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SISSEJUHATUS
Minu töö eesmärgiks on eesti ja mäemari gerundiumide võrdlemine. Eesti keele
uuemates grammatikates ei kasutata terminit gerundium, oma töös nimetan
siiski kõiki gerundiumina talitlevaid vorme gerundiumeiks.
Käesolev bakalaureusetöö koosneb kolmest peatükist:
1) esimeses peatükis on esitatud eesti des-vormi ning gerundiumi funktsioonis
esinevate vormide tunnused ja nende kujunemine; selle kõrval on antud ka
mäemari keele gerundiumide tunnused ja nende kujunemine;
2) teises peatükis on toodud mäemari keele gerundiumide funktsioonid;
3) kolmandas peatükis on esitatud eesti des-vormi ning gerundiumina esinevate
vormide ja konstruktsioonide vastavusi mäemari keeles.
Esimene peatükk põhineb suurel määral Rätsepa (1954) ja Galkini (1986)
töödel. Eesti keele grammatikas (EKG I) kasutatakse terminit gerundiiv ehk
des-vorm. Mõnikord võivad eesti keeles gerundiumina talitleda mata-vorm,
olles + nud-partitsiip, olles + tud-partitsiip. Konstruktsioonide puhul esineb
gerundiumitarind. Selles peatükis tuuakse viis mäemari gerundiumi tüüpi.
Mari

keeltes

on

gerundiumid

tekkinud

partitsiipidest

ja

mõnede

deverbaalsubstantiivide käändevormidest.
Uurali keeltes on võrdlemisi vähe partitsiipidest tekkinud gerundiume. Mordva
keeltes on olemas gerundium, mis moodustakse –ź sufiksi abil, nt. awarde-ź
‘nuttes’. Sama sufiks on ersa keeles partitsiibi tunnuseks. Handi keeles on
selliseks sufiksiks –man, millel on samaaegselt nii gerundiumi kui ka partitsiibi
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tähendus. Gerundiumi funktsioonis hakati kasutama deverbaalsubstantiivide
käändevorme. Uurali keeltes on selline gerundiumi moodustumisviis laialt
levinud. Paljudes uurali keeltes tekkisid gerundiumid deverbaalsubstantiivide
käändevormidest, vrd. nt. komi gerundimi śornitig-õn ‘rääkides’, pyrõm-õn
‘sisenedes’, mis on deverbaalsubstantiivi instrumentaalikäändevorm; neenetsi
syr-ć ‘vaadates’, manг-ć ‘nähes’, mis on latiivi vorm; lapi girdededd-ijn
‘lennates’, mis on lokatiivi vorm, niidumari tolme-ke ‘(olles) tulnud’, mis on
latiivi vorm. Serebrennikov rõhutab, et neid vorme gerundiumeiks nimetada on
ebatõepärane. Sufiks, mida nimetatakse tingimisi gerundiumitunnuseks, on üks
neist nt.: –tož komis, –toź udmurdis (Serebrennikov 1964:177).
Mäemari keeles võib gerundiumi tunnusele liituda komparatiivsufiks –рак, (–
рäк), possessiivsufiksid ning partiklid. Possessiivsufiksite kasutamine koos
gerundiumiga on iseloomulik teistelegi soome-ugri keeltele. Selline nähtus
esineb näit. mokša ja soome keeles (vt. sellest 1.5.).
Töö esimeses peatükis antud eestikeelsed näited on võetud L. Malli raamatust
(1998) ja ajalehest "Õhtuleht". Mäemarikeelsed näited on võetud ajalehest
“Йäмдõ ли”, mis hakkas ilmuma 1996. aasta jaanuaris.
Töö teises peatükis esitatakse mäemari gerundiumide funktsioone ja ühisverbi
tunnuseid. Mäemari keeles iseloomustavad gerundiumid tegevust, protsessi või
seisundit mingite kvalitatiivsete tunnuste abil või osutavad lauses täiendavat,
põhilisega kaasnevat tegevust, mis võib toimuda peategevusega võrrelduna
üheaegselt, varem või hiljem.
Teise peatüki näitelaused on võetud ajalehest “Йäмдõ ли” ja ajakirjast “У
сем”.
Kolmandas peatükis vaadeldakse eesti gerundiivi ning gerundiumina esinevate
vormide

ja

konstruktsioonide

vastavusi

mäemari

keeles

ning

gerundiumitarindeid.
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Näited on võetud ajalehest "Õhtuleht", L. Malli raamatust (1998) ning J.
Tuuliku novellist “Mälestus” (1961).
See töö võib osutuda abimaterjaliks mäemari keele õppijaile või olla toeks
eestikeelse ilukirjanduse tõlkimisel mäemari keelde.

5

Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus

1. EESTI DES-VORM NING TEISED GERUNDIUMINA ESINEVAD
VORMID JA MÄEMARI GERUNDIUMID. NENDE KUJUNEMINE

Gerundium on verbivorm, millel on nii verbi kui ka adverbi tunnuseid. Ta ei
pöördu ega käändu. Olenevalt tegusõnast, millest ta moodustub, võib
gerundium olla perfektiivne või imperfektiivne. Gerundiumi juures võivad olla
nagu tegusõna pöördevormilgi määrused (adverbiaal) ja täiendid (atribuut).
Gerundiumid lähenevad mõningailt morfoloogilistelt ja süntaktiliselt joontelt
adverbidele. Nagu tavalised adverbid nii esinevad ka nemad sageli mingi
muutumatu

tunnusega,

mis

võib

olla

kas

käändelõpp

või

pelk

gerundiumitunnus. Gerundiumid on verbi adverbiaalsed vormid.

1.1. Eesti gerundiivi ja gerundiumina esinevate vormide tunnused

1.1.1. des-vorm

des-vorm on pöördsõna infiniitne vorm, mis väljendab lause põhitegevusega
samaaegselt kaasnevat ja seda iseloomustavat tegevust. Näiteks:
1) Lõuna ajal tuli velsker hingeldades randa.
2) Poiss hoidis end tuule eest vanamehe selja taha, piiludes sealt merele
altkulmu ja tõsiselt.
3) Ütles velsker katkendlikult ja kiirustades. (Näitelaused on võetud J. Tuuliku

novellist).
Eesti gerundiivi tunnusel on kolm allomorfi: –des, –tes, –es, nt: elades,
vastates, olles. Gerundiivi tunnused on analoogiareeglite abil seotud infinitiivi
allomorfidega. Kui infinitiivis on tunnuseks –ta, siis on gerundiumi tunnuseks –
6
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tes; kui infinitiivis on tunnuseks –da, siis on gerundiumi tunnuseks –des; kui
infinitiivis on tunnuseks –a, siis on gerundiumi tunnuseks –es. Tunnus liitub
aglutinatiivselt vahetult tüvele õppima:õppida → õppides; hakkama:hakata →
hakates; tulema:tulla → tulles (EKG 1995:229).
des-vorm esineb lauses adverbiaalina ja adverbiaalatribuudina (EKG 1995:96).
Näiteid: Süües kasvab isu . Lamades lugemine on silmadele kahjulik.

1.1.2. mata-vorm

Eesti keeles esineb gerundiumina des-vormi kõrval ka mata-vorm. See on
abessiivne infiniitne vorm, näiteks mõtlemata, teadmata, vaatamata. matavorm väljendab sooritamata tegevust. Näiteid:
1) “Kadus ära,” ütles poiss kiikrit silmilt võtmata.*
2) Ta lahkus, mõtlemata tagajärgedele.*
3) Toit jäi söömata.∗
Märkus. Soome keeles esinevad gerundiumi funktsioonides m-lise infiniitse verbivormi adessiiv
malla-, mällä- ja abessiiv matta-, mättä- tunnustega (Rätsep 1954:129). Näiteid:
1) Siinä hän lepäsi, jäsentäkään liikuttamatta, ja veri virtasi päästä ja rinnasta.
‘Seal ta lamas, jäsetki liigutamata, ja veri voolas peast ja rinnast.’
2) Lukemalla oppii.
‘Lugedes õpib.’

1.1.3. nud- ja tud-tarindid

Eesti gerundiivil on kaks ajavormi: oleviku- ja minevikuvorm. Minevikuvormil
on omakorda kaks tegumoelist varianti: aktiiv ja passiiv. Mineviku verbivormid

∗

Näitelaused on võetud J. Tuuliku novellist ja L. Malli raamatust (Mall 1998:26).
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on analüütilised verbivormid. Need verbivormid koosnevad verbi olema oleviku
des-vormist ja aktiivi nud-partitsiibist. Passiivi puhul koosneb mineviku
verbivorm verbi olema oleviku des-vormist ja tud-partitsiibist. Kusjuures
liitvormis des-vormi tunnus liitub abiverbile. (EKG 1995:260) Näiteid:
1) Ta sai doktorikraadi olles kaitsnud oma väitekirja.
2) Olles üksi koju jäetud, oli ta algul nukker.
Tavaliselt jäetakse olema verb siiski ära, mistõttu gerundiumina toimib
partitsiip üksi.
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1.2. Mäemari gerundiumide tunnused
Mäemari keeles on 1) n-, de-tunnuselised gerundiumid, mis iseloomustavad
tegevust, protsessi või seisundit mingite kvalitatiivsete tunnuste abil; 2) mVkV-,
meškõ-, šVlV-tunnuselised gerundiumid aga osutavad lauses täiendavat,
põhilisega kaasnevat tegevust, mis võib toimuda peategevusega võrrelduna
üheaegselt, varem või hiljem.

1.2.1. n-tunnuseline gerundium
(Kыце лимõ
õм анжыктышы деепричасти)
Kõige kasutatuim ja levinuim on instruktiivi gerundium. Selle gerundiumi
tunnus on -n, kirjakeeles -н, -ен, -ын (-õн) nt. тол-ын ‘tulles’, õл-ен ‘elades’.
Ta moodustub -аш infinitiivi tüvest -ын (-õн) sufiksi abil (I konjugatsiooni
verbidest), -ен sufiksi abil (II konjugatsiooni verbidest), nt. лыд-аш → лыд-ын
‘lugedes’, шõнз-äш → шõнз-õн ‘istudes’; пыр-аш → пыр-ен ‘sisenedes’,
ро-аш → ро-эн ‘puid lõhkudes’, и-äш → и-н ‘ujudes’.
Esineb juhtumeid, kus on kasutusel gerundiumi lühivorm. Анг-, ал-, ыл-, ышт-, ешт-, ыж-, ем-, ед–tüvelistel verbidel langeb kolmanda silbi
positsioonilt -ын sufiks ära (Pengitov 1961:252). Nt: нам-ал-Ø толаш (намал-ын толаш asemel) ‘tuua, kaasa tuua’, шыпш-ыл-Ø колташ (шыпш-ылын колташ asemel) ‘üks kord sikutada’, яд-ышт-Ø нäлäш (яд-ышт-ын
нäлäш asemel) ‘pärida, teadust hankida’, якл-ешт-Ø кеäш (якл-ешт-õн
кеäш asemel) ‘maha libiseda’.
n-tunnuselist gerundiumi võib tuletada igast verbitüvest, nt. вäшли-õн ‘vastu
tulles, kokku saades’, таушт-ен ‘tänades’, нäлми-эн ‘tuues’, кемваз-ын
‘kukkudes’, куз-ен-вал-ен кеä “üles-alla minnes”. Ainult ылаш ‘olla’abiverbist
ei saa moodustada n-gerundiumi.
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Mõnikord kasutatakse n-tunnuselist gerundiumi paarikaupa, s.t. gerundium
kordub, nt. вашт-ыл-Ø-вашт-ыл-Ø лишемõт ‘naerdes lähenevad’, мäгр-енмäгр-ен кеä ‘nuttes läheb’. Selline nähtus on omane altai keeltele (Issanbaev
1961:42).
Paariline gerundium väljendab korduvat või kaua kestvat tegevust. Näiteks:
Кечõ õнде кужемõнок кужем-еш.
‘Nüüd läheb päev pikemaks’. (sõnasõnaliselt “pikenedes pikeneb”)
Selles

lauses

verbitüvi

kordub

n-tunnuselise

gerundiumi

vormis

ja

finiitverbivormis. Nähtus on üle võetud türgi keeltest, tšuvaši keelest (Issanbaev
1961:42).
Morfoloogiliselt langeb –n gerundium kokku II mineviku sg. 3.pöörde
verbivormiga. II. minevik on moodustunud –n gerundiumist ja olevik-tuleviku
abiverbi finiitvormist, ыл-аш ‘olla’, mille tüvi on ajalooliselt kadunud
(Pengitov 1961:185, Kangasmaa-Minn 1998:229). Näiteks:

I konjugatsioon: лыдаш ‘lugeda’
afirmatiiv
Sg.1. лыд-ын-ам ‘olen lugenud’

Pl.1. лыд-ын-на ‘oleme lugenud’

Sg.2. лыд-ын-ат ‘oled lugenud’

Pl.2. лыд-ын-да ‘olete lugenud’

Sg.3. лыд-ын ‘on lugenud’

Pl.3. лыд-ын-ыт ‘on lugenud’

II konjugatsioon: вäшештäш ‘vastata’
afirmatiiv
Sg.1. вäшешт-ен-äм ‘olen vastanud’

Pl.1. вäшешт-ен-нä ‘oleme vastanud’

Sg.2. вäшешт-ен-äт ‘oled vastanud’

Pl.2. вäшешт-ен-дä ‘olete vastanud’
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Sg.3. вäшешт-ен ‘on vastanud’

Pl.3 вäшешт-ен-õт ‘on vastanud’

II mineviku eitava kõneliigi puhul pöördub ainult verbi juures olev eitav
partikkel, mis on –n gerundiumi taga (niidumari keeles). Näiteks.
I konjugatsoon: лудаш ‘lugeda’;
negatiiv
Sg.1. луд-ын омыл ‘ma ei ole lugenud’

Pl.1. луд-ын онал ‘me ei ole lugenud’

Sg.2. луд-ын отыл ‘sa ei ole lugenud’

Pl.2. луд-ын одал ‘te ei ole lugenud’

Sg.3 луд-ын огыл ‘ta ei ole lugenud’

Pl.3. луд-ын огытыл ‘ei ole lugenud’

Gerundiume

võib

kasutada

koos

possessiivsufiksitega.

n-tunnuselisele

gerundiumile võivad liituda –жы, –жõ possessiivsufiksid. Need on Sg.2. ja
Sg.3. pöörde possessiivsufiksid, kuigi nad täidavad liitepartiklite funktsiooni ja
annavad gerundiumile rõhutava varjundi, nt:1) Шач-ын-жы тõдõ кышец
ылеш? ‘Ja kust ta pärit on?’ 2) Мäгõр-ен-жõ нимат õштäш ак ли. ‘Nuttes
ei saa midagi teha’.
n-tunnuselisele gerundiumile võib liituda partikkel –ок, näiteid: 1) Йõрен-йõрен-ок лишкем миш. ‘Naeratades tuli minu juurde’. 2) Каштын тол-ын-ок
анжем. ‘Käin ära’.
Märkus. Partikkel –ок võib liituda kõikidele sõnaliikidele (Apateev 1993:170).

Mäemari keeles võib komparatiivsufiks –рак (–рäк) liituda n-tunnuselisele
gerundiumile. Komparatiivsufiks annab tegevuse sooritamisele mittetäielikkuse
varjundi, mingil määral tema nõrgenemise varjundi. Näiteks: Шеклäн-ен-рäк
вäшли. ‘Veidi piinlikkust tundes tuli vastu’.
Märkus. -рак (-рäк) komparatiivsufiks on mari keeltes laialt levinud. Komparatiivsufiks võib
liitutuda adjektiividele, nt: изи → изи-рäк ‘väiksem’; aktiivseile partitsiipidele, nt: але кум и-яш-
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рак веле лиеш ‘umbes kolmeaastane’. Samuti võib ta liituda adverbidele: кынам-рак ‘mille paiku,
millal’; gerundiumidele: акшакл-ен-рäк тольы ‘tuli veidi longates’, põhiarvsõnadele nt: иктäж
коклын-рак ылыт ‘neid on umbes kakskümmend’. Mäemari keeles võib komparatiivsufiks liituda
finiitsetele verbivormidele nt:õнем-рäк тол ыльат ‘ma eriti ei (olnud) tahtnud tulla’.

1.2.2. de-tunnuseline gerundium
(Kыце лимõ
õм анжыктышы деепричасти)
Teise instruktiivi gerundiumi sufiks on karitiivne sufiks –de, kirjakeeles –де.
Sufiks –de liitub imperatiivi tüvele, nt.: лыд-аш:лыд → лыд-де ‘lugemata’;
шõнз-äш:шõц → шõц-де ‘istumata’; кушк-аш:куш → куш-де ‘kasvamata’
вäшешт-äш:вäшештõ → вäшештõ--де ‘vastamata’.
Märkus. Murretes kasutatakse liitsufikseid –дегече (-тегече), -дегызе (-тегызе), -тегецы, дегузе. Ilmselt on toimunud гыч postpositsiooni liitumine –де abessiivi sufiksile (Kovedjaeva
1987:135).

–de gerundiumidele võivad liituda partiklid: niidumaris –ак, mäemaris –ок, –
ат (–äт), nt: тол-де-ж-äт ак ли ‘tulemata ei saa’; –рак (–рäк)
komparatiivsufiks, nt: õнянõ--де-рäк яды ‘küsis veidi kahtlusega’; –жы, –жõ
possessiivsufiksid, mitte aga possessiivsufiksi, vaid partikli funktsioonis, nt.
тол-де-ж-ат ак ли ‘tulemata ei saa’.
Märkus. Sufiks –де võib liituda nimisõna tüvele, millest moodustub adverb (Galkin 1966:8),
näiteks: йук-де ‘vaikselt’ (vrd. йук-ын ‘valjusti’), йол-де ‘jalata’ (vrd. йол-ын ‘jalgsi’), оза-де
‘ilma peremeheta’ (vrd. оза-ге ‘peremehega’).

1.2.3. mãkã-tunnuseline gerundium
(Жепõ
õм анжыктышы деепричасти)
Üks aega väljendavaist gerundiumeist on mVkV-tunnuseline gerundium,
kirjakeeles –мыкы, –мõкõ. Mari keeltes on mVkV-tunnuseline gerundim laialt
levinud ja küllaltki tihti kasutatav. Liitumine on sama kui –de gerundiumi
puhul. Näiteks: лыд-аш:лыд → лыд-мыкы ‘(olles) lugenud’, тол-аш:тол →
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тол-мыкы ‘(olles) tulnud’, вäшешт-äш:вäшештõ

→ вäшештõ-мõкõ

‘(olles) vastanud’, мыр-аш:мыры → мыры-мыкы ‘(olles) laulnud’.
Märkus. Murdeline variant –мöнгö on levinud idamari ja niidumari murretes. Tihti kasutatakse
teda koos possessiivsufiksitega, kus possessiivsufiks läheb verbitüve ja –мöнгö vormi vahele
(Issanbaev 1961:57).

Mõnikord kasutatakse –mVkV tunnuse lühikest vormi (Issanbaev 1961:51).
Näiteks: лыд-мык ‘(olles) lugenud’, кач-мык ‘(olles) söönud’, лäк-мõк
‘(olles) väljunud’. Kui gerundiumi tunnusele liituvad –ак (-ок), –ат partiklid ja
Sg.2., Sg.3. pöörde possessiivsufiksid, siis toimub kindlasti lõppvokaalikadu.
mVkV-tunnuselised gerundiumid moodustuvad kõikidest verbidest, nt: толмыкы ‘(olles) tulnud’, ке-мõкõ ‘(olles) lahkunud’, вäш-ли--мõкõ ‘(olles)
kokkusaanud’, кач-мык-йÿ-мõк ‘(olles) söönud-joonud’. Samuti: тымень
пõтарõ-мõкõ ‘(olles) õppimise lõpetanud’, пõцкемшалт ке-мõкõ ‘(olles)
pimedaks jäänud’.
mVkV-tunnuselisele gerundiumile nagu ülaltoodud gerundiumidele võivad
liituda possessiivsufiksid (vt. sellest 1.5.).
–mVkV gerundiumidele võib liituda ka komparatiivsufiks –рак (–рäк), mis
annab ebatäpsuse varjundiga tähenduse. Näiteks: кечõвäл эртõ-мõкõ-рäк
‘ühe paiku, peale keskpäeva’.

1.2.4. meškã -tunnuseline gerundium
(Жепõ
õм анжыктышы деепричасти)
мeškã-tunnuseline gerundium moodustub imperatiivi tüvele –мешкõ liitumisel.
Näiteks: лäкт-аш:лäк → лäк-мешкõ ‘enne väljumist’, качк-аш:кач → качмешкõ ‘enne söömist’, кõнõл-аш:кõнõл → кõнõл-мешкõ ‘enne (üles)
tõusmist’. Tihti kasutatakse pika vormi asemel lühikest vormi. Näiteks: лыд13
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меш (vrd. лыд-мешкõ) ‘enne lugemist’, ке-меш, (vrd. ке-мешкõ), ‘enne
lahkumist’, тол-меш (vrd. тол-мешкõ) ‘enne tulekut’. Tavaliselt kasutatakse
pikka vormi koos possessiivsufiksitega ning partiklitega.
–мeškã gerundium moodustub enamasti lihtverbidest, erandeiks on abiverb
ылаш ‘olla’ ja verb келеш ‘on vaja’. Gerundium moodustub ka liitverbidest, nt:
вäш-ли-мешкõ ‘kohtumiseni’, рõмäлген ке-мешкõ ‘enne seda, kui
hämardub’.

1.2.5. šãla-tunnuseline gerundium
(Жепõ
õм анжыктышы деепричасти)
Kirjakeeles on järgmised sufiksid: –шыла, –шõлä. Moodustumine on sama kui
meškV-tunnuselise gerundiumi puhul. Näiteks: толаш:тол → тол-шыла
‘tuleku

ajal’,

вычаш:вычы

→

вычы-шыла

‘ootamise

hetkel’,

чонгештäш:чонгештõ → чонгештõ-шõлä “sel ajal, kui ta lendas”.
Tihti kasutatakse šVlV-tunnuselise gerundiumi asemel passiivi partitsiibi ning
годым ‘millegi ajal’ postpositsiooni konstruktsiooni. Sel puhul liituvad passiivi
partitsiibile possessiivsufiksid (Kovedjaeva 1987:142), näiteks:
Sg. 1. каштм-ем годым “minu käigu ajal”
Sg. 2. каштм-ет годым “sinu käigu ajal”
Sg.3. каштм-ыж годым “tema käigu ajal”
Pl.1. каштмы-на годым “meie käigu ajal”
Pl.2. каштмы-да годым “teie käigu ajal”
Pl.3. каштмы-шты годым “nende käigu ajal”
Mäemari keeles kasutatakse vahel –šVlV gerundiumi sufiksi asemel –mVlV
sufiksit (Issanbaev 1961:66). Kirjakeeles on –мыла, –мõлä. Näiteks:

14
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Токына мимõлä школ директорым вäшлим.
‘Olles koduteel kohtasin kooli direktori’.
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1.3. des-vormi ja gerundiumina esinevate vormide tunnuste kujunemine
Soome-ugri keeltes on H. Rätsepa järgi (1954:426) järgmised gerundiumide
tüübid:
1) infiniitse verbivormi tunnus +inessiivi – adessiivi – lokatiivi (–instruktiivi)
lõpp;
2) infiniitse verbivormi tunnus ilma igasuguse käändelõputa;
3) infiniitse verbivormi tunnus + partitiivi (varasema ablatiivi) lõpp.
Esimene tüüp esineb kõigis läänemeresoome keeltes, samuti lapi, komi ja handi
keeles. Teine tüüp on levinud volga keelte rühmas ja komi, mansi ning ungari
keeles. Kolmas tüüp on omane ainult läänemeresoome keeltele.

1.3.1. des-vorm
Eesti kooligrammatikates nimetatakse des-vormi da-infinitiivi seesütlevaks
käändeks, kuid Aavik on nimetanud seda des-gerundiiviks (Tauli1972:73).
Eesti gerundiiv moodustub –ta infinitiivist ja –s inessiivist. Eesti keeles on
pearõhulise silbi vokaali järel infinitiivi tunnuseks –ja. –ωa, eesvokaalseis
sönades δ>j, tagavokaalseis sõnades δ>ω, nt.: käi-a, juu-a, luu-a. Pearõhulise
silbi liikvida ja nasaali järel on δ assimileerunud eelneva konsonandiga (nt. minn-a, sur-r-a, ol-l-a), h järel on δ-spirant kadunud, nt. teh-ØØ-a,
Ø-a, s-i järel
Ø- näh-Ø
on rahvuskeeles t säilinud, nt. pes-ta, las-ta. Kontraheerunud verbitüvede puhul
esineb samuti –ta, nt.: haka-ta, hüpa-ta. Rõhutu silbi vokaali järel on
dentaalspirant põhja-eesti murdeis ja rahvuskeeles arenenud d-ks, juhul kui sõna
esimene silp oli lühike. Nt.: aja-da, sidu-da, väsi-da. Spirant kadus, kui esimene
silp oli pikk, nt.: an-da, pääs-ta. Kaasrõhulise silbi vokaali järel on –da (Rätsep
1955:153).
Märkus. Rätsepa arvates oli infinitiivi lõpul varem latiivi lõpp –k. Praegu on näha seda ainult
lõuna-eesti võru murdes, kus kunagise sõnalõpulise –k asemel on larüngaalklusiil. Teistes murretes
on –k kadunud.
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-tes, –des, –es<*–te, –δe + –*sna, kus –te, –δe on infiniitse verbivormi tunnus ja
–sna inessiivilõpp. Ja kus on a>e (Rätsep 1954: 414).
Märkus. Uurali keelte infinitiivid kalduvad oma iseloomu mõningatelt joontelt
deverbaalsubstantiivide poole. –ta, –da on verbaalnoomeni sufiksiks, vrd. tema parallele, nt: ud.
lipe-t ‘katus’, km. gižõ-d ‘kiri’(Serebrennikov 1964:178).

1.3.2. mata-vorm

Peale t-lise infinitiivi on läänemeresoome keeltes veel m-line infinitiiv.
Rätsepa järgi on soome-ugri keeltes infinitiivseid vorme 4 rühma:
1) m-line infinitiiv – läänemeresoome ja mordva keeltes;
2) t-line infinitiiv – läänemeresoome keeltes ja lapi ning handi keeles;
3) s´-line infinitiiv – ainult mari keeles;
4) n-line infinitiiv – permi keeltes ja mansi ning ungari keeles.
Lisaks sellele on mansi keeles uuem nkβe-line infinitiivi asendamas vanemat nlist.
Märkus. ma-infinitiiv ehk supiin võib kombineeruda tegumoekategooriaga, kusjuures umbisikulise
tegumoe tunnus eelneb alati supiini tunnusele, nt.: ela-ta-ma. Supiin võib kombineeruda ka piiratud
käändekategooriaga. S.t. ma-infinitiivil on peale põhivormi neli käändelist vormi ja passiivvorm:
inessiiv: palumas, elatiiv: palumast, translatiiv: palumaks (et paluda), abessiiv: palumata, passiiv:
palutama (EKG 1995:227).

Rätsep arvab, et –mata <*–ma + –ttak, kus on –ma infiniitse verbivormi tunnus
ning -ttak abessiivi lõpp.

1.3.3. nud-tarind

Soome-ugri keelte infiniitverbivormidele on kõigepealt iseloomulik, et
tunnusteks on enamikul juhtumeil kindlad, ka teistes soome-ugri keeltes
samades funktsioonides esinevad sufiksid, mida võib nimetada infiniitsete
verbivormide tunnusteks (Rätsep 1954: 494). Need on –j, -k, -m, -n, -η, -p, -s´, t ja oletatavasti labiaalvokaal –u (Serebrennikov1964:174)
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Märkus. Rätsepa järgi tuleb põhiliseks pidada kahte partitsiipide tüüpi: 1) infiniitse verbivormi
tunnus ilma mingi lisandita; 2) infiniitse verbivormi tunnus + denominaalne tuletussufiks. Põhilisem
tundub olevat esimene. Teine näib olevat hiljem välja arenenud esimese baasil. Ta tekkimine on
toimunud just üksikuis keelterühmades (läänemeresoome –nut, -nüt jne.).

Eesti keeles on aktiivi mineviku partitsiip ehk –nud partitsiip moodustunud –
nuD <*–n + –ut + –δa; kus *–n on infiniitse verbivormi tunnus,*–ut on
deminutiivsufiks, –δa partitiivi lõpp (Rätsep 1954:414).

1.3.4. tud-tarind
Eesti keeles on passiivi mineviku partitsiip ehk –tud partitsiip∗ kujunenud
Rätsepa järgi nii: –ttuD (–DuD, –Du, –ttu, –t) <*–tt, –t + –u + –δa, kus –t on
passiivi tunnus, –u on infiniitverbivormi tunnus ja –δa on partitiivi lõpp
(1954:414).

∗

Kaudse kõneviisi oleviku vorm esineb ka infiniitvormina, nt. nägin teda paluvat; nud- ja tudpartisiibid esinevad ka finiitvormina, nt. ta palunud (`=olevat palunud), palutud (=olevat palutud)
(Tauli 1772:73).
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1.4. Mäemari gerundiumide tunnuste kujunemine
Mari gerundiumid on tekkinud partitsiipidest ja mõnede deverbaalsubstantiivide
käändevormidest (Galkin 1966:158). Näiteks:šüž-en muškãr ‘kõht on tühi’,
“näljane kõht”; šüž-en pire ‘näljane hunt’ (Issanbaev 1958:61)

1.4.1. n-tunnuseline gerundium
Mari –n gerundiumi suhtes on olnud erinevaid seisukohti.
Oma soome-ugri võrdlevas grammatikas ei pidanud J. Budenz seda tunnuseks,
vaid käändelõpuks. J. Budenz oli arvamusel, et mari keeles on gerundiumi
põhiline tunnus –d kadunud ja säilinud vaid modaalilõpp –n (vormid olid siis
põhiliselt identsed soome –ten gerundiumidega. Varem oli ta seda –n-i pidanud
ka lokatiivi lõpuks. Vastupidiselt J. Budenzi arvamusele peab J. Szinnyei
gerundiumi tunnust –n tõeliseks infiniitse vormi tunnuseks. Seda seisukohta
toetas ka Ö. Beke oma mari keele grammatikas (Rätsep 1954:215).
Mari keeltes on Galkini arvates gerundiumid tekkinud partitsiipidest või
partitsiipidest ning käändesufiksitest. n-tunnuselise gerundiumi puhul on –n <*–
n, kus –n on infiniitne verbivormi tunnus ja –n sufikski on instruktiivikomitatiivi *–in, (–n).
Märkus. Niidumari keeles on –in sufiks kaotanud oma käändelise funktsiooni. Ta on muutunud
adverbisufiksiks, nt: шокш-ын ‘soojalt, lahkelt’, кокт-ын ‘kahekesi’ (Galkin 1986:26).

1.4.2. de-tunnuseline gerundium

de-tunnuseline gerundium on tekkinud partitsiibist. Seda on näha mäemari keele
II mineviku eitavas kõneliigis: вäшештõ-де-лам < вäшештõ-де ылам. Siin
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on ы-л-аш ‘olla’ abiverb, kus ы () vokaal on kadunud (Galkin 1986:73)
näiteks:
II konjugatsioon
negatiiv
Sg.1. вäшештõ-де-лам ‘ma ei ole vastanud’
Sg.2. вäшештõ-де-лат ‘sa ei ole vastanud’
Sg.3. вäшештõ-де ‘ta ei ole vastanud’
Pl.1. вäшештõ-де-лна ‘me ei ole vastanud’
Pl.2. вäшештõ-де-лда ‘te ei ole vastanud’
PPl.3. вäшештõ--де-лыт ‘nad ei ole vastanud’
–de on sama karitiivne adverbi sufiks: –de <–*ta, (–tä); kus –ta on abessiivi
sufiks, kuigi niidumari keeles abessiiv on kaotanud oma funktsiooni.
Märkus.

Abessiivi

asemel

kasutatakse

niidumari

keeles

деч

посна

postpositsioonide konstruktsiooni, mäemari keeles гõц пасна. Посна ‘ilma’оn
laentagasõna tšuvaši keelest. Seal on ta пусна (Galkin 1986:74).
–de gerundiumid olid esialgselt deverbaalnoomenite abessiivi vormiks
(Issanbaev 1961:50).

1.4.3. mãkã-tunnuseline gerundium
–mVkV gerundiumi tunnus on liitsufiks: mVkV<*-m + *-k, kus *–m on
deverbaalnoomeni tunnus ja –*k on latiivi sufiks. Mari keeltes on passiivi
partitsiibi tunnuseks –me, (–mã) <*–m. Esialgselt on –mVkV verbivorm olnud
m-lise verbaalnoomeni latiivi käändevormiks. –k kadus latiivi käändena ära. –
mVkV hakkas funktsioneerima kivinenud morfoloogilise formandina.
Märkus. –k latiivi sufiks on säilinud kohamäärsõnades, nt: умба-ке ‘kaugele’
(vrd. умбал ‘kauge’) анзы-кы ‘ette’ (vrd. анзыл ‘eespoolne’) öрдыж-кö
20
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‘poole’ (vrd öрдыж ‘külg, pool’), (Galkin 1966:158). (vt. samuti 7.1.
postpositsioonide käänamine).

1.4.4. meškã-tunnuseline gerundium

meškã-tunnus on ka liitsufiks. Kujunemine on sama kui mVkV-tunnuselise
gerundiumi puhul: –meškã < –me + –škV, kus –me on verbaalnoomeni sufiks ja
–škV on illatiivi lõpp.
–me < *–m ja –škV < *–s (latiivi) + *–k (latiivi). –me, –mã, —m on mari keeltes
passiivi partitsiibi tunnused, näiteid: кäнõ-мõ кече ‘puhkepäev’, шач-мы кечõ
‘sünnipäev’, лыд-мы лыдыш ‘loetav luuletus’, õштõ--мõ пäшä ‘tehtud töö’.

1.4.5. šãla-tunnuseline gerundium

Mari keeltes on –šVlV sufiks moodustunud aktiivse partitsiibi tunnusest –šV ja
käändesufiksist –la (Galkin 1986:75).
Märkus. –la on latiivi käändesufiks. Tänapäeval mari keeltes ei esine allatiiv
iseseisva käändena, vaid koos muude sufiksitega, millel on suunda väljendav
tähendus. Need on järgmised: –кы, –ч, –шкы, –еш. Näiteks: кÿшкы-ла ‘üles’,
ончыкы-ла ‘ette’, умбакы-ла ‘edasi’, тушкы-ла ‘sinna’, тышкы-ла ‘siia’
(Judakin 1997:130).
Levitskaja arvates on –šVlV sufiksil türgi päritolu.
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–šVlV < *–s´ + *–l, kus *–s´ on infiniitse verbivormi tunnus ja *–l latiivi tunnus
(Galkin 1986:74).
–mVlV sufiks on moodustunud –mV passiivse partitsiibi tunnusest ja –la
käändesufiksist, kus –mV < *–m (infiniitse verbivormi tunnus) ja –la < *–l
(latiivi sufiks) (Galkin 1966:159).
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1.5. Gerundiumide spetsiifilised jooned
Mari

keeltes

võivad

gerundiumi

tunnusele

liituda

komparatiivsufiks,

possessiivsufiksid ning partiklid. Niidumari keeles võib –мeкe gerundiumi ning
mäemari keeles –мыкы, –мõкõ kasutada koos possessiivsufiksitega:
I konjugatsioon: niidumari verb толаш ‘tulla’
Sg.1. тол-мек-ем ‘(olles) tulnud’, “pärast minu tulekut”
Sg.2. тол-мек-ет ‘(olles) tulnud’, “pärast sinu tulekut”
Sg.3. тол-мекы-же ‘(olles) tulnud’, “pärast tema tulekut”
Pl.1. тол-мекы-на ‘(olles) tulnud’, “pärast meie tulekut”
Pl.2. тол-мекы-да ‘(olles) tulnud’, “pärast teie tulekut”
Pl.3. тол-мекы-шт ‘(olles) tulnud’, “pärast nende tulekut”

II konjugatsioon: mäemari verb сирäш ‘kirjutada’
Sg.1. сирõ-мõк-ем ‘(olles) kirjutanud’, “pärast minu kirjutamist”
Sg.2. сирõ--мõк-ет ‘(olles) kirjutanud’, “pärast sinu kirjutamist”
Sg.3. сирõ-мõкõ-жõ ‘(olles) kirjutanud’, “pärast tema kirjutamist”
Pl.1. сирõ-мõкõ-нä ‘(olles) kirjutanud’, “pärast meie kirjutamist”
Pl.2. сирõ-мõкы-дä ‘(olles) kirjutanud’, “pärast teie kirjutamist”
Pl.3. сирõ-мõкõ-штõ ‘(olles) kirjutanud’, “pärast nende kirjutamist”
Võib kasutada ka –ак (–ок), –ат partiklitega: лек-мек-ак ‘(olles) väljunud’,
“isegi pärast väljumist”; ÿж-мек-ат ‘(olles) kutsunud’, “isegi pärast
kutsumist” ja –рак (–рäк)∗ komparatiivsufiksiga: шыпланы-мекы-рак “(olles)
veidi vaiksemaks jäänud”.

∗

–ak partiklil ja –rak, (–räk) komparatiivsufiksil on türgi päritolu (Galkin 1966:159)

23

Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus

Possessiivsufiksite kasutamine koos gerundiumiga on iseloomulik teistelegi
soome-ugri keeltele. Näiteks mokša keeles on мсто-tunnuseline gerundium
(Issanbaev 1961:55):
Sg.1. молемстон “minu käigu ajal”

Pl.1. молемстонк “meie käigu ajal”

Sg.2. молемстот “sinu käigu ajal”

Pl.2. молемстонтт “teie käigu ajal”

Sg.3. молемстонза “tema käigu ajal”

Pl.3. молемстост “nende käigu ajal”

мъз-tunnuseline gerundium+Px:
Sg.1. самъзон ‘enne minu tulekut’

Pl.1. самъзонк ‘enne meie tulekut’

Sg.2. самъзт ‘enne sinu tulekut’

Pl.2. самъзонтт ‘enne teie tulekut’

Sg.3. самъзонза ‘enne tema tulekut’

Pl.3. самъзаст ‘enne nende tulekut’

Soome keeles esinevad ka gerundiumi funktsioonides inessiivi, instruktiivi,
adessiivi, abessiivi käändevormid, millele võivad liituda possessiivsufiksid
(Alvre: 1992:145). Näiteks:
1) Äiti louloi aina työtä tehdessä-än.
‘Ema laulis alati tööd tehes.’
2) Saadessa-ni nähda hänet tulin iloiseksi.
‘Teda näha saades muutusin rõõmsaks.’
3) Hän kalastaa omalla tekemällä-än t. itse tekemällään katiskalla.
‘Ta püüab kala ise tehtud kalatõkkega.’
Lõunasamojeedi keeltest kamassi ja selkupi keeles erineb l-sufiksite kasutus
oluliselt nii põhjasamojeedi keelte kui ka soome-ugri keelte omast.
Lõunasamojeedi l-gerundiumid on õieti nn infinitiivsed gerundiumid, millel on
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ka infinitiivifunktsioon. Samasuguse kaksikfunktsiooniga on pöhjasamojeedi
keeltes *s´-gerundiumid (Künnap 1995:116).
Mõnedes altai keeltes on gerundium säilitanud jälgi käändeist ja arvulisest
muutumisest. Toetatakse tuntud gerundiumi määrangut isikuta ja muutumatu
verbivormina. Samojeedi keeltes, ka altai keeltes vastavad vaid mõned
gerundiumid oma tähenduselt indoeuroopa gerundiumeile. Enamasti on nad
lause peategevust täpsustavad iseloomustajad ning mõne altaisti arvates
nimetatakse neid nii vaid parema nimetuse puudumisel (Klesment 1997).
Ungari

keeles

võib

va-,

ve-tunnuseline

gerundium

mõnikord

täita

postpositsiooni funktsiooni: fog-va: vminél fog-va ‘millegi pärast või millegi
tõttu’, mától fog-va: ‘tänasest alates’; néz-ve: rám néz-ve ez kellemetlen ‘mulle
on

see

ebameeldiv’;

múl-va:

két

óra

múl-va

‘kahe

tunni

pärast’

(Benczédy1993:62).
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2. MÄEMARI KEELE GERUNDIUMIDE FUNKTSIOONID JA ÜHISVERBI
TUNNUSED

2.1. Gerundiumide funktsioonid
Nagu oli juba mainitud on mäemari keeles kahte liiki gerundiume:
1) n-, de-tunnuselised gerundiumid, mis iseloomustavad tegevust, protsessi või
seisundit mingite kvalitatiivsete tunnuste abil;
2) mVkV-, meškã-, šVlV-tunnuselised gerundiumid, mis osutavad lauses
täiendavat, põhilisega kaasnevat tegevust, mis võib toimuda peategevusega
võrrelduna üheaegselt, varem või hiljem.
Mäemarikeeles on gerundium tihti lauses adverbiaal (Apateev 1993:142).
Märkus. Mäemari keeles võivad viisimäärust vormistada –n, –de gerundiumid.
–n

gerundium

tingimusmäärust.

vormistab
–de

samuti

gerundium

seisundimäärust,

võib

vormistada

põhjusemäärust,
veel

ajamäärust,

tingimusmäärust, põhjusemäärust. –mVkV, –meškã, –šVlV gerundiumid
vormistavad ajamäärust ning tingimusmäärust (Issanbaev 1961:77).

2.1.1. –n gerundiumi funktsioonid
–n gerundiumi kasutatakse tegevuse toimumise või seisundis olemise viisi
väljendamisel:
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Пишок талашен кыргыжеш.*
‘Jookseb kiirustades’.
Мырен кеä, мäгрен толеш.*
‘Läheb lauldes, tuleb nuttes’.
Kõrvaltegevus toimub peategevusega samaaegselt. Näiteks:

Õвõртäлõн вäшлиäм хынаэм Венгри гõц, Москва гõц тагачат.*
‘Ma tulen tänagi rõõmuga Ungari ja Moskva külalistele vastu’.’
Митю окня тöнгõцõш пылвуйтен шагалын, окняш орола.*
‘Mitju vaatab pingi peal põlvili seistes aknast välja’.
Mõnikord toimub tegevus enne kui finiitverbivormi tegevus. Näiteks:
Машинäшкõ продуктывлäм оптен, Геннади мõндõр корныш лäктõн.*
'Laadinud toiduained autole asus Gennadi pikale teele’.
Пумы таблицнõäм анжен, тöр, калориäн качкышым качмыда тöрöк
каеш.∗
Antud tabelit vaadates on kohe näha, millise kalorsusega toitu te tarvitate.

2.1.2. –de gerundiumi funktsioonid

Enamikult –de gerundium väljendab kahe tegevuse samaaegsust, kus üht
eitatakse, teist jaatatakse. Näiteks:
Вуйжым лÿкталде, шанен шалга.*
‘Seisab mõtiskledes pead tõstmata.’
∗

Näitelaused on võetud ajalehest Йäмдõ ли 14/05/1999, 27/11/1998; ajakirjast У Сем № 3, 1995.
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Конвертõм пачде, кыце сирмäшõм лыдаш?*
‘Kuidas saab kirja lugeda ümbrikut lahti tegemata’?
Mõnikord teisejärguline tegevus toimub varem kui finiitverbivormi tegevus.
Näiteks:
Кидõм мышдеок качкаш тõнгальõ.*
‘Hakkas sööma käed pesemata.’
Тõдõм мoде ам пöртõл.*
‘Ma ei tule tagasi teda leidmata.’

2.1.3 –mãkã gerundiumi funktsioonid
–mVkV gerundiumiga väljendatud tegevus toimub alati enne peategevust,
kõrvaltegevus toimub ligilähedalt teatud ajal.
Йäрõш шомыкы, лыды дон морен келгõрäк вäрõш нÿштлäш пырат, а пир
тõрõштõ, изи вõдõштõ, пачангын.∗
‘Jõudnud järve, lähevad part ja jänes sügavamasse kohta ujuma, aga hunt supleb
kalda ääres, madalas vees’.
Шижõн колты-мыкы-жы, ужеш: олма садышкы пырымы капка
анзылны шалга.∗
"Olles ärganud, näeb ta end seismas õunaaia väravate ees".
–мыкы –мõкõ väljendab pöördsõna peategevuse suhtes eelnevat tegevust:
Кидõм мыш-мыкы, мä качкаш шõнзõннä.*
∗

Näited on võetud on võetud ajalehest Йäмдõ ли 28/05/1999, 25/12/1998.
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‘Käed pestud, istusime me sööma’.
Африкан Акпатров, классышкы пырен шагал-мыкы, юкым кольы.*
‘Klassi astunud Afrikan Akpatrov kuulis häält.’

2.1.4. –meškã gerundiumi funktsioonid

–мешкõ gerundiumid väljendavad teisejärgulist tegevust, mis toimub pärast
pöördsõna peategevust. Näiteks:
Амалаш вацмешкõ вады йõде äвäм душышкы кашташ ярата.*
‘Enne magama minekut meeldib minu emale duši all käia’.
Ирок, школыш кемешкем, мõнь äвäмлäн палшем.*
‘Hommikul, enne kooli minekut, aitan ma ema’.
Mõnikord –мешкõ võib gerundium väljendada tegevust, mille piiril toimub
finiitverbivormi tegevus: Näiteks:
Амален кемешкем тенгечõ вадеш книгäм лыдын кишõм.*
‘Eile õhtul lugesin senikaua raamatut, kuni jäin magama’.
Тетявлä янгылымешкõштõ тüнõ мадевõ.*
‘Lapsed mängisid väljas, kuni väsisid ära’.

2.1.5. –šãla gerundiumi funktsioonid

šVlV-tunnuselised gerundiumid väljendavad kaasnevat, teisejärgulist tegevust,
mis toimub peategevusega samaaegselt. Näiteks:
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Пäшäшкõ кешõлä токына пырен лäктõн.*
‘Tööle minnes astus ta meie juurest läbi.’
Тьотям вады качкышым качшылажы телевизорым анжаш ярата.*
‘Minu vanaisale meeldib õhtusöögi ajal telekat vaadata’.
–mãla gerundium väljendab kõrvaltegevust, mis toimub finiitverbivormi
tegevusega samaaegselt. Näiteks:
Иктлäн мындырам õштäш, весõлäн кырык гõц чонгештõмõлä вален
кеäш лым келеш, …∗
‘Ühele on lund vaja lumememme tegemiseks, teisele suuskadega mäest alla
kihutamiseks’.
Tihti on – mãla sufiksil gerundiumifunktsioonile lisaks ka infinitiivifunktsioon
(Galkin 1986:71). Näiteks:
Мõлäм токы миэн толмыла, вара йäрсем. *
‘Ma pean korraks kodus ära käima, siis ma olen vaba’.

∗

Näited on võetud ajalehest Йäмдõ ли 25/12/1998
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2.2. Gerundiumide ühisverbi tunnused
Mari gerundiumeil, mis moodustuvad samast verbitüvest nagu tegusõna
pöördevormidki, on palju ühist nendega nii leksikaalsete tähenduste kui ka
grammatiliste tunnuste poolest. Näiteks: шогем ‘mina seisan’, шоген ‘seistes’,
шогыде ‘seismata’, шогымеке ‘olles seisnud’, шогымешке ‘enne seisma
jäämist’, шогышыла ‘seisma jäämise hetkel’; толам ‘tulen’, толын ‘tulles’,
толде ‘tulemata’, толмыкы ‘olles tulnud’, толмешкõ ‘enne tulekut’,
толшыла ‘tuleku hetkel’.
Tänapäeval mari keeltes –л, (-ыл), -ал, -алт liited väljendavad perfektiivse
aspektiga tegevust. Neid võib kasutada koos gerundiumeiga. Näiteks niidumari
keeles: онч-ал-ын ‘pilku heites’, (vrd. онч-ен ‘vaadates’), онч-ал-де ‘pilku
heitmata’, (vrd. ончы-де ‘vaatamata’), онч-ал-меке ‘olles pilgu heitnud’, (vrd.
ончы-меке ‘olles vaatanud’), онч-ал-мешке ‘enne pilgu heitmist’, (vrd. ончымешке ‘enne vaatamist’), онч-ал-шыла ‘pilgu heitmise hetkel’, (vrd ончышыла ‘vaatamise hetkel’). Või näiteks mäemari keeles: пыр-ыл-ын ‘küljest ära
hammustades’, (vrd. пыр-ын ‘hammustades’), пыр-ыл-де ‘küljest ära
hammustamata’, (vrd. пыр-де ‘hammustamata’), пыр-ыл-мыкы ‘olles küljest
ära hammustanud’, (vrd. пыр-мыкы ‘olles hammustanud’), пыр-ыл-мешкы
‘enne küljest ära hammustamist’, (vrd. пыр-мешкы ‘enne hammustamist’),
пыр-ыл-шыла

‘küljest

ära

hammustamise

hetkel’,

(vrd.

пыр-шыла

‘hammustamise hetkel’) (Issanbaev 1961:18).
–л, (–ыл), –ал, –алт liidete tähendus sisaldab tänapäeval veel deminutiivliite
varjundit (Galkin 1956:92).
Gerundiumid koos –ылт, -кал, (-гал), -ед, -едал, -едыл, -ешт, (-ышт)
liidetega väljendavad imperfektiivse aspektiga lisategevust (Issanbaev 1961:18).
Näiteks niidumari keeles: пер-кал-ен ‘mitmekordselt koputades’, (vrd. пер-ен
‘koputades’),

пер-кал-де

‘mitmekordselt

koputamata’,

(vrd.

перы-де

‘koputamata’), пер-кал-ы-меке ‘olles mitmekordselt koputanud’, (vrd. перы-
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меке ‘olles koputanud’), пер-кал-ы-мешке ‘enne mitmekordset koputamist’,
(vrd. перы-мешке ‘enne koputamist’), пер-кал-ы-шыла ‘mitmekordse
koputamise hetkel’, (vrd. перы-шыла ‘koputamise hetkel’). Tänapäeval
ülaltoodud liited ei ole laialt levinud.
Mari keeltes on järgmised tegumoed: aktiiv, refleksiiv, kausatiiv. Refleksiivne
liide on –алт ja kausatiivne liide on –ыкт.
Aktiivses tegumoes olevad verbid ei oma eriliidet. Aktiivse tegumoe verbivorm
on refleksiivi ja kausatiivi moodustamise põhivormiks (Pengitov 1961:159).
Gerundiumid koos –алт refleksiivse liitega võivad väljendada erinevaid
tähendusi,

sõltuvalt

verbitüve

leksikaalsest

tähendusest

ja

lause

konstruktsioonist:
1) tegevust, mis on suunatud tegevuse avaldajale endale, näiteks: ямдыл-äлтын ‘valmistudes’, ямдыл-äлт-де ‘valmistumata’, лÿ-алт-мõкõ ‘ennast
maha lasknud’, лÿ-алт-мешкõ ‘enne maha laskmist’;
2) tegevust, kus subjekt allub objektile, näiteks: мыскыл-алт-ын ‘irvitatuks
saades’, мыскыл-алт-де “irvitatuks saamata”, алтал-алт-мыкы “olles
pettunud”, терг-äлт-мешкõ “enne seda aega kui kontrollitakse läbi”;
3) tegevusi, mis on kahe või mitme vahel, ja see tegevus on suunatud
vastastikku teineteisele, näiteks: саламл-алт-ын “teretades”, элтäл-äлтде “teinetest embamata”, шыпшал-алт-мыкы “olles teineteist suudelnud”,
4) tegevust, mis on tegevuse avaldajal endal, näiteks: локтыл-алт-ын
“halvenedes”, локтыл-алт-мыкы “olles halvenenud”, веселитл-алтшыла ‘lõbutsedes’;
Kausatiivne liide –ыкт liitub transitiivsetele verbidele. Liide väljendab
sundimist või luba sooritada tegevust. Näiteks: мышк-ыкт-ен “pesta lastes”
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(vrd. мышк-ын “pestes”), выч-ыкт-ы-де “oodata laskmata” (vrd. вычы-де
“ootamata”), ÿж-ыкт-ы-мõкõ “kutsuda lasknud”, (vrd. ÿж-мõкõ “olles
kutsunud”), кыч-ыкт-ы-мешкõ “enne kutsuda laskmist”, (vrd. кычы-мешкõ
“enne kutsumist”), лыд-ыкт-ы-шыла “lugeda laskmise hetkel”, (vrd. лудшыла “lugemise hetkel”);
Gerundiumid nagu verbi pöördevormidki võivad nõuda konkreetseid käändeid,
nt. akusatiivi (Issanbaev 1961:21):
Вара коктынат, сир тõрõштõ шõнзõшõ изи пöрт амаса-м пач-ын,
тÿгõ лäктевõ.
‘Avanud kalda ääres seisva väikese maja ukse, läksid mõlemad välja’.
Ойжы-м кÿрышт-ын, вашкен ойлаш тÿнгале фельдшер, – кызытак врач
дек каяш кÿлеш!
““Otsekohe, nüüd kohe tuleb arsti järele minna,” ütles katkendlikult ja
kiirustades”.
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3. EESTI GERUNDIUMI- JA GERUNDIUMITARINDITE VASTAVUSED
MÄEMARI KEELES

Nii eesti kui mari keeltes kasutatakse kõnekeeles gerundiumitarindeid harva.
Mäemari keeles kohtab kõige rohkem n-, de-, mVkV-gerundiumitarindeid.

3.1. des-vorm:–n gerundium
Enamasti tõlgitakse eesti des-vormi mäemari keelde –n gerundiumiga. Näiteid:
Mõtlesime mõne sõbraga linnas käies, et võiks olla mõni koht, kuhu minnes
kohtab suure tõenäosusega tuttavaid ja kus pole suvalisi inimesi.*
‘Кыды тидõ тäнг доно хала мычкы каштын, шанышна, вет лин кердеш
иктä-махань вäр, кышкы миэн, пäлõмвлäэтõм лачокат вäшлиäт дä кышты
уке айырымы эдемвлä’.
Itaalias lahendas ta isegi ruutvõrrandit, andes telefoni teel emale vastuse
edasi.∗
‘Италиштõ
õ тõ
õдõ
õ квадратный уравненилäнäт йöнõ
õм мон, телефон доно
äвäжõ
õлäн вäшештен келесен’.
Ülemaailmselt rännates on kasulik natukenegi inglise keelt töngata.∗
‘Цилä вäре каштын, изиш дä ангылым пäлäш келеш’.
∗
∗

Näitelaused on võetud ajalehest Õhtuleht 28/04/2000, Õhtuleht 27/04/2000.
Näitelaused on võetud ajalehest Õhtuleht 27/04/2000, Malli raamatust, Tuuliku novellist.
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Polkovnik, kes oli kindlalt veendunud, et vene keel on ülemaailmse
rahvusvahelise suhtlemise keel, ärritus sihukesest värgist koledal kombel ja,
tagudes kinga vastu letti, kisendas üle kaubamaja…*
‘Полковник, кыды цат шанен: руш йõ
õлмõ
õ тидõ
õ цилä вäре попымы йõ
õлмõ
õ,
техень вычыдымылан когон шõ
õдешкõ
õш дä, ялчимäшõ
õжõ
õм лотка тервен
шин, лапка циц кäрõ
õш…’
Istudes misteri imepisikeses ühikatoas, on tunda kevadet, ja juttki tüürib ikka ja
jälle naistele. …*
‘Мистерõ
õн утла изи общежити кõ
õдежõ
õштõ
õжõ
õ шõ
õнзен, шижäш лиэш
шошымым, дä шаяжат лäктõ
õн миä седок õдõ
õрäмäшвлä гишäн веле’.
“Kaia on tark ning elutempot arvestades õpib ta väga hästi,” kiitis Stella.*
‘“Кайа ышан, дä õлõ
õмäш темпжым анжен, тõ
õдõ
õ пиш яжон тыменеш,”—
Стелла хывальыш’.
Ta läks kiirustades toast välja.*
‘Тõ
õдõ
õ талаш-ен кõ
õдеж гõ
õц лäктõ
õн кеш’.
Seda on näha ka niidumari keeles, et des-vormi vasteks on –n gerundium.
Kõige rohkem esines selliseid vastavusi tõlkes. Selles lauses esineb –n
gerundiumi lühike vorm. Näiteks:
Lõuna ajal tuli velsker hingeldades randa. *
‘Кечывал жапыште сер тÿрыш, шÿлешт-шÿлешт, фельдшер куржын
тольо’.
“Mina ei saa siin hakkama,” ütles velsker katkendlikult ja kiirustades.
“Otsekohe, nüüd kohe tuleb arsti järele minna.”∗

*

Näitelaused on võetud Tuuliku novellist, õhtulehest Õhtuleht 25/04/2000, Malli raamatust.
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‘– Мый тышак тÿнгалын ом керт, – ойжым кÿрыштын, вашкен ойлаш
тÿнгале фельдшер, – кызытак врач дек каяш кÿлеш!’
“Oota,” ütles poiss venitades.*
‘– Изиш чыталте, – шутялтенрак пелештыш йоча.’

3.2. des-vorm: –meškã gerundium
Mõnikord des-vormi vasteks võib mäemari keeles olla –meškã gerundium. Seda
aga kohtab harva. Näiteks:
Üldiselt on kasulik välisilma sõitma hakates sihtkohamaa tähtsamad sõnad
selgeks õppida.*
‘Тенгежõ
õ вес элышкы тäрвäнõ
õмешкõ,
õ, тõ
õштõ
õш кыды керäл шамакшым
пäлäш келеш’.
Oleks muidugi väga huvitav käsitleda selliseid vastavusi konkreetsete näidete
põhjal ja selgitada välja, millistes situatsioonides need võiksid esineda.

3.3. mata-vorm: –de gerundium
mata-vormi tõlgitakse mäemari keede –de gerundiumiga.
Sellepärast jääb sel aastal Euroopassegi minemata, kuigi eelmisel aastal
plaanisin, et võtan seljakoti ja lähen jalgsimatkale.*
‘Имештõ
õ техень планым õштõ
õшõ
õм, тупмешäкõ
õм нäлäм дä кеем
походышкы, õндежõ
õ Европышкат кеде кодеш’.
Mine aega viitmata oma dokumente vormistama.*
‘Жепõм такеш ямдыдеок, ке, õштõ шке документвлäэдõм’.
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Ta läks kiirustamata toast välja.*
‘Тõ
õдõ
õ талашыде кõ
õдеж гõ
õц лäктõ
õн кеш’.
Tal oli kiire ja ta läks söömata välja.*
‘Тõдõ талашыш дä тõдõ качдеок тüгõ лäктõ’.
Ta lahkus, mõtlemata tagajärgedele. *
‘Ма лиäлтмõлäн шаныдеок кеш’.
Toit jäi söömata.*
‘Качкыш качде коды’.
Seda on näha niidumari keeles.

3.4. nud-tarind: –mVkV gerundiumitarind
Mäemari

keeles

nud-gerundiumitarindi

vasteks

on

–mVkV

gerundiumikonstruktsioon. Näiteid:
Öelnud need sõnad, lahkus tüdruk uhkelt ruumist.*
‘Ти шамаквлäм келесмõ
õкõ
õ , кõдеж гõц õдõр нерõм лüктäлõн лäктõ’.
Lõunasöögi lõpetanud, sõitsid nad, vihmasele ilmale vaatamata, auto kohvreid
täis, koos sõpradega suvilasse puhkama.*
‘Кечõ
õвäл качкышым пõ
õтäрõ
õмõ
õкõ
õ, юран игечõм анжыде, машинä циц
чемоданвлä, тäнгвлäштõ доно нõнõ кäнäш дачышкы кыдалевõ’
Ta sai doktorikraadi olles kaitsenud oma väitekirja.*
‘Шке диссертацийжõ
õм аралымыкы, тõ
õдõ
õ доктор лõ
õмõ
õм нäлõ
õн’.
Kolm tibu, tähendab, olles meid küllalt vahtinud, hakkavad lähemale hiilima.*
‘Кым

цõ
õвигõ
õ,

мäмнäм

пишок

анжылтмыкы,

лишкõ
õрäк

миäш

тõ
õнгäлевõ’
õ’.
õ’
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Veidi puhanud; astus Peeter jälle edasi. *
‘Изиш кäнäлтäлмõ
õкõ
õжõ
õ, Петõ
õр пакыла тäрвäнõ
õш’.
Olles kõik südamelt ära öelnud, hakkas tal kergem. ∗
‘Шÿм вашт цилä келесõмõ
õкõ
õ, тõдõлäн куштылгырак лиäш тõнгäльõ.’

3.5. tud-tarind: –mVkV gerundiumitarind

Eesti keeles kasutatakse gerundiumifunktsioonis tud-tarindeid ka vähe. tudgerundiumitarindi

tõlgitakse

mäemari

keelde

–mVkV

gerundiumikonstruktsiooniga.
Näiteid:
Ajalehed läbi loetud, hakkas ta televiisorit vaatama.*
‘Газетвлäм лыдын лäкмõ
õкõ
õ, тõдõ телевизорым анжаш тõнгäльõ’.

Olles üksi koju jäetud, oli ta algul nukker.*
‘Шкет торан кодмыкы, пõтäри тõдõ сылык ыльы’.

Käed pestud, istusime sööma.*
‘Кидõм мышмыкы, качкаш шõнзõннä’.

∗

Näited on võetud Malli raamatust, ajalehest Õhtuleht 22/04/2000.
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4. KOKKUVÕTE

Soome-ugri keeltes H. Rätsepa järgi (1954:426) on järgmised gerundiumide
tüübid:
4) infiniitse verbivormi tunnus +inessiivi – adessiivi –lokatiivi (–instruktiivi
lõpp);
5) infiniitse verbivormi tunnus ilma igasuguse käändelõputa;
6) infiniitse verbivormi tunnus + partitiivi (varasema ablatiivi) lõpp.
Esimene tüüp esineb kõigis läänemeresoome keeltes, samuti lapi, komi ja handi
keeles. Teine tüüp on levinud volga keelte rühmas ja komi, mansi ning ungari
keeles. Kolmas tüüp on omane ainult läänemeresoome keeltele.
Eesti gerundiivi tunnusel on kolm allomorfi: des, tes, es, nt: elades, vastates,
olles. Eesti keeles võivad gerundiumi funktsioonis esineda mata-vorm, nud-,
tud-tarindid. Eesti gerundiiv moodustub –ta infinitiivist ja –s inessiivist. matavorm on ma-infinitiivi abessiivi käändevorm, mis esineb vahel gerundiumi
funktsioonis. Mineviku verbivormid on analüütilised verbivormid. Isikulises
tegumoes olev variant koosneb verbi olema oleviku des-vormist ja aktiivi –nud
partitsiibist. Umbisikulises tegumoes olev variant aga koosneb verbi olema
oleviku des-vormist ja passiivi –tud partitsiibist.
Mari

keeltes

on

tekkinud

gerundiumid

partitsiipidest

ja

mõnede

deverbaalsubstantiivide käändevormidest (Galkin 1966:158).
–n gerundium võib vormistada viisimäärust, seisundimäärust, põhjusemäärust,
tingimustmäärust. –de gerundium võib vormistada ajamäärust, tingimusmäärust,
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põhjusemäärust ja viisimäärust. –mVkV, –meškã, –šVlV gerundiumid võivad
vormistada ajamäärust, tingimusmäärust.
Eesti keeles des- ja mata-vormid võivad vormistada viisimäärust. des-vorm
võib esineda määruse mitme eri liigi funktsioonis: 1) ajamääruslik; 2)
tingimusmääruslik; 3) põhjusmääruslik; 4) seisundimääruslik. mata-tarindid ja
neist kujunenud kaassõnafraasid võivad moodustada ka mööndusmäärust. matavorm võib esineda ka seisundimääruse funktsioonis. nud-tarind esineb
ajamääruse funktsioonis ja osutab tegevust, mis on toimunud ning ka lõppenud
enne seda tegevust, mida tähistab pöhilause öeldis. tud-tarind ka esineb
ajamääruse funktsioonis ja tähistab eelnenud tegevust.
Mäemari keele gerundiumide funktsioonid: –n gerundiumi kasutatakse tegevuse
toimumise või seisundis olemise viisi väljendamisel. Tegevus toimub
peategevusega samaaegselt. Mõnikord tegevus toimub enne kui finiitverbivormi
tegevus. –de gerundium väljendab kahe tegevuse samaaegsust, kus üht
eitatakse, teist jaatatakse. Mõnikord tesejärguline tegevus toimub varem kui
finiitverbivormi tegevus. –mVkV gerundiumiga väljendatud tegevus alati
toimub enne peategevust, kõrvaltegevus toimub ligilähedalt teatud ajal. –
мешкõ gerundium väljendab teisejärgulist tegevust, mis toimub pärast
pöördsõna peategevust. Mõnikord –мешкõ gerundium võib väljendada
tegevust, mille piiril toimub finiitverbivormi tegevus. šVlV-tunnuselised
gerundiumid väljendavad kaasnevat, teisejärgulist tegevust, mis toimub
peategevusega samaaegselt. Mäemari keeles –šVlV asemel tihti kasutatakse –
mãla sufiksi. –mãla gerundium väljendab kõrvaltegevust, mis toimub
finiitverbivormi

tegevusega

samaaegselt.

Tihti

–

mãla

sufiksil

gerundiumifunktsioonile lisaks on sageli ka infinitiivifunktsioon (Galkin
1986:71).
Mari gerundiumeil, mis moodustuvad samast verbitüvest nagu tegusõna
pöördevormidki, on palju ühist nendega nii leksikaalsete tähenduste kui ka
grammatiliste tunnuste poolest.
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Nii eesti kui mari keeltes kasutatakse gerundiumitarindeid harva. Nii eestlased
kui marid eelistavad väljenduda lihtsate lausetega. Eelistatavam on kõrvallause.
Eesti keeles kohtab üksik –des gerundium tihti. Mäemari keeles selliseks
gerundiumiks võiks nimetada –n gerundiumi. Enamasti eesti des-vormi vasteks
on –n gerundium. Vahel des-vormi vasteks võib olla –meškã gerundium. See
sõltub kontekstist. Seda kohtab harva. mata-vormi tõlgitakse mäemari keede –
de gerundiumiga. Mäemari keeles eesti nud-tarindi vasteks on –mVkV
gerundiumitarind. Mõnikord nud-tarindi vasteks võib olla –n gerundiumi
tarind.

Mäemari

keelde

tõlgitakse

tud-gerundiumitarindi

–mVkV

gerundiumikonstruktsiooniga.

Peaaegu kõik eesti keele gerundiumikonstruktsioonid on tõlgitud mäemari
keelde gerundiumitarindiga. Vahel kohtab gerundiumikonstruktsiooniga mõni
lause, mida tuleb originaalkeele mõtet edasi anda hoopis teistsuguste
lausekonstruktsioonidega. On teada, et tegelikult on tõlkija originaalteksti keele
suure mõju all. Enda kogemuste põhjal võin öelda, et alateadlikult on tahe edasi
anda originaalkeele lauset sama gerundiumiga või gerundiumitarindiga, mis on
lähtekeeleski. Eesti ja mäemari keelte ehitus on ikkagi üsna erinev.

Mäemari keeles kohtab kõige rohkem n-, de-, mVkV-gerundiumitarindeid. Eesti
keeles on des-vorm tihti kasutatav.
Seega võib saadud tulemuste põhjal järeldada, et mäemari keeles kasutatakse
rohkem gerundiumitarindeid kui eesti keeles.

Näib, et mäemari gerundiumitarindid esinevad sagedamini teaduslikes tekstides,
aga küll kohtab ka tegelikult ilukirjanduses mingil määral.
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5. РЕЗЮМЕ

В эстонском языке имеются формы на –des, на –mata, которые совпадают
по значению с деепричастиями на –н и –де горномарийского языка.
Иногда в эстонском языке употребляются конструкции с причастиями на –
nud и –tud, которым соответствовал бы в горномарийском языке в
большинстве случаев деепричастный оборот на –мыкы, (–мõкõ).
В горномарийском языке имеются следующие формы деепричастий: 1)
деерпичастие с суффиксом –н, 2) деепричастие с суффиксом –де, 3)
деепричастие с суффиксом –мыкы, (–мõкõ), 4) деепричастие с
суффиксом –мешкõ, 5) деепричастие с суффиксом –шыла, (–шõлä).
Деепричастия первой группы – –н и –де – характеризуются способностью
употребляться в сдвоенной форме, участвовать в образовании новых
глагольных форм и т. п. Деепричастия второй группы – -мыкы, (–мõкõ),мешкõ, —шыла, (–шõлä) – имеют временные признаки. Эти деепричастия
могут получать притяжательные суффиксы в их функциональном
значении.
В эстонском языке форма II инфинитива на –des (des-vorm, des-gerundiiv),
как и горномарийские деепричастия, выполняет синтаксическую роль
обстоятельства.
В горномарийском языке близким по значению к форме на –des является
деепричастие на –н: эта форма (в роли обстоятельства), подобно
горномарийскому деепричастию, обозначает действие, сопутствующее
действию глагола, к которому примыкает форма на –des. Эстонская форма
на –des и горномарийское деепричастие –н – формы, имеющие различное
происхождение и каждая – свои особенности. В то время как форма на –
des является формой инессивного падежа инфинитива, горномарийская
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деепричастная форма – обнареченная форма именительного падежа
древнемарийского причастия, которая выступала в роли определения к
подлежащему. Этим и объясняется та особенность деепричастия на –н, что
оно, как бывшее определение к подлежащему, обозначает действие,
имеющее общее действующее лицо с тем глаголом, который выражает в
предложении главное действие.
Чаще всего форме на –mata соответствует горномарийское деепричастие
на –de.
Форма на –des может иметь перфектную разновидность, состоящую из
формы на –des вспомогательного глагола olles и причастия на –nud. Этой
форме в горномарийском языке чаще всего соответсвует деепричастный
оборот на –мыкы, (–мõкõ). Иногда же эстонской форме может
соответствовать в горномарийском языке деепричастный оборот на –н.
Эстонская

форма

на

–des

может

иметь

еще

одну

перфектную

разновидность, состоящую из формы на –des вспомогательного глагола
olles и причастия на –tud. Этой же форме в горномарийском языке чаще
всего соответсвует деепричастный оборот на –мыкы, (–мõкõ).
Как в эстонском так и в горномарийском языке деепричастные обороты
употребляются редко. Как эстонцы так и мари предпочитают выражаться
простыми предложениями. Предпочитаемо придаточное предложение. В
эстонском языке одиночная форма на –des встречается часто. В
горномарийском

языке

наиболее

распространенной

и

часто

употребляемой формой является деепричастие на –н. А наиболее
распространенным и часто употребляемым деепричастным оборотом
является деепричастная конструкция на мыкы, (–мõкõ).
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6. LISA
6.1. Mari käändelõpud
Nominatiiv
Genitiiv
Akusatiiv
Daativ
Latiiv
Illatiiv
Inessiv

–ø
–n
–m
–lan
–eš
–škV, –š
–štV

Muud käändelõpud
Akusatiiv
–ø
Allatiiv
–la/–lä/–le
Komitatiiv –ge
Abessiiv
–te/–de
Instruktiiv
–in
Komparatiiv-Modaal –la/–lä
Muud käändelõpud/postpositsioonide käänamine
Latiiv
Illatiiv
Inessiiv
Ablatiiv

–an
–kV
–nV
–č´(ãn)

лишан “lähedale/lähedal”
лишке “lähedale”
лишне “lähedal”
лишыч(ын) “lähedalt”

6.2. Mari possessiivsufiksid
sg.1. –m/–em
sg.2. –t/–et
sg.3. –že/–žã/–ž–žo/–žö
–še/–š/–šã/–šö/–šo
pl. 1. –na/–nä
pl. 2. –δa/–ta/–δä/–tä
pl. 3. –št/–štã/–št
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