
Sumerin peruskurssi – Tentti 11.12.2013 – Vastaukset

1) Käännä teksti

1 dama-ušumgal-an-na Amaušumgalanalle;

en-mete-na Enmetena

énsi lagaški Lagašin hallitsija,

šà pà-da dnanše

Ninĝirsun suurkuvernöörin, Nanšen (sydämeensä) valitsema;5 énsi-gal
dnin-gír-su-ka

dumu en-an-na-túm
Enannatumin, Lagašin hallitsijan poika;

énsi lagaški-ka

lú é-báppir dù-a Ebappirin rakentanut mies (viittaa Enmetenaan)

10 é-gal-uru11
ki-ka-ni hänen Egalurubansa

mu-na-dù hänelle (Amaušumgalanalle) rakensi

kù-sig17 kù-bábbar-ra (ja) kullalla ja hopealla

šu mu-na-ni-tag sen hänelle koristeli (-ni- viittaa lokatiiviin {kù.bábbar+a}).

en-mete-na Enmetena,

15 diĝir-ra-ni hänen jumalansa
dšul-utul-am6 on Šul-utul.

Vapaampi käännös:

"Entemena, Lagašin hallitsija; Nanšen, Ningirsun suurkuvernöörin valittu; Enannatumin, Lagašin 
hallitsijan poika; Ebappirin rakentanut mies; rakensi Amaušumgalannalle hänen Egalurubansa (ja) 
koristeli sen kullalla ja hopealla hänelle. Enmetena, hänen jumalansa on Šul-utul!"

Kommentteja:

Erisnimiä ei tarvinnut analysoida. Osa kuitenkin teki niin ihan hyvällä menestyksellä.

{ama.ušum.gal.an.ak} = "Taivaan/Anin lohikäärmeen äiti"
{é.báppir} = "panimotemppeli"
{é.gal.urubki.ak} = "Urubin palatsi" (URU×KAR2) = uru11(b)

Rivi 5. Sana énsi-gal käännökseksi hyväksyttiin monia vaihtoehtoja: suurruhtinas, ylikuvernööri, 
suur-ensi, yliherra jne. Termi viittaa pikemminkin Nanšeen kuin Entemenaan, mutta tätä ei 
tarvinnut tietää, eikä se oikein käynyt tekstistäkään ilmi.

Rivit 7-8. Tässä oli oleellista huomioida, että Lagašin hallitsija viittaa Enannatumiin, koska 
kaksoisgenetiivi = {dumu en.an.na-túm énsi lagaš+ak+ak}.

Rivi 16. am6 on yks. 3. persoonan kopula "on".

2) Analysoi morfologisesti ja käännä (7p)

a) diĝir-ra-ni-da {diĝir+ani+da} = "jumalansa kanssa"

{ani} = yks. 3. persoonan elollinen omistusliite
{da} = komitatiivi



b) lugal ki áĝ-ĝá-ra {lugal ki áĝ+a+ra} = "rakastetulle kuninkaalle" 

{a} = partisiippi
{ra} = datiivi
verbi on yhdysverbi ki...áĝ 'rakastaa'

c) šag4-ba {šag4+bi+a} = "sen sisällä"

{bi} = eloton 3.p. omistusliite
{a} = lokatiivi

d) dumu lugal-la-ke4-ne {dumu lugal+ak+ene+0} = "kuninkaan pojat"

{ak} = genetiivi
{ene} = monikko
{0} absolutiivi (ei tarvinnut välttämättä laittaa).

Käännös ei ollut "kuninkaiden poika", vertaa dumu lugal-le-ne = {dumu lugal+ene+ak+0}.

e) é-šè mu-ši-sig10 {é+sè mu+b.ši+n+sig10+0} = "hän asetti sen temppeliin/temppelin 

{šè} = terminatiivi
{mu} = ventiivi
{b.ši} = eloton yks. 3. persoonan terminatiivi (pelkkä terminatiivi {ši} kelpasi myös)
{n} = yks. 3. p. agentti. Tähän kävi myös yks. 1. persoona {'} = "minä asetin..."
{0} = yks. 3. p. subjekti

f) iri kug-za {iri kug+zu+a} = "sinun pyhässä kaupungissasi"

{zu} = yks. 2. persoonan omistusliite
{a} = lokatiivi

g) ud dnanše šag4-e ba-pà-da-a {ud nanše+e šag4+e ba+n+pad+0+a+a} = 
"Kun Nanše valitsi hänet sydämeen(sä)" tai "kun hänet valittiin Nanšen toimesta"

{ud ... a+a} = temporaalilause, viimeiset elementit syntaktinen suffiksi {a} ja lokatiivi {a}
{e} = ergatiivi (Nanše)
{e} = direktiivi (šag4-e)
{ba} = ientiivi; passiivi
{n} = yks. 3. p. agentti
{0} = yks. 3. p. subjekti

3) Kerro lyhyesti lihavoitujen affiksien merkitykset. Käännöksistä saa lisäpisteitä (4p)

Käännöksistä sai ylimääräisen pisteen.

a) la-ba-ĝar Negatiivin {nu} allomorfi /la/. Muuntaa verbin kielteiseksi: 
{la+ba+n+ĝar+0} = "sitä ei asetettu"

b) mu-ra-ta-e11 (=tuoda) Ablatiivi-instrumentaali; ilmaisee välinettä tai liikettä pois: 
{mu+ra+ta+n+e11+0+} = "hän toi sen sieltä sinulle"

c) mu-ub-gi4-gi4-dè-en Futuuri {ed}:
{mu+b+gi4.gi4+ed+en} = "minä palautan sen / sinä palautat sen (tulevaisuudessa)"

d) šúm-ma-ni-ib Yks. 3. p. eloton objekti (koska tässä on kyseessä imperatiivi). 
{šúm+ma+ni+b} = "anna se minulle siellä".


