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Päivityksiä 

• Kolmannen persoonan omistusliitteet tulisi lukea 

 

 a-né ’hänen’   (ennen a-ni) 

 bé ’sen, niiden’  (ennen bi) 

 

Evidenssiä: 

• Omistusliitettä {be} ei koskaan kirjoiteta bí = /bi/. Sen sijaan 

varianttia be6            (PI) tavataan. 

• Omistusliitteen edeltäessä {ane} ergatiivia {e} se kirjoitetaan 

uussumerissa a-né-e, mikä viittaa vokaalinpidentymään {anē}. 

Jos loppuvokaali olisi /i/, plene-kirjoitus näyttäisi todennäköi-

sesti muodon a-ni-ì tai a-ni-i (vrt. {ab-zi.zi+e} > ab-zi-zi-i} 



Päivityksiä 

• Ekvatiivin tunnus on {gen} gen7. Ennen {gin} gin7. 

 

Evidenssi: 

• gen7 = syllabisesti yleensä ge-en eikä gi4-in.  

• Myöhäiset babylonialaiset kirjoitusmuodot /i/:llä ehkä 

akkadilaisten sekaannus, koska /e/ marginaalinen 

foneemi. 

• gen7 on tavumerkki äännejonolle /gen/. Esimerkkinä 

erisnnimi ba-zi-ge-en ~ ba-zi-gen7 (Jagersma 2010: 

203). 



Adverbiatiivi (1/2) 

• Adverbiatiivi {eš} on ehkä oikea sijamuoto 

 

 

 

 

 

 

• Evidenssi: saĝ-e-éš, zid-dè-éš jne. viittaavat että 

morfeemi on vokaalialkuinen eikä terminatiivi {še}, vrt. 

saĝ-šè, zid-šè. 

• šè = éš, mutta adverbiatiivi kirjoitetaan joskus eš  



Adverbiatiivi (2/2) 

• Zólyomi (2016) ei pidä adverbiatiivia sijana 

• Ehkä laina akkadin adverbijohtimesta {iš} 

• Voi sulkea nominilausekkeen, joten se on hierarkkisesti 

samalla tasolla muiden sijamuotojen kanssa. 

• Näkyy kausaalisissa sijapäätteissä {ak+eš} = ke4-éš 

 

 



Adnominaalinen ablatiivi 

• Ablatiivi on muinoin ollut adnominaalinen alkuperää 

ilmaiseva sija 

• Esim. dnanše nin9 sirara-ta-ĝu10 (Cyl A II: 2, 18; II: 27) 



Partisiipit ja infinitiivit 

• I ajaton partisiippi 

• II hamtun partisiippi 

• III marûn partisiippi 

• IV marûn toinen partisiippi 



Partisiippirakenteet 

• Partisiippi on aina pääsanan attribuutti! 

• Rakenteen pääsana voi olla joko: 



Partisiippirakenteet 2 

• Subjekti tai epäsuora objekti voi olla elliptinen. 

 

 



Infinitiivirakenteet 

• Infinitiiviä ja partisiippia ei voi erottaa toisistaan 

morfologisesti. 

• Infinitiivirakenteessa kaikki verbimuotoon liittyvät 

morfeemit viittaavat tähän itseensä. 

 

 



Ajaton infinitiivi ja partisiippi 

• Kuvaa pääsanan ominaisuutta geneerisesti 

• Ei viittaa mihinkään todelliseen tapahtumaan 

 

 

 

 

 

 



Ḫamţun partisiippi ja infinitiivi {H+’a} 

• Kuvaa statiivia tai mennyttä aikaa 

 

 

 

 

 

 



Meš-ane-pada-rakenne 

• Vaihtaa pääsanan subjektista objektiin 

 

 

 

 

 

 

• Uussumerissa MAP korvataan usein agentiivisella 

genetiivillä: 

 

 



Marûn partisiippi ja infinitiivi {M+ed} 

• Kuvaa käynnissä olevaa tai tulevaa tapahtumaa 



Marûn partisiipin erikoisrakenteita 

• Marûn partisiippi ja kopula ilmaisee välttämättömyyttä 

• Marûn partisiippi negatiivissa {nu} ilmaisee 

mahdottomuutta 

 



Marûn infinitiivin direktiivi 

• Infinitiivin futuuri {M+ed+e}: dù-dè rakentamaan, 

rakentaakseen, rakentamisen johdosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marun infinitiivin lokatiivi {M+ed+’a} 

• Ilmaisee, mihin liittyen jokin tapahtuu: dù-da 

’rakentamista koskien, rakentamiseen liittyen’ 

 

 

 

 

 

 

• Kirj. Hän puhui minulle temppelistään (é-a-né) (sen) 

rakentamista koskien (dù-da) 

 



Infinitiivirakenteiden määräisyys 

• Ajaton: bàd dù  

• ”linnoituksen rakentaminen (= linnoittaminen” 

• Ajaton genetiivi: bàd-a dù-bé  

• ”(tietyn) linnoituksen rakennusprosessi (ottamatta kantaa 

aikaan)”  

• Marû: bàd dù-e(d)  

• ”(tietyn) linnoituksen rakentaminen (tällä hetkellä) 

• Ḫamţu: bàd dù-a  

• ”(tietyn) linnoituksen rakentaminen (menneisyydessä)” 



Transitiivisen partisiippilausekkeen 

vastineet 

• Hyvin yleinen rakenne lú é dù-a on usein 

monitulkintainen 

• Kaikkia käytetään vapaassa vaihtelussa merkityksessä 

’temppelin rakentanut mies’ 

 

 

 



Sivulauseet 

• Sivulauseen verbi on yleensä nominalisoitu {’a} 

 

 ba-tud-en  ’minä synnyin’ 

 ba-tud-en-na  ’se, että synnyin’ 



Relatiivilause 

• Sivulause nominalisoidaan 

• Sivulause saa sijan sen mukaan, mikä tämän rooli 

päälauseessa on 

 

 [SIVULAUSE] + {’a}  [PÄÄLAUSE] 

 

 



Esimerkki 

 ’Kuningas, joka rakensi temppelin, kuoli’ 

 

• Lauseenvastike: 

 

 lugal é dù-a  ba-uš 

 ’temppelin rakentanut kuningas kuoli’ 



Temporaalilause 

• Käytetään sivulauseen pääsanana ajanmääreitä ud,  

en-na tai eĝer, jotka ovat lokatiivissa, terminatiivissa tai 

ablatiivissa. 



Kausaalilauseet 

• Muodostetaan joko pääsanoilla mu tai bar, jotka ovat 

terminatiivissa. Sivulause toimii näiden 

genetiiviattribuuttina. 

 

 

 mu lugal-e é nu-dù-a-šè  é nu-dù-am 

 ’koska kuningas ei rakentanut temppeliä…’ 

 

 {mu … nu+n+dù+Ø+’a+ak+še} 



Kausaalilauseet 

• Voidaan muodostaa myös ilman pääsanaa genetiivin ja 

adverbiatiivin yhdistelmällä {ak+eš} 

 

 

 lugal-e é nu-dù-a-aš é nu-dù-am 

 ’koska kuningas ei rakentanut temppeliä…’ 

 

 {nu+n+dù+Ø+’a+ak+eš} 

 



Ns. konjunktiolause 

• Tavataan yleensä joko verbien dug4 tai zu täydennyksinä. 

 

 lugal-e é in-dù-a ma-an-dug4 

 ’hän sanoi minulle, että kuningas rakensi temppelin’ 

 

 ma-ra-an-dug4-ga mu-ù-zu 

 ’tiedän, että hän sanoi sinulle sen’ 

 



Kopula sivulauseissa 

• Vain itsenäinen kopula voidaan nominalisoida 

 

 lugal zíd ì-me-a la-bá-uš 

 ’Kuningas, joka oli oikeudenmukainen, ei kuollut’

  

• Joskus saatetaan käyttää kaksoislausetta 

 

 lugal zid-àm  la-ba-uš 

 ’Kuningas oli oikeudenmukainen. Hän ei kuollut’ 


