℑΤΑΙ, 1971: 6, 1992β: 206; ΚΕΣΖΛΕΡ, 2000: 211).

Λα φυνζιονε σινταττιχο, λα χολλοχαζιονε δελλε παρολε ε ι ραππορτι δελ αχχεντο δαννο υνα

µανο α διφφερενζιαρε λ∋αϖϖερβιο ε δαλλα χονγιυνζιονε (∆. ΜℑΤΑΙ, 1992β: 206;

ΚΕΣΖΛΕΡ, 2000: 211). Ιλ χαµβιο δελλα παρτε δελ δισχορσο σπεσσο φα νασχερε χηε υνα



παρολα αµβιγυο Μα ∆. ΜℑΤΑΙ οσσερϖα χηε, �λ∋αϖϖερβιο προνοµιναλε ρελατιϖο  �� χηε

σονο λε χονγιυνζιονι νελλε φρασε �� αππαρτιενε αλλα χατεγορια δαλλα παρτε δελ δισχορσο

ινχροχιατο χιοε∋ σονο ασσιεµε λ∋αϖϖερβιο ε λα χονγιυνζιονε (∆. ΜℑΤΑΙ, 1992β: 206).

∆ιφφερενζιαρε λ∋αϖϖερβιο δαλλα παρολα µοδιφιχατιϖο νον ε∋ φαχιλε χοµπιτο, �� σενζα

χοµπετεζιονε δι λινγυα �� παρτιχολαρµεντε νον ε∋ φαχιλε εσαµινανδο υν τεστο δι Ξς. Νοι

αδοπεριαµο ι χριτερι δι ΝΡΑ ΚΥΓΛΕΡ, χηε σονο φαττα νασχερε σιντετιζζανδο ι ρισυλτατι

δελδε ριχερχηε αντεχεδεντε. Λει αλλινεα νοϖα πυντι δι ϖιστα εσαµινατι: 1. Σε ιλ ελεµεντο

εσαµινατο πυο∋ εσσερε υνα παρτε δελλα στρυττυρα σινταττιχο? 2. Σε σι πυο∋ αλλαργαρε? 3. Σε

ρισπονδε αλλα δοµανδα χοµπλετιϖο? 4. Σε ρισπονδε αλλα δοµανδα χοµπλετιϖο, ιν χυι νον

φιγυρα προπριο σε? 5. Σε σι πυο∋ σοστιτυιρε λ∋αρτιχολο? 6. Σε σι πυο∋ νεγαρε? 7. Ριλεϖανδο

χοµε υνα προποσιζιονε πρινχιπαλε ο τρασφορµανδο, ε∋ ελεµεντο χονγιυντιϖο δελλα

προποσιζιονε σεχονδαρια 8. Σενζα θυεστο ελεµεντο σε σι χαµβια λα µινυζιοσιτα∋ δελλα

αφφερνατιϖα ο δελλα ραππρεσενταζιονε δελλα ρεαλτα∋, εϖεντυαλµεντε σε λα στρυττυρα δελλα

φρασε σι αϖαρια? 9. Σε σι τροϖα νελλα φρασε θυαλυνθυε? ∆αι ρισποστι νοι ποσσιαµο µεττερε

περ ισχριττο χηε νοι ποσσιαµο δαρε ρισποστο νεγατιϖο σολο αλλα δοµανδα 4. Μα ιν

οπποσιζιονε δι θυεστο λα απρολα µοδιφιχατιϖα ρισπονδε αλλα δοµανδα δετερµιναβιλε, λα

παρτιχελλα νεγατιϖα πυο∋ σταρε σολο δοπο δι λει, νον σι πυο∋ νε χρεαρε υνα προποσιζιονε

πρινχιπαλε γενεραλµεντε σι σεγρεγα δαλλα φρασε, σι πυο∋ διρε ιντερροµπενδο θυεστι, νον σι

τροϖα νελλα φρασε θυαλυνθυε ε νον σι πυο∋ αλλαργαρε θυεστι (ΚΥΓΛΕΡ, 2000: 300−01, ϖ.

µγ ΚΕΣΖΛΕΡ, 2000: 211).

Ι χριτερι δι ΚΥΓΛΕΡ σι ε∋ πρεπαρατο χονϖαλιδανδο ι πυντι δι ϖιστα δελλα γραµµατιχα

δεσχριττιϖα, µα ιλ συο µετοδο � υσανδο λα χοµπετενζα συππλεµενταρε � αιυτα µολτο

εσαµιναρε λα δοχυµενταζιονε δι στορια λινγυιστιχο.

5. Ι προνοµι περσοναλι αϖϖερβιαλι. Θυεστα χατεγορια σολλεϖα νον λα θυεστιονε δελ

διφφερενζιαµεντο δεγλι ελεµεντι, µα χ∋ε∋ ιλ προβλεµα ιλ λυογο δελ τυττο χατεγορια νελλα

στρυττυρα δι λινγυα, χιοε∋ δοϖε σι δεϖε τρατταρε δαλλα χατεγορια ∀ι προνοµι περσοναλι

αϖϖερβιαλι∀ φρα γλιλ αϖϖερβι ο φρα ι προνοµι. Σεγυενδο ∆. ΜℑΤΑΙ χηι τογλιε δαγλι αϖϖερβι

θυεστα χατεγορια. νεανχη∋ιο τενγο ιν χοντο δελλα χατεγορια αϖϖερβιαλε, νελλα δισσερταζιονε

θυεστα χατεγορια σι ε∋ τραττατο ιν υν χαπιτολο ινδιπενδεντε.



6. Λα θυεστιονε δελλα χατεγορια δι γερυνδιο (−ϖα/−ϖε −ϖ〈ν/−ϖν). Λα θυεστιονε δελ

διφφερενζιαµεντο δι γερυνδιο τοχχα δυε προβλεµι δαλ πυντο δι ϖιστα δελ νοστρο τεµα,

περχηε∋ ιλ χαµβιο δελλα παρτε δελ δισχορσο δελλα θυεστα χατεγορια ε∋ ιν χορρελαζιονε ο δι

χαµβιο δελλα παρτε δελ δισχορσο δελ γερυνδιο ο δελλ∋αϖϖερβιο. Νελ συο σαγγιο ΚΛℑΡΑ

ΛΕΝΓΨΕΛ (1989) σεγυενδο ιλ µετοδο δελλα αναλισι παραλελλα, ε υσανδο ιλ µετοδο δελλα

τρασφορµαζιονε ϖερβαλε, ιλ µετοδο δελ συππλεµεντο, ιλ µετοδο δελλα συρρογαζιονε ε λα

δοµανδα δελλα χολλοχαζιονε δελλε παρολε σεπαρα λα χατεγορια δελ γερυνδιο δαλλε

χονσεγυενζι ποσσιβιλι. Λει σοµµα ι χριτερι δελ διφφερενζιαµεντο δελ γερυνδιο ανχηε νελ

λιβρο δι Γραµµατιχα υνγηερεσε (Α µαγψαρ γραµµατικα). Τραττανδο ιλ διφφερενζιαµεντο

δελ γερυνδιο ε λ∋αϖϖερβιο λει δετερµινα θυανδο υν γερυνδιο διϖεντα λ∋αϖϖερβιο αλλορα

χεσσα ιλ χοντενυτο ϖερβαλε, νον σι πυο∋ τρασφορµαρε ιλ ϖερβο νελ σιγνιφιχατιϖο οριγιναλε,

ποσσιαµο χαµβιαρε γλι αϖϖερβι δι χυι σονο λα φορµα δι γερυνδιο χον γλι αϖϖερβι σινονιµι

ο  χοι νοµι δι συφφισσο, ε ιλ γερυνδιο διϖεντατο λ∋αϖϖερβιο περδε λε συε ραγγενζι, ε νον ηα

ιλ σιγνιφιχατιϖο χρονοµετριχο (ΛΕΝΓΨΕΛ, 2000: 244). Ιλ γερυνδιο πυο∋ διϖενταρε λα

πρεποσιζιονε χοσι∋: λα παρολα µοδιφιχατιϖα, λα ποσποσιζιονε, ιλ πρεφισσο ϖερβαλε. Σεχονδα

ΛΕΝΓΨΕΛ θυεστο χορσο ε∋ συχχεσσο ιν δυε πασσο ιν χυι ιλ πριµο γραδο ε∋ χηε ιλ γερυνδιο

διϖεντα ινοργανιχο, ιλ σεχονδο γραδο διϖεντα πρεποσιζιονε (1989: 214). Υνα παρτε δελ

δισχορσο ινοργανιχο διϖεντα λα παρολα µοδιφιχατιϖα σε φυνζιονα χοµε υν ελεµεντο

χονγιυντιϖο νελ χοντεστο, ε αλλορα ο λα παρτε δελλα στρυττυρα/δελλα παρολα ινιζιαλε ο σι

ριεµπε δελ χοντενυτο µοδαλε ε διϖεντα λα παρολα µοδιφιχατιϖο. Θυανδο ιλ γερυνδιο

διϖεντα λα ποσποσιζιονε ο λα χονγιυνζιονε αλλορα λα φυνζιονε γραµµατιχαλε δελ γερυνδιο

διϖεντα µοναρχα. Ιλ γερυνδιο διϖεντα λα ποσποσιζιονε σολο ιν υνα στρυττυρα ιν µοδο χηε

ιλ γερυνδιο χοµπλεσσο περδε ιλ χοντενυτο δελλα δεσιγνα ιδεογραφιχα ε διϖεντα ιλ

χοµλεµεντο γραµµατιχαλε δελ συο χοµπλεµεντο οριγιναλε. (ΛΕΝΓΨΕΛ, 1989: 194−213,

2000: 245). 

7. Ι πυντι δι ϖιστα σεµαντιχο σι φαννο αϖαντι θυανδο δεχιδιαµο σε υν ινφινιτο

φυνζιονα χοµε ιλ χοµπλεµεντο ο νον.

Θυανδο ιο ραππρεσεντο γλι ελεµεντι χηε σερϖονο δι εσπριµερε ιλ χοµπλεµεντο, ιο υσο

ι χριτερι δι σοπρα, µα εσαµινο γλι ελεµεντι νον σολο πυντο δι ϖιστα δελ λυογο νελλα

στρυττυρα, µα ανχηε δαλ πυντο δι ϖιστα µορφολογια ε δαλ πυντο δι ϖιστα φυνζιοναλε.



Ι ρισυλτατι φιναλε 

Φονδανδο ι πυντι δι ϖιστα δελ διφφερενζιαµεντο δελλε χατεγοριε, αππλιχανδο ιλ µετοδο

δελ αναλισι παραλελλο, τενενδο χοντο δι δατι δελ χορπο εσαµινατο, φαχενδο ϖαλερε λα νοστρα

χοµπετενζα συππλεµενταρε, νοι ποσσιαµο φισσαρε ι σεγυεντι δαι χοµπλεµετι δι Χοδιχε

ςιεννα: 

1. Νελλα Χοδιχε ςιεννα γλι ελεµεντι σεγυεντι φυνζιονανο χοµε υν συφφισσο: −λ, −υλ/−λ;

−ν (−ον/−εν/−ν; −αν/−εν); −ϖ〈/−ϖ, −(σ)τ χηε ηαννο οργινατο δαι συφφισσι πριµι, γλι

ελεµεντι σεγυεντι σονο νατι χον αχχυµυλαµαντο δει συφφισσι: −ντ, −ιγ(−λαν/−λεν),

−στυλ/−στλ, µα ιν χοδιχε νον χι σονο ι νοµι χον συφφισσο −στυλ/−στλ, χι σονο σολο ι

προνοµι χον συφφισσο −στυλ/−στλ ετ υν προνοµο πιυ∋ συφφισσο −στυλ/−στλ νον ε∋ ιλ νοµε δι

συφφισσο, µα λ∋αϖϖερβιο. Νελλα λινγυα υνγηερεσε ι συφφισσι ποσσονο ρενδερε οριγινε ανχηε

δαλλε ποσποσιζιονι. Νελλα χοδιχε εσαµινατα ταλε συφφισσι χι σονο: −βαν/−βεν, −βα/−βε,

−β⌠λ/−β!λ, −ρτ, −ηοζ/−ηεζ/−ηζ, −νακ/νεκ, −ν〈λ/−νλ, −ρ⌠λ/−ρ!λ, −ρα/−ρε, α −τ⌠λ/−τ!λ −ϖαλ/−ϖελ.

Ιλ χοµπορταµεντο δι συφφισσο −κντ σοµιγλια αλ συφφισσο −στυλ/−στλ. Νελλα χοδιχε νον χι

σονο νον χι σονο ι νοµι χον συφφισσο −κντ, χι σονο σολο ι προνοµι χον συφφισσο −κντ ετ

υν προνοµο πιυ∋ συφφισσο  −κντ νον ε∋ ιλ νοµε δι συφφισσο, µα λ∋αϖϖερβιο.

2. Ιλ διφφερενζιαµεντο δελλα χατεγορια δι ποσποσιζιονε σολλεϖα πιυ∋ προβλεµι: δα υνα

παρτε λα θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο δι συφφισσο �� ποσποσιζιονε, δ∋αλτρα παρτε λα

θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο δι λ∋αϖϖερβιο �� ποσποσιζιονε, ετ φιναλµεντε λα θυεστιονε

δελ διφφερενζιαµεντο δι ποσποσιζιονε �� ιλ νοµε δι συφφισσο. 

Ιν χονσιδεραζιονε δι θυαντο σοπρα νοι χονστατιαµο: νελ χορπο ετ ιν περιοδο εσαµινατο

γλι ελεµετι σεγυεντι σταννο γιυστο διϖεντανδι δαλ χατεγορια δι ποσποσιζιονε ιλ συφφισσο:

κππεν; κορον ∼ −κορ; σζρν (−σζρ), µα σι χοµπορτανο ανχορα πιυττοστο χοµε υνα

ποσποσιζιονε.

Νελλα χοδιχε χι σονο λα ποσποσιζιονε δι οριγιναριο δελ γερυνδιο: µεγϖ〈λϖα (−τ!λ),

φογϖα( −τ!λ),  φογϖα (−ν〈λ). ∆ι φρα γλι ελεµεντι λα ποσποσιζιονε µεγϖ〈λϖα (−τ!λ) σι

χοµπορτα ινογνι χασο χοµε υνα ποσποσιζιονε. Ιλ ελεµεντο φογϖα (−τ!λ) σι χοµπορτα χοµε



υνα ποσποσιζιονε σολο ιν υνα παρτε δι πρεζενζα. Ιλ ελεµεντο φογϖα (−ν〈λ) �� χηε σι τροϖα

σολο υνα ϖολτα νελ τεστο �� σι χοµπορτα σολο σιµιλε αλλα ποσποσιζιονε.

Νελ χορπο εσαµιναο χ∋ε∋ υν ελεµεντο χηε σι χοµπορτα σιµιλε αλλα ποσποσιζιονε, µα

ογγι για∋ νον φυνζινα χοµε ποσποσιζιονε ιν θυελ φορµα ετ ανχηε νελλα χοδιχε σι τροϖα

σολο τρε ϖολτε. Θυεστο ελεµεντο ε∋: σζ〈µ〈βα.

Λα ποσποσιζιονε νλκλ(ν) �� χηε ηα οργινατο χον λα µοδοφιχαζιονε δελ χονφινε δι

παρολε �� σι χοµπορτα ιν µοδο παρτιχολαρε. Θυεστο ελεµντο ιν ϖιστα δι φορµα στα γιυστο

οριγινανδο, µα ιν ϖιστα δι φυνζιονε σι χοµπορτα χοµε υν ποσποσιζιονε.

Φυορι δελλε χατεγοριε πρενοµινατι γλι ελεµεντι σεγυεντι �� χον λε συε ραδιχι  ��

σερϖονο δι εσπριµερε ιλ χοµπλεµεντο: αλ⌠λ, αλαττ, αλ〈; 〈λταλ; ελ!λ, ελ!ττ, ελειβε; ελϖ!λ,

ελϖ (ελϖεττ); ελλεν; φελ!λ, φελ; (φλττ ∼) φελεττ; κϖλ; κζιβε; κζλ κζττ (κζ);

κζεπεττ; κρλ; µγλ, µγττ, µγ; µελλεττ;  µιαττ; σζεριντ; υτ〈ν; βελλ (−ν), κζελ

(ϖµιηεζ).

3. Ανχηε λα χατεγορια δελ αϖϖερβιο σολλεϖα λα θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο. Σι δεϖε

δεµαρχαρε λα χατεγορια δελ αϖϖερβιο δα υνα παρτε δαι νοµι δι συφφισσο δ∋αλτρα παρτε δαλλε

στρυττυρε χονσεγυενζα, περχηε∋ λ∋αϖϖερβιο διϖεντα υν χονγιυνζιονε, υν πρεφισσο, υνα

παρολα µοδιφιχατιϖα. Λα δισσερταζιονε νον σι τραττα δαλλε στρυττυρε χονσεγυενζα, µα σολο

ρεπρεσεντα γλι αϖϖερβι.

4. Λα δισσερταζιονε σι τραττα ιν υν χαπιτολο ινδπενδεντε �� ιν βασε αλλα οπινιονε ∆.

ΜℑΤΑΙ �� ι προνοµι περσοναλε δ∋αϖϖερβιο, χιοε∋ θυεστι ελεµεντι σι χοµπορτονο χοµε ι

προνοµι ε νον χοµε αϖϖερβιο. Θυι, ιν ρισυλτατο φιναλε ιο ϖορρει σολλεϖαρε υν µοµεντο δα

θυεστα χατεγορια: ιλ ελεµεντο �κζεπεττεµ� σι χοµπορτα υνανιµεντε χοµε υν προνοµο

περσοναλε δ∋αϖϖερβιο ιν βασε αι δατι δι χοδιχε ε νον ε∋ ιν ϖια φορµαζιονε, χοµε αφφερµα

Γ. ςΑΡΓΑ ιν χαπιτολο δι Προνοµι δελ λιβρο χηε πορτα ιλ τιτολο Α µαγψαρ νψελϖ τρτνετι

νψελϖτανα (χφρ. Γ. ςΑΡΓΑ, 1992:475).

5. Λα θυεστιονε δελ διφφερενζιαµεντο σολλεϖα µενο προβλεµα ιν φαττο δελ γερυνδιο.

Μα ιν θυαλθυε χασο σι ε∋ δοϖυτο χονϖαλιδαρε ι πυντι δι ϖιστα δελ διφφερενζιαµεντο ιν

ασπεττο δι γερυνδιο �� αϖϖερβιο περ εσεµπιο ιλ ελεµεντο �νψιλϖ〈ν�.

6. Λ∋ ιφινιτιϖο δι χυι ηα ιλ συφφισσο νελλα λινγυα υνγηερεσε �−νι�, νον σολλεϖα λε

θυεστιονι δελ διφφερενζιαµεντο, λα συα φυνζιονε ρισυλτα σε νοι λ∋ εσαµιαµο  νελλε φρασε.



7. Νελ τεστο δι χοδιχε ηο τροϖατο ινσοµµα 9529 δατι χηε σερϖε δι εσπριµερε θυαλχηε

χιρχοστανζα δι χοµπλεµεντο. Ι θυεστι δατι χονσιδερανδο λε χατεγοριε δελ

διφφερενζιαµεντο, σι διϖιδονο χοµε σεγυε:

ιλ νυµερο δελ νοµε σενζα συφφισσο ε∋: 18

ιλ νυµερο δει νοµι δι συφφισσο ε∋: 5818

ιλ νυµερο δει νοµι ποσποσιζιοναλι ε∋: 718

ιλ νυµερο δεγλι αϖϖερβι ε∋: 1302

ιλ νυµερο δει προνοµι περσοναλι δ∋αϖϖερβιο ε∋: 993

ιλ νυµερο δελ γερυνδιο (−ϖα/−ϖε −ϖ〈ν/−ϖν) ε∋: 582

ιλ νυµερο δελ ινφινιτο (−νι) ε∋: 98

8. Γλι ελεµεντι δι σοπρα δελ Χοδιχε ηο εσαµινατο νον σολο φαχενδο ϖαλαρε ι πυντι δι ϖιστα

λεσσιχολογια ε ι πυντι δι ϖιστα µορφολογια, µα ανχηε ι πυντι δι ϖιστα φυνζιοναλε. Γλι

ελεµντι σι διϖιδονο δαλ πυντο δι ϖιστα φυνζιοναλε χοµε σεγυε: 1. ιλ νοµε σενζα συφφισσο

δι χυι ιλ νυµερο ε∋ 18, δυε ϖολτε φυνζιονα χοµε χοµπλεµεντο δι τεµπο, 16 ϖολτε

εσπριµε χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα. 2. Ιλ πιυ∋ φρεθυεντα φρα δελλο

στρυµεντο εσπρεσσιϖο ε∋ ιλ νοµε δι συφφισσο δι χυι ιλ νοµε ε∋ 5818 νελ χοδιχε. 1777 ϖολτε

φυνζιονα χοµε χοµπλεµεντο δι λυογο, 440 ϖολτε χοµε ιλ χοµπλεµεντο δι τεµπο, 2665

ϖολτε εσπριµε χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα, 936 ϖολτε µα φυνζιονα χοµε

υνα ρεγγενζα. 3. Ιλ νυµερο δελ νοµε ποσποσιζιοναλε ε∋ 718, χηε ε∋ πιυ∋ µενο �� χιρχα

λ∋οτταϖα παρτε �� δι νυµερο δελ νοµε δι συφφισσο. Ιλ νοµε ποσποσιζιοναλε φυνζιονα χοµε

χοµπλεµεντο δι λυογο 307 ϖολτε, χοµπλεµεντο δι τεµπο 80 ϖολτε, εσπριµε

χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα 235 ϖολτε ε φυνζιονα χοµε υνα ρεγγενζα 96

ϖολτε. 4. Ιλ νυµερο δεγλι αϖϖερβι ε∋: 1302. Λ∋αϖϖερβιο εσπριµε χοµπλεµεντο δι λυογο

204 ϖολτε, χοµπλεµεντο δι τεµπο 558, ε χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα 540

ϖολτε. 5. Ιλ νυµερο δει προνοµι περσοναλι δ∋αϖϖερβιο ε∋: 993 δι θυεστο εσπριµε

χοµπλεµεντο δι λυογο 276, χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα  234, ε ιλ νυµερο

δι ρεγγενζα ε∋: 483. Θυεστα φορµα νον σερϖε δι εσπριµερε  ιλ χοµπλεµεντο δι τεµπο. 6. Ιλ

γερυνδιο (χον αφφισσο �−ϖα/−ϖε, −ϖ〈ν/−ϖν�) ε∋ ιλ χοµπλεµεντο νελλε φρασε δελ τεστο

εσαµινατο ινσοµµα 582 ϖολτε. 179 ϖολτε φυνζιονα χοµε υν χοµπλεµεντο δι τεµπο, 403

ϖολτε εσπριµε χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα. 7. Λ∋ινφινιτιϖο δι χυι ιλ νυµερο



ε∋ 98, 50 ϖολτε εσπριµε χοµπλεµεντο δι αλτρα χιρχοστανζα αστραττα, 48 ϖολτε µα ε∋ λα

ρεγγενζα.


