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Split-ergatiivisuus verbeissä 

• Persoonaprefiksien ja –suffiksien funktio riippuu siitä, onko 
verbi marû- vai ḫamṭu-konjugaatiossa. 

 

 

 

 

 

 

 

• Lauseenjäsenten sijamerkintä noudattaa kuitenkin 
ergatiivijärjestelmää! 



Esimerkki 

 mu  e šub  en 

 

 ḫamṭu sinä pudotit minut 

 marû  sinut pudotin minä 



Intransitiivitaivutus 

• Ḫamṭussa käytetään pelkkiä suffikseja. 

• Marûn intransitiivinen persoonataivutus muodostetaan 
ensimmäisellä suffiksisarjalla, sekä preesens-futuurin 
tunnuksella {ed}. 

 

 

 

 

 

 

 

Yksikkö Monikko 

1.p. {en} {enden} 

2.p. {en} {enzen} 

3.p. elollinen {Ø} {eš} 

3.p. eloton {Ø} REDUPL + {Ø} 



Esimerkkejä 

Ḫ ìb-ta-záḫ-en  ’sinä katosit sieltä’ 

 {i+b.ta+záh+en}  {NEUT+ABL+kadota+sinä} 
 

M ìb-ta-záh-dè-en  ’sinä katoat sieltä’ 

 {i+b.ta+záh+ed+en} {NEUT+ABL+kadota+FUT+sinä} 

 



Transitiivitaivutus 

• Käytetään persoonaprefiksejä ja suffikseja 

• Persoonaprefiksit tunnetaan varmasti vain yksikössä 

• Ḫamṭu käyttää sarjaa 1. Marû käyttää sarjaa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morf. Merkitys 

{’} Minä 

{e} Sinä 

{n} Hän 

{b} Se 

Sarja 1 Sarja 2 

{en} Minä 

{en} Sinä 

{Ø} {e} Hän 

{enden} Me 

{enzen} Te 

{eš} {enē} He 



Esimerkkejä 

Ḫ mu-un-ĝar  ’hän asetti sen paikalleen’ 

 {mu+n+ĝar+Ø}  {VEN+hän+asetti+sen} 
 

M mu-ub-ĝá-ĝá  ’hän on asettamassa sitä’ 

 {mu+b+ĝa.ĝa+e} {VEN+sitä+asettaa.asettaa+hän} 



Persoonasuffikseista 

• Muinaissumerissa {en} ja {eš} = e 

• Uussumerissa suffiksin vokaali assimiloituu 

 

 i-ĝen-en  ’menin’ 

 i-du-un   ’menen’ 

 mu-ub-ĝá-ĝá-an ’olen asettamassa sitä’ 

 

 ba-šub-bé-en  ba-šub-bu(-un) ’putosit’ 



Yhteenveto 

 

 



Prefiksiketju 



Konjugaatioprefiksit 

• {mu} ventiivi    

• {ba} ientiivi    

•  {i} neutraali   

•  {a} neutraali-statiivi 

• {al} statiivi 

 

• Huom! {bi} ei ole konjugaatioprefiksi! 

 



Modaalit – Imperatiivi 

• Imperatiivi muodostetaan verbin ḫamţu-vartalosta 

• Esiintyy vain toisessa persoonassa, persoonaprefiksit viittaavat 
aina objektiin. 

• Verbivartalo edeltää persoonaprefiksejä, monikossa voidaan 
käyttää suffiksia {zen}  
 

 mu-ĝar   ’asetit sen ’ 

 {mu+e+ĝar+Ø}  {VEN+sinä+asettaa+se} 
 

 ĝar-ra-ab  ’aseta se!’ 

 {ĝar+a+b}  {asettaa+NEUT+se} 
 

 ĝar-ra-ab-zé-en  ’asettakaa se!’ 

 {ĝar+a+b+zen}  {asettaa+NEUT+se+te} 



Negatiivi nu- 

• Muuttaa verbimuodon kielteiseksi. Voidaan käyttää ḫamţussa ja 
marûssa. 

 

      nu-mu-ub-ta-gi4  ’hän ei palauttanut sitä’  

      {nu+mu+b.ta+n+gi+Ø} {NEG+VEN+ABL+hän+palauttaa+sitä} 

 

• Mikäli negatiivi esiintyy ennen konjugaatioprefiksejä {ba} tai {bi}, 
sillä on allomorfit /la/ ja /li/. 

 

     la-ba-ta-è   ’se ei noussut esiin sieltä’ 

     {nu+ba+ta+è+Ø}  {NEG+IENT+ABL+nousta+se} 



Kohortatiivi ga- 

• Liittyy ḫamţu-vartaloon. 

• Ensimmäisen persoonan imperatiivi. Monikossa käytetään 
suffiksia {enden} 

• Persoonaprefiksit viittaavat aina objektiin. 

 

     ga-ra-ab-dù  ’anna minun rakentaa se sinulle’ 

    {ga+ra+b+dù} {COH+sinulle+se+rakentaa} 

 

    ga-ra-ab-dù-un-dé-en ’antakaa meidän….’ 

    {ga+ra+b+dù+enden} 



Prekatiivi-affirmatiivi ḫa- 

• Saattaa assimiloitua: {ḫa+i}  ḫé, {ḫa+mu}  ḫu-mu 

• Ilmaisee marûssa käskyä tai toivetta, jonka toteutumisesta ei 
ole varmuutta. Ns. deonttinen modaali. 

• Imperatiivin korvike kolmannessa persoonassa 
 

     ḫa-ma-ab-gi4-gi4 ’palauttakoon hän sen minulle’ 

     {ḫa+ma+b+gi.gi+e} {PREC+minulle+sen+palauttaa*2+hän’ 

 

• Ḫamţussa painottaa tapahtuman todenperäisyyttä. Ns. 
episteeminen modaali. 

 

    ḫa-ma-gi4  ’hän palautti sen totisesti minulle!’ 

    {ḫa+ma+n+gi+Ø} {PREC+minulle+hän+palauttaa+sen} 



Prohibitiivi-narratiivi na(n)- 

• Marûssa prohibitiivi. Ilmaisee kielteistä käskyä tai toivetta. 

• Ei esiinny ensimmäisessä persoonassa. 

• Syvämuoto ehkä {nan} 
 

      na-ma-ab-gi4-gi4-in  ”älä palauta sitä minulle!” 

      {na+ma+b+gi.gi+en} {PROH+minulle+sitä+palauta+sinä} 

 

• Ḫamţussa ilmaisee narratiivia, tyypillisesti kertomusten alussa. 

 

      ĝìri nam-mi-gub  ’asettipa hän jalkansa (veneeseen)’ 

      {na+mu+bi+gub+Ø}  {NAR+VEN+LOC+astua+hän} 

 



Vetitiivi ba-ra- 

• Ilmaisee ḫamţussa asiantilan jyrkkää kiistämistä ja marûssa 
lupausta pidättäytyä jostakin. Syvämuoto {bara}. 

 

H ba-ra-na-šúm    ”en ole varmasti antanut sitä hänelle!” 

 {bara+na+’+šum+Ø}    {VET+hänelle+minä+antaa+se} 

 

M ba-ra-na-ab-šúm-en ”vannon, etten aio antaa sitä hänelle” 

 {bara+na+b+šum+en} {VET+hänelle+sitä+antaa+minä} 

 



Käskymodaalien vastakohdat 

Indikatiivi vs. negatiivi {nu} 

• pos:   mu-ĝar  ’hän asetti sen’ 

• neg:  nu-mu-ĝar ’hän ei asettanut’ 

 

Imperatiivi/prekatiivi {ha} + marû vs. prohibitiivi {na} + marû 

• pos:  ĝar-ra-ab ’aseta se!’  

• neg:  na-ab-ĝá-ĝá-an ’älä aseta sitä!’ 

• pos:  ḫu-mu-ub-ĝá-ĝá ’asettakoon hän sen! 

• neg:  na-ab-ĝá-ĝá ’älköön hän asettako sitä!’ 

 



Käskymodaalien vastakohdat 

Kohortatiivi  {ga} + ḫamţu vs. vetitiivi {bara} + marû 

• pos    ga-ab-ĝar  ’aion asettaa sen; anna minun…’ 

• neg    ba-ra-ab-ĝá-ĝá-en ’en aio asettaa sitä;  vannon …’ 

 

Affirmatiivi {ḫa} + ḫamţu vs. vetitiivi {bara} + ḫamţu 

• pos     ḫu-mu-ĝar ’hän asetti sen totisesti’ 

• neg     ba-ra-mu-ĝar   ’hän ei totisesti asettanut sitä’ 



Prospektiivi ù- 

• Ilmaisee tapahtumasarjan ensimmäistä tapahtumaa. 

• Esiintyy vain ḫamţussa. 

• Ennen verbivartaloa /ul/. Syvämuoto epäselvä. 

 

      um-mi-gâr  ’asetettuasi sen siihen’ 

      {u+m+bi+e+ĝar+Ø} {PROS+VEN+LOC+sinä+asettaa+se} 

 

     ù-na-dug4  ’kun olet puhunut hänelle” 

     {u+i+na+e+dug+Ø} {PROS+NEUT+hänelle+sinä+puhua+siitä} 



Harvinaiset modaalit 

Irrealis {nuš} ilmaisee toivetta, jonka toteutuminen on 
mahdotonta.  Voi liittyä marûun tai ḫamţuun. 

 

 nu-uš-ma-šúm  ”kunpa antaisit sen minulle” 

 {nuš+ma+e+šum+Ø} {IRR+minulle+sinä+antaa+sen} 

 

Kontrapunktiivi {ša} on merkitykseltään kyseenalainen. 
Modernin tulkinnan mukaan mahdollisesti kuvaa tekemistä, 
josta kuulijalla ja puhujalla on jo aiempaa tietoa. Liittyy ḫamţu- 
ja marû-vartaloihin. 

 

 ša-ma-šúm  ”hän antoi sen minulle (kuten jo 
    tiesitkin)” 

 {ša+ma+n+šum+Ø} {CON+minulle+hän+antaa+sen} 



Prefiksitaulukko 

 



Dimensionaaliprefiksit 

• Datiivi 

• Komitatiivi 

• Terminatiivi tai ablatiivi 

• Lokatiivi, adessiivi tai obliikvi 

• Dimensionaalit taipuvat persoonassa 

• Komitatiivi, ablatiivi ja terminatiivi taivutetaan prefikseillä 

Morf. Merkitys 

{’} Minä  
 

{da} 

 
 

{ši} 

 
 

{ta} 
{e} Sinä 

{n} Hän 

{b} Se 



Datiivi {ma, ra, nna, ba} 

• Epäsuora objekti 

• Liike kosketuksiin 

• Elollinen {ra}, eloton {e} 

 

 

 

• Hän antoi sen minulle: ma-an-šúm 

• Hän meni temppelille: é-e  im-ma-ĝen 

• Annan sen sinulle:  ma-ra-ab-šúm-en 

Morf. Merkitys 

{ma} Minulle 

{ra} Sinulle 

{nna} Hänelle 

{ba} Sille 

 

DAT KOM ABL/TER LOC/ADE/OBL 



Komitatiivi {da} 

• Ilmaisee jonkin kanssa olemista 

• Ilmaisee tunneverbien syytä 

 

 

• Teit minut iloiseksi  mu-e-da-ḫúl-en 

    (= tulin kanssasi iloiseksi) 

 

• Menin hänen kanssaan ìn-da-ĝen-en 

 

DAT KOM ABL/TER LOC/ADE/OBL 



Terminatiivi {ši}, Ablatiivi {ta} 

• Toistensa vastakohdat 

• Terminatiivi ilmaisee liikettä jotakin kohti 

• Ablatiivi ilmaisee liikettä jostakin pois tai ulos 

 

 

Hän meni temppeliä kohti é-šè  ib-ši-ĝen 

Hän tuli temppeliltä  é-ta ib-ta-ĝen 

 

Hän katsoi temppeliä  igi mu-ši-in-bar 

    (= kuljetti silmän temppeliä kohti) 

 

 
 

DAT KOM ABL/TER LOC/ADE/OBL 



Lokatiivi {ni} ja adessiivi {bi, e} 

• Aina eloton ja viittaa lokatiiviin {’a} 

 

 

 

 

 

Hän astui sisään temppeliin  é-a  in-kur₉ 

Hän vei sen sisään temppeliin  é-a mi-ni-kur₉ 

 

Hän rakensi sen pihalle   kisal-la bí-in-dù 

Se nousi sieltä kaupungin ylle  iri-a ib-ta-e-è 

Lokatiivi ’sisään, sisälle’ Adessiivi ’päällä, päälle’ 

{ni} {bi, e} 

/n/ /b/ 

 

DAT KOM ABL/TER LOC/ADE/OBL 



Obliikvi {mu, ri, nni, bi} 

• Viittaa elottomana direktiiviin {e}, elollisena datiiviin {ra} 

• Ilmaisee jonkin vierelle liikkumista 

• Ilmaisee ”obliikviobjektia” 

 

Hän ohjasi laivan satamaan  kar-e má bí-in-ús 

Hän valloitti kaupungin  iri-e àga-kár bí-in-sig₉ 

 

• Muodostaa kausatiiveja. Obliikvi viittaa siihen olioon tai 
asiaan, joka laitetaan tekemään jotakin 

 

Hän laittoi SINUT rakentamaan sen  mi-ri-in-dù 



Kaavio paikallissijoista 

Päälle   {bi} +  lokatiivi 

Sisälle   {ni} + lokatiivi 

Kosketuksiin  {ba} + direktiivi 

Vierelle  {bi} + direktiivi 

Kohti   {ši} + terminatiivi 



Esimerkkejä 

Sinä {en} tuot sen {b} minulle {ma} sieltä {ta} 

  

 ma-ta-de₆-en 

 ma+bta+b+de₆+en 

 

(Aurinko) nousi sinulle {ra} esiin sieltä {ta} (valon) kanssa {da} 

 

 ma-ra-da-ta-è   (Cyl A V: 20) 

 {mu+ra+da+ta+je+0} 


