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EESSÕNA

Käesolev diplomitöö "Põimlause liivi keeles" käsitleb 

liivi keele seni vähe uuritud ala: põimlauset ja selle 

avaldumisvoimalusi nii kone-kui kirjakeeles alates 19.saj. 

keskpaigast kuni tänapäevani.

TÖÖ eesmärgiks on anda võimalikult ammendav ülevaade 

liivi keele põimlausest: alistavate ja alistuvate osa

lausete sõltuvusest, paigutusest üksteise suhtes,alista

vatest sidesõnadest, nende funktsioonidest ning sidumata 

põimlausest.

Töö koosneb eessõnast, neljast peatükist, kokkuvõttest, 

resümeest, kasutatud kirjanduse ja lühendite loetelust.

Esimeses peatükis selgitatakse põimlause olemust 

ning vaadeldakse selle osade omavahelisi suhteid liivi keele 

kõige tüüpilisemate näidete alusel.

Teine peatükk on kõige mahukam ning selles käsitletak

se kõiki kõrvallause esinemisvõimalusi lauseliigiliselt. 

Siin lähtutakse otseselt kogutud näitelausetest, mille 

analüüsimisel toetutakse kahe suurema sugulaskeele -eesti 

ja soome keele lauseõpetusele.

Kolmandas peatükis antakse ülevaade alistavate ja 

alistuvate lausete paigutusest ning omavahelisest (I.astme 

kõrvallause laiendab pealauset, II astme kõrvallause aga 

I astme kõrvallauset jne., Kaasalistuvuse puhul allub mitu
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korvallauset samale pealausele).

Neljas peatükk kajastab liivi keele poimlauseis kasuta

tavaid alistavaid sidesõnu ning seda funktsiooni toitvaid 

ase- ja määrsõnu, mille päritolu ja tähendus määratakse 

kindlaks L.Kettuneni sõnaraamatu (1938), Sjögren! ja 

Wicdemanni grammatika (1981), R.Karelsoni dissertatsiooni 

"Sidesõnad läänemeresoome keeltes (1959) ning lätilaenuliste 

sõnade puhul S. Suhonen! "Die jungen lettischen Lehnwörter 

im Livischen" (1973)• Samas esitatakse näiteid koigi alista

vate sidesõnade funktsioonilisest esinemisest.

Diplomitöö ainestik pärineb erinevaist allikaist. On 

läbi tõotatud järgmised kirjalikud allikad: F.J.Wiedemann, 

J.A.Sjögren1s Livische Grammatik nebst Sprachproben.- 

Joh.Andreas Sjögren’s Gesammelte Schrifien. (Petersburg 1§61), 

Das Evangélium Matthäi in den östlichen Dialeckt des Livischen 

zum ersten Male übersetzt von dem Liven N.Pollmann (London 

1865), Das Evangélium Matthäi in den westlichen Dialekt des 

Livischen übersetzt von dem Liven J.Prinz und dessen 

SÖhnen P.Prinz und J.P.Prinz (London 1865), L.Kettunen 

"Untersuchung über die livische sprache (Tartu 1925), 

Aigakera "Livii" nr.2. (Jelgava 1934), Rändalist ajgarántoz 

1934 ajgaston, kien at 585 päwo (Riga), M. Luther "Piški 

katkismus" (Helsinki 1938), "Uz testament" (1939), E»N.Setälä 
.. .. _ _ .. 

"Nayteita liivin kielesta (Helsinki 1953), J.Mägiste 

"Liviläisiä tekstejä" (Helsinki 1984). Lisaks on voetud 

näitematerjali professor E.Vääri kogutud liivi keele 

tekstidest, mis on aastatepikkuse toö tulemusena kirja
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pandud Kolkas elanud liivlastelt Lina Anderseniin (22.1 

1885-16.IX 1968), Emma Hausmannilt (11.XII 1888 -

), Karli Bertholdilt (25.X 1888 - 9.XI 1970), Väidel 

elanud liivlasi eit Jän zbergilt (29.XI 1904 - 6.VII 1974), 

Katrin Zebergilt (24.III 1877 - 26.VIII 1964), Pitrogi 

küla liivlaselt Jelena Zaudbergilt (14.1 1882 - ),

Kodrgi kulas elanud Katrin Krassonilt (22.VIII 1890 -

) ja Didrik Vlgamelt (29.IX 1884 - 12.VIII 

1968), Sikrogi küla liivlastelt Anne Anzenault (17.IV 1868 

- 51 .XII 1962), Karli Dambergilt (15. V 1879 - 24.11 1965) 

ja Petor Dambergilt (sünd.8.III 1909); Mari Belt’ilt (17. 

III 1879 - ) Pizast. Vaike osa näitelauseist

on prof. E.Väari juhendamisel kirja pandud diplomitöö 

autori poolt 1981. ja 1982. aasta suvel Sikrogil elavalt 

liivlaselt Eduard Biezbrdiselt (77«a.vana), Pitrogi küla 

liivlaselt Voldemar Kristinilt (86-aastane), Väidel ela

valt Hatal Kristinilt (88-aastane), Kolkas elavalt Alfon 

Bertholdilt (72-aastane); Milda Rozenfeldilt (

) Mustanummelt ning Riias elavalt Poulin Klavinilt. 

Et diplomitöö koostamiseks kasutada olev aeg on 

piiratud, ei osutunud võimalikuks läbi tõotada kogu liivi 

keeles ilmunud kirjandust. Näitematerjali valikul on arves

tatud, et töö koostamisel oleks kasutada näiteid võima

likult erinevaist allikaist nii kirja-kui kõnekeeles. 

Valdav osa näiteist on siiski parit liivi idamurrakust, 

mistõttu va jaka jäamisi võib olla läanemurraku osas. 

Sellele vaatamata peaks läbitöötatud materjal olema piisav 



selleks, et avastada kolk tüüpilised liivi keeles esinevad 

(voi varem esinenud) põimlause avaldumise võimalused.
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I. PEALAUSE JA KÕRVALLAUSE

Eesti keele süntaksi uuriad on teiste keelte 

eeskujul mäaranud põimlause e. hüpotaksi liitlauseks, mis 

koosneb vähemalt kahest osalausest: pealausest ja ühest 
* * Ha*voi enamast kõrvallausest. Põhimõtteliselt sama 

järelduse põimlause ja tema struktuuri kohta on teinud 

soome keeleteadlased.

Liivi keele süntaks on seni peaaegu täiesti uuri

mata. Võrdlemisi napi ülevaate liivi keele süntaksist 

leiame siiski Sjögren - Wiedemanni grammatikast (IG), 

mis on kahtlemata vaga huvitav ning suure ajaloolise 

väärtusega.

Et sugulaskeelte sõnavaras ja morfoloogias leidub 

palju sarnasust, võib paralleele tõmmata ka süntaksi 

käsitluse puhul. Ka liivi keele põimlause saab eesti ja 

soeme põimlause eeskujul jagada pealauseks ja kõrval

lauseks.

Pealause on alati sõltumatu osalause, s.t. ta ei 

alistu teistele osalausetele ja võib enamasti olla 

iseseisev lihtlause. Seega on pealause valdavalt selli

ne lause, mis võib esineda ka omaette (selles mõttes 

on sõltumatu).

Alistussuhetes osalause on kõrvallause.Kõrvallauset 

üksikuna tavaliselt ei tarvitata.Kõrvallause ülesandeks 

on kas asendada pealauses puuduvat lauseliiget või tapsus- 
i h"k 1" a ,K. ,V a Imi s, A. EKSK, lk.171*
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teda pealause põhisõna.Nait.; Se tantob^ ku vanan ristingon 

um...(PK,15) ‘See tahendab, et vanal inimesel on...1 

(Krvallause ku vanan ristingon um ’et vanal inimsel on’asen- 

dab- .pealause puuduvat sihitist ning vastab üsimusele IÍ51. 

mida1 )•

Ab voi sie mosisto mitykš voroz,mu?set se, kis Ira 

ležkol_syndon_um (LRA,48) ‘Ei voi seda moista mitte ükski 

võõras..., muu, kes Ira lahedal on sündinud. (Aluskorvallause 

kes Ira ležkol syndon um täpsustab pealause asesonalis 

alust se ’see’ ning vastab aluse küsimusele kis’kes?’).

Kõrvallause on seega laiendatud lauseliige, täites 

sama funktsiooni kui tavaline lauselliige. Kõrvallause 

väljendab tegijat voi olijat, tegevuse ogjekti, tegevuse v 

voi olemise tingimusi, tapsuatab nimisõna tähendust jms; 

nait.: Autobus leks pids mingizt m§gvajto, mis lopiz set 

riek tutkams (LRA,5O) ’Autobuss laks mooda mingit mäekuru, 

mis lõppes alles tee lõpus: (Kõrvallause mis lopiz set riek 

tutkams laiendab pealause nimisõna magva jtо. Nimisõna 

laiend on aga täiend või täiendlause, vastates küsimusele 
kien ‘kelle', 51en ’mille’ või miei ’ missugune’). 

Kui samast lauset moodustada lihtlause, muutub täiend

lause öeldis lihtlause täiendiks.

Autobus leks pids mingizt riek tutkams ž-pptiji magva^to. 

’Autobuss läks mööda mingit tee lõpus lõppevat mäekuru’.

Kõrvallause võib sõltuda otse pealausest, olles seega I 

astme kõrvallause: Ta »mä / kT-ttis^ku/ t^ma / tõ^b^rõ" da/



(UIS,57) ‘Ta ütles, et tema tahab raha* 1 * II. PL

) ku’et1
sihitislause

I a.kõrvallause
______ku’et1
sihitislause
II a. kõrvallause

? ku1 et' 
sihitislause 
I a, kõrvallause

Kõrvallause võib sõltuda ka teisest kõrvallausest, 

olles sellest astme võrra madalam.

Siz mohm^n tegiz^^ikš nai kittis^ku ta s^eld^ 

tledapsku se um mi’n nilem (ULS,61) 1 Siis minule üks 

naine ütles, et tema selgesti teab, et see on minu lehm1.

PL

* i — 4Toodud näites I astme kõrvallause ku ta Sceld tiedap 

asendab pealauses puuduvat sihitist, vastates sihitise

küsimusele mida? II astme kõrvallause ku se um mi’n

-i---- asendab aga I astme kõrvallauses puuduvat sihitist.

Antud lauses on tegemist ühe pealausega ja kahe 

sihitiskorvallausega, kusjuures I astme kõrvallauses on 

II astme kõrvallause suhtes pealause funktsioonis.

Põimlause võib koosneda ka pealausest ja mitmest 

erinevast kõrvallausest (kusjuures iga kõrgema astme 

kõrvallause on madalamaastme kõrvallause suhtes pealause).

Ku pueis tulab nuodai,perimietz kizüb, vii se nei’ 

um’ tuo,:Lz un ni panäb, las pueis ni liitag, ku ta ka 

ta’b kuita, ku perena i nei’ kitab (ULK,152) ‘Kui poiss 

tuleb koju, peremees küsib, kas see nii on tosi, et ta 

vilistaks, sest ta ka tahab kuulda, mida perenaine ütleb’.
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PL PL

ku1 kui * 
ajalause 
la.korva1- 
' lause

v 4Д •kas1 
sihitislause 
ф.kõrvallause

las1 las1 
sihitis- 1 
lause 
la.korva1-
' lause

ku1 sest1
_ ‘kulmidat p oh a u s- ----------------

lause^ sihitis-
Ila.kõrval- lause 

lause IITa.
kõrval
lause

Kõrvallause on sõltuv lause: ta võib kuuluda teise 

osalause шопе sõna kui oma põhisõna juurde. Ta võib 

asuda oma pealause järel, enne pealauset voi pealause sees 

(hõlmava asetuse korral): ...un kuzls Hant kadsto, kus 

Kriston 1b sundo? (EMÖ,4) ’Ja küsis nende kaest, kus 

Kristus on sündinud1 (Kõrvallause asub pealause järel 

ning kuulub selle transitiivse verbi kuzs Bküsis 1 juurde).

PL ---------, 
kus1 kus1 

sihitislause

Ku se kõnig Erõdos seda kulis, adagis ta vaggi jara (EMÖ, 

4). ‘Kui see kuningas Herodes seda kuulis, ehmatas ta vaga 

ära’ (Kõrvallause asub pealause ees ning laiendab pealause 
- PLtransitiivset verbi kulis 1 kuulis1 -------

ku1 kui1 
ajalause

MiB puog, sina üd lug uod min jurs, un qpa, mis miil 

om, sie ka om sinnel (UT,552) ’Mu poeg, sa ühtelugu oled 

minu juures, ja kõik, mis minul on, see on ka sinul1.

PL .>, . PL ---------> mis1 mi s —*— 
aluslause 1

(Kõrvallause mis miil om asub pealause keskel ning tema
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pohisonaks on ama 1 kőik’).

Kõrvallause algab tavaliselt alistava sõnaga. Alistavateks 

sõnadeks on alistavad sidesõnad, siduvad määrsõnad ja 

siduvad asesõnad, millest sagedamini esinevad ku’et,kui, 

kuna, kuidas1; kui ‘kuj‘; kis ‘kes' ; mib ‘mis'; k_ed ‘keda'; 

mida 1 mida’tóda»1 ; mijei 1 missugune1 jt. Näit.: Mäilmas um 

nei, ku ilm usko ja luotoksi mityto tyädo äb voi tiedo 

(Livii,4) ‘Maailmas on nii, et ilma usu ja lootuseta mitte 

ühtegi tööd ei vöi teha1. (Kõrvallause algab alistava side

sõnaga ku1et1). Kubbo tűnnöd voitto ymevär 50 Rigö livlisto, 

kiensti surim jag ežmist kord küliz jumalsönnö ents jema- 

klels (I/Fvli,5) ‘Kokku tulnuid oli umbes 50 Riia liivlast, 

kellest suurem jagu esimest korda kuulis jumalasõna oma 

emakeeles. (Kõrvallause algab siduva asesõnaga kiesti 

1 ke Ile st ’.)
PL ---------- ) 

kiensti Mellest1 *
täiendlause

Riemöm yl jega yd aza,mis sab tiedot mäd rov pierast - > - - - - -
(Livii,4) rõõmustame iga asja üle, mis saab tehtud meie 

rahva heaks* (Kõrvallause algab siduva asesõnaga mii 1 mis1). 

Ku s^e kür_suoda vuoí / siz_ned'i tapista/, (E) ‘Kui see Kura 

sõda oli, siis neid tapeti. (Kõrvallause ku se kür_suodä 

v%l/ ‘kui see Kura sõda oli1 algab alistava sidesõnaga ku 

1 kui1) ; un j1egawi1dSh ristiiy gän um ä-iga un kihoz ka um/ 

um kuošX/kus meg loptam sxe aigazvjelamiz // (E) ’Ja igal 

inimesel on aeg ja ka koht on, on koht, kus me lõpetame selle 

elu1. (Kõrvallauset alustab alistava sidesõna funktsioonis
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olev määrsna kus 1 kus1)

-PL_, 
kus •kus’ 

täiendlause

Üldistavalt võiks esile tuua kõrvallause kolm põhitunnust: 

1) tavaliselt kõrvallause ei saa esineda iseseisva jutustava 

lausena, 2) enamikel juhtudel algab kõrvallause alistava sõna

ga, 5) tal on põhisõna teises osalauses.

Kõrvallause põhisõnaks saab olla nimisõna, omadusona, te

gusõna, asesõna ja (iseseisev) määrsna. Iga kõrvallause tervi

kuna esineb mingi lauseliikme funktsioonis.

Kui kõrvallause põhisõnaks on asesõna voi määrsna, siis 

esineb kõrvallause sama lauseliikmena, millena esineb ta phi- 
* .. ” А - , s61 z _

sõnagi. Nait.: voi land Qamaskuso ka nedi, kis volkst (UT,282)’ { < - - - -
‘Oli läinud Damaskusesse ka neid, kes seal olid1. (Kõrvallause 

põhisõnaks on asesõna nedi ‘neid’, mis on antud lauses aluseks, 
c .

järelikult on kõrvallause kis säl volkst 1 kes seal olid1 alus

lause) .

joimi se urn se mis stlíst kitabad se kali (ШТ,68) ‘Tünnilu, 

see on see, mille kohta eestlased ütlevad kali1. (Kõrvallause 

põhisõnaks on asesõna se ‘see’, mis on antud lauses öeldistäi-
.. A _ R 

teks, järelikult on kõrvallause mis estlist kitab^d se kali 

‘mille kohta eestlased ütlevad kali’ öeldistäitelause) ;

ku ta ändab minnon jaga päva ja rikastiz jegapäuviz leba ja ama 

mis sies jelamizos um vajag,... (PK,7) 1 et ta annab mulle iga 

päeva ja rikkalt igapäevast leiba ja kõik, mis selles elus vaja.

mis ’mis’ 
sihitislause
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(Korvallause põhisõnaks on asesõna ama ‘kik’, et ama 

on esitatud, lauses sihitiseks, seeparast on selle juurde 

kuuluv kõrvallause sihitislause,)
, — Í x — 22 w x

Nj ta samamis_kin s-eda, kui slikt’ un läam urn sellizn ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------  
ristihän ... ‘Nüüd ta markas küll seda, kui halb ja raske 

on niisugusel inimesel1(ULS,125). (Kõrvallause põhisõnaks

on asesõna s1eda * seda1, rais on antud põimlauses sihiti

seks, järelikult on kõrvallause sihitislause.) 

Ku_ab_v“olks_s_e_fabrik_/siz_jo_äb_v“olks_mit_=a/ (E) 

1 Kui ei oleks seda vabrikut, siis ju ei oleks mitte mida

gi. (Kõrvallause põhisõnaks on mäarsna siz ‘siis'; et 

siz on määrus, seeparast on selle juurde kuuluv kõrval

lause määruslause.) 

Kõrvallause, mis kuulub nimisõna juurde (piirates voi 

täpsustades selle tähendust) on täiendlause.

... um ykskord püton vasto mién, kis ka jedmol um vond 

£am_oppiji (Livii,1) 1... on ükskord puutunud kokku mehe

ga, kes ka varem on olnud tema õpilane1. (Kõrvallause 

kis ka jedmol um vond tärn oppiji kuulub pealause nimi

sõna miez ‘mees' juurde. Nimisõna laiend on aga täiend 

voi täiendkorvallause.)

Je’llan miez /kis1 to*nd jüodä vuol"éa/ (E) Elanud mees,

kes tahtnud juua olut1. (Kõrvallause kis1 tohd jüodS 
u * ~v olta 1 kes tahtnud juua olut1 laiendab nimisõna miez 

‘mees', olles seega täiendkorvallause.)

Kõrvallause, mille põhisõnaks on omadussõna, on
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mäaruslause. Nait: Mittо kunagid Jejmier vež áb ie brüni, 

kuj se saggold si'u gub nja d mäs (IRA,51) ’Mi11e kunagi 

Jäamere vesi ei ole pruun, nagu see tihti juhtub meie 

maal1. (Kõrvallause kuj se saggold suigub mad mas 1 nagu 

see tihti juhtub meie maal1 kuulub pealause omadussõna 

bruni ’pruun’ juurde.

Kõrvallause, mille põhisõnaks on sihiline tegusõna ja 

mis vastab küsimusele mida?’mida? , on sihitislause. Näit. 

Vaggo mielp^erro urn nädo, ku nLivjizn korrespondentsi lug 

Kändast ja ka müsto püolsto um kazzon (Livii,5) ‘Väga mee

lepärane on näha, et "Lvli" korrespondentide arv Kuramaalt 

ja ka mujalt poolt on kasvanud. (Kõrvallause ku Livliz" 

korrespondentod lug Kändast ja ka mpsto püolsto um kazzon 

’et “Livii” korrespondentide arv Kuramaalt ja ka mujalt 

poolt on kasvanud’ kuulub pealause transitiivse verbi 

nädo ‘naha’ juurde, olles seega sihitiskorvallause.) 

Naegid, mingi um se ilma palka (LG,449) ’Näed, missugune 

on see maailma palk’. (Sihitiskorvallause mingi um se 

ilma palka ‘missugune on see maailma palk’ laiendab pea

lause transitiivset verbi nädo ’naha’.)

Kõrvallause, mille põhisõnaks on tegusõna ja mis 

märgib tegevuse kohta, aega, viisi, tingimust, põhjust 
jne., on määruslause. Nait.’ sond Irel sür’ Ki^a^aigai/ 

tund jürä iks nuor izänd/ (E) ‘Saanud Irel suure luite 

äärde, tulnud juurde üks noor isand’. (Kõrvallause 
— _ V \ \ •• ....

sond Irel sur ki^ka^aigas ‘Saand Irel suure kunka_ aarde’ 

märgib, millal toimus pealausega väljendatud tegevus,olles
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seega a jamäaruslause . )

Op o nűorold, ku sa tad kovái vuolda vansi pávái (IG, 411) 

16pi noorelt, kui sa tahad tark olla vanaduses1 (Tingi- 

musmäa ru s la us e ku sa täd kõval vuolda vansi pá'vsi * kui 

sa tahad tark olla vanaduses1 näitab, mis tingimusel on 

vajalik pealausega má’rgitud tegevus.)

Nagu mäarus liigitub koha-, aja-, viisi-, sihitis- 

jne. määruseks, nii liigituvad ka määruslaused kohamää

rus-, a jamäärus-, viisimäärus-, sihitismäärus- jne. 

lauseteks.

Kokkuvõtlikult võime öelda, et põimlauses on üks osa

lause teisest grammatiliselt sõltumatu, teine aga esimesest 

sõltuv. Sõltumatut osalauset nimetatakse pealauseks, sõltu

vat kõrvallauseks. Sidesõna voi siduv ase- voi määrsõna 

kuulub kõrvallause külge. Sidesõnad ei ole lauseliikmeteks, 

siduvad ase- ja määrsnad aga on kõrvallause liikmeteks. 

Kõrvallausel on pealause suhtes funktsioon, mis liht

lauses on ühel voi teisel lauseliikmel. Kõrvallause võib 

pealause mingi liikme voi kogu lause juurde kuuluda vöi 

monda lauseliiget asendada. Nii eraldatakse üksteisest 

alus-, öeldistäite-, sihitis-, mäarus- ja täiendkorval- 

lauseid, mis tulevad vaatluse alla järgmises peatükis.



II; KÕRVALLAUSETE LIIGID

1. ALUSLAUSE e. SUBJEKTLAUSE

Aluslause e. subjektlause on niisugune kõrvallause, 

mis asendab pealauses puuduvat alust voi konkretiseerib 
* 2pealause asesõnalist alust.

Subjektlause vastab aluse küsimustele kiš?‘kes?‘, miš? 

‘mis?’, ked? ‘keda?’ , mida? ‘mida?’ 3

Nagu järeldub subjektlause definitsioonist, tuleb alus= 

lausel taita kahte ülesannet:

1) pealauses puuduva aluse funktsiooni,

2^ pealauses esineva asesõnalise aluse konkretiseerimise 

funktsiooni.

Subjektlause seostamiseks pealausega kasutatakse 

konjunktsiooni ku‘et‘, samuti siduvat funktsiooni täitvaid 

relatiivseid pronoomeneid.

A. Kõige sagedamini esinevad relatiivsed pronoomenid, mis 

seovad pealauset ja sub jektlauset, on kib ‘kes’ ja mis ‘mis’ 

(ka käänetes). Kib ‘kes’ viitab isikule ja olendile, mib 

‘mis’ esemele voi nähtusele. Kis 1 kes1 js mis ‘mis’ esi

nevad nominatiivis, harvemini teistes käänetes.

1. Aluslause konkretiseerib pealause asesõnalist 
-
" M i h к 1 а,К., Valm is,A.EKSK, lk.1?2.

Sealsamas.
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ning korrelaadina pealauses esineb demonstratiivpronoomen 

ne ‘need’, mida konkretiseerib aluskorvallause.)

Pealauses voiva^korre laadina esineda ka indefiniitsed 
\ А — ff

pronoomenid ama ‘koik‘, ‘uhtegi’, pagind ‘paljud’,

jegaykš ‘igaüks’, kuhbiD •kumb1, jms.

... ku ta Sndab minnón jega päva ja rikastiz jegapauviz 

leba ja qma mis sies jelamizos urn vajag (PK,7) 1••• et ta 

annab mulle iga paeva ja rikkalt igapaevast leiba ja kõik, 

mis selles elus on vaja1. (Kõrvallause mis sies jelamizos 

um vajag ‘mis selles elus vaja on1 konkretiseerib pea

lause asesõnalist alust ama 1 kõik’.)

Mtin puog, sina űd lúg uod min jurs, un ama, mis miil um, 

sie ka om sinnel (UT,552) •Minu poeg, sa ühtelugu oled minu 

juures , ja kõik, mis minul on, see on ka sinul*.

PL } PL
'mis' 

aluslause

(Aluskorvallause konkretiseerib pealause asesõnalist 

alust am •kõik1.)

Ki äb äb uo, ris tända ni viiks straips (NLK, 155) 

•Kuud ei ole ühtegi, kes teda võiks aheldada*.

PL
) n • 11 «

kis *kes* 
aluslause

(Pealauseks on aluse funktsioonis indefiniitne pronoomen 

t •ühtegi1, mida konkretiseerib aluskorvallause kis 

tända ni viiks strips !kes teda võiks aheldada1.)
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alust.

Kõige sagedamini esineb pealauses korrelaadina 

(antud juhul aluse funktsioonis) demonstratiivpronoomen

------ ‘see; pisut harvemini ne ‘need’. Näit.: Sie urn 

job££am_/kien_a‘b^uo__rõ’da/(V, 2?8) ‘See on vaene, kellel 

pole raha*. (Kõrvallause kien äb_o rõaa konkretiseerib 

pealause asesõnalist alust se 1 see alistava konjunktsiooni 

funktsiooni taidab daativi käandes olev relatiivpronoomen 

kis 1 ke s *.)

J2£kub_pa_sab_rist ot±_se_sab__pástot (FK, 15) 

‘Kes usub ja saab ristitud, see saab päästetud1. (Kõrval

lauset kis uskub ja s5b ristot *kes usub ja saab ristitud1 

alustab relatiivpronoomen kiš ‘kes’ ; kõrvallause täpsus

tab pealause asesõnalist alust se ‘see’.)

PL 
kiš •kes1 y 

aluslause

Siz laz ne, kis Judeamal at, urgogod mägiz (UT,53) 1 Siis 

las need , kes Juudamaal on, põgenevad mägedesse1. 

(Kõrvallause kis Judeamal at 1 kes Juudamaal on1 konkreti

seerib pealause asesõnalist alust ne •need1 ning seostub 

pealausega relatiivpronoomeniga kis ‘kes’.

Ne voíijo Randalist tiedod, mis meg molmod sudlizmi (V,366) 

‘Need olid liivlaste jäljed, mida me mõlemad suudlesime1. 

(Kõrvallauset seob pealausega relatiivpronoomen mis 1 mida1
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Aga pägind, kis at ežmist, lbd perrist ja perrist 

ežmist (VT,42) 1 Aga paljud, kes on esimesed,jäävad viimas

teks ja viimased esimesteks1.

PL PL
kis’kes’ 
aluslause

(Aluslause konkretiseerib pealause asesõnalist alust 

pägind 1 paljud1)

2. Aluslause asendab pealauses puuduvat alust:

kis pietáb± lab ello (LV,1,98) ‘kes petab, läheb põrgu1. 

(Kõrvallause kis pietab ‘kes petab' on pealause suhtes 

aluse funktsioonis.)

KItot volgo, kis tulab (UT,52) 1 Kiidetud olgu, kes tuleb1. 

(Kõrvallause kis tulab ‘kes tuleb1 asendab pealauses 

puuduva j# alust.)

B. Sidesõnadest kasutatakse aluslause alguses sidesõna 

ku 1 et1.

Maldan näkab /ku ne att§ THist /(V,%) ‘Meile paistab,-^ _ - -
nad on ühesugused1 .(Kõrvallauset ku ne atts eHist^t nad 

on ühesugused1 alustab alistav sidesõna ku ‘et’; kõrval

lause asendab pealauses puuduvat alust.)

.../ab^uo juva/ ku kilmaB / (E) ‘Ei ole hea, et külmetab1. 

(Kõrvallause ku kiimab *et külmetab1 asendab pealauses 

puuduvat alust. Alusena pealauses võiks olla demonstratiiv- 

pronoomen se 1 see1, mis on puudumise korral juurdemõeldav.)
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PL 
kis 1 ke s1} 

aluslause

Aluslause asetseb enamasti pealause ees voi järel, 

Üksikjuhtudel ka keskel:

kis lib b^s^paiita /sie je) [tsa bro’utsaB touhas/ (E) 

‘Kes on tulevikus ilma patuta, see elusana sõidab tae

vasse 1 . (Aluslause asetseb pealause ees ning täpsustab 

selle asesõnalist alust s_e •see1.)

PL
kis1 kes 
aluslause

Vol länd Damaskuse ka nedi, kis säl volkst (UT,282) 1 Cli 2 ( -- - f -
läinud Damaskusesse ka neid, kes seal olid1. (Aluskrval- 

lause kis sai volkst 1kes seal olid1 täpsustab pealause 

asesõnalist alust nedi •neid1 ning vastab aluse küsimusele 

kiedz ‘keda?’.)

Kui põimlauses on pealauseid rohkem kui üks, võib 

tekkida erinevaid konstruktsioone. Nait.: Äb se rik 

ristingt, mis suzo sizzol lab, aga mis sust ulzo tulab, 

se rikub rištingt (UT,52) *Ei see riku inimest, mis suhu 

läheb, aga mis suust valja tuleb, see rikub inimest1.

PL PL----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

mis’mjsagami
aluslause
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(Poimlause koosneb kahest pea- ja kahest kõrvallausest. 

Viimased on omavahel rinnastavalt seotud.)

Aga ma kitob ta'ddon1 ku jegaykš, kis naiz pai vantlob 

t|nda imustos, um juba ents sydams ta’mkoks ab jelamist 

rikkon (UT, 8) 1 Aga ma ütlen toile, et igaüks, kes naise 

peale vaatab teda himustades, on juba oma südames temaga 

abielu rikkunud1.

PL ----------- ) 
•--------------------------sihitislause sihitislause

kis tkes1 ............. ...... . -• 
aluslause

Aluslause kis naiz päi vantlob tända imustos ‘kes naise 

peale vaatab teda himustades1 asetseb alistava lause 

osade vahel (antud juhul on aluslause suhtes pealauseks 

sihitislause). Kõrvallause täpsustab pealause asesõna
list alust jegaykš 1 igaüks1 ning vastab aluse küsimusele 

kiš ’kes1.
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ÖELDISTIDE 8. PREDIKATIIVLAUSE

Öeldistäite- ehk predikatiivlauseks nimetatakse 

kõrvallauset, mis täpsustab pealause asesõnalist 

öeldistäidet vöi esineb pealause suhtes öeldistäite 
ц 

funktsioonis•

Predikatiivlause laiendab tavaliselt pealauses 
...... _ x $ 

esinevat poordsona voida (liv W- uolda)1 olla 1. 

• • •/m^dan_3u_oimist vei tta teltté/ juoimi sejúm se 

mis stlist kttbD se kali/... (IM,68) ‘Meil tünni- 

olut vähe tehti, tunniolu, see on see, mille kohta 

eestlased ütlevad kali1. (Kõrvallause mis estlist 

kttbD se kali mille kohta eestlased ütlevad kali1 

laiendab pealause verbi võida 1 olla1.

Öeldistäitelause esineb nominatiivis ja partitiivis 

ning vastab nagu öeldistäidegi küsimustele kis? ‘kes?’, 

mis? ‘mis?’, kieda? * keda?’, mida?1 mida?1 , mingi?, 

1 missugune?1, mingist? ’missugused?’, Näit.: mingi_ 

tola umL selli vasto urn ka sõ’v (LV, 11,122) ‘Missugune 
" ' " । ( .. ...... . " 
talv on, selline on ka suvi vastu’.(Kõrvallause mingi 

tola urn ‘missugune talv on’ vastab öeldistäite küsi

musele _mir|gi? imissugune 2 ’.) 

----- * M i h. к Та,К., Vai ш 1 s,A., EKSK, lk.175-

5 K e + t u n e n,L., LW, lk.5O4.
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Sisuliselt seostub öeldistäitelause oma pealause

ga harilikult korrelatiivselt. Kõrvallause korrelaadiks 

pealauses on asesõna, millel puudub omaette võetuna 

konkreetne sisu: see ei nimeta eset,nähtust ega isikut 

vaid üksnes viitab sellele. Põimlauses aga ei ole 

korrelaadiks olev asesõna enam abstraktne, vad tal on 

konkreetne tähendus, mis oleneb kõrvallausest ja on 

järelikult peaaegu alati erinev. Öeldistäitelause kor

relaadiks olev asesõna pealauses on tavaliselt rõhu

tatud, kui talle järgneb vahetult kõrvallause, mis teda 

laiendab. Asesõna liikidest võivad öeldistäitelause 

korrelaadiks pealauses olla:

1. Käitabad asesõnad s_e=se 1 see1 , selli 1 selline’ 

sellist 1 sellised1 . Näit.: si^ mõ-jema^vdl^k^se^kis 

vettlž vastä si*2. ku ristihG vdl’ kuolan/ (LKN,108)• ~ — T — .
’Siis maa-ema oli ka see, kes võttis vastu siis, kui 

inimene oli surnud’. (Öeldistäitekorvallause kis vettib 

vast 1 kes võttis vastu’ kuulub pealause asesõnalise 

öeldistäite se ’see1 juurde, mis on pealause teiste 

lauseliikmetega võrreldes rohuasendis.)

Kruíski um seííi /kis te’e^s^eda/ mis äbt^üo vajäG 

(V,65) 1 Kelmik on selline, kes teeb seda, mis ei ole 

vajalik. (Kõrvallauset kis tileB siedä * kes teeb seda’ 

seob pealausega korrelaat selli ’selline’.) 

Kulkist attä sellist /mingist

(V,66) ’Putukad on sellised, kes poevad mööda lehti’.

puggbD_piltš_led‘i
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(Öeldistäitekórvallause

’missugused /kes/ poevad mööda lehti1 täpsustab pea

lause korrelatiivset asesõna seílfist ’ silised1.)

2. Umbmäärased asesõnad münda 1 moni1, mi^gi 1 keegi1 

jt. Näit.: aga araid mingi urn, kihgan ne jenno rado 

volks, ku ta vuiks ulz vuosto (LG,424) 1 Aga harva 

keegi on, kellel oleks niipalju raha, et ta võiks 

välja osta1. (öeldistäitekorvallause kihgan ne jenno 

rado volks 1 kellel nii palju raha oleks1 korrelaadiks 

on umbmäärane asesõna miei_‘ keegi’ •)

Liivi keeles seostub öeldistäitelause pealausega 

asesonadepaari miilgi ... seíl'i , milline, selline’ abil. 

Niisugune väljendusviis on omane rohkem rahvapärastele 

ütlustele ning neis puudub pöördsõna võida ’olla’, 

mis on aga sellistes lausetes kindlasti juurdemõeldav. 

Niisugune öeldistäitelause asetseb tavaliselt pea

lause ees (muudel juhtudel asub öeldistäitelause tava

liselt pealause järel). Näit.; mingi kõp, selli rä (LG, 

410) ’Miliine kaup, selline raha’ .

EL

mi^gi’milline’ 4 
öeldistäitelause

mingi kibar, selli miez (LV 1,149) ’Milline müts, selline 1 » /
mees’ (Pealause korrelaadiks on näitav asesõna seli

’ selline’, mida täpsustab öeldistäitekõrvallause mikgi
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k-bär 1 milline müts1 , vastates küsimusele mihgi? 

‘missugune?’ ’ milline?’)▼

Öeldistäitelause seostub pealausega siduvate 

asesõnadega, siduvate määrsõnadega ja sidesõnaga ku 

1 et, kui1 .

Siduvatest asesõnadest esinevad öeldistäitelause 

alguses kis 1 kes’, miš ’mis’, kis ’kes’, mis ’mille’, 

migi ‘missugune' ,migist 1 missugused, millised’ jt. 

kis ’kes’ öeldistäitelause alguses on subs

tantiivne ja märgib enamasti elusolendit.Näit.: ma urn’

l'ijL_kÍS_aÍ]_lab_SeÍS_j3Í]!^gMt_ÍÍ^_S tund (NLK > 92 ) 

’Ma olen selline, kes jookseb seitse penikoormat tunnis’.

>
kis ’kes’

öeldistäitekorvallause

öeldistäitekorvallause kis ai’lab seis pilgamt i^ stund 

’kes jookseb seitse penikoormat tunnis’ vastab küsi

musele migi? ’missugune?’ ning täpsustab pealause 

öeldistäidet seli ’ sellin eJ . Pealauses viitab öeldis- 

täitekorvallausele pöördsõna urn ’olen’ (1.p.sõnast 

võida ’olla’)• 
7

5S„i^j3e±_kisjDU^gab (NLK, 91) ‘Mina olen see, kes puhub*. 

(Kõrvallause algab personaalpronoomeniga kis ’kes’ 

ning vastab öeldistäiteküsimusele kiš?’kes’.)
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mis 1 mis1 öeldistäitelause alguses tähistab 

elutut asja voi nähtust, olles substantiivne. Näit.; 

ku1 igäz^um se mis sizzäl rabub^( V, 3 5 ) 1K ud e on see, 

mis sisse lüüakse1 . (Öeldistäitekórvallause miš_sizzal 
rabuB rmis sisse lüüakse1 täpsustab pealause asesõna

list öeldistäidet se 1 see1 , vastates öeldistäite küsimusele 

mis? ‘mis?!.)

öeldistäitelause võib seostuda pealausega side

sõna ku abil, mis esineb tavaliselt tähenduses et, 

mõnikord ka kui. Näit.: .../s^e aiga ka urn seíli/ ku 

äb tõ1ttä ka jeminit / (E) 'See aeg on selline, et ei 

taheta ka rohkem1.

PL

ku 1 et1 
öeldistäitelause

Kõrvallause ku äb to1tta ka jeminit 1 et ei taheta 

ka rohkem1 täpsustab pealause asesõna selli ning vas

tab öeldistäite küsimusele migi 'missugune1. 

ta*um ient^/pa*ikkä/ va^ntlSm/ mi-s sep^pa / brinäm / 

u^m /, ku ne«iien / ropusti tulav / va*sta , Ta on

jäänud paigale vaatama, imestamisväär t, et nii palju

inimesi tuleb vastu1(UÖS,8?) (öeldistäitekorvallause

ku ne*iien / ropusti tulav / vašta 1 et nii palju

inimesi tuleb vastu1 täpsustab pealause asesõna se 1 see
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Liivi keeles eelistab öeldistäitelause oma pea

lause euhtes järelasendit ning seostub pealausega 

alati mõne side-, määr- voi asesõnaga.

öeldistäitelause täpsustab pealause asesõnalist 

öeldistäidet s3e^se ’ see1, selili 'selline1 jms., mis 

on ühtlasi korrelaadiks pealauses ning teiste lause- 

liikmetega võrreldes rohuasendis. Näit.: sin andikš 

las^vol1G seíli /ku mit^iks äp^tieda (V,150) 1 Sinu 

and olgu selline, et mitte keegi ei tea1. (Kõrval

lause asub pealause järel)

PL ---------- ?
ku Vet1

õ'e Idistä ite lause

Monikotd võib korrelaat puududa. Sellisel juhul asendab 

öeldistäitelause pealauses puuduvat öeldistäidet. Näit.:

Ja pyvali um, kis ab sa minst kŐzzó vótam (UT,21) 1 Jа 

onnis on, kes ei saa minust viha võtma1. (öeldistäite

lause kis äb sä minst kózzo vótam ‘kes ei saa minust 

viha võtma, on pealause suhtes öeldistäite funktsioonis.)

bet_vo‘_/_vOlL_ku_ikš_/_sür_/mu.št/_sprogn_/
pi*n / va*ldad^/ ri*ndadäks /, se vo^l1— — — _ — 7 kis / me* J./----------------- d. 1/

glibiz / 1 Aga onn oli, et üks suur musta kähara 

karvaga koeb, valge rinnaga, see oli, kes meid päästis1

(ULS,92). (Öeldistäitekórvallause kisame*di_/gld-ibiz/

1 kes meid päästis1 laiendab pealauses esinevat pööra
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sõna voida ‘olla’ (vo•l‘- 5«P*sing.) ning asendab 
>

pealauses puuduvat öeldistäidet.)

Öeldistäitelause asetseb oma pealause ees siis, kui 

pealauses esineb korrelaadina asesõna seli * selline1 

ning öeldistäitelause algab siduva asesõnaga mi^gi 

•milline, missugune1. Näit.: ggggg kas, sellist koešpüogad 

(LV,1,159) •Milline kass, sellised kassipojad •. 

öeldistaitekõrvallause seostub pealausega asesõnadepaari

181 selli ‘milline j missugune selline1 abil

ning asetseb pealause ees.

PL

miggi1milline 1 ) 
öeldistäitelause



SIHITIS- e. OBJEKLAUSE

Pea- ja kõrvallause vastastikuse suhte alusel 

eraldavad mõned lingvistid kaks põimlause põhitüüpi. 

Esimesse kuuluvad põimlaused, kus pea- ja kõrvallause 

moodustavad kumbki omaette semantilise terviku. Teise 

põhitüübi moodustavad ühe semantilise keskusega põim

laused, kus kõrvallause allub pealausele nii vormilt 

kui sisult, vastates pealause mingile liikmele voi olles 

pealauses esineva lauseliikme laiendiks. Sihitislause 

on selle liigituse alusel kõrvallauseks ühe semantilise 

keskusega põimlauses. 6

Seega on objektlause põimlause korvallauseliige, 

mille defineerimise üks võimalusi oleks:

Sihitis- e. ob jektlauseks nimetatakse sihitise 

küsimustele vastavat kõrvallauset, mis täpsustab pea

lause asesõnalist sihitist voi laiendab pealause sihi

list voi sihiliselt mõtestatud sihitut pöördsõna.7

Sihitislause esineb nimetavas, omastavas ja osas

tavas käändes ning vastab sihitise küsimustele kis? 

‘kes?’, mis? ‘Mis?’, klen2 ‘kelle?’, mis? /mien/ ‘mille’, 

ked2 1 keda?1, mida? 1 mida?1. Näit.: Pan tädöl, ku sa 

mitydon äd kit (UT,14) ‘Pane tähele, et sa millegi üle 

$ ESA, 1971, 17, lk.46.
ESA, 1971, 17, lk.47.



ei ütle’ (Kõrvallause ku sa. miiydon äd kit *et sa mitte 

ühelegi ei ütle’ vastab sihitise küsimusele mida? ’mida?’)

ku *et' 
sihitislause

ni tarn1 ka/nd pits s^eda uin un tarn1 nand, ku se piški miez 

ka_um‘_sä (NLK,93) ‘Nüüd ta käinud mööda seda linna (sel

les linnas ringi) ja ta on näinud, et see väike mees on ka 

seal*. (Kõrvallause ku_se_piski_miez_ka_um‘_sl ’et see väi

ke mees on ka seal1 laiendab pealause transitiivset verbi ja 

vastab sihitise küsimusele mida? ‘mida?').

Sihitislause järgneb tavaliselt vahetult pealause tran

sitiivsele verbile, mis väljendab meelte-, intellektuaalset 

ja emotsionaalset tegevust, arvamist, ütlemist, tahtmist, 
....... 8üritamist jms.

Liivi keeles esinevad transitiivsena verbid usk ‘uskuda' 

vahtla vant 1 ‘a ’näha, vaadata1, tuds 1 tunda1, näkta ‘näi- 

data1, kit ta ’öelda’, mita-meta ‘mõeldat, kuita ‘kuuldat, 

tiedä* ‘teada' jt, №it.: vanad ro’ust kittist/ ku lib knaš 

päva, siz_um seis pädil'ta* knas aiga/ (E) ’ Vanad inimesed 

ütlesid, et kui tuleb ilus päev, siis on kogu nädal ilus ilm* 

(Kõrvallause ku 1Tb knas päva ’kui tuleb ilus ilm’ kuulub 

vahetult pealause transitiivse verbi kiita ‘öelda' juurde;)

8 M i h к 1 а, K., Valmi s, А., ЖЗК, lk. 173.
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________ , 
ku ^et* 

sihitislause

s i • z me: g_ju_ti.edizmi___ku_li.b_p.rkkn (LT, 16 ) ‘Siis

me ju teadsime, et tuleb orkaan’ • Sihitisk orval lause ku

11 • b^o. rkkah ’et tuleb orkaan’ laiendab pealause transi- 
X 

tiivset verbi tiedä •teada’)»

lõuga lõuga va’ntiiZ4 ku äb ^uo mi^i minazjflä^dan ie’tsa 

‘Tasa, tasa vaatas, ei ole mingi miin meil ees’ (ULS,5Ö)» 

(Kõrvallause ku äb.q migi mina Zu /nähd an iets€ ’et ei ole 

mingi miin meil ees’ kuulub vahetult pealause sihilise te

gusõna vantl§ ’vaatama’ juurde.)

ni ta tledaB / ku täm‘man lib rõ2/ (V,7) ‘Nii ta teab, et 

ta saab raha’. (Sihitislause ku täm‘mn 11b rõ) ’et ta saab 

raha’ laiendab pealause transitiivset verbi ted ’teada’ 

ning järgneb sellele vahetult.

Mõnikord võib sihitislause kuuluda pealause asesõna

lise sihitise juurde, mis niisugusel juhul on rõhutatud.

Näit. !

Laz täd kitoks Kristusos Jezusos yl min lago suroks leb sie, 

ku ma tulab tegiž täd jur (UT,399) ’Mingu teie tänu Jeesus

Kristuses minu iile suureks selle läbi, et ma tulen tagasi 

teie juurde’. (Kõrvallause ku ma tulab ’et ma tulen’ laien

dab pealause asesõnalist sihitist s_e ’see’ mis on teiste 

lauseliikmetega võrreldes rohuasendis.

Sihitislause põhisõnaks olev verb on pealauses harili

kult öeldiseks: 



ta klttSB / ni_boma ti eda tlenaP / j^ega^iks 12b erft*s 

kuodai / (E) 1 Ta š ütleb, et nüüd me oleme tööd teinud, 

igaüks läheb oma koju* . (Kõrvallause iii meg uom 
tienŽD / j^ega^iks läb ents k%dai 1 nüüd me oleme tööd 

teinud, igaüks läheb oma koju1 kuulub pealause põhi

sõna verbi kitt? ’ ütleb’ juurde.

Mõnikord võib transitiivne verb jääda pealause 

keskele ning sel junul ei saa lause sellele vahetult 

järgneda, kuid laiendab seda siiski; näit.: ni se Ants 

lä^d tu'bba un säl rikänd n sie kurSks, un ni se kure 

külxn iks kird, ku ne kielad a'dtx zwan nrnd (NLK,71) 
-----------------—- --------------------------------- L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

1 Nüüd Ants läind tuppa ja seal rääkinud kuradiga, ja nüüd 

kurat kuulnud, et kellad on helisenud1. (Kõrvallause ku 

ne kielad a' dt zwan nönd laiendab pealause transitiiv

set verbi kul?nx kuid ei järgne sellele vahetult.) 

anda j ega udón mis tämmon tulüb (LV, 1,87 ) 1 Anna i gaühe le, 

mis talle kuulub1 . (Kõrvallause mis tämmon tulüb 1 mis 

talle kuulub1 laiendab pealause transitiivset verbi aida 

1 anda1, mis asub pealause alguses. Seetõttu ei saa pea

lause suhtes järelasendis kõrvallause transitiivsele 

verbile vahetult järgneda.)

ni ta láb vank^am ents übíst, mis se ti eb (NLK, 193) 

‘Nüüd ta läheb vaatama oma hobust, mis see teeb1 . 

Esitatud põimlauses on üks sihitis ja üks sihitiskórval- 

lause. Mõlemad laiendavad pealause sihilist tegusõna: 
vakl’rm keda? - ents ühist , vaatama keda? - oma 

hobust1 (sihitis) ja vaníliám mida? - mis se ti eh
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’vaatama mida? - mis see teeb* (sihitiskorvallause).

Hatva võib sihitislause paikneda oma pealause ees, 

kui ta laiendab selle transitiivset verbi. Näit.: mis 

mi’nnan vo’ 11 vel siia viš_štantsi iura (ULS,57) ‘Mis 

minul oli veel seal, viisin raudteejaama juurde1 

(Sihitiskorvallause mis mi’nnan voi’ vei säl 1 mis minul 

oli veel seal’ laiendab pealause transitiivset verbi 

vz 1 viis’, on pealause suhtes sihitise funktsioonis 

ning vastab sihitise küsimusele mien? ‘mille?'.

Kui kõrvallause kuulub pealause asesõnalise sihi

tise s1e ’see,selle-, V01 s_ed ‘seda' juurde, asub q -
ta tavaliselt pealause ees. Mait.:

mis izad atto rejaks ku’bbo raikonod, sfe lapst 

kipiloks etabod laL igold (LV,I) ‘Mis isad on rehaga 

korru riisunud, selle lapsed kühvliga loobivad laiali’. 

(Kõrvallause mis izad atto rejaks ku’bbo raikonod ‘mis 

isad on rehaga kokku riisunud’ asendab pealause 

korrelatiivset asesõna s_e ’see’, vastates küsimusele 

men? ’mille?’.

mis iks äb soita, siedä kim soitabod (LV,1,106) 

‘Mida üks ei suuda, seda kümme suudavad’ (kane 

vormiliselt eraldatav).

PL

miš’mida’ t
sihitislause



mis andad si1zzol, siedä lipsad ulzo (LV,I,88) 

Fida annad sisse, seda lüpsad valja.1

PL 

^is ’mida^ 
sihitislause

Tekib konstruktsioon mida...s1eda ’mida...seda1.

Kui korrelaat sie 1 see,selle* asub pealause lõpus, 

on ta tavaliselt eriliselt rõhutatud ning siis peab 

sellele järgnema laiendav lause:

kis tuoizon ändab sie, mis entšon maitsob (LV,I,88) 

’Kes teisele annab selle, mis endale maitseb’. (Kõrval

lause mis eptšon maitsob laiendab pealauses asuvat 

korrelaat! sie ’selle’, vastates sihitise küsimusele 

mien? ‘Mille?'.)

Sihitislause seostub pealausega siduvate ase- ja 

má'arsonade ning alistavate sidesõnade abil.

Kõige sagedamini alustab sihitislauset sidesõna 

ku *et*. Selline lause asendab pealauses puuduvat sihitist 

ning paikneb alati alistava lause järel. Tavaliselt 

paikneb selline lause ka vahetult pealause transitiivse 

verbi järel.

Ma uskub, ku Jumal urn min ja amad azad luonä,... 

•Ma usun, et jumal on minu ja kõik asjad loonud’. 

(Kõrvallause ku Jumal um min ja amad a^ad luond ’ et 

jumal on minu ja kõik asjad loonud*, laiendab pealause



transitiivset verbi uk 1 uskuda* ja vastab sihitise 

küsimusele mida? ’mida?’.)

min iz kittiä / ku ta äb_o sel ist tovast nänD/ 

ne’i srD / (V,21) ‘Minu isa ütles, et ta ei ole sellist 

tormi näinud, nii suurt’. (Sihitislause ku ta äb_o sel

list tõvest nanD 1 et ta ei ole sellist tormi näinud’ 

algab alistava sidesõnaga ku tähenduses et ning laiendab 

pealause transitiivset verbi ktt ’ öelda’.

ta um kitan, ku izänd tqm’man um* pand piväkuodä 

üstilem uomakt sänä (MLK,70) ’Ta on öelnud, et harra on 

käskinud tal kiriku hommikuks valmis ehitada’.

PL ---------- , 

ku 1 et’ 
sihitislause

Liivi keeles võib sihitislause alata ka sidesõnaga 

as (as',až), mis tähendab samuti et, kuid on kasutusel 

tunduvalt harvemini:

se kasv um’ pallan, as tändoi vitäg pai (MLK, 82 ) 

‘See kass on palunud, et teda võetaks peale’. (Sihitis

lause as te'iiõa vitag päi ’et teda võetaks peale’ algab 

alistava sidesõnaga as ’ rt‘ ning laiendab pealaus 

transitiivset verbi pll ‘paluda’.)

ni tarn’ akkan tam’man kurk un kitan, as ta gädag 

tända uldz (MLK,95) ‘Nüüd ta on haaranud tal kõrist ja 

öelnud, et ta toimetaks tema valja.’
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PL
__ as Tet * 
sihitislause

Alistava sidesõna as erinevate kujude (as, az, az) ka

sutamine sõltub järgneva sõna esimesest häälikust.

Sihitislauset võivad alustada asesõnad kis ‘kes’, 

mii ‘mis’, klen •kelle*, mls2 mlen •mille*, k_ed •keda*, 

mida *mida*, mi\gi •missugune*.

Asesõnadega kib *kes* (ka käänetes) algav sihitislause paik

neb tavaliselt alistava lause ees voi järel.

kis i'bbi viedab, siedä jemin ajab *Kes hobune rohkem veab, 

seda enam aetakse* (LV,1,99)» (Kõrvallause kis i'bbi viedab 

•kes hobune veab1 asendab pealause asesõna siedä •seda*.) 

ni_velt_l‘m_ast_kzar_nnx_amdmn_ku‘bbx,_un_se tidr_läb 
vank‘l‘¥m kien kä*ds tärn* suormks urn* (ШЖ,253) ‘Nüüd pi

did kõik keisri lossi kokku tulema ja see tütar läheb vaata

ma, kelle käes on tema sormus*. (Kõrvallause kien kä’ds 

tärn* suormks urn ‘kelle käes tema sormus on* vastab sihi

tise küsimusele mida? *mida?* ning laiendab pealause tran

sitiivset verbi vank*l*ym ‘vaatama’. Alistav sidesõna kis 

•kes* on omastavas käändes*.)

■ №______________S

kien *kelle*
sihitislause
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Asesnagmiš ’mis’ algav sihitislause võib esineda 

mistahes käändes, kusjuures liivi keeles ei ole kääne 

igakord vormiliselt eraldatav. Sõnaga mis algab sihitis

lause nii nimetavas kui ka omastavas käändes, kusjuures 

kõrvallause järgneb tavaliselt pealausele:

о.. aga nedi opatom volm ja tiem, mis nänton tulab (PK,6) 

1...Kuid neid õpetama oleme ja teeme, mis neile tuleb’. 

(Kõrvallause mis nänton tulab ‘mis neile tuleb’ laiendab 

pealause sihilist verbi tiedä- ‘teha' ning asendab pea

lauses puuduvat sihitist).

siz tarna kitiz, mis pa viga urn’ (NLK,172) ‘Siis ta 

ütles, mis on viga’. (Kõrvallause mis pa viga um ‘mis on 

viga1 järgneb vahetult pealause transitiivsele verbile 

kittа ’öelda’.)

,se miez um’ ki’zzan, mis ta vei! šub (NIK, 69 ) 

‘Nüüd see mees on küsinud, mida ta otsib’. (Kõrvallause 

mis ta vet šub ‘mida ta otsib’ laiendab pealause transi

tiivset verbi kizzS ‘küsima*, ning vastab küsimusele 

mida? ‘mida?', algab sidesõna funktsioonis asesõnaga 

mis ’mis’.

PL___ )
miž ’mis’ 

sihitislause

Uоmog äb tiedo, mingi üdog lib (IG-,411)’Hommik ei 

tea, missugune õhtu tuleb’. (Kõrvallause algab asesõnaga 

mingi ‘missugune ’ ning asendab pealauses puuduvat
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sihitiste)

PL ---------- >

mitj gi * missugune1 

sihitislause

Kullalt sageli algab sihitislause ka ma’arsonadega

kui_‘kuidas‘ da viike/ ‘kas':
t-eutta sonD, kui ku^ra ve\b^entš iüra kutsa, leks 

ta_brdlig-dn_rtutagn_un_svlpiz ( ULS ,27) * T e a d а 

saanud, kuidas kuradit võib enese juurde kutsuda, läks 

ta reede õhtul rehe taha ja vilistas1. (Kõrvallause kui 

kufrra veibuents iura kutsa 1 kuidas kuradit võib enese 

juurde kutsuda1 algab alistava sidesõnaga kui tahenduses 

kuidas,’ asendab pealauses puuduvat sihitist, vastab 

sihitise küsimusele mid? ‘mida?' ning laiendab pea

lause transitiivset verbi tiedä sonD ‘teada saanud1).

Kui teg näta kui sä1!» lab (NLK,195) ‘xüll te 

näete, kuidas seal läheb1.

PL ------------ ) 
kui 1 kuidas1 
sihitislause

siz ta iskitiz, kui tamman um1 la!nd (NLK,82) 

•Siis ta jutustas, kuidas tal on läinud1. (Sihitis

lause kui tamman um1 la1nd ‘kuidas temal on läinud1 " 

laiendab pealause transitiivset verbi iskittä 1 jutus

tada 1 e )
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siz se perina! umf kVzzan nänt lapst Kakast, vei 

na’dta sienad (ULK,119) ’Siis see perenaine küsinud 

nende laste kaest, kas nad on söönud1. (Sihitislause 

algab siduva küsisónaga vei 1 kas1.)

un nei* ne ki^znd, vei ta äb tl1 nantan ina tulda 

(№,91) ‘Ja nii need küsinud, kas ta ei taha tulla nende

ga1 .

PL ---------, 
vei 1 kas* 

sihitislause

Maarsonadega kui ‘kuidas’ ja /vei»Z vii ‘kas’ 

algavad laused väljendavad küsimust ja asuvad oma pea

lause järel.

Pisut harvemini eelmistest algavad sihitislaused 

mäarsnadega kus 1 kuhuгкиsikust1 ja kušt * kusti

Vormiliselt üks sidesõna kus tahendab nii kuhu kui kus, 

harva ka kust. Kohamaarsona kust Tkustt on ühetähenduslik. 
— — A а ——• ’ 

...: entsädaks_is_tieda,_kus_maleks (UIS,69)
1...: oma hädaga ei teadnud, kuhu ma läksin1.

Alistav sidesõna kus 1 kuhu1 viitab eelkõige koha- 

maäruslausele, kuid sihitislauseks analüüsime ta selle- 
\ v

parast, et kõrvallause kus_ma_leks ,kunu ma 1»ksin , 

asendab pealauses puuduvat sihitist mid 1 mida1. Olene

valt põimlause sisust omandab sõna kus tähenduse kuhu. — 5 — —
ni je_rnaz laskiz tam*ulza un ni leks tagan vanli- 

l'^m, kus puol ta läb (NLK,257) ‘nüüd herne laskis ta
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välja ja nüüd laks järele vaatama, kuhu poole ta läheb*.

PL ---------- ) 
kus *kuhu* 

sihitislause

Alistava sõna kus puhul liivi keeles käänet 

pole võimalik kindlaks teha, sest sisseütlev ja seest

ütlev kääne langevad vormiliselt kokku.

un siz se izänd ki*zzan, kus se nai u^* (NLK,181) 

* Ja siis see härra küsinud, kus see naine on*.(Kõrval

lause on samaväärne mõne pealause lauseliikmega. Antud 

juhul kus se nai um *kus see naine on* vastab küsimusele 

mid ‘mida’ asendades pealauses puuduvat sihitist. 

Sisseütlevale käändele viitab verb urn *on*, mis on antud 

kõrvallause kui terviku suhtes öeldise funktsioonis. Kui 

tahame sama lause muuta sisseütlevaks', peame verbi urn 

asendama mõne liikumist väljendava verbiga, milleks 

võib olla lälb *laheb*, tuläB*tuleb*, ailaB* jookseb* jne.

un siz se izand ki*zzan, kus se nai äiläB * Ja siis 

see härra küsinud, kuhu see naine jookseb*. Sõltuvalt 

pealause verbi sisust võib sama lause olla ka seestütlev: 

un siz se izänd ki*zzan, kuš se nai tula&* Ja siis see 

isand küsinud, kust see naine tuleb*.

Esitatud põimlause kolme variandi võrdlemisel näeme, 

kuidas alistava sidesõna funktsiooni täitev kohamäär

sõna kus omandab erinevaid tähendusvarjundeid sõltuvalt 

pealause verbist.
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Sihitislause seisukohalt ei ole eespool toodud 

arutlusel tähtsust, vaid siin määrab kõrvallause liigi 

ikkagi küsimus ja kõrvallause funktsioon pealause suhtes.

pogad_vošisti mdi, kizst t_t“ois kaitsta kus —— ———7 — —— ~ — —
mg_oma (UIS,57) ‘Pojad otsisid meid, küsisid ühe /ja7 
teise kaest, kus me oleme*.

PL ---------
kus 1 ^s *

sihitislause(vastab küsimusele mida?)

Maarsona kušt ‘kust’ on liivi keeles ühetähenduslik 

ning vormiliselt sama ka eesti keeles:

Mai uldin kuzüb, kust tajum perin (IG,426) 1 Mai 

kohe küsib, kust ta on parit*. (Kõrvallause kust ta um 

■perin *kust ta on parit* vastab küsimusele mid *mida* 

ning asendab pealauses puuduvat sihitist.) 

siz^meg^lrgizma vot*sa kust saima leiba un pits

m^e^rr^A^^kust^s^im^k^prte^dJ^ltutkamidj^^da^uolt  

tüola ptiolD * Siis me hakkasime otsima, kust saime leiba, 

ja mööda mereranda, kust saime korjata lauaotsi siit-sealt 

(ühelt poolt, teiselt poolt)* (UIS, 59)»

PL ) PL }
kušt 1 kust* kušt 1 kust*

sihitislause sihitislause

Esitatud näidete ja ka kasutamata jäänud näidete põhjal 

võib järeldada, et kohamäärsõnadega kus ja kust *kust* 

algavad sihitiskorvallaused eelistavad oma pealause 



-42-

suhtes järelasendit ja asuvad pealause ees harva.

Sihitislause oma mitmekesisuses võib alata ka tempo

raalse määrsõnaga kui ‘kui’, mis liivi keeles esineb küll 

tavaliselt ku kujul.

Keeleuurijad on täheldanud kui(i) esinemust kõigis 

läänemeresoome keeltes (peale vepsä keele).

L. Kettuneni väite kohaselt on lõuna vepsaski varemi- 
V 9

ni tuntud vastavat i-list sidesõna kui.

Liivi keeles on tavalisem ku, kuid paiguti võivad esineda 

ka i-lised vormid, eriti Salatsi liivi alal.

Väggo knaš um nado, ku ama ymmär um pimdi, aga kalmad- 

tara urn kui sieldi touvon sadin ja tuontin tadodoks (Livii, 

1) *Väga ilus on näha, kui kõik ümberringi on pime, aga 

surnuaed on kui selge taevas sadade ja tuhandete tähtedega1.

ku •kui, kuidas1 
sihitislause

Sihitislause algab määrsõnaga ku, mille võib tõlkida nii si

naks kui kui ka kuidas (mõlemad sobivad teksti, on ku-tüve

lised ning etümoloogiliselt seotud)•
-) 7)

tidar haizkaks a*dt nän^d, kui* tarn1 ai kilgs mitan 

(NLK,202) •Tütar naisega on näinud, kui(kuidas) ta on ahju 

ääres mõelnud1. (Kõrvallause kui tarn1 ai kilgs mitan •kui

das) kui ta on ahju ääres mõelnud’ laiendab pealause tran

sitiivset verbi näkta ‘näha' ja algab sidesõnaga kui, mille 

võib tõlkida nii sõnaks kui kui ka kuidas.) «■■■ •• •* ** —■ *■ *• *•

9Karelson, R., SIK, lk. 185.
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Ajalausele viitavate määrsõnadega ku ja kui tahendu

ses kui ning viisilausele viitavana tahenduses kuidas 

algavad laused saab analüüsida sihitislauseiks nende 

funktsiooni tõttu pealause suhtes (vastavad ka sihitise 

küsimusele mida? ‘mida?’ ning kuuluvad pealause 

transitiivse verbi juurde).

Sidesõnaga kui võib moodustada ka sõnaühendeid, mida 

liivi keeles tuleb sihteliselt harva ette (eesti keeles 

tuntakse neid hoopis rohkem);

peis kizz, kui jenn ta tao (hLK,122) ‘Poiss küsis, 

kui palju ta tahab1.

Sihitiskorvallause algab maara- voi hulgalausele viitava 

maarsonaühendiga kui jen^i^ui palju1 • Tõenäoliselt on 

paljude analoogiliste ühendite moodustamine võimalik, 

näiteks kui muodä 1 kuidas moodi1 (viisimäärusele viitav) 

jms., s t a t u madle vat koigi niisugust funktsiooni 

täitvate sõnaühendite asemel kasutada vormi ku, mis on 

eriti levinud kõnekeeles.

Sihitislauset võib alustada ka ajalausele viitav 
kunas * 

kuna ‘millal’, mis võib olla kasutusel nii sidesõnana 

kui ka küsiva adverbina.

Liivi keeles on nimetatud sõnal sama funktsioon ning ta 

esineb samal kujul. Erinevusena võib märkida siin, et 

eesti keeles võib aja- ning sihitislause alguses 

kasutada samaväärselt ja samas tahendus-funktsioonis 

ka määrsõna millal, soome keeles milloin,Liivi keeles 
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aga ei leidunud niisuguste vormide kasutamise kohta 

läbitöötatud materjalides näiteid.

.../ leiba VOIl muostamast uda VOLI tiedamast kuna 

ta um valmäž/... (LKK,76) ‘Leiba pidi oskama küpsetada, 

pidi teadma, millal (=kuna) see on valmis1.

Kõrvallause kuna ta um valmz 1 millal see on valmis1 

on pealause suhtes sihitise kihitise funktsioonis ning 

vastab sihitise küsimusele mida? ‘mida?’.

Liivi keeles võib sihitislause olla ka imperatiivis. 

Imperatiivset sihitislauset seob pealausega puhtverbaal- 

ne sõna laz_^-las) 1 olgu, las ell’ , mis on liivi keeles.
läti. * 1°

hakanud levima sidesõna lai ‘et,‘selleks et1 eeskujul.

Verbiga laz algav kõrvallause väljendab soovi, 

kasku voi palvet. Järelikult peab pealause laiendatav 

verb olema kittan * ütlema’ voi moni muu ütlemist,soovi

mist ,käskimist,tahtmist vms. väljendav verb.

ne kitist laz kierag tá’giz (NLK,184) ‘Nad ütlesid, 

et ta pööraks tagasi /las pööraku tagasi/’-

ni ta länd leian teglž kuodoí un se jemand kltan, 

maksa nei’ jen’n ku ta täbj bet_las_ta 

andag tarn’man se /pro sie/ knas azä"(ITLK,64) ’Nüüd tа 

läinud õhtul jälle tagasi koju ja see proua on jälle 

näinud, et ta on tulnud ilusa asjaga, ja see proua 

ütelnud, (et) tahan maksta /las ta tahab maksu/ nii 

palju kui tahab, aga andku (las ta annab) talle see ilus

10 S u h o n e n,S., «IL, lk. 148.1042.
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PL
_ ku’et’ > 
sihitislause

PL___ ,
laz $

sihitislause , , "n __-beti_laz_
sihitislause

Esitatud näites on tegemist kahe pea- ja kolme 

sihitiskorvallausega, millest kaks viimast kõrvallauset 

väljendavad liivi keelele iseloomulikult soovi, ütlemist» 

Esimene kõrvallause algab aga mitmetähendusliku sidesõnaga 

ku, mis esitatud lauses omandab tähenduse et.

nemat kit taht sle izn, laz iz ka tuiga sle edk Karna mäg. 

ala näht iura (ULS,82) 'Ead on ütelnud sellele isale, tulgu 

isa ka sel õhtul Kaarnamäe alla nende juurde*. Sihitiskor-

vallaus e las_iz_ka_tulg_sL_dk_Krnnäg_al_nät_ira

*tulgu isa ka sel õhtul nende juurde Kaarnamäe alla* asendab 

pealauses puuduvat sihitist ning vastab sihitise küsimusele 

mida? *mida? *•

tärn* ín'az viraz ma*zr, un tärn* iza iz lä* (NLK,260) 
--«■---»-.---KW-"--------*--"—- —

‘Nüüd ta toi selle oma isa juurde ja tahtis, et tema isa 

läheks temaga koos võõrale maale, kuid tema isa ei läinud*•

Esitatud näidetest nähtub, et sõna laz kannab ka sidu

vat funktsiooni pea- ja kõrvallause vahel. Mõnikord asub verb 

laz kõrvallause keskel, seetõttu langeb siduv funktsioon 

ära ning seda ülesannet täidab
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moni side- voi asesõna. Näit.:

yi ^amVjnitlyn, mis ta ni las tieg (NLK,102) 1 Nüüd 

ta on mõelnud, mida ta nüüd teeb1. (Sihitiskorvallause 

mis ta ni las tieg 1 mida ta nüüd teeb’ sisaldab ver

baalset sõna las, mis muudab kõrvallause imperatiivseks. 

Siduvat funktsiooni pea- ja kõrvallause vahel täidab 

aga asesõna miš ‘mis’.)

joutam lánd kodi, istan a*i kiiga un mitlan, mis 

(MK, 202) 1Vaene läinud koju, istunud 

ahju aarde ja mõelnud, mida ta nüüd teeb;1.

PL
1 -X t •Д !

mis 1 mida1 
sihitislause

Liivi keeles võib sihitislause olla ka imperatiivi 
eitavas kõnes, kusjuures eitustvä jendab eitusverb 

alg| 1argu1. Verbi alg| päritolu kohta läti keelest pole 

andmeid (laz). Verb algi seostub eesti samatähendusliku 

sõnaga argu ja soome eitusverbiga älköön ning kannab 

ka sama funktsiooni. Siinkohal väärib märkimist, et 

eitusverbile ei liitu muutevormid, vaid liituvad põhi

verbile. Nait.:

siz se izä tazu s1edä tidärt il4za pu*ga un siz se 

puoga kitiz alga pügeg tam1 il^za (NLK,82) 1Siis isa 

tahtis tütart üles puua ja siis poeg ütles,ärgu poogu 

teda üles1.

Sihitiskorvallause alga pugag tgm1 ii'za 1ärgu poogu
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•teda üles1 asendab pealauses puuduvat sihitist, vastab 

sihitise küsimusele mida? *mia*d?’ ja laiendab pealause 

sihilist verbi kitti ‘ütlema’, mis väljendab ütlemist. 

Niisugune kõrvallause avaldumisviis on omane liivi 

keelele. Imperatiivne eitus moodustatakse imperatiivse 

jaatuse eeskujul. Viimane aga on liivi keelde tulnud 

läti keelest.

Eitusverb algi jaab muutmise korral muutumatuks. Muute- 

lõpud liituvad põhiverbile.

Liivi keeles võib sihitislause alguse alistav side

sõna ka puududa. Na^it.:

siz lind kitiz, tämä é^tab tärn1 m^er^rg (NLK, ?6 ) 

•Siis lind ütles, /et/ ta viskab ta merre’. Vormiliselt 

on teineteise kõrvale lükitud kaks iseseisvat lihtlauset, 

sest puudub alistav sidesõna kõrvallause algusest. 

Sihitislauseks analüüsime kõrvallause tarna eLtab tarn’ 

m^er^rg *ta viskab ta merre’ jällegi funktsiooni tõttu 

pealause suhtes (asendab pealauses puuduvat sihitist).

Ants kitan, ta vefäüb tied$ (NLK,69) ‘Ants öelnud, 

/et/ ta otsib tood’.

sihitiskorvallause

(Kõrvallause algusest puudub alistav sidesõna.)

ta*mä kttizta äb_re ekkan_düi (UIS, 37) ’^a ütles, 
.... "" 4

(et) ta ei raakivat’.
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Liivi keele põimlausele on iseloomulik ka aluseta 

pealause. Niisugust ainult transitiivsest verbist 

koosnevat pealauset laiendab sihitiskorvallause (sest 

transitiivse verbi laiendiks saab olla vaid sihitis

lause).

(ЬТ,17) ‘Nagi, et 

võõrast väge ei ole1.

PL
ku 1e t1 

sihitislause

Tõenaoliselt on aluseta pealause kasutus liivi 

keeles omane rohkem kõnekeelele lihtsustamise mõttes 

ming eeldab seotud teksti, nii et kuulaja teab juba, kes 

on tegija, nägija jne.

...; värd., ku skolšsa kartsa, ma sai rikkaks 

J..:vaat nüüd, et koolis kies ma sain rikkaks1 (UIS,95)»

äp tiedä, mis s1e lužkaz um (V,122) ’Ei tea, mis 

lust on1.

Aluse puudumine pealausest pole võõras ka eesti keelele 

(Mõtlen, kas minna voi mitte), sagedamini kasutatakse 

alusena personaalpronoomenit (kui teatakse juba, kellest 

on jutt). Personaalpronoomeni puudumise korral taidab 

selle funktsiooni pöördelopp.

Mõnikord esineb liivi keele põimlauses pealause 

öeldise ees sidesõna un 1 ja1. Selline nähtus on eriti 

omane piiblitekstidele. Tõenaoliselt püüab un niisugusel
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juhul emotsionaalselt rõhutada öeldult voi on lihtsalt 
egsoo

sidend, mis eeldab ‘mingit teksti.

un kutsis űd om sullizist un tuzis, mis sie um ' 

(IG, 1,552). Nait.:*Ja kutsus ühe oma sulastest ja küsis, 

mis see on1.

Kõrvallause mis sie um ‘mis see on1 laiendab pealause 

transitiivset verbi tuzis ‘küsis’ - mid? * mida?* 

Kui pealause alguses esineb sidesõna un 1 ja ’, asub 

kõrvallause alati pealause järel.

Liivi kirjakeeles eraldatakse sihitislause pea

lausest koma(de)ga nagu eesti keeleski. Siiski peab 

märkima, et liivi keeles on koma tarvitamine küllaltki 

juhuslik, oleneb eri paikades kujunenud traditsioonist 

ning kirjutajast.

Ta voi set ku síd, ni ma ab tied emin, kus ta ni um —— o — — . —— — — 
(1/1,296) ‘Ta oli natukese aja eest siin, nüüd ma ei tea, 

kus ta on1. Näide pärineb liivi keele idamurraku alalt 

Kolka külast, kus kõrvallause eraldamisel pealauset 

pannakse tavaliselt koma. 

Paralleelselt võib esitada samast lausest Salatsi 

variandi, milles pole pealause ja kõrvallause vahele 

koma pandud:

Ta oi1 tuoni tas, ma parias ab tiad kus tarna om 

(LG,296) (Pealause ja kõrvallause vahelt puudub koma).
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Otsene kone sihitislausena.

On teada, et otsene kone annab kõneleja ütluse 

edasi tema enese sõnadega ilma mingisuguste muudatusteta. 

Eesti keeles asetatakse otsene kone alati jutumärkidesse 
*♦ 11

(v.a. näidendite tekstis).

, Põimlause seisukohalt on otsene kone kõrvallause, 

mis laiendab pealauset (saatelauset).

Ka liivi keeles on otsene kone pealause (saatelause) suhtes 

sihitislause funktsioonis, s.t. otsene kone asendab pea

lauses puuduvat sihitist, laiendab pealause transitiivset 

verbi ning vastab sihitise küsimusele mida"?’mida? .

Harilikult pannakse kaliivi keeles otsene kone 

jutumärkidesse. Nait.,;

ki lekš se südamai vei sil tibizan perist kirda 

süüda andam un kitiz sie üblzan: nmup uondzal sa sad ma1 

taptad" (ELK,199) ‘Nüüd laks keskmine veel sellele hobu

sele viimast korda süüa andma ja ütles sellele hobusele: 

“Homme hommikul /sa saad maha tapetud/ sind tapetakse 

maha *.

Et liivi kirjakeel on normeerimata, eraldatakse sageli 

otsene kone saatelausest kooloniga.bait.:

kure kitiz; Ants, pais lám kuodai (NIK,188) 1 Kurat 

ütles: "Hästi, Ants,lähme koju"’.

———: sihitislause

M i h к 1 а,К.,V almi s,A.,EKSK,lk.189.
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Un tama utlis: sin vei ош tullen, un sin iza от 

brang vaisk jana tappen,... (I£,352)rSinu veli /vend/ 

on tulnud ja sinu isa on oige tugeva vasika ära tapnud”1. 

(Sjögren! ja Wiedemanni grammatikas on saatelause otse

sest kõnest eraldatud kooloniga, kolkimisel pannakse 

otsene kone jutumärkidesse vastavalt selle keele normide

le, millisesse keelde tõlgitakse.) 

Sihitislause on kõige sagedamini esinev kõrvallause liik 

liivi keele põimlausetes. Kogutud näitelausete rühmita

misel kõrvallause liikide järgi ilmnes, et sihitislause 

esinemissagedus on tunduvalt suurem kui koigi teiste 

kõrvallausete esinemissagedus kokku. On huvitav märki

da, et liivi keeles esineb sihitislause isegi mitme

kesisemalt kui eesti ja soome keeles. Silmatorkava eri

nevusena teiste läänemeresoome keeltega võrreldes võib 

taheldada latipärast verbiga laz moodustatavat impera

tiivset (eesti keelde tõlgituna oleks selline lause 

konditsionaalis) sihitislausest, mida ei esine teistes 

läänemeresoome keeltes. Nähtus on seletatav liivi ja 

läti keele vaheliste kontaktidega, mille käigus suure

ma kollektiivi keel on avaldanud tugevat mõju.

Ka aluseta pealause naib olevat kullaltki omane liivi 

keele põimlausele. Aluseta pealauset laiendab alati 

vaid sihitiskõrvallause, mis ainsana võib laiendada 

pealause transitiivset verbi.

Sihitislause allub oma pealausele nii vormilt kui 



-52-

ka sisult, vastates pealauses puuduvale sihitisele 

voi olles pealauses esineva transitiivse verbi laiendiks.

Liivi keeles on ka alistavate sidesõnade rohkuse 

poolest esikohal sihitislause. Alistavatest sidesõnadest 

on kõige levinum sidesõna ku, mille tavalisem tähendus 

on kui, kuidas, kuna, kunas, kuni, selleparast jne. 

Lühidalt öeldes kasutab liivlane sidesõna ku kõikjal 

oma kõnes, omistades sõnale kõikvõimalikke abistava 

sidesõna tähendusi. Sidesõna ku on kõnekeeles kasutusel 
?. ——

ka ku-ga moodustatavate ühendsidesõnade asemel. Seda 

ilmselt lihtsuse mõttes, sest paralleelselt võib keele

kasutuses kohata ka ühendsidesõna tervikuna.

Sihitislauset võivad alustada ka mitmed teised alistavad 

sidesõnad, mis on iseloomulikud teistele korvallause- 

liikidele (nait.: koha-, aja-, mäaralause jt.) Niisugu

sed laused on sihitislauseks analüüsitud seetõttu, et 

vastavad sihitise küsimusele ja kuuluvad pealause 

transitiivse verbi juurde. Liivi keele põimlausetes on 

kõige tüüpilisemateks sihitislause küsimusteks k_ed? 

»keda?’ ja mida ‘mida’. Küsimuse esitamise abil 

on sihitislause alati eraldatav teistest korvallause- 

liikidest, ka niisugustel juhtudel, mil piir sihitis

lause jateiste körvallauseliikide vahel pole paris selge.
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MÄÄRUSLAUSE e. ADVERBIAALLAUSE

Määruslaused on kõrvallaused, mis näitavad voi 

täpsustavad pealauses väljendatud tegevuse aega, kohta, 

viisi, tingimust jne. voi omaduse ilmnemise astet. Nad 

kuuluvad pealause verbi juurde vahetult voi mäarsna
A 12 A

kaudu, samuti omadussõna juurde.
* ...usFunktsioonilt võib liivi keele maamlaused jagada 

koha-, aja, põhjus-, otstarbe-, sihitismäärus-, võrdlus-, 

maara-, tingimus-, viisi-, taga järje-,järeldus-, vastandus-, 

möondusmaá'ruslauseiks.

Kohalause e. lokaallause

Koha määrus lause on võrdlemisi selgesti piiritletav

kõrvallause, mida võib defineerida järgmiselt:

Kohalauseks nimetatakse mäaruslauset, mis on pea- и *.
lause suhtes kohamääruse funktsioonis voi täpsustab oma

** . "15pealause kohamäärusega väljendatud mõistet.

Kohalause võib olla sisseütlevas,seesütlevas voi seest

ütlevas käändes ning vastab küsimustele kus ‘kus?’ 1 kuhu?

kust?* ning kut? 1 kust?1. Näit.:

12v а 1 g m a,J.,R e m m e 1,N., EKG,lk.225»
V ESA,1976,22,lk.74.



ne •mát / La*n8tV sí* n kus se / rõ^ttül um/ paellan 

‘Nad läinud sinna, kus see rahatüli on põlenud1 (ULS,85)» 

(Kohalause kus se / ro*ttüí um / pa^llSn / fkus see raha

tüli on põlenud1 täpsustab pealause maarsonaga sina ‘sinna’ 

väljendatud kohamäärust ning vastab kohamäaruse küsimusele 

kuš?1 kuhu?1 ) .

PL —------- ) 
kus 1 kuhu1

kohamaaruslause

Alistavaist sidesõne^ kasutatakse liivi keeles kohalause 

alguses kus 1 kuhu,kus,kust1 ja kust 1kustt. Iseloomulik 

liivi keelele on see, et kohalause puhul, mis algab 

alistava sidesõna funktsioonis kohamäarsonaga kuš, pole 

kägne vormiliselt eraldatav. Snamikel juhtudel viitab 

aga käändele pealauses esinev korrelaat. Korrelaadina pea

lauses võivad esineda määrsõnad sina ‘sinna’, säl_‘seal‘, 

salD ’sealt1. Nait.:

kus livo kel, säl taza mel * kus liivi keel, seal 

tasane meel (LV,1,146) (Kohamaaruslause kus livo kel ‘kus 

liivi keel1 täpsustab pealause maarsonaga säl_‘seal‘ 

väljendatud kohamäärust, mis viitab küsimusele kus? 

‘kus?’ .)

sisese vierks^ / mieezvum / ki#eran sie / t^oeizv 

n£lien_/JL_sie_£a^egis V_si;_n_/JlI sV_ku^s_tam_/_vo <nb/ 

‘Siis see ärkvel /olev/ mees on keeranud sel teisel mehel 

selle pea tagasi sinnasamma, kus ta on olnud1. (ULS,9O).
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- PL _ 
kus fkus * 

kohalause

Kohalause /ku.s tam / vo.nD/ ’ kus ta on. olnud* konk- - _
retiseerib pealause määrsõnalist asesõna sina * sinna* vas- 

у.
tates küsimusele kus 'kuhu*.)

Monikord võib pealauses korrelast puududa. Sel juhul 

kuulub kohalause vahetult pealause verbi juurde.

ni_ta_läb_Ina/kus_ne_tlend_umD_sis_län#D/ ’Nü 
ta läheb kaasa, kuhu need teised kõik siis läinud*. (Koha

lause kus ne tienad umaB sis lariaD 'kuhu need teised siis 
läinud* kuulub pealause verbi läd? 'minna* juurde. Pealau

sest puudub korrelaat ning seetõttu saab alistava sidesõna, 

funktsioonis määrsõnale kus tähenduse omistada vaid pealau

se verbist lähtudes.)

kus 'kuhu* 
kohalause

un siz ta leks sie ouk jur ta giž, kus täma sai silggal 

lasktd *Ja siis ta läks selle augu juurde tagasi, kuhu 

teda sisse lasti'. (NLK,?6).

Kõrvallause kus -;tama sai sil zzl lasktad 'kuhu teda sisse 

lasti* konkretiseerib pealausega väljendatud kohamäärust 

sie ouk jur 'selle augu juurde*. Kohamääruse puudumise kor

ral kuulub kõrvallause otse pealause verbi juurde:



* " 1 ,
un siz ta lekŽ, kus tama sai si^zal lasktjd 'Ja 

siis ta laks, kuhu teda sisse lasti'.

Kohamaaruslause põimlauses on võrdsustatav kohamaaru- 

sega lihtlauses. Kohamäaruslause vib taita mitmeid 

erinevaid funktsioone, ning väljendada tegevuse voi 

olemise kohta voi sihtkohta jne.

Tegevuse voi olemise kohta väljendav kohalause vastab 

küsimusele kus 'kus'. Kõrvallause kuulub tavaliselt pea

lauses esineva määrsõna voi mõne muu kohamääruseks oleva 

ühendi juurde. Kõige sagedamini esineb pealauses maar- 

sõna säl 'seal1.

kus ne karapäin^d ät mul1kist, säl ne pinld ät 

lömpid №ЬК»515) ‘Kus karjased on rumalad, seal koerad on 

laiskvorstid'. (Kohalause väljendab tegevuse kohta, 

millele viitab pealause korrelaat säl 'seal'.)

kus jõud, sä*’! um uimi (LV, 1,122) 'Kus jõud, seal 

võim'. 
v .. _

ku vei^z, säl ab upand (NLK,260) 'Kus vesi, seal ei 

uputa',

PL

kus'kus' 
kohalause

Vaadeldud tüüpi vanasõnades on kohamäaruslause 

alati oma pealause ees.

Kohamaaruslause võib väljendada ka tegevuse voi 

liikumise sihtkohta, vastates küsimusele kus? kuhu?.
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Korre laadiks pealauses on kohamaarsona sn 1 sinna1, 

siezg 1 siia*, kož ‘kohta’, tag 1 Eaha‘, si£llS •sisse1 

jms.Nait.:

sie_ta_um,_pistn_slezg_kožs_mo_silll,_kus_se

(ULS, 85) • Selle ta on pistnud sellesse 

kohta maa sisse, kus see tuli on põlenud*. (Kohamäärus- 

lause kus_se_t.GLV_.um_pa]_ll?n_ *kus see tuli on põlenud* 

täpsustab pealausega väljendatud tegevuse kohta.) 

Korrelaadina esineb määrsna sna *sinna*.

unsiz ta tulab si^ez# kuož^r ta*giž kus ta unPsälg# 

astan (NLK,186) *Ja siis ta tuleb sellesse kohta tagasi, • 

kust ta on selga istunud*. (Kõrvallause kus ta um* sälga 

astan *kus ta on selga istunud* laiendab pealause verbi 

tulda •tulla* ning vastab küsimusele kus *kuhu*.)

•.., ^mat^k^olm a'ilSnt^sin tissin tub'b iür, kus ne 

sidüd umttdien§D (UIS,84) *..., kõik kolm jooksnud sinna 

Tissinitoa juurde, kuhu need soed on jäänud*. (Kõrval

lause kus ne sidüd umt_len8D * kuhu need söed on jäänud* 

algab alistava sidesõna funktsiooni täitva kohamaar- 

sõnaga kus ‘kuhu’, mis ootuspäraselt järgneb pealause 

korrelaadile sina * sinna*.)

siz sie lindan ei se temp kurk un siz täma hu*oviž 

täm sin*a ta*giz, kust tarna um* tund (NLK, 77 ) ’ Si i s see 

pala jai sellele linnule kurku ja siis ta viis teda 

sinna tagasi, kust ta on tulnud*. (Kõrvallause kust tarna 

um* tund *kust ta on tulnud’ algab kohamäärsõna funktsioonis 

alistava sidesõnaga kust *kust*, kuid korrelatiivsena 

pealauses esineb märsna sínfa * sinna *, millele enamikul
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juhtudel järgneb kõrvallause alistava sidesõnaga kus 

1 kuhu *.)

Tegevuse voi liikumise sihtkohta väljendav koha

lause vastab küsimusele kuš * kuhu?1.õigele küsimusele 

viitab tavaliselt pealause korrelaat. Korrelaadiks 
vi <rpealauses on sina ‘sinna’, kuid ka mitmed teised,nait, 

ülz ‘üles’, silla ‘sisse’ jne.

On loogiline, et kohamääruslausel on ka liivi keeles 

nii nagu eesti keeles veel teisigi funktsioone .Tõenäoliselt 

võib kohalause väljendada ka kohta, kuhu tegevus or? 

suunatud, ruumilist piiri jms., kuid nende esinemise 

kohta ei leidunud läbitöötatud materjalides näiteid.



1. Ajalause

Ajalause e. temporaallause on üks olulisemaid 

määruslause liike. Ajalause väljendab pealausega mär

gitud tegevuse aega, kestust,ajalist algust ja lõppu 
, , 14voi selgitab pealause ajamäärsõna sisu.

Kõige sagedamini seostub liivi keeles ajalausega 

alistav sidesõna kunts 1 kuni1 , 1senikuni1, mis esi

neb ka vormidena kunts, kuns\ kunts, kunc, konts, 

konts jne. Seega on sõna vormiliselt varieeruv seoses 
(ist 

eri allikatega. Niisugune lause väljendab aja kestust, 

näitab, mis ajani toimub pealausega väljendatud tege

vus; näit., ü'bbi lekš kunts kure märgandiz jerä (NLK, 

21) •Hobune läks, kuni kurat mädanes ära1. (Kõrval

lausega kunts kure märgandiz jerä, näitab ku kögin 

ü’bbi lekš (kui kaua kestis pealausega väljendatud 

tegevus); ala andáT tärn man, kunt's ta sjnda vitäb entš 

jurg ma’ggam (NLK,146) ’Ära anna temale, -kua-i ta sind#, 
kuni ta sind võtab enese juurde magama1 ; jel dm ól ala 

pafn vana aža jara, konts uz äb uo a1zmal (LV,I,91) 

•Enne ära pane vana asja ära, kuni uus ei ole asemel1 .

14 M,i h к 1 а,К. Valmi s,A. Eesti keele õpik 
kõrgkoolidele, lk.174.
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PL
----- > v

konts1kuni1 

ajalause

Sageli esineb konts (-kunts) ka koos korrelaadi- 
-I v t ,

ga sents 1 seni . Viimane asub pealauses kõige sage- 
z -,,6

damini vahetult enne kõrvallauset. Kui kunts (-konts) 

esineb koos korrelaadiga, asub kõrvallause alati oma 

pealause järel; näit.: V%dli sa sents kunts ma 

tuluÖ(V,374) 1 Oota sa seni, kuni ma tulen1 . (Korre

laat sents asub vahetult kõrvallause ees); se tuba urn* 

vend £ im1 di, se tui1 um' kistáCn sents jera, konts tarn 

lälnd tu‘bba.(NLK,246) ‘See tuba on olnud pime, see- 

see tuli on kustunud seni ära, kuni ta on läinud tuppa1 . 

(Korrelaat sentš ei asu vahetult kõrvallause ees,kuid 

kõrvallause on pealause suhtes järelasendis.Kõrvallause 

konts tarn1 lälnd tu:bb märgib, mis ajal voi mis ajani 

toimus pealausega märgitud tegevus).

„ t , u konts 

ajalause

Korrelaadiks võib olla ka mõni teine sõna,näiteks

ühendsidesõna nei/^kogin ‘nii kaua1 ; näit.: ..., las 

ta appistag^ra^ ip^päl neik^kogin, kunts ta kerättään 

rent1 tä’D (ULS,93) 1..., istuga ta toolil nii kaua, 
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kuni ta kirjutab renditähe’ (Kõrvallausega kunts ta 

kerätty rent1 täD näidatakse, kui kaua peab pea

lausega märgitud tegevus toimuma) .

Samatähenduslikuna kui eelmised esineb ajalause 

alguses ka sidesõna kamet 1 kuni1 J sel ajal kui1, mis 

võib esineda ka kujul kamär, kamär, Wiedemann samastab 

nimetatud lätist pärineva sidesõna sisuliselt liivi 

sõnaga kunt; näit.: siz ne a1 dt län&d pits riekk, 

kamet urn1 tund iks' nn sur tornks (NLK,93) 1 Siis nad 

läinud mööda teed, kuni tulnud üks loss suurte torni

dega1 . (Kõrvallauset alustab alistav sidesõna kamet).

Sageli alustab ajalauset sidesõna ku 1 kui1,Selli

ne ajalause väljendab tegevuse aega ja vastab iküsi- 

musele mis aigä~l ^is ajal1 .

Sageli esineb pealauses korrelaat sis (siz);näit.: 

Ku Erődos voi kuolon, van, sis izand engols näfetis 

Jozepon unso Egipt moso (MEÖ,6) ‘Kui Herodes oli sur

nud, siis see peaingel näitas Joosepile unes Egiptuse- 

maad1. (Kõrvallause märgib,millal toimus pealausega 

väljendatud tegevus).

PL

ku 1 kui1 ,

Ku meg voi1 mi ymmär 500 metro yér mier pinda, siz voi1 ———— —————— ———— . — — ——
ka yl1 astod mõcad puojsira ja mäd ymmärkoutis volto

15 w i e d e m a n n, J.F. , LG, lk. 228.
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näädob set kujad mägud samaloks jiera kazanod (LRА,50) 

1 Kui me olime umbes 500 m üle merepinna, siis oli 

üle metsatippude jõutud ja mere ümber olid näha vaid 

kuivad sammaldega kasvanud mäed1. (Kõrvallause märgib, millal 

toimus pealausega märgitud tegevus®)

Kui pealause eelneb kõrvallausele, siis tavaliselt 

asub pealause lõpus korrelaat sis ’siis1; näit.: mina 

um ka suotkžn l<uba /ma suotki2 sis_ku äma vol jeva 
—----------------------------------------------——T•----  
vana ja rujá ja ta iz^vei jemin suotka (LKN, 74 ) 1 Mina 

olen ka sõtkunud leiba, ma sõtkusin siis, kui ema oli 

juba vana ja haige ja ta ei võinud enam sõtkuda1.

Korrelaat sis 1 siis1 võib pealause algusest ka 

puududa: Aga ku bfcütgana vibiz, sait amad unizõks ja 

imi st margóm (uT,55) ’ Aga kui pe. mees viibis, jäid

kõik uniseks ja jäid magama1.

EL 

ku 1 kui1 .. 
ajalause

Ajalause, mis algab alistava sidesõnaga az või 

ja 1 kui1 on sisuliselt tingimuslause varjundiga. 

Korrelatiivsena esineb jällegi sis 1 siis.1 . Näit.: 
* - y, _ x v x

az kuskis tei vo’ Itta siz münt kila roust lekst sie 

jur tiemiest somi (LKM,78) 'Kui kuskil külas tehti 

õlut, siis ülejäänud külarahvas läks selle juurde 

pärmi saama1. (Sidesõna až kõrvallause alguses viitab 

nii aja- kui tingimuslausele)



HL 

az 1 kui1 - 
ajalause

ja sa atändad sie (pro ibíz1 ) un lõda, síz ma

siz ma aitab, laz ta tűig kuot'tar (NLK,88) ‘Kui sa annad 

tagasi selle hobuse ja laua, siis ma ütlen, et ta tu

leks kotti1 (az ja да kõrvallause alguses on samas 

funktsioonis ning varieerumine on tingitud erinevate 

allikate kasutamisest) •

Ajalauset võivad alustada ka ühendsidesõnad nei ku, 
\ J V

nei'kku, ne* ikka, nej ku 1 nii kui, niipea kui’ , samuti 

sis ku 1 siis kui1 jt. näit.: ne:ikka ni neš_/s:nad./ 

ri*Štiz^/r-e»k päi/, ni urn tu*nd/ ne*iien/ pi«nidi/ 

vaSta kui/ i*fm um vond (ULS,92) 1 Nii /pea/ kui nüüd ————— n— — >
on saanud risttee peale,nüüd on tulnud nii palju koeri 

(penisid) vastu, et hirm on olnud1 .

u‘e‘

määrlause
ne»ikka’(nii/pea/1 

ajalause

(Kõrvallause ne'ikka ni nesVsÕ»nad /ri.stiz/ rie:k 

päl/ algab ühendsidesõnaga ne-ikka *nii/pea/1 , mis 

näitab, et pealause tegevus toimub kohe pärast seda, 

kui kõrvallause tegevus on lõpetatud).
. 4 y ~ /

nei ku um iza seidan i1Izapped1in1 ta’ggiz (ULS,82)

1 Nii /pea/, kui see isa on läinud rannale mere äärde, 

see paat on sõudnud ülespoole tagasi1 .
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Nej ku ta$lo at sürd alad ja pärsod, siz púd vőzad ja 
»4 < t

oksad kylmabod jiera (LRA,$O) 1 Nii kui talvel on suured

hallad ja härmatised, siis puude võsud ja oksad külma -

sid ära1 .

PL 
nej«ku ,(nii kui) • 

ajalause

si*s^ku tu*!* se^o«rkkan/ si* s^p^e^rra^set-1u•l • ka• <3i z • 

jar (LT,16) •Siis kui tuli see orkaan, siis pärast 

seda tuli kadus ära’. (Kõrvallauset alustab ühendside

sõna sisku •siis kui1 , pealauses esineb korrelatiivsena

sis •siis1).



Otstarbelause e • finaallause

Otstarbelause e. finaallause märgib pealauses 

väljendatu otstarvet^ Otstarbelause on oma olemuselt 

lähedane põhjuslausele ning vastab küsimusele missiks 

•milleks?1•

Eesti keele lauseõpetuse käsitlused lubavad 

otstarbelause algult kasutada vaid lihtsidesõna et ja 

ühendsidesõnu selleks et , seks et jt. taolisi.

Liivi keeles seovad otstarbelauset pealausega 

sidesõna ku=kui ‘et’ voi ama funktsiooni taitvad tegu

sõnad laz •las1 ja alga •argu1, samuti siduv määrsõna 

kus ‘kus! Liivi keeles võib alistav sidesõna otstarhe- 

lause alguses ka puududa.

Kõige sagedamini alustab liivi keele otstarbelauset 

puhtverbaalne lati keelest laenatud sõna laz ‘las’, mis 

alistava sidesõnana on omandanud tähenduse et.Kait.:

Autobus ei paikQl, laz meg voiggd ymmärkout•izt 

vant’ 1‘ Q (LRA,5O) 'Autobuss jai paigale, et me võiksime 

ümbrust vaadata1. (Kõrvallause laz meg voig^d ymmarkout1izt 

vant1!^ • et me võiksime ümbrust vaadata1 laiendab 

pealause tegusõna ei • jäi’, vastates otstarbemääruse

%Mihkl a,K.,V almi s,A., EKSK,lk.1?6.
Z P а 1 m e o s,P.,EKG,II,lk.20.
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küsimusele missaks? ‘milleks’).

munda keD vel i‘ ediz/kilksts vei salga jüst i’edist 

vel_seŽist_s2vD_silzz$l/_laz_v±edk_sols_jemií 
si‘zz31// (LKN,30) 'Mõnikord veel lõigati küljest 

voi selja juurest sellised sooned, et võtaks soola enam 

sisse1 • (Verb laz kõrvallause alguses on omandanud tä

henduse et ning kõrvallause laz v1edak suoK jemin 

võtaks soola enam sisse1 on konditsionaalis.

Kui aga sama kõrvallause tõlkida sna-snalt, viitaks 

pöördsõna laz ‘las’ imperatiivile.)

/ il^-tä-tiädiZ^mits^u^aigS___

j£va_kittat_je_£4_um^ (LKN,?2) 1... ja ta tea

dis, mitu puuhalgu on vaja, et ahi oleks juba köetud ja

ahi on va Imis ’ .

sihitislause
otstarbelause

Analoogiliselt pöördsõnaga las 1 las1 seostub otstarbe
lause pealausega eitusverbiga alg:

mifnnln rpško г^^З um, se mi’nn^um ärmakstlm^st ku 

ma vaibaleibS enteen sada rõz^vpstS , alg§ ma näigS lakkS. 

alg_ma_tals_nälg_küglG (ULS,62) 1Minul natuke raha 

on, see mul tuleb hoida, et ma võiksin leiba enesele daa- 

da natuke/se/ osta, et ma nälga ei jääks (läheks), et ma

talvel nälga ei sureks1.
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PL

ku_‘et‘ 
sihitis
lause

> x
algs_ 
otstarbe
lause

al^^ 
otstarbe
lause

Pealauset laiendab I a kõrvallause ku ma vei_leibS

e n't e'S n _ s § dS r q s tS, vastates küsimusele missiks?

‘milleks?, mida omakorda laiendavad kaks samaliigilist 

kõrvallauset, vastates samuti otstarbelause küsimusele 

miss3ks? misjaoks? milleks?. Viimased kaks laiendlauset 

alg£_nia _na IgS^lakkS^^a lg£_ma _ta 11S _nälgs_ku£13b_ on 

imperatiivi eitavas kõnes ning sna-snalt eesti keelde 

tõlgituna kolaksid järgmiselt: ärgu ma nälga mingu, ärgu 

ma talvel nälga surgu.

Pidut harvemini voi ka samaväärselt alustab liivi keeles 

otstarbelauset sidesõna ku, mõnikord ka kui ’et*, 

ibist mäTdd^n ízzujq, kui meg^veizmx bro^utšg spdS (ULS,61) 

T Hobust meil ei olnud, et oleksime võinud soita saada1. 

(Otstarbelause kuj, m^g^v^zm^ bro^uts^ sgd? 1 et me olek

sime sõita saanud1 seostub pealause sidesõnaga kui tetf. 

pü^tizmS ents koyv pü’dSks, pezizmT un grizmr sizal- 

pdSn_eu_koVvS,_ku_mguveizmS_teiž_v±ett_sd§ (ULS, 60 ) 

TPuhastasime oma kaevu puhtaks, pesime ja hõõrusime 

seestpoolt oma kaevu, et võiksime jälle vett saada 1. 

(Otstarbelause ku meg veizm8 tejž_vetta sod8 1 et me võik

sime jälle vett saada algab paljulevinud ja paljutähendus

liku sidesõnaga ku, mis sõltuvalt otstarbelause iseloo

must on nimetatud kõrvallause liigi alguses tõlgitav 

ainult sidesõnaks ’et1.)
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Liivi keeles (erinevalt eesti keelest) võib otstar

belauset alustada ka kohalausele viitav sidesõna kus 

(ku2 ‘kus’. vanad
sis_sam_tralššiSsiärmurttst_plttSD,_nant__us-

J2£^v^m3_ki£tt? (ULS, 59) ’ Siis saime soja- 

kaevikutest vanad aramurtud pliidid, need valmistasime 

selleks/, kus me võiksime keeta1.

JL_uste5irnõ_-piskiz_,^i_nus_ve^b^ 

ll£^B2äaji.-ikf_kakskimdSjsar^tsint^-^o’ud^i-UdS-jDa lebaks 

(ULS, 59) ‘Siis tegime, saime telliskive, tegime väikese 

(pisikese) ahju, kus võib ühe leisika, üks kakskümmend 

naela jahu (jahusid) küpsetada leivaks1.

Eesti keele lauseõpetuse reegleid arvestades peaksime 

nimetatud laused analüüsima täiendlauseiks , sest mõlemad 

kõrvallaused (kus_veib_it_pnda, ...1 kus võib ühe puuda; 

kus meg_veimS ki^ttS Tkus me võime keeta1), laiendavad 

nimisõna. Nimisõna laiend on aga täiend või täiendlause. 

Ka alistav sidesõna kus •kus1 viitab pigem täiendile (kui 

aluseks võtta eesti keele grammatika), kuid otstarbelau- 

seiks analüüsime need sisulist külge arvestades (mär

gib pealause põhisõnaga väljendatud otstarvet, vastates 

küsimustele missiks? milleks?).

Liivi keeles võib otstarbelause alguses alistav side

sõna puududa.

Se leks ku kop kogas rikko, mazo mier taga, sin midagid 

juvvo iepeom (IDW,426) 1 Ta läks kui kaupmees
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kaugele rikkale maale, / selleks et / seal midagi head 

teenida1• (Esitatud lause on liitlause, mille osalause 

sin midagid juvvo iepefíom 1 seal midagi head teenida1 

näitab sisuliselt otstarvet, mis oli ajendiks talle 

eelnenud osalausega väljendatud tegevusele. Vormiliselt 

puudub kahte osalauset ühendav sidesõna s1eks ku 

1 selleks et1.)

. Otstarbelause öeldisverb esineb tavaliselt impera

tiivis, mõnikord ka konditsionaalis. Kui otstarbelause 

seostub pealausega verbi laz voi eitusverbi alga abil, 

on öeldisverb tavaliselt imperatiivis; näit.: 

pgššs_ndaB, laz_luggG 1 Poiss annab, las lugegu1 (ULS, 

108).

Eesti keeles oleks järgnev kõrvallause konditsionaalis 

et loeks, liivi keeles väljendatakse sama mõtet imperatiivi 

abil: laz_lu^g^aG )*, las lugegu1.

un ni kurg koviz tärn1 ül*z, laz Ants ka viskag (NLK,187) 

’Ja nüüd kurat kaevas selle üles, et Ants ka viskaks 

(las Ants ka visaku)1 .

las 1 et1 
otstarbelause

is_s9_attt_vagonttä_ku_meg_veiksma_(vont_sÕnd_rvalz 
(ULS,57) ‘Ei (saanud) antud vagunit, et meie oleksime 

võinud (võiksime olnud saanud) saada Tallinna1.

(Kõrvallause ku_mög^yej.ksma_(y^nt^^sjnSd^reyaiaz 1 et
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meie oleksime võinud saada Tallinna1 öeldisverb 

veiksma Võiksime1 on konditsionaalis /pl.1.p/.)

Esitatud näidete (ja ka muude tähelepanekute) 

põhjal tuleb jareldada, et liivi keeles esineb ots

tarbelause alati oma pealause järel.

Nii liivi kui ka eesti keeles on otstarbelause 

suhteliselt harva esinev (võrreldes teiste lauseliiki- 

dega), kuid liivi keeles võib otstarbelause väljenduda 

vormiliselt mitmekesisemalt kui eesti keeles.



Põhjuslause e.kasuaallause

Põhjuslause e. kasuaallause märgib, millistel mo

tiividel pealause tegevus toimub voi jääb teostamata. * 9 
Põhjuslausega põhjendatakse tegevust, olukorda voi oma
dust.-° Põhjuslause vastab küsimustele mispierast? 

•mispärast? miks? mis põhjusel?1.

i h к 1 a ,K. ,V a lm is , A., EKSK,lk.1?5. pn
y á 1 g m a ,5.,R emmel ,N.,EKG,Ik.226.

• ••/ bet mina urn selli ma”cdlist tõji slepierst 
^P2^22.^§__tsukarta_vel_jur^ / (LKN,9O)1 Aga mina olen 

selline magusa tahtja, seeparast mina panen suhkrut 

veel juurde1.

Pyvalist at louglist, siepierast ku ne sabód ma entšon 

(UT,7) õndsad on vagad, seepärast et nad saavad maa 

endale1. (Põhjuslause siepierast ku ne sabod ma entson 

1 sellepära st et nad saavad maa endale1 vastab küsimusele 
\ \ ..

mispierast? 1 mispärast ?, miks?1.)

Liivi keeles seovad põhjuslauset pealausega sidesõnad 
ku 1 et1, ku •sest1, ku’kui’, az tkuit, nei ku ’et1, sLest 

‘sest’, siepierast •seepärast1, siepierast ku 8sellepärast 

et1, ku ‘kuna’.

Siepjerast iebodL ku n(e) at sellist koZZista ríd 1 O- 

bod un pot; iksobod (V,558) •Seepärast jäävad , et nad on 

sellised tigedad, riidlevad ja pobisevad1 (Kõrvallause ku 

■h^) at sellist kozzist,... 1 et nad
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on sellised tigedad1 laiendab pealause tegusõna iebod 

‘jaavad’, vastates põhjusmääruse küsimustele misp1 ergast? 

1 miks?, mispärast?1. Liivi keeles võib sidesõna ku tähen

dada nii ‘et’ kui ka ‘sest’, tõlgime siin ku ‘et’-ks, 

sest pealauses on määrsõna siepierst Seepärast1 ning 

koos moodustavad need sõnaühendi siepierast ku ‘see

pärast et1.)

Ja_sepierast_ku_äbigm_läb_srks,_eb_pägindn 

armas toks,.kylmä ks (UT,55) ‘Ja seepärast, et valelikkus 

läheb suureks, jääb paljudel armastus külmaks1. (Põhjus

lausega siepierast ku äboigom läb süroks •seepärast, et 

valelikkus läheb suureks1, põhjendatakse pealausega väl

jendatud tegevust, kõrvallause vastab küsimusele 

misp^er^äst? •mispärast?1.)

un ni ta vel^koilig sä^un vana könig srn^/jurpsV 

jursz, ku täm^m^n iz uo mitte midagist ti^em^st (NLK,201) 

•ja nüüd ta oli kuningas seal, vana kuningas seal juures, 

eest tal endal polnud midagi teha1.

•sest1

põhjuslause

ku s _ s t 4 Q É g _ ^14 S r 0 u s i s ^p i t s mTn i d i 7 _ к u _ e i 2 к, 

iz_ott_mdvel_ulza_vetta_mice_sizlD 5S) 

•Kuus tundi sõitis laev mööda miinisid, sest siis ei 

olnud miinid veel välja voetud mere seest1.(Kõrvallause 

ku^siz^iz uott§ md_vel ulz<9 vetttumisr sizalD 

•sest siis ei olnud miinid veel välja voetud mere seest1, 

põhjendab pealause tegevust, olukorda, vastates põhjus- 



lause küsimusele mispärast? ‘miks?’, alistav sidesõna 

ku on tähenduses sest.)

kui ma áb itk, ku min^^n ne^ .jen^n um^verbiks^m^st? 

(NIK, 13О) ‘Miks ma ei nuta, kui mul on nii palju ked- 

rata’. (Alistav sidesõna ku kõrvallause alguses on tähen

duses kui , mis on tingitud tõenäoliselt sellest, et pea

lauseks on eitav küsilause, mis on sisult jaatav. Vasta

sel juhul viitaks kui ajalausele.

/ no leba iZ/ iz_ j e vist aLo4 peranD vo?l* kuiga st
” " " ”v 7 ”

С-1-™» 80)’ No j_e^ küpsenud hästi,

sest ahju põrand on kuidagi ära rikutud1. L.Kettuse sõna
raamat lubab sidesõna az (az, as, as) kasutada ainult 

et ja kui tähenduses. (Kõrvallause až_ö‘i peranD vo^ Г 

kuivast j ara__rikkn •sest ahju põrand oli kuidagi ära 

rikutud* vastab põhjuslause küsimusele misplerst? *mis- 

pärastj* ning algab alistava sidesõnaga az ‘sest’)

..., siepierast maddon läb karto Jumal kzz, nei 

E--~^kasMdi (PK, 6) । Sellepärast me pea

me kartma Jumala viha, et me ei rikuks neid käske*. Et 

pealauses on määrsna s^ep^era st * sellepärast *vordsus- 

tarne kõrvallause alguses sidesõna nei ku, mis tahendab 

tegelikult nii et v®i nii kui, sidesõnaga et, mille tulemu

sena moodustub sõnaühend * sellepärast et*.

Parantigid mieldo, siepiera st __ku_t ouvod_va ld_um__lezgol 

juro tund (UT,6) ’Parandage meelt, sest et taeva vägi on 

lähedale tulnud*. (Kõrvallause siepierast__ku^tovad-vald

um lezgol juro tund ‘sest taeva vägi on 

21
Kettunen ,L.,LW,lk.243.
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lähedale tulnud’, laiendab pealause tegusõna parantigid 

’parandage’, vastates küsimustele miks? ‘miks?', 

mispierst? ’misparast’. )

коса urn tas joutom, siest võib äädo set piškizi 

ia_kvridi_kvpdi (LRÄ,51) ‘Mets on seal jõuetu, selle- 

parst võib seal naha ainult väikesi ja jõuetuid kase

puid’. (Põhjuslauset siest võib i;aado set piškizi ja 

kovridi kovpud'i ’ seeparast võib iS-оаЪ näha ainult väike

si ja kõveraid kasepuid’ algab sidesõnaga s1est ning 

laiendab pealause tegusõna võida ‘olla'.)
ii..

Sidesõna ku võib esineda ka tahenduses sest.Nait.

ni»ta.m^ is^tu^l / ku.ta*ma urn pi»ep1e:ttst 

(LT,1?) ‘Nüüd ta ei tulnud, sest teda on petetud’.

/n^emadsh vdI veitt semd i ku se kõam vől
\ ■ \ z ~ " •* " v V 7 

selli laj /(LSK,68) ‘Lehmadel on vahe piima, sest 

see karjamaa oli selline lahja’.

Liivi keeles väljendatakse ka imperatiivi abil. 

Nait.; síe^t ibist,laz juoksog (LV,1,101) ‘Sööda hobust, 

et jookseks’.(Kõrvallause laz juoksog oleks sona-sonalt 

tõlgituna las(ta) jooksku. Eesti keelde tõlgituna on 

kõrvallause et jookseks konditsionaalis ning vastab 

põhjuslause küsimustele miks? mis_phjusel?) •
Alistav sidesõna kõrvallause alguses võib ka 

puududa, mistõttu vormiliselt sarnaneksid need laused 

pigem rindlauseteks. Kui me need siiski loeme pim- 

lauseiks, on alistav sidesõna juurdemõeldav.Nimetatud 

nähtus on omane liivi kõnekeelele.



azled_min / laasti j li.gt_teiš_/ tälm_edan / 

ktpska^xV u:ldz /tä •m_dn ura iksv / svä-tta/ piv @dsk 

‘Ärge, minu lapsed, minge jälle täna õhtul kuskile 

väljäksesi/ täna õhtul on üks püha ohtu,... * (ULS, 92). 

(Kõrvallause ta*ehŠn urn iks' ava• ttS^piva eha. 

1 tana õhtul on üks püha ohtu* vormi±ise±t pealausega 
. . . * £ei seostu, kuid alistav sidesõna sist ‘sest’ on juurde

mõeldav.

lä^kuoda iг j^ermre^^s^^ia^kez^apsaStt^D * See vana
.. " ” v 7

koer utelnud teisele koerale, et tema läheb koju,/sest/ 

peremehele tullakse sel öösel vargile (‘peremees saab 

ära varastatud’) ’ (UIS,64).

PL .
ku ’et* 

sihitislause

põhjuslause

na^dt tunned küodäi, ne a^dt tanad siedy (NIK,118) 

’Nad olevat tulnud коju,/sest/ nad olevat tahtnud süüa1 

(Vormiliselt on kokku lükitud kaks lihtlauset, millest 

kumbki võib esineda ka iseseisvalt. Kui kõrvallausele 

ne a’dt tanad siedä ‘nad olevat tahtnud süüa* lisada 
alistav sidesõna slest ‘sest!, on lause nii vormilt 

kui ka sisult põhjuslausega põimlause.)



-75-

Tingimuslause

e. kOndisionaal_ause

Tingimuslause e. konditsionaallause näitab, mis

sugustel tingimustel võib pealauses väljendatud tege- 
2 7 vus toimuda, olukord voi omadus aset leida.

Liivi keeles vastab tingimuslause küsimusele miks? 

*miks?1.

iks_kiv^_ab(NIK, 465)

‘Üks kivi ei jahvata, kui teine ei jahvata vastu*.

(Kõrvallause ku tuoi äb jovä vasta ‘kui teine ei jahvata 

vastu* vastab tingimuslause küsimusele miks? *miks?*>) 

ku ne vettakst iera un andakst sie neítsta'n,sis_ta

vo>lkst tulin tiera (UIS,110)*Kui nad võtaksid ara ja " _
annaksid sellele tütarlapsele, ta oleks kohe terve*.

(Tingimuslause ku ne vectkst iera un andakst sie neitstn, 

*kui nad võtaksid ara ja annaksid sellele tütarlapsele * 

näitab, missugusel tegevusel pealause tingimus oleks 

võimalik.)

Tingimuslause võib alata sidesõnadega ku,koks, 
as=az± ia) mis kõik annavad tähenduse kui.

^Kenditsi-e-ne-ellause-voib kuu lude-pe-a-leu-ses ■ tingimus-;
^määrusena esineva maarsona—sis------- tsiis—juurde—seda4

M i h k' 1 a,K., Va 1 m i s, A. ,EKSK, lk.1?8.



a susina _äd_ti/e_nant _Де l_^^_siz_mina íapab_sinda

m”za_(NIK,1 77) 1 Kui sina ei tee neid elavaks, siis ma

tapan su maha 1. (Tingimuslause as sina ad ti e nänt 

iel_l‘kui sina ei tee neid elavaks’ algab alistava 

sidesõnaga as ‘kui’ ning väljendab pealause täitmise 

tingimust,)

ia*ni (?) sina / nu. . >n * у , /„xv2_____ __________ --lhJ-^a„kk^vogkst_/_i^s_pa stan_(? )/

siltaa__vo^lkst/_ki Л_/_то V_sipl^_/_ipend^amay 

ie_kkks_/ (UIS,101) ‘Kui nüüd sina mind ei oleks 

päästnud, siis ma oleksin küll maa sisse jäanud kõige 

hingega1. (Tingimuskorvallause iasni (?) sina/rm>nda 

ad^vo^lkst / i-s pastah , J 1 kui nüüd sina mind ei 

oleks päästnud1 algab harvaesineva sidesõnaga ia ‘kui’ 
n 

ning väljendab eeltingimusi, mille puhul pealause

tegevus oleks võimalik.)
_ П) _ 77 7.x

•.. mina la ks ka s oda pai, koks konig vittsn
_ j j v T$ I *

minda ents unsz (NLK,195) 1• •• mina laksin ka sõtta,

kui kuningas võtaks mind kaasa1. (Tingimuslause algab 
harvaesineva sidesõnaga koks 1 kui1 ning näitab,mis

sugusel tingimusel toimub pealauses t-iž^-i-itid tege

vus .)

Konditsionaallause võib kuuluda pealauses tingimus-

määrusena esineva määrsõna sis-siz ‘siis’ juurde, seda 

konkretiseerides ja täpsustades. Korrelaadi kaudu 

tuuakse kõrvallause sisu pealausesse. Näit.:
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io7 ugä üd^u'm vond^brekT dgm g st, sugiz^naiít variig erimi 

1 Ainult siis, kui Klausil ükskord kõrtsist tulles 

kogu teed mööda (‘kik piki teed1) oli vesi olnud ja 

temal nagu piki jõge ikka (‘üht’) on tulnud sumada 

(1 olnud sumamist’), suges nende vahel hõõrumine (ULS, 

29)• (Korrelaadina esineb määrsõna sis, 1 siis1 mille 

kaudu tuuakse kõrvallause sisu pealausesse.)

• • •, ku_ne_nänt_kierkst_iar,_sizlks_viett

dlezgan (ULS,110) ‘...Kui nad need keeraksid ara, siis 
n .. ' - , 

saaks vett kullalt*. (Konditsionaallause ku_ne_nant 

kierkst iara *kui nad need keeraksid ára* kuulub 

pealause tingimusmäärusena esineva maaruse sis * siis* 

juurde.)

Konditsionaallauselvib pealauses korrelaat 

puududa. Sel juhul kuulub kõrvallause kogu pealause 

juurde. Nait.:

op norld, ku sa tad kõval vuolda vansi_pävsvi 

(LG,411) *6pi noorelt, kui sa tahad tark olla vanadu

ses. ■

as ta um? sin’nan, ut,v Дега (NLK,16g) *Kui see 

on sinu, võta, vii ära*.

Mõnikord võib alistav sidesõna kguallause algu

ses puududa, kusjuures korrelaat sis pealauses siiski 

esineb.Näit •:

anda ni7emõn siy zzol^^siz^lipsad^ulzo^ka^íLV",I,oõ) 
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‘Anna lehmale sisse, siis lüpsad vá'lja ka’.(Kõrvallause 

anda ni^emon sizzl ‘anna lehmale sisse’ alguses 

puudub alistav sidesõna. Niisugune tingimuslause paik

neb alati oma pealause ees.)

broutš_parzin,_sis_sadksas (LV,1,95) ’Soida aeg

laselt siis saad kaugele’. (Kõrvallause broutš_parzin 

’soida aeglaselt’ sisu tuuakse pealausesse korrelaadi 

sis ‘siis' kaudu.)

Tingimuslaused on kahesugused: reaalsed ja hüpoteeti

lised.
Reaalsed tingimuslaused.

Reaalsed tingimuslaused väljendavad pealause 

täitmise tingimusi, kusjuures öeldisverb on kindlas 

kõneviisis (samas vormis on tavaliselt ka pealause 

öeldisverb):

ku mu juvamt vuotsam, siz entsist liedam (NLK,512) 

‘Kui teise head otsime, siis oma leiame’. (Kõrvallause 

ku mü juvämt vuotsam ’kui teise head otsime’ naitab 

pealausega väljendatu täitmise tingimust. Öeldisverbid 

liedam 1leiame’ ja vuots5m ’otsime’ on kindlas kõne

viisis. )

aš_ta um ldedn rõ’d§ siz-um andamist sie rõ5 izn- 

ddn (UIS,105)’Kui ta on leidnud raha, siis tuleb see 

anda härradele üle’. (Kõrvallause aš_ta um lnedn rõdS 

’kui ta on leidnud raha’naitab ,missugusel tingimusel 

peab toimuma pealauses märgitud tegevus.)
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kuri vo’l' ka ne'uss3 siedä tVed?, aš^et punap 
У cr

taemmin teittab^ent;£v ieqg^Kurat oli nõus seda tegema, 

kui aga P. temale töötab oma (enese) hinge1 (ULS,27).

(Kõrvallause ašuet_punp_tä”mmn_tittab_e_ie -' э 
‘kui aga P. temale töötab oma hinge1 naitab, missugusel 

tingimusel võib pealausega väljendatud tegevus toimuda.)

Hüpoteetilised tingimused.

Hüpoteetilised tingimused väljendavad eeltingi

musi, mille puhul pealause tegevus oleks võimalik. 

Hüpoteetilise tingimuslause Öeldisverb (tavaliselt ka 

pealause öeldisverb, mille juurde ta kuulub) on tingi

vas kõneviisis.

az joutomidi äb volks, kis siz rikko leba jara" 

seks (LV,1,125) •Kui vaeseid ei oleks, kes siis rikka 

leiva ära sööksT (kõrvallause öeldisverb vokiks 1 oleks1 

ja pealause öeldisverb sieks ‘sööks’ on tingivas 

kõneviisis.)

•••8 ma s^eda yo7lks tieudan, siz^ma kii vokiks 

sp n klskSn lo kaapuoga 1...: kui ma seda oleksin 

teadnud, siis ma küll oleksin sind lõhki kiskunud 

kassipoeg1 (ULS, 112) . (Kõrvallause ku ma shed vo”lks 

tneud^n ‘kui ma seda oleksin teadnud1 naitab, mis 

tingimusel oleks pealause tegevus toimunud.)

Liivi keeles võib hüpoteetiline tingimuslause olla 

ka käskivas kõneviisis (tõlkes tingivas-kõneviisis).
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Sellisel juhul algab tingimuslause puhtverbaalse sõ

naga laz 'las'. Näit.:

nit^ta urn te ittan ents / k^o lm / po-iss^n / 

ti-era / stu-op / špikt /, laz^a•iággd^ne / tsi-ginid 
- x -- - ь ...7 7

salt^/ pe-zat^sizald^/ u-lz^./ (UIS,65) ‘Nuud ta tööta

nud. oma kolmele poisile terve toobi piiritust, ajagu 

need mustlased sealt põõsaste seest valja. (Hüpoteeti

line tingimuslause laz^a-iäg^d^ne / tsi-ginid salt^/
_ x , - ” 6 *

pe•zst^sizald^/ u-Iza / 1 ajagu need mustlased sealt 

põõsastest vglja 1 on käskivas kõneviisis.)

laz tam’man atandag sie pu^ga, siz tämä gla^ibab

(№,26И) 1 Antagu talle see rahakott tagasi, siis ta 

pääseb1.

Tingimuslause asetseb tavaliselt pealause ees, 

harva ka järel voi keskel.

as sinä uod vitt^n, siz kit (LLK,1O6) ‘Kui sina 

oled vptnud, siis ütle1. -

PL 
as 1 kui1 

tingimuslause

ve ttp_sie blt.k ‘sk iar, ku tända entsta ma äp 

so (ULS,75) 1Vtan selle petise kasuka ära, kuid teda

ennast ma ei saa’.

PL
ku 'kui1

tingimuslause
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Tagajärjelause

e. resultaatlause

Tagajärjelause e. resultaatlause on küllaltki 

lähedane järelduslausele. Tagajärjelause väljendab 

pealause tegevust voi olukorrast järelduvat taga järge.

... sei i d umrz Дегах iks sra kei mäz, sei 

tuoiz umarz jer, kei tuoi sara mz, sei kuolmaz Дега, 

ye=_ rištne (hLK,124) 1 ...Soi ühe õuna, üks sarv 

langes alla, soi teise õuna, teine sarv langes alla, 

soi kolmanda, oli inimene1.

PL PL ---------- ) PL

t a gajarjelause’ t a ga järje laus e} tagajärjelause

Toodud näites on vaheldumisi kolm pea- ja kolm kõrval

lauset, kusjuures iga kõrvallause tegevus on otseselt 

pealausega väljendatud tegevuse tulemus voi tagajarg: 

sei i^ d umarz jera, iks sara kei mä^^oi ühe õuna ära, 

üks sarv langes alla1, sej kuolmaz jera ’soi kolmanda 

ara1 tagajarg: vei7 rištne 1 oli inimene1.

pi'mdo pi* radon äh voi riekko nä*gto, siz ne folynod 

sadabod ouko (LV,II,27) ‘Pime pimedale ei voi teed 

näidata, siis kukuvad mõlemad auku1. (Tagajärjelause 
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siz ne mo'lmod sadabod auko 1siis kukuvad mõlemad auku1 

selgitab, missugune võib olla pealausega väljendatud 

tegevuse tagajärg.)

Tagajärjelause alguses kasutatakse kõige sagedamini 

ühendsidesõna nei ku 1 nii et1.

se ku-tLsa^r u*m aldz^/ v^e^dd^n , / põ-tt^g^s ne / 

i-bbist?n / ne-ikku ne / _ st / a.tt£-/ nu* о /

ste.snd_ Г-D / (UL8,?8) ‘See kutsar on alati tõmma

nud piitsaga neile hobustele, nii et need hobused on 

oianud aina1. (Tagajärjelauset nesikku ne / i.bb.i_st / 

a.t / nu* о / ste< nn^-nd^Z^D /,nii et need hobused on 

oianud aina1 seostub pealause ühendsidesõnaga neiku 

1 nii et1.)

ni__ 2sl_3i_vitIz__roudiz >_vTrbaJL__pan__ tul_laa_nei 
ku se virba ni vel° punani (NLK,247) ‘Nüüd sePP võttis 

raudvarda, pani tulele, nii et see varras oli nuud 

punane 1.

PL
nei ku 1 nii et’ 

tagajärjelause

Tagajärjelause asetseb alati pealause järel, sest 

selle tegevus toimub parast pealause tegevust:

ku tö”d ensš drolugst väldin sõd, nda tälmmn 

ro^oJLi_si:z_sa___tända_jen]in_ä^Ä^ (LV,1,97) !Kui tahad 

oma sõbrast lahti saada, anna talle raha, siis sa teda 

enam ei пае1 . (Pealause tegevus anda taLmmn ro do
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1 anna talle raha’ peab toimuma tingimata enne kui saab 

toimuda kõrvallause siz sa tända jemn ad na 1 siis 

sa teda enam ei näe’ tegevus.)

PL -------------- ) 
kg 'kui'_______ au>*

tingimuslause ' tagajarglause

Et läbitöötatud materjalides leidus vaid üksikuid 

tagajarglausega põimlauseid, on raske nimetatud lause- 

liigi struktuuri kohta täpsemaid järeldusi teha.

Tagajarglause kõige iseloomulikuma tunnusena mainitagu, 

et see väljendab pealause tegevuse voi olukorra taga

järge voi tulemust ning seetõttu paikneb alati oma 

pealause järel.



järelduslause

Järelduslause väljendab pealause tegevuse taga
** . 24

järge voi tulemust.

Järelduslauseid seob pealausega ühendsidesõna nei ku

* nii et1. Liivi keeles esineb jarelduslauset äärmiselt 

harva. Järelduslauseks analüüsitakse vormiliselt rind

lausega sarnanevad, alistava sidesõnata laused, mis on 

sisuliselt loogiliseks järelduseks pealauses väljendatu

le. Näit.:

B'ggí sa tapist min’ nuor ve]? ma , tämfpa mina 
о

ŽäB^b-Sin? (NLK,1O8) ‘Eile sa tapsid mu noorema venna, 

tana tapan ma sinu1.(Seos võib olla ka rinnastav. Põim

lauseks analüüsime lause seetõttu, et kõrvallause 
. _ > •• 

tarn pa mina tapab siin ftana tapan ma sinu1 tuleneb 

otseselt pealause, tegevusest. Pealausega väljendatu 

on motiiviks kõrvallause tegevusele.)

risti^gs?n urn kiebi / vatid urn kisk^m^st mõz^ (V,9)

1 Inimesel on kuum, vatid tuleb kiskuda maha1 .(Lause 

teine osa on loogiline järeldus lause esimese osaga 

väi jendatulening nende vahele võiks lisada mõtteliselt 

sõna järelikult.)

24 Väär i,E., EKÕ, lk.125.
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Vordluslause

e. kOmparatiivlause

Lauseõpetuse koostajad on esitanud liitlause 

käsitlustes ka vordluslause e. komparatiivlause, mida 

peetakse üheks maaruskorvallause liigiks.
•• * lusKomparatiivlause märgib vordäause abil pealausega 

väljendatud tegevuse toimumise viisi ja omaduse ilmne- 
25 

mise astet.

Vordluslause laiendab pealause omadus- voi määrsna 
vordlase kaudu, vastates küsimustele ku? ‘kuidas?’, 

2 6.. ~’
ku_jenn? 1 kui palju?1 Nait.:

liz vež voi1 nej suoli, ku min palg, pierro vied 

jiera kujjimizt, ei, nej ku jovkoks jiera voidtod (IRA, 

51) ‘Vesi ise oli nii soolane, et minu nägu pärast 

vee kuivamist jai, nii kui liivaga ära võitud1. 

(Kõrvallause nej ku jovkoks jiera voidtod 1 nii kui liiva

ga ara võitud vastab küsimustele ku? •kuivõrd, kui?1 ja 

laiendab pealause omadussõnalist mäarsona nej_suoli 

1 nii soolane1.)

Liivi keeles seovad vordluslauset pealausega 

sidesõnad ku ‘kui, et1, nei ku 1nagu, nii nagu1 jms.

У Mihkl a,K,V almi s,A.,EKSK,lk.1?6. 
26 •• .

Vaar i,E. EKÕK,lk.1?4.
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ku- abil moodustatavad ühendid. Nait.:

Kongon voi' 1*0 kuordod magúd, mingist tagan 
л , .................... ” .... .... , )

payaliki set ku voi* luojo laand, nej ku kaadob voi to 

set tam penist kirod (LRA,50) 1 Kaugel olid kõrged 

mäed, mille taha päike oli muudkui looja läinud, nii 

(et) nagu näha olid need tema viimased kiired’.

PL--------- > «
mingist 1 mille1 ,
täiendlause nejku /nii nagu*

vördluslause

ja ända andoks maddon mäd patud, neiku meg andeks 

andam entä syliston (PK,11) ’Ja anna andeks meile meie 

patud, nii nagu me andeks anname oma süüdlastele1.

(Vördluslause vastab küsimusele ku 1 nii nagu,kuidas1 - 

nei ku 1 nii nagu1 ning kuulub pealause maarsona maddon 

1 meile1 juurde.

PL ------------------- ) 

nei ku Tnii nagu1
vördluslause

tah slmad_ielts ura Loug yod-ei musta um tey, 
ku äb_o yend_il± s§48 (ULS,8J) •Tema silmade ees 
on olnud jogi nii must ja sügav, et ei ole võinud üle
saada1, (kõrvallause ku_äb_g_ve-nd-i_ll2_sddet

ole võinud üle saada1 laiendab pealause omadussõnu 

musta tmust’ ja te^va 1 sügav1.)



Säskud lito nej julgodr ku meg iz voim 

labbo väldin tiédo (LRA,$O) 1 Sääsed olid nii julged, 

et me ei võinud ühtki akent lahti teha1. (Kõrvallause 

ku meg iz voim mityyo labbo väldin tiedo 1 et me ei 

võinud ühtki akent lahti teha1 laiendab pealause omadus
. ping “ 

sõna julsod 1 julged1 naitab omaduse ilmnemise astet.) 

ni se p^eis urn? la^nd kuodäi un pu>gg^n a^i tagan 

nei. ku tarn1 ru ja (KIK,65) ‘Nüüd see poiss on läinud 

koju ja pugenud ahju taha, nagu oleks ta haige1. 

Kõrvallause nei ku tan? ruja ‘nagu oleks ta haige1 

laiendab pealause maarsona /ае Ч/ tagan Vahju/taha1.

nei ku 1 nagu1 
vordluslause

Liivi keeles võivad vordluslauset ja pealauset oma

vahel siduda ka sõnapaarid ju ' o... julo,._ ju...ju,
** 25bjo.e.jo, mis liivi keeles komparatiivsuse naita jaks. " 

Eesti keeles samastaksime need sõnapaariga mida...seda, 

s.t. mida - vordluslausele vastavad seda-pealaused.

Sisuliselt on niisuguseks põimlauses esinevad 

omadus- ja má'arsonad alati keskvõrdes:

№,185) ‘Mida varem, seda perem1.

du^o^rattidi uidab, ju1о kebämstiz_juoks^b^d 

(LG, 141) ‘Midarohkem rattaid võitaks^ seda kiiremini 

jooksevad! Esitatud näidetes pealauset ja kõrvallauset 

seob sõnapaar ju mida...seda1.

27 K e t t u n e n,L., LW, lk.91»



ju sür riäting, ju veiti ta lapub (V,402) »Mida 

suurem inimene, seda vähem ta uhkustab1.

jufo pai1 az, ju1 о uil, ju'о kiima, ju’o ai?lab 

(NLK,467) !Mida paljam, seda hullem, mida külmem, seda 

enam jookseb1.

Omadus- ja määrsõnad nii pea- kui ka kõrvallausetes 

on viidud keskvordesse abisõna ju^o^abil.

,1u' 01ш^-^а1 , ’ |1ui0 'mida

vOrdluslause vordluslause

PL

Esitatud näidete põhjal võib jareldada, et ühendava 

sõnapaariga ju^o_._.. j_uf o...( jo... jo; ju...ju) põimlause

oma pealause suhtes eelistab eesasendit, muudel 

juhtudel järelasendit.



Viisilause

e. modaa Ila u s e

Viisilause e. modaallause väljendab, kuidas 

leiab aset pealausega margitud tegevus voi olemine.- 

Viisilause vastab küsimustele kui? ‘kuidas?’, kui muod? 

‘kuidas moodi?1, mis muoda? 1 mismoodi?1. Viisilauset 

seob pealausega sidesõna ku ‘kui, et1, voi mõned selle 

ühendid ning mäarsna kui •kuidas’.

Pealauses viitab viisilausele ma^rsona nei.Näit:

äb kusnid nei ab lä ku sie ilma pai (LV,I,106) 

‘Ei kuskil nii lahe kui siin ilma peal.1 (Viisilauset 

seob pealausega sidesõna ku ‘kui’)

• • • / 110 jUoiitd; set neiiiku vo*!1 set pä rõž rcLSS?/ ... 

(10,70) ’Ho joodi vaid nii, et pea oli natuke rõõmus’ 

(Pealause korrelaat nei ‘nii' ja kõrvallause alguses olev 

alistav sidesõna ku ’et’ moodustavad koos ühendside

sõna nei ku ‘nii et’.)

jela_neiz_ku_üde_näktba_minsi_se_päva_vuond 
(LV,1,10.4) ‘Ela nii, et ohtu näitab, milline see päev 

(on) olnud 1.(Kõrvallause ku üdog naktob ’et ohtu 

näitab' laiendab viisimäarsona nei ‘nii', vastates viisi

määruse küsimustele ku? ‘kuidas?'

' M i h к 1 a,K.,V almi s,A. ЕКЗК,1к.1?6.
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, „ V * kõli^

§ek_vol'__vagi jKaglimi_ja_leks_kõlijie j_kujningist 

£i£iSSLÉL-É_saiÍ2 J£ierru^o_(LRA, 50) ’ Te oli vaga mägi

ne ja láks vinta-vänta, nii et mõned teelised said 

merehaiguse1•(Kõrvallauset seob pealausega ühendside

sõna nei ku 1 nii et1.)

PL---------------- -----------------)

nei ku 1 nii et1 
viisilause

un nei^ se piski miez um? vitt^n tända un prkst n 

te^ndar vari, nei?ku silmad a*dt vennad set ull^(NLK,90) 

‘Ja nii see vaike mees on võtnud teda ja pigistanud, 

nii et silmad vaid olnud valjas1. Korrelatiivne nei 

‘nii' esineb kordussidesonana pealauses ja kõrval

lauses. Kõrvallause laiendab pealause pöördsõna niksti 

‘pigistada, moodustades kõrvallauses ka sidesona- 

ühendi nei ku fnii et1. Kui aga tahetakse korrelatiivset 

sidesõna nei 1 nii1 eriliselt rõhutada, tuleks paus 

teha ühendsidesõna nei ku 1 nii et1 keskele.

Kui se vila urn tund, nei ta lä^b (LV,II,148) 

1 Kuidas see varandus on tulnud, nõnda ta läheb1

PL

kui1kuidas1 ------------------------------------ ) 

viisilause

(Viisilause kui se vila urn tund 1 kuidas see varandus 

on tulnud1 näitab, kuidas toimub pealausega väljendatud



tegevus.) 
77) **

kui ajab, nei la b 1Kuidas lükkab, nii läheb1

(LV,1,86). Kõrvallause kui_ a ja_k 1 kuidas lükkab1

kuulub pealause korrelaadi nei 1 nii1 juurde ning vastab .

viisimääruse küsimusele kui?1 kuidas?1.)

siz_meg_vettzma_tegiš_kõuizm_iega_ugpõndks
ia laid1 iks, kui meli^saim^ (UIS,60) ‘Siis me võtsime 

kaevasime liiva välja paunadega ja labidaga, kuidas 

me saime1.

PL

kui ‘kuidas1
viisilause
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М а а г а 1 a u s е

Määralause väljendab, millisel maaral avaldub 

pealauses märgitud tegevus, nähtus voi tunnus.2^

Liivi keeles võib maaruslause vastata kusimuse- 

16 1 kui palju1, ku ‘kui-/vrd/, 1 nii-

kui1. Korrelaatidena pealauses võivad esineda ne_i ‘nii, 

niivõrd1, nei_jen 1 nii palju1 jms. Alistavateks side

sõnadeks määralause alguses võib olla sidesõna ku 1 et’ 

ja ku ühendid nei ku ‘nii kui, et nagu1, neme fnii 

kui1, nei_ je in51 nii palju1, ku_^ein5 ‘kui palju1 jms. 

Määralaused tavatsetakse jagada kaheks: hulka väljen

davad määralaused ja määra väljendavad määralaused. 

Viimased omandavad erinevaid tähendusvarjundeid.

•••un ta nei> jenzn set urn' samt^n, ku tam>sand 

enísan pán ala" (1ШС,100) 1... ja ta niitnud kokku vaid 

niipalju, et saanud enesele pea alla1.

Kõrvallause ku tarn’ sánd ent'san pän ala 1 et ta saanud 

enesele pea alla1 naitab hulka ning vastab küsimusele 

ku_je_nn3? ‘kui palju?1.

Pealauses esineb korrelaadina nei je^nna fnii palju1.

un tarn1 tappan sie entiš izä meM1 i neij jenn ku 

mi1) gi ara set um iend pala (1Ш£,65) ' Ja ta tapnud oma 

isa mehi nii palju, et moni üksik vaid on jäanud 

järele 1.

M 1 h к 1 a,K.,V almi s,A., EKSK,lk.1?6.



ku 1 et1____ 
sihimäarlause

(Kõrvallause naitat hulka arvuliselt ning vastab 

hulga määruse küsimusele ku je_nl‘kui palju?.) 

kus ragdos nei sür vol' , ku rousto rabis ma 

(IG,420) ‘Kus rahe oli nii suur, et loi inimese maha’. 

(Kõrvallause näitab omaduse ilmnemise astet ning 

vastab küsimusele ku sür? ‘kui suur’.

.. .ni um / tu-nd / ne-iien / ropusti / ta-mm?n / 

va: st^ /> ku ta-ab^uo / so-nd^ie^ddapüd'9 n_/, ...

(UIS, 8?) ‘Nüüd on tulnud nii palju inimesi talle vastu 

et ta ei ole saanud edasi’. Kõrvallause näitab hulka 

ning vastab küsimusele kui jeimž? ‘kui palju?’.)

Liivi keelest võib pealausest korrelaat ka 

puududa (tavaliselt siiski esineb), kuid on sellisel 

juhul juurdemõeldav:

ni lind lindap^kui ign set ta veiB (UIS ,111) 

‘Nüüd lind lendab, kui palju ta ainult võib’. 

(Kõrvallause kui in set ta veiB ’kmi palju ta ainult 

võib’ kuulub pealause verbi linda ’lennata’ juurde, 

vastates maaruse küsimusele kui_jenn ’ kui palju.) 

Kõrvallause vastab üsimusele ku_jenn5? ‘kui palju’, 

millele viitab ka alistava sidesõna funktsiooni 

täitev kui_ jenna xkui palju’ kõrvallause alguses.
. selle.

Pealausest korrelaat nei_jenn5 puudub, kuid võib ka



juurde mõelda.

un se kis ne’i ne’ik^ogin, kuntsita tul' izandad^n 

kuorii (U1S,28) 1 Ja see laks nii kaua, kuni ta tuli 

isandatele kõrvu1.

kunts "kuni1 

sihi tismääruslause

Alistav sidesõna kunts kõrvallause alguses viitab 
.... analüüsime

pigem ajalausele, kuid maaralauseks antud lause see

tõttu, et pealause S on korrelaadiks nei__kogin ‘nii 

kaua’, mis naitab maara. Samas vastab kõrvallause 

määramäaruse küsimusele kuikõgi 1 kui kaua* 

Määralausega võib väljendada hulka, maara, omaduse 

ilmnemise astet jms. Määralause eelistab oma pealause 

suhtes järelasendit ning üldiselt eeldab pealauses 

korrelaat!, mis juba viitab kõrvallause liigile ja 

funktsioonile.



MOöndusause

Möönduslause on määruslause liik, mida esineb 

liivi keele tekstides vaga harva. Sisuliselt väljendab 

möönduslause asjaolusid, millele vaatamata voi millest 
30 hoolimata pealause tegevus toimub.

Möönduslausele viitavad liivi keele sidesõnad ku 1 kuigi1 

ning ühendsidesõnad jeb vei 1 olgugi et* ja ne ki.

Viimase esinemise kohta puuduvad andmed.Ka L. Kettuneni 

sõnaraamatus pole niisugust vormi esitatud. Seetõttu 

osutub sõnaühendi tõlkimine võimatuks ning käesoleva 

töö autor omistab sellele suvaliselt tähenduse ehkki.

... ne ki mad m^s urn viimkus, umitigid "ilma um

Je jmiernaigas kebam ja puudzo (LRA,51) ‘Ehkki meie 

maal on oktoobrikuus,ometi ilm on jäämerel (Jäämere- 

ääres.) kerge ja klaar*. (Näide on pärit liivi kirjakeelest).

PL 
ne ki) 
möönduslause

Esitatud lahenduse korral sobib nimetatud sõna konteksti.

Möönduslausele viitab ka pealause korrelaat umitigid 

* ometi1. 29

MõOnduslauset alustab ka ühendsidesõna jeb vei 'olgugi —-у

KareIson,В., 3LK,lk.415.
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et‘ :

Таша iäeb lapseks jeb vei vana olles (IG,316) 

Tema jäab lapseks, olgugi et on vana1. (Möönduskrval- 

lause jeb vei vana olles 1 olgugi et on vana1 väljendab 

mõtet, mis on näilises vastuolus pealauses väljendatuga.)

Kandidaadiväitekirjas ^Sidesõnad läänemeresoome 

keeltes*1 märgib Rudolf Karelson, et ühendsidesõna 

leidub Wiedemanni poolt kogutud tekstis

Solatsi liivi alalt ning hilisemates kirjapanekutes 
pole niisugust täheldatud.^

Sidesõna ku on paljutähenduslik, kuid mööndus- 

lausele viitab juhul, kui omistada talle vaste kuigi:

äia rdl, ku sinnon oigi um (LG, 414) ‘Ära riid

le, kuigi sul on õigus1. •

Sisuliselt võiks möönduslausena käsitleda ka järg

mist põimlauset, kuigi sel puudub kõrvallause liigile 

Viitav alistav sidesõna.MÖonduslausele viitab korrelaat 

siiski:
. X - 1 -x T V - 5», - V "X — ,
jema izével llzan dants pai lada,ta ikstsz leks 

(V,57O) ‘Ema ei lubanud Liisul tantsima minna, kuid 

siiski ta läkä‘.

PL

.— ------------ -- ) moonduslause
....- I _ -Л T V 77 •~)

M oonduslause jema izével lizan dants pai lada1 e m a ei 

lubanud Liisul tantsima minna1 naitab, millest hooli- 
----------- --------------

5 / K a r e 1 s о n,R., SLK,lk.41J.
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mata toimus pealausega väljendatud tegevus.

Vormiliselt oleks tegu rindlausega, kuid et mööndus- 

lause väljendab asjaolusid, millest hoolimata voi 

millele vaatamata pealause tegevus toimub, võiksime 

analüüsida esitatud liitlause möönduslauseks (Liisu 

laks tantsima sellest hoolimata, et ema ei lubanud).
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Sihitisma arus_ause

e. Objekt adve rbiaallause

Sikitisma aruaia use e. ob jektadverbiaallause 

asendab pealauses puuduvat sihitismaärust voi täpsus
tab pealause asesõnalist sihitismäärust .32 .

Liivi keeles vastab sihitismäaruslause küsimusele
V X \ V \

ki^gan_’kellel’, kienkkks? ’kellega?,kelleks?’, mil? 

‘millel?', missaks?1 ‘millega, milleks?1, kies •kelles?1, 

kus? •milles?’, kiest? •kellest?1 kust? ‘millest? jne.

Pealauses võivad korrelaadina esineda neile
i

vastavad naitava asesõna vormid sieksi •sellega,selleks•, 

sies • selles1, siest •sellest1, slez •sellesse1, 

amdn •kõigile’ jms.

Sihimaaruslauset seob pealausega sidesõna ku • et,kui’, 

neist enamkasutatav on tähendus et. Nait,:

•..ievist urn , aga siedä um voidam^st, ku perimiez^ 

äp.so tii ma^kkSks kiinis väettä luoda... ’...hästi on,
V 4 " "■ ~ 7 *

aga selle eest (‘seda’) on vaja hoida, et peremees ei 

saaks tühja kõhuga külma vett juua (UIS,69).

M i h к 1 a,K,V almi s,A., EKSK,lk.1?8.
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PL ---------?
ku 1et*

s iilini äarus lause

mis siesb ka'zzd , ku un* lipsaks ni*em un р^ег1 гэ 

pLotkastub semdLa ulz (NLK,469) ‘Mis sest kasu, et on 

küpsev lehm, kuid parast lööb (jalaga) piima ümber 

(maha). 1 (Sihitismäärüslauset seob pealausega sidesõna ku 

‘et’ .)

Sihitismaarus^korvallauset seovad pealausega ka 

siduvad ase- ja määrsõnad ku •kuidas1, kumbiD ‘kumb’, 

miksp^erast 1 mispärast1, migi 1 missugune1 jne. Nait.:

Eistimitieb, ku patud sabod andoks andtot, pastab 

kolmst_ja_kurest_ja_ndab_igabiz_je_iz_amadn,_kis 
uskobod Jumal sõnad ja toitokst pai ( PK, 13 ) •Ristimine 

teeb, et patud saavad andeks antud, päastab surmast 

ja kuradist ja annab igavese elu kõigile, kes usuvad 

jumalasõna ja tõotusi’.

' . PL PL----- -------- j------------------------------------ ------------ , x 
ku •et1) kisokos1

sihitislause sihitismaarlause

(Sihitismäaruslause kis uskobod Jumal sõnad ja toitokst 

päi Tkes usuvad jumalasõna ja tõotusi1 asendab pealause 

asesõna amad •kõik1, mis viitab sihitislausele.

Sihitismäärlauseks analüüsime aga esitatud lause see

pärast, et see vastab mitte sihitise, vaid sihitis- 

määruse küsimusele kiendan ?’kellele?’.)
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Aga äda nánton, kis lälamd at Да kis inrbobod nesi 

pauvši (UT,53) ’Aga hada neile, kes on rasedad ja imeta

vad neil päevil (täpne tõlge: neis päevis) 

Sihitismaäruslausele viitab pealause korrelaat nanton 

’neile’, vastates sihitismaaruslause küsimusele klendan? 

'kellale?'.

sieks vajag vuolda mieroks mis jumal urn andon 

(1/1,444) ’ Sellega on vaja olla rahul, mis jumal on andnud’. 

(Sihitismaaruslause vastab translatiiv-komitatiivi 

küsimusele mis_sks ? xmillega?’.)

kis tab surdo kandami пизЦ sien joudo vajag 

(LG,415) ‘Kes tahab suurt koormat tõsta, sellel on 

joudu va ja’.

PL 
kis’kes’ ---- -----) 

sihitismaaruslause

un kis sínda ajab ud pilgim, siekoks sa li kaks 

(№0,16) ’Ja kes sind ajab ühe miili, sellega sa mine 

kaks’. (Kõrvallause kis sinda ajab üd piigim ‘kes sind 

ajab ühe miili’ vastab küsimusele kiekkks? ’ kellega?’ 

ning on seega sihitismaaruslause.

__ PL
\ 

kis’kes’
sihitismaaruslause

Sihitismaaruslauseks analüüsime kõik need 
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kõrvallaused, mis muude tunnuste järgi oleksid 

sihitislaused, kuid ei vasta sihitise küsimusele, vaid 

mistahes muu käände küsimusele (kienkkka? ‘kellega’, kus?
\

‘milles?’, kiest? ‘kellest?’ jne.)

Sihitismäaruslause võib paikneda nii oma pea

lause ees kui ka järel.



.. V as tandla.use e. adversatiiv- 
lause

Vastandlause e. adversatiivlause buleb liivi keele 

tekstides suhteliselt harva ette. Vv-olla on põhjus selles, 

et piir vastanduslause ja mõningate teiste (mööndus-, võrd

lus-, järeldus-, tingimus- jms. määruslaused) lauseliikide 

vahel pole alati päris selge.

Üldreeglina loetakse vastandus lauseks niisugust määrus- 

lauset, milles märgitud erinev tegevus, nähtus vöi omadus 
„ 55 ..................

vastandatakse pealauses väljendatule. Sellest püüame läh

tuda ka liivi keele puhul, jättes teravamalt tähele panema

ta vormilised tingimused. Näiteid vastanduslause esinemise 

kohta leidub vanasõnades rohkem kui muus tekstis. Põimlause 

puhul tekitab vanasõnadele omane keel mõnikord raskusi lause 

analüüsimisel.

sür mär, veitõ villo (LV,II,55) ‘Suur lärm, vähe villa1.

Analüüsimisel tekib probleem, kumba osalausesist ana

lüüsida pea-, kumba kõrvallauseks. Põimlausele omaste vor

mielementide puudumise tõttu(alistava sidesõna puudumine 

kõrvallause algusest ja korrelaadi puudumine pealausest) 

võib lahendus olla nii- või teistsugune. On ju vormiliselt

55 M i h к 1 а, К., V а 1 m 1 s, A. EKSK, lk. 177- 
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kokku lükitud kaks lihtlauset. Tinglikult võib põimlause 

vormielemendid juurde mõelda: ku tum) sür mära, siz Гит) 

veit_vill ’Kui lärm [on} suur, siis villa Lon} vähe* • 

Esitatud, lahenduse korral analüüsime pealauseks yeito 

villo 1 vahe villa’ ning kõrvallauseks sur mära ‘suur lärm'. 

Kui põimlausele omased vormielemendid juurde mõelda, vas

tab lause esitatud lahenduse korral vastanduslause tingi

mus tele •

Analoogilisi näiteid esineb sageli liivi vanasõnades. 

Näit, erygl^ riik, tigdr mLit^d (LV, 1,98) ’Ingli kone, 

tiigri mõtted’.

Tegemist on jällegi kahe võrdväärse lihtlausega, mida 

võib vastanduslauseks analüüsida ainult sisulist vastuolu 

arvestades. Analüüsimisel liidame mõtteliselt pealausele 

kõrre laad i siz ning kõrvallausele alistava sidesõna ku ‘kui'. 

Seejuures jääb lugeja otsustada, kumb on pea-, kumb kõrval

lause. Seega võib põimlause {ku] 

mHtk<rd ’ [kuil ingli kone, ‘siis' tiigri jötted’ esitada 

ka ümberpöörduit: [ku! tigar тЦ-tkad, [siz] e^gla riik’ 

[kui] tiigri mõtted, [siis] ingli kõne’, kusjuures vastan

dussuhe põimlause osade vahel jääb kehtima.

Esitatud lauset ei pea aga tingimata analüüsima vas- 

tanduslauseks. Kui mõelda pealausesse korrelaadiks näitav 

asesõna sien ’ sellel’ ja kõrvallause siduda pealausega 

isikulise asesõnaga klen ’ kellel’, oleks tegemist hoopis 

sihitismäärus1a us e ga: kel engld riik, sel tigar mLitkad
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1 kellel ingli kone, sellel biigri mobted’,

Vormiliselt võib tunduda viimane lahendus isegi loogi

lisem eelmises b. Tegelikult aga võib lahendusi olla teisi

gi, olenevalb sellesb, missugusest aspektist lauseb vaadel

dakse. Esi bábud lause võime analüüsida ka rindlauseks, mis 

ba voib-olla esimesel pilgul bundubki olevab.

Samasugust analüüsi võiks jätkata veel mibmebe beisbe 

analoogilisbe lausebe puhul. Naib, musba bie, väida leba 

(LV, II, 115) ‘Must bee, valge leib1;

plbka pava, 1Tb lašbifjg (NLK,165) 'Pikk päev, lühike 

long1;

bieda pägin, rokänd veibo (LV,II,114) ’ bea palju, rää

gi vähe1.

Mõnikord tundub siiski piir olevab selgem. Taies bi 

loogilisbel kaalublusbel võime obsusbada, kumba osalauseisb 

valida pea-, kumba kõrvallauseks järgmises lauses: 

juo i*Idz asbub, juo mä* sadab (LV,1,90) 1Kõrgemale asbub, 

madalamale langeb1.

Probleem bekib siingi, kuid seekord ainulb kõrvallau

se liigi määramisega. Sisult on beine lause vasbandabud 

esimesele ning lause on seebóbbu maäratletav vasbanduslau- 

seks. Kui aga lisame mobbes põimlausele omaseid vormiele- 

menbe (korrelaat, alisbav sidesõna), võime sama lause ana

lüüsida näibeks aluslauseks:

kis__juo i1Idz asbubj se juo ma1 sadab (LV,1,90) 1 kes 

üles asbub, see maha langeb1 (Kõrvallause 1 kes üles astub1 

kis juo i'ldz asbub bápsusbab pealause asesonalisb alusb



se 1 see1).

Esitatud käsitlusega on püütud analüüsida sisuliselt 

vastandlikke, kuid vormiliselt sarnaseid liitlauseid põim

lauset silmas pidades. Kui aga võtaksime vaatluse alla 

ainult vormielemendid, oleks tegemist hoopis rindlausega.



TÄIENDLAUSE ehk ARIBUULAUSE

Kimisona laiend on täiend voi täiendkorvallause, 

mille üks defineerimise võimalustest; oleks järgmine:

„Täiendlause e. atribuutlause on kõrvallause, mis 

täiendab pealauses esinevat nimisõna voi monda muud 

nimisõna funktsioonis kasutatud keelendit."^

Ka liivi keeles laiendab täiendlause nimisõna, 

kuid substantiveerunud sõna laiendavaid täiendlauseid 

analüüsitud materjalides ei leidunud.

Täiendlause vastab tavaliselt küsimusele mingi? 
\ \ 

‘missugune? harvemini kien? ’kelle1, mien? 1 mille1.

sa'l um^ vend iks varia miez, kis un? viind diktia 

ra” bba (№,102) fSeal on olnud üks vana mees, kes on 

võinud tugevasti lüüa1. (Kõrvallause kis um> viind 

dikt^ ra)bba1 kes on võinud tugevasti lüüa laiendab 

pealause nimisõna, miez ;nimisona laiend on aga täiend 

voi täienduause , vastates küsimusele mihei? 1 missugugne? 1. ) 

Alistavaist sidesõnu, .st kasutatakse täiendlause algu

ses sidesõna ku ‘et’. Näit.:

no_sugiZ_ka_lvaD_randaZ_selizi_ab-von_su‘ggimiži 
ku uppandist? / kalansi2 eD ,1ara / (Ю,40) 'Oli ka 

--------- M i h k 1 a,K.,V almi s,A.,EKSK,lk.18O.
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Liivi rannas selliseid, õnnetusjuhtumeid, et hukkusid 

kalamehed1 . (Täiendlauset alustab sidesõna ku ‘et.).

vanst_igastst_vo”lLkal”miedn_seli_mod,_ku 
___________________________ ‘Vanasti oli 
kalamehel (-liivlastel) niisugune komme, et iga juli 

püha õhtul oli Ire kõrtsis tantsupidu1 (UIS,76).Täiend- 

lause seostub pealausega sidesõnaga ku ‘et’. 

Täiendlause võib seostuda pealausega siduvate asesõnade

ga kis ‘kes’ (viitab isikule voi mõnele muule elus

olendile) ja mii ’mis* (viitab esemele, nähtusele jne*), 

mis harvemini esinevad käänetes. Nait.:

... ja tegiz joga päva nüzomost ud ristingon, jiis 

jelob oigSmoXs ja püdistos Jumal jeds igabis (PK,14) 

1 ... ja jälle iga päev tuleb tõusta uuel inimesel, kes 

elab õiguses ja puhtuses jumala ees igavesti.1 

(Täiendlause kis jelab oigomo/s ja püdistos Jumal igabis 

‘kes elab õiguses ja puhtuses jumala ees igavesti1 

laiendab pealause põhisõna rišting ‘inimene’ ning 

algab alistava sidesõna funktsiooni taitva personaal- 

pronoomeniga kis 1 kes1.)

liembit metridi tovald võib näädo jiega kiv, mis 

piil1 ub pubjes (LRA,yi) ‘Mne meetri sügavuselt võib 

näha iga kivi, mis lebab põhjas1. (Täiendkorvallause 

mis piil1 ub puojes 1mis lebab põhjas1 kuulub pea

lause põhisõna kiv 1kivi! juurde ning algab asesõnaga 

mis tmist, mis viitab elutule olendile.)
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n?<i% •mis1 
täiendkrvallause

l£äJ222ä£2i_™a_astis J2iskiz_ja_valda^kuoig_2al, 

kién nim иоР : ’*jáámeri!í - mád kiels Jejme, ja lekš 

támkoks_Jejmierrol (M, 51) tÜhel hommikul ma astusin 

vaikese ja valge laeva peale, mille nimi oli:"Jäämeri" 

- meie keeles Jejmer, ja laksin temaga Jäämerele'. 

(Täiendlause kien nim.vof:nJa'ameriH - ma*d kiels Je jCTer_ 

‘kelle nimi oli "Jäämeri" - meie keeles Jejmer 1 

põhisõnale kuoig_{laev1 järgneb kaassõna pai ‘pealet 

alistava sidesõna funktsiooni täitev asesõna kis ‘kes 

on omastavas käändes kien •kelle 1.)(Korrelaadina 

võivad esineda naitavad asesõnad s_e se •see1, ne •need1, 

ning nende vormid s"edb •seda1, 1 selli 1 selline1, sellist 

1 niisugused,sellised1 jt., mis laiendavad täiendlause 

põhisõna.)

mä‘ddn voll se lli a?bli / ki-s m.d'i ka*itsiž 

(IIP,16) •Meil oli selline abiline, kes meid kaitses1. 

(Pealause põhisõna a bli Abiline1 juurde kuulub naitav 

asesõna selli Selline1.)

kl* sk§ (LT,14) ‘See kirikuõpetaja oli . ise see hunt, 

kes tahtis neid ára pureda1. (Pealause nimisõna su.‘Ž 

‘hunt' juurde kuulub asesõna se 1 see1.)
vaja_nd3ksjks me g.hmttím sei li st kuoža , kus se mo 
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pinda_va jb_i (LW,466) ‘Mülkaks me nimetame sellist 

kohta, kus maapind, vajub1. (Pealause nimisõna k_oža 
laiendab asesõna sel'1'ist bellist1. )

Sageli alustavad täiendlauset má'arsonad kus fkuhu,kus, 

kust. Alistava sidesõna vormilise kokkulangevuse tõttu 

pole kainet võimalik eraldada. Õigele käändele viitab 

siin pealause verb. Sisuliselt samatähenduslikuna ja 

samas funktsioonis esineb missas 1 milles*. )

Se vol Liimahamaril, kus ma par páVvo paikol ei 

(LRA,51) !See oli Liimahamaril, kuhu ma paariks paevaks 

paigale jäin1. (Täiendlause kus ma par pavvo paikol ei 

*kuhu ma paariks päevaks paigale jäin1 laiendab kohta 

märkivat nimisõna Liimahamaril.)

ni se kure urn? lähd nagt1 a m täm>mdn s^eda kuoža, 

kus ta viib sie pivakuoda ti?ed (№,7O) ‘Tüüd see 

urat on läinud näitama talle seda kohta, kuhu ta võib 

kiriku teha1. (Täiendlause kus ta viib sie pivakuodä 

ti?edd 1 kuhu ta võib kiriku teha1, seostub pealausega 

alistata sidesõna funktsiooni täitva kohamá'arsonaga 

kus 1kuhu1.)
Ežmi mad kuoig paikol iemiz kuož voí*Heinasaári 

(mäd kielkoks: äjnakäla), missos ab kaza ab yks pu 

(IRA, 51) fEsimene meie laeva paigale jäämise koht oli 

Heinasaar, kus ei kasva mitte ühtegi puud1. (Täiend

lauset alustab asesõna missas Tmillel, kus!)

ni ta läynd si7 ez<9 pilsat^z, kus täm? vel^ urn vend 

(HLK,159) ‘Siis ba on läinud sinna pealinna, kus tema 

vend on olnud1.
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(Täiendlause laiendab nimisõna pilstz ‘pealinn1 ning 

algab alistava sidesõna funktsioonis oleva kohamäar- 

sõnaga kus ‘kus’.) ,

Täiendlause paikneb tavaliselt pealuse selle põhi

sõna järel, mida ta laiendab:

ne ni emt kis mie’rsta uz tu”lt L vo”1 ±13
. V Й ' >

silnist,_silist,_nekka,___mi_er_ !beed

lehmad, kes merest vai ja tuliti, olid sinised, sini

sed nagu mere vesi1. (Täiendlause kis m*e’rst ulz3

±ul Jíf ‘kes merest välja tulid1 asetseb oma pohi- 

spna «Vernat ‘lehmad1 järel.)

Juhul, kui pole karta sisulisi eksimusi, võib täiend

lause ja tema phisnavahel olla mäar- voi kaassõnu.

Mait.:

IlmLíedi um amasuglimizi agitatoridi kyl, kis ab — — • ——— — — _ — — — A —
unnot ka livo rouvo (Livii,4)* Ilma teieta on kõiksuguseid 

agitaatoreid küllalt, kes ei unusta ka liivi rahvast* 

(Kõrvallause kis ab unnot ka livo rouvo ‘kes ei unusta 

ka liivi rahvast* ja põhisõna agitatoridi * agitaatoÄd* 

vahele jaab määrsõna kyl_ * küll *. )

Ma uskub J.jzus Kristus, Jumal linagiz Puoga,mäd 

Izand päi, kis urn suggon Pyvast Vaimst, syndon neitsost

* Ma.niask (PK, 7) *Ma usun Jesus Kristuse , Jumala esimese 

poja, meie Issanda peale, kes on sündinud pühast 

vaimust, sündinud neitsist Mariast *. (Täiendlause kis 

um_suggon Pyvast Vaimst, syndon neitsost Mariast* kes on 



sundinud puhast vaimust, kes on sündinud neitsist 

Mariast1 ja tema põhisõna Izand ‘Issand’ vahele jaab 

kaassõna pai ‘peale’.)

Eesti keeles moodustatavad omaette täiendlausete 

rühma need kõrvallaused, mis laiendavad tervikuna kogu 

pealauset. Liivi keeles taolise juhtumi kohta läbi

töötatud materjalides näiteid ei leidunud.
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ИТ. PEA- 5 А KÕRVALLAUSETE

PAIGUTUS PÕIMLAUSES

Juba eelnevas peatükis ilmnes, et kõrvallause võib 

paikneda nii pealause ees, keskel kui ka järel.Eelistatu

mad on siiski ees- ja järelasendid. Ülevaate kõrval

lausete tüüpilise paigutuse kohta pealause suhtes 

annab järgmine tabel:

ees keskel järel ees keskel järel

aluslause + + + otstarbelause + 4-

öeldistäitel. V V + ....d maarlause + +

sihitislause V V vördluslause V — +

täiendlause — + +- vastanduslause — +

kohalause + V + tingimuslause + — +

aja*! lause + *• + möönduslause + —

viisilause + — + tagajärjelause — — +

põhjuslause + — + sihitismäänisl. V — +

Lisaks tuleb markida, et täiendlause paikneb tava

liselt pealause selle põhisõna järel, mida ta laiendab,



Vordluslause paikneb oma pealause ees juhul, kui seda 

seob pealausega sõnapaar mida..........s^eda. Tagajärjelause 

asetseb alati pealause järel, sest selle tegevus toimub 

parast pealause tegevust.

Pea- ja kõrvallause(te) asendeid võib kujutada ka graafi

liselt: a) pealause võib olla kõrvallause ees (kõige 

tüüpilisem asend, mis on omane mistahes liiki 

kõrvallausega põimlausele).Näit.: / ja eúš 

náiz^n ta kittin iM^ kabal/ ku lémast Igtt^l 

■ ÚÜSaÜL_P^laB// (E) ’ Ja oma naisele ta öelnud 

ühtelugu, et on vaja minna jumalateenistusele 

jumalat paluma1. .

PL ---------- )
ku 1 et *

I astme kõrvallause

b) kõrvallause võib asetseda pealause ees:

sjj^^ku^sä^d^mij^^I^ (LT,16) ’...:”Kui 

teile tuleb võõras vägi peale, siis kutsuge 

(äratage) mind üles”*.

PL 
ku 1 kui'

I astme kõrvallause

c) kõrvallause võib paikneda pealause osade vahel, 

olles seega hõlmavas asetuses:
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phe’rra s*e-da /ku*s_se va/ ri«ktar ura / 

kullan/ seym po-ykkun Ig’igi/CULS,78)

’Pärast seda, kui see va Richter on surnud, 

ta :on paugatanud lokki’.

PL_________________ _ PL
ku • š 1kui’

I astme kõrvallause

Eelnevast nähtub, et juhul, kui põimlause 

koosneb pealausest ja ühest kõrvallausest, 

on tegemist alati I astme kõrvallausega. 

Sageli koosneb aga põimlause pealausest ja 

kahest voi enamast kõrvallauset, mis on 

üksteisega kas kaasalistuvas voi järjestikuses 

seoses.

d) Kaasalistuvad kuuluvad ühe ja sama pealause juurde

ja neist samaliigilised asetsevad üksteise kõrval. 

Näit.; ni se j^mand nand ku ta tund kuodäi un selli 

knas aža um> v^nd Kaitsa un ni se j^mänd kžtan, as 

ta vjtag maksa kui' jgnn vattás, bet (as>) las 

andag tänfman sie knas ažä (NLK,1$) ‘Nüüd emand 

on näinud, et ta on tulnud koju ja selline ilus asi 

on olnud kš*es ja siis see emand on öelnud, et ta 

võiks maksta kui palju tahes, andku vaid talle

see ilus asi’.

PL
la .kõrvallause la .kõrvallause

ku 1 et’ ja as’et’ -as t ,
sihitislause sihitislause sihltlslause
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Eriliigilised kõrvallaused asetsevad teine teisel pool

pealauset:

ku_punp_s±eda_v9l_tiettn,_siz.ni_ürgist_amaZd_ne 
pattud^un "buratl^D, missaks ta entsta ^ara rikkiz (ULS, 

2?) ‘Kui P. seda oli tõotanud, siis nüüd algasid kõik 

need patud ja nõiatööd, millega ta ennast ära rikkus1.

ku 1 kui1 , mišsrka 1 millega1
I a. kõrvallause I a. kõrvallause
ajalause täiendlause

(Mõlemad kõrvallaused kuuluvad sama pealause juurde 

kuid paiknevad reeglina reeglina teine teisel pool pea

lauset, sest nad on eriliigilised kõrvallaused.) 

..., ku ma lab^däa ma'ggám siz^ma panab^ents sun paikka 

päla, alga ma ve^gä j^e^gä, ku ma siz^,alga ma t^o^z^ 

UQndVzal virgáG (ULS, 59) * •••> kui ma lähen õhtul maga 

ma, siis ma panen oma suule paiga peale, et ma ei võiks 

(1ärgu ma võigu 1) hingata, et ma siis teisel hommikul 

ei ärkaks1 .

ku 1 kai1___, alg^ 1 ärgu1 , ku 1 et*
I а•kõrvallause I a.kõrvallause I a.kõrvailause

ajalause otstarbelause otstarbelause

Näeme, et ühele pealausele allub kolm esimese astme 

kõrvallauset, kusjuures eriliigilised asetsevad teine 
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teisel pool pealauset, samaliigilised aga kõrvuti 

pealause järel (võivad asetseda ka kõrvuti pealause 

ees) .

e) Järjestikuse asetuse korral alistub I astme 

kõrvallause pealausele, iga madalama astme kõrvallause 

aga endast astme võrra kõrgemal asetsevale kõrvallausele 

(seega, II astme kõrvallause laiendab I astme kõrval

lause põhisõna, III astme kõrvallause omakorda II astme 

kõrvallause põhisõna jne.)

Näit.: .../ simo-jemá vql ka se kis vgtti^ vasta si^ ku 

riešti^G vqj kuolan (LKN,108) 1 Siis maaema oli ka see,

kes võttis vastu siis, kui inimene oli surnud1.

PL

kiš 1 kes1

Iа.kõrv а1laus e ku 1 kui1
Ila. kõrvallause

I astme kõrvallause kis v^tti vasta põhisõna on 

se 1 see1 , mis mis asub pealauses. II astme kõrvallause 

ku ristji^g vqh! kuolan kuulub I astme kõrvallause määr

sõna siz 1 siis1 juurde. Seega on esimese astme kõrval

lause II astme kõrvallause suhtes pealause.

f) Kõrvallaused võivad olla ka segaalistuvuses. 

Sellisel juhul on alistuvaid lauseid mitu ja nad asetse

vad segamini alistavate lausete ja nende osadega.

Näit.: kénig nuorimi tidär neiz ku ta sin lekš,tndiz
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ku_tämä um’ se^ kis nédi um1 nav^st abtian, yank'liz 

tagan (NLK,112) 1 Kuninga noor.m tütar nägi, kui 

ta läks sinna, tundis, et tema on see, kes neid on

surmast päästnud, vaatas talle järele* .

PL PL
ku •kui* . ku * et* PL—_-------------------- , ----------_----------------------- > ~ ---------------

Ija.kõrvallause la.kõrvallause kis *kes* t
Ila. kõrvallause

ni se Albi, kién se lejä v§P sälga päi, se leks sinaz 

sie nina ju*ra, kus ne kuolm frelent v§lnt^r, kien ta 

vgl° ne kűz aigast'a džn* an (NLK, 197)1 Nüüd see hobune, 

kelle seljas oli laip, see läks sinna selle lossi juur

de, kus need kolm preilit olid, keda ta oli need kuus 

atat teeninud* .

PL . PL
) \ > \
kien*kelle* kus *kus*------_----------- ------------------------- > 3
Ja. kor vai lause IA. kõrvallause kien * keda* 
täiendlause kohalause ITa.kórvallause

täiendlause

süomó studentöd, ama emint ne, kis oppóbod päpiks, ät 

üoltõnd yl Piskiz Katkismus pékstimiz livódkíeló, laz 

livlist vóigod luggo ja oppo Jumal käskod uskkabald

(Ж, 2) * Soome üli

õpilased,kõige rohke need, kes õpivad kirikuõpetajaks, 

on hoolitsenud väikese katekismuse tõlkimise eest liivi 

keelde, et liivlased võiksid lugeda ja õppida Jumala
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ka s ke usutunnistus! ja palveid oma emakeeles

PL
1 kis rkest —---------------- ;
aluslause
I a kõrval
lause

az
põhjuslause
I a kõrvallause

Та is ta usk, ku ne imid, mis vansi aigsi at suggonod, 

vuibod ka neisi aigsi sugg (Ы, 550) ’Ta ei taha uskuda, 

et need inimesed, mis vanasti on sündinud, võivad ka neil 

aegadel sündida*.

PL________  
z ku_________ 5 _ _

. sihitislause ‘ c la kõrvallause
I a kõrval- ——--------- )n-"c, täiendlause *lause XI g k5rval_

lause

Esitatud näidetest nähtub, et segaalistuvuse korral 

asetseb pealause tavaliselt kõige ees.Sellele järgneb alis- 

tuvaid lauseid-, samuti pealauseid või selle osi (pealause 

lõhestatuse korral).

Pealause võib paikneda ka põimlause keskel või lõpus: 

no»k ku/ tsi* gin*it/ sobat s^eda/ ku» tta/, ku pe»ri- 

mi*en um/ ä>rga/ mu*l*kni/, he at ра-nnad/ i^bbest/ ie*^dda/, 

un ladnad / ne< ikku / a»mad / meltsa pudatta/ lucot,s,anD/ 

(ULS,64) *No kui mustlased saavad seda kuulda, et pereme

hel on härg hull, nad on pannud hobused ette ja läinud, 

nii et kõik metsa(puud on paindunud*.

np‘ к ku________
I a kõrvallause ku *et* 
ajalause sihitislause

II a kõrvallau
se

PL_________ , 
ne«ikku * nii et* 
viisilause 
I a kõrvallause



Esitatud, näidetest selgub, et kõrvallaused voi- 

vad alluaa pealausele, seda kaasalistuvuse korral. Järjes

tikuse asetuse korral võib osalause, kus asub kõrval

lause põhisõna, olla pea- voi kõrvallause. Kõige keeru

kama konstruktsiooniga on segaalistuvuses põimlaused , 

milliste puhul jäävad kehtima eespool nimetatute tingimu

sed,Segaalistuvuse korral võivad kõrvallaused paikneda 

pealause ees, järel ning samuti pealause osade vahel. 

Põimlauses, kus on mitu erineva astme kõrvallauset, on 

iga kõrgema astme kõrvallause madalama astme kõrvallause 

suhtes pealause ning nii võivad erineva astme kõrvallaused, 

olla teineteisest samasuguses sõltuvuses kui pea- ja 

I astme kõrvallause.
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IVSIDESÕNAD JA PAUSID 
PÕIMLAUSETES

■ Sisesónad jaotatakse rinnastavateks ja alistavateks. 

Käesoleva töö teemast lähtudes on vaatluse all pelgalt 

alistavad sidesõnad, mis seovad omavahel eri astme lauseid. 

Siin ilmnevad üksteisele alluvuse ja üksteisest sõltuvuse 

suhted, kusjuures üks lause neab tingimata olema pealause. 

Alistavad sidesõnad on omased põimlausele.

к u ja ku-tüvest moodustatud 

alistavad sidesõnad.

Sidesõna ku ning sellega moodustatavaid ühendsidesõ

nu tuntakse kõigis läänemeresoome keeltes. Seetõttu on 

tõenäoline, et päritolult ulatub nimetatud sidesõna lääne

meresoome algkeele perioodi. Liivi keeles on ku produktiiv

seim.

ku tüveliste sidesõnade ja nende arenemise kohta on 

uurijad esitanud erinevaid seisukohti, mis on seotud liitu

misega, häälikumuutustega, sonalopulise vokaali hilisema
34 

ka dumisega.

Liivi keele puhul on toimunud n-konsonandi kadu 

(*kun^ku). Sellele viitab ka asjaolu, et soome keeles

34 Karelson, R, SIK, lk. 160.
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esineb samatähenduslik sidesõna kun.

R. Karelson vaatleb oma dissertatsioonis "Sidesõnad 

läänemeresoome keeltes" kolki läänemeresoome keeltes esi

nevaid sidesõnu nende etümoloogia seisukohalt. R. Karelson 

väidab, et pronominaalse ku-tüve puhul saab kõnelda kaht 

erinevat liiki sidesõnadest: ühed lähtuvad ku-tüve ainsus

likust (ku-), teised aga selle mitmuslikust variandist
55 *

(kui-). Liivi keele puhul võib ainsuslikust tüvevarian

dist pärinevaiks lugeda järgmisi alistavaid sidesõnu: ku 

‘kui’ et' (ajalausele ja tingimuslausele viitav? siis kui, 

sellest ajast peale kui jne.), ku ja selle ühendid vord-
v " 56

lus-, tagajärje-, põhjus- ja möönduslausele viitavana.
v

L. Kettunen on aga omistanud sidesõnale ku eespool nimeta- 
57~” 

tud vastetele veel tähenduse kuidas.

Funktsioonilt esineb ku-sona kõige sagedamini tempo

raalse konjunktsioonina. Näit, va1 . rrž lä*b m-e' . rr3r, 

ku vasa u . m (ULS,15O) * vara minnakse merele, kui on 

vaikne’.

Võrdluseks ku-tüve esinemine samas funktsioonis soome kee

les kujul kun: Kello kävi seitsemäetta, kun sade taukosi 

(NS 11,579 II) ‘Kell oli seitsme peal, kui vihm lakkas’.

Sageli esineb liivi keeles ku ka konditsionaalse si-

36 Karelson, R. SLK, lk. 160. .
37 Wiedemann, F.J. LG, lk. 226-228.

Kettunen, L. LW, lk. 158.
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desonana. Mõnikord on aga temporaalne ja konditsionaalne 

funktsioon omavahel nii tihedasti läbi põimunud, et osu

tub raskeks üht teisest eraldada. Konditsionaalsena esi

neb ku järgmistes näitelausetes; Mina_oks_je_attulleen, 
Í2_£Í212ÍÍ2Í_2^_2Í-2_2Í122_2Í£21Í22 (LG,338) 1 ma oleksin 

tulnud, kui mitte külalised ei oleks tulnud (näide päri

neb Saiatsiliix alalt ning leidub Sjögren—Wiedemanni 

grammatikas).

Võrdluseks ku(n) konditsionaalses funktsioonis soome 

keeles: Kertoisin, kun vain muistaisin (NS 11,581 I) 

1 Jutustaksin, kui vaid meeles oleks’.

Sageli võib ku liivi keeles esineda ka eksplikatiiv- 
58 .

Se e. üldistava konjunktsioonina: ta metls ku ni sOb_ ------ ö---------------------V—
^Ei^z^ema^kä^tsta-^rid^Vattat (ULS,26) ’Ta mõtles, et nüüd 

saab võõrasema käest riielda’.

Soome keeles: Kütan onneani, kun pääsin hänestä eroon 

(NS II, 581 II) ’Tänan onne, et pääsesin temast lahti’.

Liivi keeles esineb ku ka komparatiivse sidesõnana:
** / ÚfYíll* v

Kogin’ ma iz voi kändato, siest vez voi’ nej kylmä, ku 

ma piga emm’ iz tund äb kezzi, äb jaígi (LRA, 52) . ’Kaua 

ma ometi ei voi kannatada, sest vesi oli nii külm, et ma 

varsti enam ei tundnud ei käsi ega jalgu.

Edasi võib ku esineda liivi keeles ka kausaalse side- 
v \ _ _ _V /

sõnana: las^täm nai andaküá’mm^m rõ’dar väntt^, iti ^s^ 

ku tä’mman äb_uo vodag leibár vettb (ULS,55) ’ Andku ———————— — T ——— лг — — a*-——У—~

Palm e o s, P. EKG, II, lk. 19.
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naine talle raha Ventspilsi kaasa, sest tal ei olnud aega 

leiba võtta1.

Sm.: Aanajaytx_kun_kerran_lupasit (NS II, 581 I) 1 Anna nüüd, 

sest (~kui) korra lubasid1.

Liivi keeles on ku kohati omandanud ka konsekutiivse 

(tagajärg, järeldus) varjundi: Miitsa sanis at sellist 

Z2dist±_kujib_yui_leb_^^ (LG, 346) 'Metsani on sellised 

lumehanged, (nii) et ei saa läbi’.

§i2-Lii_2L_2^1i±_^_lid~tas_taga_läemist (LG, 295) 

‘See tee on (nii) kitsas, et tuleb üksteise taga (~järel) 

minna.

L. Kettuneni, N. Setälä jt. hilisemates tekstides 

vastavalunktsioonilist ku-sona ei leidunud.

Seega võib ku olla liivi keeles kasutusel temporaal

se, konditsionaalse, komparatiivse, kausaalse, eksplika

tiivse ja konsekutiivse alistava sidesõnana.

Peale eespool mainitud funktsioonide võib ku palju

del juhtudel esineda veel ka liit-, ühend- ja rühmsideso- 

nades, millistest liivi keeles tuntakse järgmisi:

nei juvist ku 'niihästi kui1, nei kaug ku 'niikaua 

kui', set ku 'muudkui', ne ku 'nii et'nii nagu', s_ep__ erast 

ku 'sellepärast et', jedlem ku 'ennekui', ne jeniea ku 

'olgugi et', sädes ku 'kuni', selitis ku 'kuni(seni kuni)*, 

siest ku 'sest', s1e väis ku 'sel ajal kui', äp ku 'kui', 

ku...nei 'nagu... nonda(ka)'. Näit.: siest pavast ma tän-

P а 1 m e o s, P. EKG, II, lk. 20.
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-ä-3b__uo_jemmit^^jembit^^naend^^ne^^enn^ku-- mingis 

paikas (paikas) tam tiedidi kull vel ura (vuob) tundon ~ -- „----------------------------„________________________——
(1X1,228) ‘Sellest päevast alates pole ma teda enam 

näinud, olgugi et mones kohas tema jälgi küll veel 

on märgatud1.

kation ab 1T seda ab udon kit,sensku_se ristin 

L^2a£„KSolomist_(kuolimist)_lib_ulz__nuzon_(LG,228)  

’Ta ei voi seda kellelegi öelda, kuni see inimese poeg 

pole surmast üles tõusnud1.

las meg soomo un lustigol volmo, siest püoga vol1 jera 

kücfcn, un ni ta um taggi/ j d.s sond (LG,228) ’Las me 

ja oleme rõõmsad, sest et minu poeg oli ára surnud ja 

nüüd ta on jälle tagasi1.

II, ku -tüve mitmuslikust (kui-) kujust pärineb 

liivi keele sidesõna kui. A.J.Sögreni ja F.J.Widemanni 

"Liv.ische Grammatik nebst Sprachproben" omistab liivi
A I 40keele sõnale kui vasted !^епп, dan, damit,ais,da,seit. 

L. Kettuneni "Livisches wörterbuch" esitab sidesõna 

kui vastega wenn,ais,das,wie . •

Seega lisab L.Kettunen sidesõnale ku F. J.Wiedemanni 

poolt esitatule ka tähenduse kuidas.

Liivi keelele on omane nii ku kui kui kasutamine 

sidesõnana. Tavalisem on siiski ku, kuid paiguti võivad 

esineda ka i-lised vormid, eriti Salatsi liivi alal.
Sjö g r e n,A.J.,W i e d e m a n n,F.J., 
lg,ik.aas.

41 K e t t u n e n,L. LW, lk. 159»
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L.Kettuneni väite kohaselt esineb kuin) kõigis 

läänemeresoome keeltes ning ulatub tagasi läanemere- 

soome algkeelde. Samuti viitab ta lühivormi _ku tekkimisele 
n. . 42.

------22£5t kuin kui ka kunN

Oma funktsioonilt lauses on kui võrdlemisi 

mitmepalgeline sõna, millel esineb terve rida erinevaid 

ka sutamisjuhte.

Üheks olulisemaks osutub komparatiivne funktsioon:
V....

Parem om leiba süod kui müd pai vantild (LG,506) 

'Parem on oma leiba süüa, kui teiste kate peale vaadata1.

Kui esineb ka temporaalse sidesõnana:

kui tarna tui , sis ma oi1 ju jara lopten (IG,296) 

'Kui tema tuli, siis ma olin juba ära lõpetanud'.

Temporaalsele kui- konjunktsioonile on lähedane 

konditsionaalne kui. Mones lauses on koguni raske 

eristada temporaalseid ja konditsionaalseid suhteid.

Konditsionaalsena ssineb kui järgmistes lausetes: 

ostaks, kui oks rod ollen (IG, 5^ 6) 

'Ma ostaksin seda, kui raha oleks'.

Mõnel juhul saab kui - sõna puhul kõnelda ka 

eksplikatiivsest funktsioonist ('et'); siin tuleb 

aga ühtlasi esile tugev määrsõnaline varjund ('kui, 

kuidas1).Mait.:

M? vanklis taggis un näis, kui tul1 to a»ad 

amad kuolm (IG,455) ‘Ma vaatasin tagasi ja nägin, et 

--------"7ГТ"4 Kettunen, L., LW.
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(-kuidas) kõik kolm tulid1.

Liivi keeles võib sidesõna kui esineda ka finaalsena: 

ibist mäddn izz^uOj, kui meg velzm bro”uts sod^ 

(ULS, 61) ‘Hobust meil ei olnud, et oleksime võinud 

soita saada1.

Esitatud näidetest ilmneb, et liivi keeles esineb kui (-kui) 

põhiliselt komparatiivse, temporaalse, konditsionaalse, 

eksplikatiivse ja finaalse alistava sidesõna funktsioo

nis .

Lausestruktuuri seisukohalt tuleb kui- lausetega 

ühenduses märkida, et temporaalse ja konditsionaalse ise

loomuga kui-lausete puhul esineb sageli lause alguses 

mingi järeldatav sidesõna. Järeldata vatest sidesõnadest 

on liivi keelele kõige omasem sis~siz 1 siis1.Sellisel juhul 

tekib kahest sidesõnast koosnev konstruktsioon kui... 

siis1. Harvemini esineb järeldava sidesõna rollis nei
.. X >i ..5‘nii, siis1. Lait. : kui tulubjn, siz^ma la b ma gg^m_ 

(LW,$67) ‘Kui tuleb uni, siis ma lähen magama1.(Pea lause 

alguses asub järeldav sidesõna sis ‘siis’);

ku sa põlD, sis^sa soh (LW, 56?) 1 Kui sa pa

lud, siis sa saad1. Ent selline järeldav sidesõna võib 

pealause algusest ka puududa või esineda koos sidesõ- 
A 1 l .. 5 _ - -

naga ku kõrvallauses, 567)

Siis kui koer vähkreb, tuleD corm1. (järeldav sidesõna 

a sub
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kõrvallauses).

Feale eespool mainitud funktsioonide on kui äärmiselt 

produktiivne liit-, ühend- ning kordussidesonade 

moodustamisel. Olulisemateks osutuvad siin ne>i kui 

‘nagu’, siest_kui ‘sest’, s±ep1errast kui •sest, sest et*. 

Kordussidesonadest on levinum kui...kuli •nii...kui ka • . 

kui...nei ‘kui...siis’ konstruktsioon võib esineda 

komparatiivse laadiga lausete puhul. Nait.: kui mingi 

(IG,414) •Kuidas keegi on elanud, nii 

6nnda) ta sureb’.

Liivi keeles võib ne9i •nii’ esineda mitmetes 

liit-, ühend- ja rühmkonjunktsioonides. Siia kuuluvad 

neme •nagu, kui,kuidas’, nei kui (ne‘ikku,neikku,neikku, 

nekku, nekk, neikka, nekka,nekki, nekku, nekk^neikk^ ) 43 

‘nagu, nii et’, nei ku...nei ‘nii kui.. .nii’, nei kog 

ku •niikaua kui • nei juvrst... ku •niihästi ...kui(ka)’. 

Na'it.: si^gža', ku láp^siíkkidi ve^ijam, si^um va jg 
nekku ne*i j о sür Iája (LW,24$) ‘Sügisel, kui minnakse 

räimi püüdma, siis on nagunii üht suuremat paati vaja’.

kuna, künaks, liv w ka kunz (Sai.ku,kuna) wann^^; 

Liivi keeles esineb sidesõna kuna eelkõige ajalauses, 

kuid sageli ka tingimuslauses tingimuslausest Mõnikord (

он koguni raske neid kahte korva llauseliiki omavahel 

eraldada.

45 K e t t u n e n,L. LE,lk.162.

Kar első n,^u, idesonad läänemeresoome keeles,
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Põhiline neist on temporaalne funktsioon ‘sel ajal 

kui1, mis esineb nii kone- kui kir jakeeles .Nait.: ma 

ab tied kuna ne lojad (lajad) tulbod taggiš (LG,270) 

'Ma ei tea, millal need laevad tulevad tagasi'.

R.Karelson valdab, et liivi keeles võib sidesõnal
. ke±s ,e 
künä, °Ha ka konditsionaalne laad. ” 
kon4š(€v) , _ AA

L.Kettunen esitab selle sõna kõrvuti liivi keele vor

midega kunt‘s, kunts, kuns ja kun 'kuni, senikuni', (lähte- 

vormiks *kunnis); võrdluseks toob ta eesti künni.40 

A,Sjögrenil leidub nimetatud sõnale veel tähendus 

während (selle aja jooksul) .47

Kui oletada, et liivi konts pole juhuslik, sekun

daarne u-o_ varieerumise tulemus, siis oleks selles sõ

nas liivi keeles säilinud veel vana pronominaalne ко -tü- 
—/1 v vi. Vormilt on konts sellisel juhul mainitud pronoome- 

ee Л Q
nituve terminatiiv ( *konnis).r"

Funktsiooni poolest osutub kontš temporaalseks side

sõnaks. Nait,: said sa ulz ad lae, kuns sa sie periz Ski- 

lin jera maksad (LG,228) 'Sealt sa välja ei lähe kuni sa 

viimase kopikani ara maksad’.

ma kaks pavvo broutsis, kuns sai tulnpks (LG,228) 

'Ma sõitsin kaks päeva, kuni ma saabusin'.

Vahel esineb konts ka koos korrelatiivse sõnaga

4K e t t u n e n ,L., Liwisches wörterbuch, lk. 162
OK a r e 1 s o n ,R.,Sidesõnad läänemeresoome keeltes, 

lk.155.
4‛s j ö g r e n,А.J., viedemann,A.J. Livische 

grammatik,lk.228.
S j ö '. r e n, A.J.,^ i e d e щ а Ц n , A.J. Livische 

grammatik, lk. 228.
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SenüS.seni’ (seega: konts ...sents 1kuni...seni1).Nait.: 

seda tubbo pstob Pendist votos sentš, kunts ta sie liedab _ - -- ™
(LG,228) ‘Seda tuba puhastab kergelt otsides, kuni ta selle 

leiab1 > I 1,J

. kunts muolmod vazubod jera (LG,228) 1 jooksevad seni, i / < v • • 6 .
kuni mõlemad vasivad ára1; ta leks^ tagiz^un vot* sis kunts 

tui penzSks nAerna^iga ulzS (UIS,26)1 Ta laks tagasi ja otsis, 

kuni tuli lõpuks mereranda vaija1.

Sjögren! ja Wiedemanni liivi keele grammatikas on 
konjunktsioonide hulgas Salatsi liivi alalt esitatud ka 
sõna edes -kuni', mis v5ib esineda ka koos sidesõnaga 

/ - ,L0 ku (sades ku;. v
Funktsiooni poolest võiks sade_s_ olla temporaalne side

sõna; nait.:

kis ab eta üdiks t umund üdiks tila mai un ab le parast 

säda jera kaklen^ sdes, sada löüdub (IG,230) 1 kes mitte 

jätaks üheksakümmend üheksa kõrbes ja ei laheks kaotatu

le järele, kuni ta selle leiab1.

\ ii
koks, к oks

L.Kettunen tõlgib sona<’ , kuKS-kUoks ‘wenn doch1
50 (kui, kui ometi, kui. oleks1).
A •• 51Wiedemann esitab sama sõna uhe variandina ka oks.

W i e d e m a n n,F«J., IG,lk.25O.
5° & e t t u,n e n,L. ,LW, lk.145»

S j ö g r e n,A.J.,W i e d e m a n n,F. J,IG, lk.229.
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Funktsioonilt on nimetatud vormid konditsionaalsed, 

S.t. neid võib kohata konditsionaallause alguses; nait.: 

koks_yond.vvaga, siz^meg JLeksmi m err^ (LW,143) ‘Kui oli 

vaikne, siis me läksime merele1. 

oks se vana pärna muoiston rukand, ta vuiks madon jenno' 

midagid ulz klt (LG,229) 1 Kui see vana pärn oskaks 

raakida, võiks ta meile mõndagi jutustada1.

Nimetatud sõna voi selle variant esineb Sjögren! ja 

Kettuneni tekstides. Hilisemas materjalis seda ei leidunud, 

kamet 

lv: Wiedemann LG kamar bis; mahrend; v Kettunen LW 

ka me t, ka ma r, ka mär1 bis, so lange bis‘.573 

Liivi keeles kasutatavad sõnad kamet, kamár, kamár ’kuni, 

sel ajal kui1 on 1ti sõnast kärner, kamet, ’kuni, sel ajal 

kui1• 54

Funktsioonilt on nimetatud sõnad temporaalseid sidesõnu; 

näit.: Ma volb sid kamar ne tulbõd (IG, 507) *Ma ootan 

siin, kuni nad tulevad; ___________________ _  

va strek, kamet te.* g_vond_lo: jandiks (ULS,115) ‘Nüüd 

ta on seisnud selle hanega jälle hea tükk aega, kuni laat 

on olnud otsas’.

Wiedewmnn samastab lati keelest laenatud sona_kamet, 

kamar, kamar algupärase liivi sõnaga kuns. v

52 V i e a e m a n n,E.J., LG,lk.226.
55 pettune n,L., Lu, lk.104.
?4 S u h o n e n,S., DIe jungen Lettischen Lehnwörbter, 

lk. 12.1 л
55Karelso n,R., Sidesõnad läänemeresoome keeltes, 

lk.414.
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R.Narelson vaidab, et Salatsi Ulvis esineb 
antud funktsioonis alati läanemeresoomeline ku ‘kuni’.” 

lai

lai - sõna esineb konjunktsioonina Wiedemanni liivi 

keele grammatika Salatsi liivi tekstides.

R.Karelson vaidab, et tegemist on laenamisega lati 

keelest ( et lai 1 las,olgugi et1), sest lati lai võib 

peale verbaalse esinemuse olla kasutusel ka finaalse, 

kontsessiivse, eksplikatiivse ja konsekutiivse side
* 57 n „ „Sonana;inait.: evs Peter polgis Martinit; lai se juo tieg 

un vakka rüd_idi siel müb (IG, 528) 1 Peeter palus 

Martinit, et see teeks talle head ja muuks ühe vaka 

rukkeid’ .

laz, la,las (LW)

L.Kettunen annab nimetatud sõnale verbaalse tähen

duse las, mis on läti keeles lai eeskujul omandanud ka 
A 58liivi keeles sidesõna funktsiooni. SeSuhonen peab 

samuti sõna las läti laensõnaks, kuid ei viita selle 
A 59seosele sõnaga lai* y

Sõna las on omandanud siduva sõnana tähenduse et 

ning leiab kasutust eelkõige sihitislausete puhul. Mait.: 

^vs_ütj tämmal, lass täma juokstes juoksub (IG,528) 

‘Ütle talle, las (-et) et ta joostes tuleb1 ; kit 

amcen, las uorídzol varaid tulgoe (LG-,270) 1Ütle koigi-

56wiedeman n,F*J*, Livische grammatik, lk. 226.
77Karelso n,R.,Sidesõnad läänemeresoome keel

tes, 1k.415.
58Kettune n,L., LW,lk.1?9.
59 S u h o n e n,S. Die jungen Lettischen Lehnwörter, 

lk.148. ’
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le,et nad hommikul vara tuleksid1.

Huvitav on märkida, et liivi keeles las -sõna 

sisaldav kõrvallause on vormiliselt imperatiivne ning 

las- ise on verbaalne. Tõlkimisel eesti keelde omandab 

laz konjunktsiooni et tähenduse ning lause muutub 

konditsionaalseks.

as

v 60Wiedemann LG as ‘wenn‘ .
v v V vKettunen LW Д aZ, jas, jaZ,as, aZ, aZ 1 о b, w e nn1 

(•et, kui, juhul kui‘).61

Kasutusviisilt on liivi keele as (-jaZ) konditsio

naalne konjunktsioon. See alustab tingiva iseloomuga 

kõrvallauset, kusjuures pealause alguses seisab jareldav 

las, 1 siis1 voi moni teine jareldava laadiga sõna, 

ent viimane võib ka puududa. Näit.:_Aš_ta_tulüb,_las 

ta vodlog (LG,548) ‘Kui ta tuleb, (siis) las ta ootab; 

ja*s sa а * a_lä- jä. r, siz_ma:š_sin na. ktaB (ULS,86) 

•Kui sa ei lähe ära, siis ma sulle naitan1.

Liivi keeles võib nimetatud sidesõnal olla ka 

temporaalne laad: až_ni munttn vila ulze kji, sis- 

puna^2n_Í3_kaziZ (UIS,2?) »Kui nüüd muudel (teistel) 

vili ara kuivas, siis punapeal ta kasvas1.

4^Kct'bunen opaiotob conalo ala (ka alLZ) ■ vasted'
60 W i e d e man n,F.J., LG, lk.224.
61 Kett une n.L., LW, lk.15.
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Reáléra

Sjögreni-Wiedemanni grammatikas konjunktsioonina mär

gitud liivi jedlemo- on päritolult tegelikult adverb 

(’enne,varem’).Ühtlasi moodustab see koos ku ‘kui’ sõna

ga temporaalse iseloomuga ühendkon junktsiooni jedlem ku 

’евпе kui’.Jedlem võib olla kasutusel ka iseseisva tempo- 

rad.se sidesõnana ; näit.: läem sie aza löb votsõm ( leb 

votsom), __(LG,225) ’ läheme seda as

ja läbi otsima, enne (kui) ta põgeneb’.

jedlem ja jedlem ku esinevad alistava konjunktsioonina 

väga harva Sjögren-liedemanni tekstides.

деЬ vei

jeb vei ’olgugi et, kuigi, kasvõi1 on Sa lätsi liivi 
*65 * — •sidesõna, mis esineb vaga harva ning on kasutatav moondus- 

lausetes; näit. : Tarna jaeb lapseks jeb vei vana olles 

(LG,5^6)’Tema jääb lapseks, kuigi on vana’.

До

Wiedemann LG- 225 до,1_дио 8 ’denn’ ; Kettunen IW Д21—Д22> 

ju ’den’.

Sõna esineb S jögren-Wiedemanni liivi grammatikas, samuti 

seal esitatud liivi keele pisa murraku tekstides. Pärito

lult on jo (-juo, -ju) läti laen. .

62Wiedemann, F. J. ,BG, lk. 225. .

63K ett une n , L. ,LW, lk. 86.

64S u h o n e n ,S., ILL,lk.121.
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Funktsioonilt on jo kausaalne sidesõna; näit.:

Ala sÜEsl uomdiz gava päla jo sa ad tieda mis ^ava 

tob (LG,412) 1 Ära ole suureline homse päeva peale, sest 

sa ei tea, mis (see) päev toob1.

Põhiliselt esineb aga jo liivi keeles harva ja on 

arhailise varjundiga sõna.

jo..:jo

Wiedemann IG 183

Liivi keeles jo...jo (-juo... juo,-ju^. ju). 

on funktsioonilt paratiivne kordusside-
* I —

sõna; nait.: Jo kerda sa uod, jo emin sa sõd jedspeidi 

(LG, 310) 1 Liida kiirem sa oled, seda enam sa jõuad eda

si1 ; jo kilmab jo jeva (ULS,147) ‘Mida (enam) külmab , 

seda parem1.

Alistavate sidesõnade funktsiooni toidavad ka 

siduvad ase- ja määrsõnad, nagu kis ‘kes’, mis ‘mis‘(ka 

käänetes), mi48i 1 missugune 1, kus 1 kuhu,kus,kust; kust 

•kust1.

kis

L,Kettunen LW kis,kis, kis, gen,kz.en, ki?/)ga, dat. 
klen, kngan, prt. k^eda, kenda.67

Sõna kis ‘kest (ka käänetes)esineb alistava side

sõnana subjekt-, objekt-, atribuut- ja predikatiivlaueete 

a Igu s e s; n äi t.: ma'd^ents kilas um sellist ro^ust^, klen —— — — — — — — — — — — ——
äbL g jumalt (LW,130) fMeie külas on selliseid inimesi, 

^^Kettune n,L.,LW,lk.15O.
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kellel ei ole jumalat1. (Kõrvallauset alustab asesõna 
, x kes — _ _

Kis daativi vorm kien) ; kis__kõgaz_käb, se pägin nab 

'Kes kaugel käib, see palju näeb1 (LV, 1,145). (Kõrval

lauset alustab asesõna kis ‘kes’); ma um> setii, kis ai- 

lb_seis_pileamt_il__stud (NLK,92) ‘Ma olen selline, 

kes jookseb seitse penikoormat tunnis’ (Kõrvallauset 

alustab asesõna kiš); selli ta urn veni) kiš urn tärn jeva . — ----- ------ ---------— 
(V,2) ’Selline ta on olnud, kes on tema

parema jala peale astunud. (Kõrvallauset alustab asesõna 

kis ’kes’).

miSamiSamis
Le Kettunen LW mis, mis, mis twas,wie 1 .66 

* \ ' *Asesõna mis ’mis’ on alistava sidesõnana samades 

funktsioonides kui kis ‘kes’. Seega alustab mis ’mis’ 

subjekt-, objekt-, atribuut- ja predikatiivlauseid. 

Korrelaadiks pealauses võib olla se(-s1e) ‘see’, seli 

•selline’, s_ed ‘seda’; näit.: . .
laps ti ep^s^eda^ mis 

tamman äbpuo ti^ emist (LW,22$) ‘Laps teeb seda, mida ta 

ei tohi teha! (Kõrvallause algab asesõnaga mis ’mis’; 
y — . t \ \ к I ~ 1 1 Isie um sur m^-er / mis sies kontsa urn/ un sie piski m er/ 

o0ef
(V,18) ‘See on Suur meri, mis siin handis on, ja see

on Väike meri’.; mingi kibár selli miez (LV, 149) Milline 

kübar, selline mees’; ...teg ät tiedät, mingis pävan

tad Izand tulab (UT,54) Te ei tea, missugusel paeval —v————————————
teie Issand tuleb’.
------e--------°Kettune n,L., LW,lk,225.
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ku sikust

Kohamá’á’rsona kus 1 kus, kuhu, kust1 võib esineda 

siduva asesõna funktsioonis predikatiiv-, objekt-, 

lokaal- ning atribuutlauseteLs. Sama sõna seestütlevas 

käändes on aga ühetähenduslik kust ning esineb samades 

funktsioonides kui kus ;nait.; ku ta ikš verst um m/ 

O-länD / sis ta_ne metln / kuseta ni soks/ (V,6) ’Kui 

ta ühe versta on läinud, siis ta mõelnud, kuhu ta nüüd 

saaks*. (Kõrvallause alguses täidab alistava sidesm 

funktsiooni määrsõna kus *kuhu, kust*; Kõige iseloomu

likum on sõnale kus (kust) lokaalne funktsioon ning 

esineb sel puhul pealauses korrelaat sin, sín?, tänä* ’siin, 

sinna,sealt*. siz sie lindan ei se temp kurk un siz 

tarna nuovlž tam?sina tagiž , kust tarna um'tund (NLK, 77 ) 

•Siis see pala jäi sellele linnule kurku ja siis ta 

viis teda sinna tagasi, kust ta on tulnud*. (Kohamäärus- 

lauset alustab sidesõna funktsioonis kohamäärsõna kušt.)

Sidesõnad on liivi keeles nii nagu teisteski 

läänemeresoome keeltes võrdlemisi hilja tekkinud kate

gooria, millele osutab asjaolu, et ainult vähestel nende 

hulgast leidub vasteid sugulaskeeltes (lv. ku=e kui=sm. 

kun jne.) Kuigi koigi liivi konjunktsioonide pärit

olu pole selge, on nad valdavas enamuses arenenud adverbi
dest või adverbide vahendusel teistest sõnaliikidest. 

Liivi keeles esineb laene põhiliselt läti keelest 

(lai ’et,kui’, jo (arh.), kamet •kuni, sel ajal kui’,
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8E Tet, kui1(verbaalne konjunktsioon - las), jeb vei 

1 olgugi et, kuigi1. Germaani laenudest tuntakse liivi 

keele poimlauseis temporaalset sidesõna a€z ‘kui’. 

Ülejäänud alistavaid sidesõnu voi selles funktsioonis 
. ..3: * .. 

esinevaid maar- ja asesõnu peetakse alguparasteks 

(ku 1 et, kui1 jaZ, kui •et, kui J temporaalsed sidesõnad 

--^ÍÉj—^^ts^^jedlem^^sád^s ^„e'zmSkSj. kon junktiivsed

Kuivrd lahedalt on seotud adverbid ja konjunktsioonid, 

osutab asjaolu, et sageli esinevad määrsõnad põimlausetes 

alistava sidesõna funktsioonis.

Pausid põimlausetes.

Kuigi põimlause eeldab tänapäeval alistavat 

sidesõna kõrvallause alguses, esineb liivi keeles 

küllaldaselt põimlauseid, kus pealause on kõrvallausest 

eraldatud pausiga, järelikult võib niisugust lauset 

nimetada sidumata e. sidesõnadeta põimlauseks; nait: 

ni^t^ta / kl-ttiz /, а* к sa iu*mal (ULS,57) ‘nüüd ta 

ütles: ah sa jumal1. Sidumata põimlause osalausete 

eraldamisel kirjas kasutatakse kõige sagedamini koma: 

talmmn_um_ygt-selli,Sü_pD,_kus_veib_nellizdaib- 
mart sin taba kk? lä.^rei t^silly panda ( ULS ,84) 1T e m а 1 

on olnud niisugune suur piip, kuhu võib neljandikosa naela 

tubakat uhe korraga sisse panna1. Komaga märgitakse 

kõige lühema vältusega pausi. Kui pealauset laiendab 

seletav kõrvallause, võidakse see eraldada pealausest 
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kooloniga, kusjuures tavaliselt; pannakse seletav 

lause jutumärkidesse (saatelauset laiendav otsene 

kone pannakse jutumärkidesse); näit.: ta um kitten: sa veit 

eLedni umari (ULSy52) ‘Ta on öelnud: sa võid süüa neid 

õunu; ta kitiz:unn no, kiil ma taddan tukkiz du'bb^lt 

atandab, mis teg min7 nán tietä (MLK,269) 'Ta ütles: niw 

no, küll ma teile kahekordselt annan (tagasi teen), 

mis te minule teete”’.

Jutumärkide tarvitamine sõltub siin kirjutajast.

Foneetilises kirjas märgitakse tavaliselt paus 

kokkuleppeliselt sõltuvalt pikkusest kas ühe (lühike 
paus) või kahe (pikk paus) kaldkriipsuga. П91^«е 

ma.äp_tieda /kui tända nutaB / seÜi musta lihp _ um/ 

(7,9) 'Ma ei tea, kuidas teda nimetatakse, selline 

must lind on’.

Pausi asukoht sõltub sageli sellest, missugust 

sõna pealauses rõhutatakse, s.t. paus järgneb rhu- 

asendis sõnale; näit.; novub_siz,_ku_masub_kalmas 
(LV, 1,155) ‘Puhatakse siis, kui lamatakse hauas’. 

Antud juhul on rõhutatud korrelatiivset sõna sió ‘siis' 
ning paus järgneb sellele vahetult. Kui aga paus viia 

ühendsidesõna ette, on lause neutraalsema iseloomuga: 

novub, siz ku magüb käimas ‘Puhatakse siis, kui lama

taks e hauas’.

Paus võib ka põimlausest puududa, kuigi on ootuspära

ne ; näit.: ki_ta_astb_m‘za_un_lä‘b_sins_puglkus_ne 
sädgad velt (KLK,265) ‘lüüd ta astub maha ja läheb 

sinna poole, kus need sädemed olid’.

liivi kirjakeel on normeerimata, sellepärast on
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koma tarvitamine juhuslik ning sõltub kirjutajast. Ko

ma võib ka lausest puududa. Jutustaja võib teha pausi 

suvalises kohas (tavaliselt siiski selle koha lahedal, 

kus peaks olema ootuspärane paus) voi jätta selle hoo

pis ära. Tõlgetes pannakse aga pausi tähistavad kirja

vahemärgid vastavalt selle keele normidele, millisesse 

keelde tõlgitakse.



KOKKUVÕTE

Käesolevas diplomitöös on selgitatud liivi keele 

põimlause avaldumise võimalusi, tema olemust ja struk

tuuri, tuginedes teoreetilises osas eesti ja soome kee

le süntaksialastele seisukohtadele.

Ka liivi keele põimlauses esineb vähemalt üks pea

lausest sõltuv lause, mille sisu jääb ilma pealauseta 

tavaliselt ebaselgeks voi poolikuks. Seega täidavad kõr

vallaused pealauses kahte funktsiooni:

1) asendavad monda pealauses puuduvat lauseliiget, 

2) konkretiseerivad pronoomeni või adverbiga väljenda

tud pealause liiget. Kõige sagedamini esineb pealauses 

pronoomen s^e=se ‘see’, mille alla mahub peaaegu niisa-
X 

ma palju kasutatav demonstratiivpronoomen selilli 1 sel-
X 

line’, harvemini mitmuslik vorm sel’l’ist •sellised1.

Korrelatiivse lauseliikmena pealauses esinevad ka inde-
4 A X \ \

finiitsed ama köik‘ , mi^gi 1 keegi1, jes •iga1, kumbiD 

1 kumb1 jt.

Kui vaadeldud pronoomenite liigid esinevad pealau

ses mõne lauseliikmena, siis nõuab täpsus seda, et kõr

vallause selgitaks lähemalt pronominaalse lauseliikme

sisu.
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Kõrvallaused jagunevad viide põhigruppi: aluslause, 

öeldistäidelause, sihitislause, määruslause ja täiend

lause. Määruslause alaliikidest on liivi keeles olemas 

koha-, aja-, viisi-, otstarbe-, tagajärje-, järeldus-, 

põhjus-, maára-, võrdlus-, vastandus-, tingimus-, mõ'ön- 

dus- ja sihitismá'á'ruslause.

Kõrvallausete esinemissagedus on väga ebaühtlane. 

Kogutud näidetest järeldub, et sihitislauset esineb lii

vi keele põimlausetes peaaegu niisama palju kui kõiki 

teisi kõrvallause liike kokku. Peaaegu võrdselt esineb 

alus- ja täiendlauset. Sagedane on ajalause, pisut vä

hem esineb kohalauset, küllaltki harva öeldistäitelau- 

set, vága harva mööndus-, järeldus-, tagajärje- ja vord- 

luslauset•

Alistavaist sidesonust on äärmiselt produktiivne 

sidesõna ku 1 et, kui1, millega võib alustada kõiki p- 

hiliiki kuuluvaid kõrvallauseid, samuti enamikkumaarus- 

lause liikidest. Põhiliselt esineb sidesõna ku tempo

raalse, konditsionaalse, eksplikatiivse, komparatiivse 

ja kausaalse alistava sidesõnana. Liivi keeles on ku ko

hati omandanud ka konsekutiivse varjundi. .

Sidesõna ku on produktiivne ka liit-, ühend- ja 

rühmsidesõnade moodustamisel, kuid kõnekeeles kasutatak

se nendegi asemel lihtsuse mõttes sõna ku.Paiguti, eri

ti Salatsi liivi alal, on samas tähenduses olnud ka si

desõna kui, kuigi paralleelselt kasutatakse ka vormi ku. 

Funktsioonilt võib sidesõna Kui ‘kui1 esineda põhiliselt 
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komparatiivse, temporaalse, konditsionaalse, eksplika

tiivse ja finaalse alistava sidesõnana. Lausestruktuuri 

seisukohalt tuleb märkida, et temporaalse ja konditsio

naalse iseloomuga kui-lausete puhul esineb sageli pea

lause alguses järeldav sidesõna sis~siz 1 siis1, mõnikord 

ka ne_i_‘nii, siis’. Sõnaga kui moodustatavatest liit-, 

ühend- ja ruhmsidesonadest on olulisemad ne‘i kui ‘nagu’, 

sL est kui ‘sest’, s^e^^erast kui •sest, sest kui1, 

ku;i...ku i •nii»..kui ka1. Teistest alistavatest sidesõ

nadest mainitagu järgmisi sidesõnu: kuna (I) ’millal, 

kuna* (temporaalse, harvemini konditsionaalse varjundi

ga ), kon‘tš kun*t* š kun'ts, kun‘s, kun (IW) • kuni, seni- 

kuni1 (temporaalne, esineb sageli koos korrelatiivse sõ

naga sen_t š (LW) •seni1), sädes (IG) •kuni* (temporaalne, 

pärineb Salati liivi alalt ning on arhailine), koksok_oks 

(IW) ’kui, kui ometi, kui oleks’ (konditsionaalne), kamet~ 

kamärakamär (LW) ‘kuni, sel ajal kui’ (temporaalne, parit 

läti sõnast kärner, kamet (Ш) ‘kuni, sel ajal kui1), as~ 

aš (LG) ’kui’ (konditsionaalne), alz (LW) ‘kuidas, kui, 

kui et’ (temporaalse varjundiga, hiline saksa laen, mis 

on võrreldav saksa keele sõnaga ais ’kui, nagu’), jedlem 
(LG)’enne, varem’ (tegelikult adverb, mis on omandanud 

temporaalse sidesõna funktsiooni), деЪ vei (LW) ’olgugi 

et, kuigi, kasvõi’ (Salatsi liivi sidesõna, mis on kasu

tatav möönduslausetes), josjuosju (LW) ‘sest’ (funktsitiC1

niit kausaalne, esineb liivi keeles harva ja on arhai-
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Ilse varjundiga), 1 mida... seda 1 (funktsioonilt

komparatiivne kordussidesona).

Alistavate sidesõnade funktsiooni täidavad ka si

duvad ase- ja maársonad, nagu kis ‘kes’, mis ‘mis’, 

miei 1 missugune, milline1, kus 1 kus, kuhu ,kust1 

kust •kust1 jmp.

Liivi keele põimlausele on iseloomulik puhtverbaal- 

se lati laensõna lala-las (LW) 1lasT esinemus kõrval

lauses, mis on omandanud alistava sidesõna funktsiooni 

tahenduses ‘et’. Huvitav on märkida, et las-sona sisal

dav kõrvallause on koos verbiga sageli vormilt impera

tiivne (laz_vo{G_‘ lasolgu’ ), kuid tõlge eesti keelde nõuab 

tavaliselt konditsionaali kasutamist (et oleks).

Nii nagu teisteski läänemeresoome keeltes, märgi

takse ka liivi keele põimlauses pausi tavaliselt komaga, 

harva mõttekriipsu voi kooloniga.

Et liivi kirjakeel on normeerimata, on pausi asu

koht sageli juhuslik, kuid esineb selle koha lahedal, 

kus see oleks ootuspärane.

Probleeme tekitas mõningal maaral asjaolu, et lii

vi keeles võib piir rind- ja põimlause vahel olla sage

li üsna ähmane (Liivi vanasõnad, E.M. Setaläkogutud 

tekstid). Seepärast on kohati ka käesolevas töös esita

tud lauseid, mis vastavad vormilt rindlause tingimuste

le, on aga sisult põimlaused (üks osalause on teise suh

tes vastandav, jareldav, võrdlev jne.). Käesoleva töö
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teemast sõltuvalt on rind- ja põimlause piirimail ole

vaid liitlauseid käsitletud põimlausetena. Samuti võib 

kohati vaidlusi tekkida määrus lausete liikide määrami

sel, mis tuleneb eelkõige sellest, et liivi keeles on 

alistavaid sidesõnu suhteliselt vähe ning vormiliselt 

sama sidesõna võib omandada mitmeid erinevaid tähendus

varjundeid. Niisugustel juhtudel on lähtutud eelkõige 

põimlause sisust.

Materjali läbitöötamisel ilmnes, et mitmekülgse

malt avaldub põimlause kirjakeelsetes tekstides. Suuli

ses kõnes leidub lihtsaid, põhiliselt ühe või kahe kõr

vallausega põimlauseid, vaieldamatus ülekaalus on aga 

liht- ja rindlause. Nimetatud tähelepanek võiks innus

tada uurima ka liivi keele liht- ja rindlauset, seda 

enam, et liivi keele süntaks on seni keeleuurijate huvi

objektist välja jüá'nud.
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Резюме

В дипломной работе "Сложноподчиненные предложения в ливском 

языке” рассматривается малоисследованная область ливского языка: 

сложноподчиненное предложение ливского языка, его содержание и 

структура.

для определения материала исследования нами был изучен целый 

ряд письменных источников, начиная с середины XIX столетия до на

ших дней. Были использованы и материалы нынешнего живого разговор

ного ливского языка.

Отличительным признаком сложноподчиненного предложения лив№ 

ского языка является наличие одного главного (подчиняющего) и, по 

меньшей мере, одного зависящего от него придаточного предложения. 

Конкретное содержание смысла без главного предложения обычно оста

ется неясным, половинчатым. Придаточное предложение имеет две 

функции: а) замещать некоторые члены предложения, отсутствующие 

в главном предложении ; б) конкретизировать какой-нибудь член глав

ного предложения, выраженного местоимением или наречием.

Чаще всего в главном предложении встречаются местоимения 
sie -se ’ этот (тот)* и selli * таковой (такой)'. Из вспомогатель

ных союзов очень часто употребляется союз ku ’в случае, если’, 

а на ливской территории Салатси в качестве параллельной однознач

ной формы kui 'в случае, если'. Оба названных союза весьма 

продуктивны для образования сложных, составных союзов и союзных 

слов. Союз ku может быть испльзован вместо союзного слова, оо- 

разованного с помощью ku Это часто встречается в разговорной ре

чи). С точки зрения структуры предложения оба названных союза 

употребляются в начале большинства придаточных предложений.

При классификации придаточных предложений по их функциям по

следних можно разделить на пять основных групп: подлежащные, ска- 
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зуемные, дополнительные, определительные и обстоятельственные 

придаточные предложения, обстоятельственные придаточные предложе

ния, в свою очередь, делятся на придаточные предложения обстоятель

ства места, времени, образа действия, цели, следствия, причины, 

меры, степени, сравнения, противопоставления, условия, уступитель

ные и дополнительно-определительные.

Частотность употребления придаточных предложений весьма не

равномерна. Значительно чаще, чем другие, встречаются дополнитель

ные придаточные предложения, очень редко же - уступительные и при

даточные следствия.

Затруднение вызвали предложения, которые по форме являются 

сложносочиненными, но по содержанию составляющие предложения вза

имозависимы. В соответствии с темой данной работы, такие предложе

ния рассматривались как сложноподчиненные.

При обработке материала выяснилось, что сложноподчиненные 

предложения наиболее ярко проявляются в письменных, литературных 

текстах. В разговорной речи встречаются лишь простые сложноподчи

ненные предложения с одним или двумя придаточными. Бесспорно, в 

рассматриваемом языке доминируют простые и сложносочиненные пред

ложения, Эти наблюдения могли бы стимулировать изучение простых и 

сложносочиненных предложений, тем более, что синтаксис ливского 

языка до сих пор остается за рамками внимания исследователей.
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