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Šī raksta mērķis ir analizēt igauņu valodas translatīva locījuma izpausmes latviešu valodā. 
Translatīvs ir semantisks locījums, kuram igauņu valodā ir dažādas funkcijas, piem., 
pārvēršanās, nolūka atzīmēšana, kā arī laika posma un robežas izteikšana. Darba teorētiskajā 
daļā tiek aplūkotas igauņu translatīva funkcijas, kuru iztirzājums galvenokārt balstās uz 
Helles Metslangas (Helle Metslang, 2007), kā arī Kristinas Paijas (Kristina Pai, 2001) un 
Kazuto Matsumuras (Kazuto Matsumura, 1996) pētījumiem. Darba empīriskajā daļā pēc 
funkcionālā dalījuma tiek analizēta igauņu valodas translatīva atbilsme latviešu valodā. 
Pētījumā izmantotie piemēri ir ņemti no igauņu daiļliteratūras darbiem un to tulkojumiem 
latviešu valodā. 

Atslēgvārdi: igauņu valoda, latviešu valoda, translatīvs, latīvais stāvoklis1, lokatīvais 
stāvoklis, laiks, mērķis.

Ievads
Raksta mērķis ir analizēt, kāda ir igauņu valodas translatīva locījuma atbilsme 

latviešu valodā. Translatīvs ir locījums, kuram igauņu valodā ir daudz dažādu 
funkciju, taču latviešu valodā tam nav vienas atbilsmes. Piem., translatīvs tiek 
lietots, lai marķētu pārvēršanos, atzīmētu nolūku, kā arī izteiktu laika posmu 
un robežu. Igauņu translatīva daudzfunkcionalitāte un vienas atbilsmes trūkums 
latviešu valodā padara šī bieži lietotā locījuma apguvi sarežģītu tiem, kuriem dzimtā 
valoda ir latviešu valoda. Latvijas Universitātes studentu apgūtās igauņu valodas 

1 Šajā rakstā latviešu valodā tiek izmantoti nosacīti apzīmējumi latīvais stāvoklis un 
lokatīvais stāvoklis igauņu translatīva funkciju apzīmēšanai. Translatīva latīvais aspekts 
parasti norāda uz izmaiņām, savukārt lokatīvais aspekts izsaka statiskumu. Apzīmējums 
latīvs ir iekļauts arī aplūkojamā locījuma – translatīva – nosaukumā.
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lietojums liecina, ka pēc translatīva teorētiskās apguves studenti šo locījumu 
nemēdz izmantot un bieži neiederīgi to aizstāj ar citiem vārdiem.2 Arī igauņi, 
kuri mācās latviešu valodu, sastopas ar problēmām, kad vēlas latviski izpaust ko 
tādu, kas igauniski tiek izteikts ar translatīvu. Raksta autores savā latviešu valodas 
lietošanas pieredzē ir ievērojušas šādu nobīdi no normas: apsveicot kādu, piem., 
vārda dienā, mēdzam teikt *Daudz laimes par vārda dienu!, jo igauņu valodā 
šajā gadījumā tiktu lietots translatīvs, ko dažos gadījumos latviski var izteikt ar 
konstrukciju par + akuzatīvs: 

(1) Palju õnne nimepäevaks!3

 Daudz laime.part  vārda_diena.transl.sg

 ‘Daudz laimes vārda dienā!’

Šajā rakstā tiek salīdzināti igauņu translatīva piemēri un to tulkojumi latviešu 
valodā. Raksta teorētiskajā daļā tiek aplūkotas igauņu translatīva funkcijas, kuru 
iztirzājums balstās galvenokārt uz Helles Metslangas (Helle Metslang, 2007), 
kā arī Kristinas Paijas (Kristina Pai, 2001) un Kazuto Matsumura (Kazuto 
Matsumura, 1996) pētījumiem. Translatīvs un tā funkcijas aprakstīti arī citos 
darbos, piem., Ferdinanda Johana Vīdemana (Ferdinand Johann Wiedemann) 
pirmajā zinātniskajā igauņu valodas gramatikā Eesti keele grammatika (2011 
[1875]), Mati Erelta (Mati Erelt) u. c. igauņu valodas gramatikās EKG I (1995) 
un EKG II (1993). Empīriskajā daļā pēc funkcionālā dalījuma analizēta igauņu 
valodas translatīva atbilsme latviešu valodā. Pētījumā izmantotie piemēri ir ņemti 
no igauņu daiļliteratūras darbiem un to tulkojumiem latviešu valodā. Secinājumos 
apkopotas latviešu valodas konstrukcijas, ar kuru palīdzību tiek izteiktas translatīva 
funkcijas. Šis darbs ir pirmais mēģinājums apcerēt igauņu translatīvu salīdzinājumā 
ar latviešu valodu.

1.  Teorētiskas piezīmes
Igauņu valodā ir 14 locījumu, no kuriem trīs ir abstrakti locījumi (nominatīvs, 

ģenitīvs un partitīvs) un 11 ir konkrēti jeb semantiski locījumi. Abstraktu locījumu 
nozīme nav atkarīga no vārda leksiskās nozīmes, savukārt konkrētu locījumu 
primārā nozīme nav saprotama bez vārda leksiskās nozīmes (EKG I 1995, 49). 
Pie semantiskajiem locījumiem pieder vietas locījumi, kurus var iedalīt iekšējos 
(illatīvs, inesīvs, elatīvs) un ārējos (allatīvs, adesīvs, ablatīvs) vietas locījumos. Bez 
vietas locījumiem ir vēl arī translatīvs, esīvs, terminatīvs, abesīvs un komitatīvs. 

Translatīva galvenā funkcija Baltijas jūras somu valodās ir atzīmēt procesa vai 
darbības rezultātu (Erelt & Metslang 2003, 167), sk. piemēru (2):

(2) hakkas  õpetajaks
 sākt.pst.3sg  skolotājs.transl.sg

 ‘kļuva par skolotāju’ 

2  Izvairīšanās no nesaprotamā ir viena no stratēģijām svešvalodas apguvē, lai nekļūdītos 
(saistībā ar igauņu valodas kā svešvalodas apguvi sk. Pool 2007).

3 Gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī translatīvs tiek veidots, pievienojot ģenitīva celmam 
galotni -ks.
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Papildus šai funkcijai, kas izsaka latīvo stāvokli, igauņu valodā translatīvam 
piemīt arī lokatīvā nozīme, sk. piemēru (3):

(3) oli  õpetajaks
 būt.pst.3sg skolotājs.transl.sg

 ‘strādāja (īslaicīgi) par skolotāju’ 

Translatīva latīvā nozīme parasti norāda uz izmaiņām, savukārt lokatīvais 
aspekts izsaka īslaicīgu statiskumu (ilgstošs statiskums parasti tiek izteikts ar 
nominatīvu). Šī igauņu valodas pazīme, ka pārvēršanās un statiskums tiek atzīmēts 
ar vienu un to pašu locījumu – translatīvu, ir neparasta Baltijas jūras somu valodās. 
M. Erelts un H. Metslanga (2003) uzskata, ka šādu veidu dinamiska un statiska 
stāvokļa nešķiršanu igauņu valodā varētu būt ietekmējušas baltu valodas un krievu 
valoda.

Translatīva funkcijas mūsdienu igauņu literārajā valodā ir būtiski ietekmējis 
arī cits locījums – esīvs, precīzāk, tā nelietošana daudzās igauņu izloksnēs. 19. gs. 
sākumā esīvs ir ticis lietots tikai Igaunijas ziemeļaustrumu krasta izloksnēs. 
Igauņu literārajā valodā tas ienācis 19. gs. beigās, bet plašāk izplatījies 20. gs. 
sākumā galvenokārt somu valodas ietekmē (Metslang 2007). Baltijas jūras somu 
pirmvalodā esīvam bija lokatīvās, translatīvam – latīvās funkcijas (somu valodā tas 
tā ir joprojām) (ibid.). Tā kā esīvs daļā igauņu izlokšņu netiek lietots, tā funkcijas 
pārņēmuši citi locījumi. Piem., translatīvs ieguvis esīva funkciju, kas uzsver 
lokatīvo nejaušību un īslaicīgumu (ibid.) (sk. piemēru (3)). 

Translatīvs var izteikt arī mērķi (sk. piemēru (4)) un laika robežu vai posmu 
(sk. piemēru (5)). 

(4) õpin  eksamiks
 mācīties.prs.1sg  eksāmens.transl.sg

 ‘mācos eksāmenam’ 

(5) töö tuleb  ära teha reedeks
 darbs.nom  nākties.prs.3sg  izpildīt.dinf piektdiena.transl.sg

 ‘darbs jāizpilda uz piektdienu’ 

Četras iepriekš minētās translatīva funkcijas tradicionāli ir aprakstītas igauņu 
valodas gramatikā. Daži gramatiķi, pētot translatīva lietojumu korpusos, kas balstās 
uz daiļliteratūras darbiem, uzskata, ka locījumam ir vairāk funkciju. Piem., K. Mat-
sumura (1996), analizējot igauņu translatīva funkcijas pēc Kvirka u. c. (Quirk 
et al. 1985) angļu valodas gramatikas pieejas, secina, ka sintaktiski translatīvam 
piemīt piecas funkcijas: subjekta papildinātājs (subject complement, (6)), objekta 
papildinātājs (object complement, (7)), laika translatīvs (8), mērķa translatīvs (9) 
un teikuma apstāklis (sentence adverbial (10)), sk. piemērus:

(6)  Eesti rahusaatkonna juhiks
 Igaunija.gen miera_delegācija.gen vadītājs.transl.sg
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 oli  Jaan  Poska. 
 būt.pst.3sg Jāns.nom  Poska.nom 
 ‘Jāns Poska bija Igaunijas miera delegācijas vadītājs’ (Matsumura 1996, 78)

(7) See tegi ema  murelikuks.
 Tas.nom darīt.prs.3sg māte.gen.full.obj satraukts.transl.sg

  ‘Tas padarīja māti satrauktu’ (Matsumura 1996, 85)

(8) Ta sõitis nädalavahetuseks maale.
 Viņš.nom braukt.pst.3sg nedēļas_nogale.transl.sg  lauki.all

 ‘Viņš brauca uz nedēļas nogali uz laukiem’ (Matsumura 1996, 99)

(9) Selleks oled sa veel liiga noor.
 Tas.transl.sg būt.prs.2sg tu.nom vēl pārāk jauns.nom  
 ‘Tu esi tam vēl pārāk jauns’ (Matsumura 1996, 110)

(10) /--/ minu ema rõõmuks /--/ 
 es.gen māte.gen prieks.transl.sg

 ‘/--/ manai mātei par prieku /--/’ (Matsumura 1996, 113)

Savukārt H. Metslanga (2007) savā pētījumā par esīvu un translatīvu igauņu 
un somu valodā veido translatīva funkciju iedalījumu tradicionālās igauņu valodas 
gramatikas ietvaros. Tā rezultātā viņa piedāvā piecas translatīva funkcijas: latīvā 
funkcija (iekļauj piemērus (2) un (7)); lokatīvā funkcija (iekļauj piemērus (3), 
(6)); laika robežas un posma funkcija (iekļauj piemērus (5) un (8)); mērķa 
funkcija (iekļauj piemērus (4) un (9)) un komentārs teikuma saturam (iekļauj 
piemēru (10)). H. Metslanga (ibid.) translatīva funkcijas iedala vēl sīkāk, ņemot 
vērā verba leksiski gramatiskās kategorijas (transitīvi, intransitīvi verbi, fāžu verbi, 
attieksmes verbi utt.). Šis iedalījums tiek aprakstīts raksta empīriskajā daļā, kuras 
uzbūve balstās galvenokārt uz H. Metslangas piedāvātajām funkcijām.

K. Paija (2001) apskata tādus translatīva lietošanas gadījumus, kur translatīvs 
ir predikatīvs apstāklis4 (sk. piemēru (11)), tā atšķiroties no predikāta nominatīvā 
(sk. piemēru (12)): 

(11) ta jäi kurvaks
 viņš.nom palikt.pst.3sg bēdīgs.transl.sg

 ‘viņš palika bēdīgs’

(12) ta on kurb
 viņš.nom būt.prs.3sg bēdīgs.nom.sg

 ‘viņš ir bēdīgs’
4  Predikatīvs apstāklis igauņu valodā ir sintaktiski semantiska kategorija, kuras nozīme 

līdzinās predikatīva nozīmei, bet forma – apstāklim. Predikatīvs apstāklis atšķiras no 
predikatīva formāli: igauņu valodā predikatīvs izpaužas galvenokārt abstraktos locījumos, 
t. i., nominatīvā, ģenitīvā un partitīvā, toties predikatīvs apstāklis – semantiskos locījumos, 
t. s. translatīvā vai esīvā (Pai 2001, 11–15).
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Pirmajā gadījumā translatīvā izpaužas marķēts predikatīvs apstāklis kā tei-
kuma loceklis, kas daudzās valodās paliktu nemarķēts, t. i., nominatīvā (ibid., 5), kā 
redzams arī piemēra tulkojumā latviešu valodā. Predikatīvs apstāklis igauņu valodā 
darbojas kā dubultloceklis, t. i., no vienas puses, predikatīvs apstāklis paplašina 
verbu, bet, no otras puses, tas sakrīt skaitlī ar subjektu vai objektu (ibid., 9). Igauņu 
valodas predikatīviem apstākļiem latviešu valodā papildus nominālam izteicējam 
var atbilst arī objekts vai apstāklis.

Papildus iepriekš minētajām funkcijām translatīva forma ir sastopama arī 
daudzās frāzēs, izteicienos un saliktos verbos, piem., araks lööma ‘nobīties, 
izbīties’, halvaks panema ‘ņemt ļaunā’. Arī šādi piemēri tiks īsi apskatīti pētījuma 
empīriskajā daļā. Darinot salikteņus no izteicieniem vai saliktiem verbiem, kuru 
viena daļa ir translatīvā, iespējams, ka translatīva forma kļūst par salikteņa pirmo 
daļu, piem., halvakspanu ‘nosodījums, nopēlums’. Šādi salikteņi uzskatāmi par 
leksiskiem un tādēļ nav iekļauti pētījuma piemēru klāstā.

Šī raksta mērķis ir aprakstīt igauņu translatīva atbilsmes latviešu valodā, tādēļ 
jāņem vērā arī igauņu un latviešu gramatikas atšķirības. Tā kā latviešu valodā 
ir seši (septiņi) locījumi, daudzas funkcijas, kas igauņu valodā tiek izpaustas ar 
locījumu konstrukcijām, latviešu valodā tiek izpaustas citādāk, piem., ar prievārdu 
konstrukcijām. Lai gan igauņu valoda pieder somugru valodu saimei un latviešu 
valoda – indoeiropiešu valodu saimei, abās valodās ir kopīgas iezīmes ilgstošu 
kontaktu dēļ. Daži autori, piem., Aksels Holvūts (Axel Holvoet, 1994), atzīst, ka 
abām valodām ir sastopamas kopīgas īpašības, ko var uzskatīt par Baltijas jūras 
areāla parādībām.

2. Empīriskā analīze
Šajā rakstā izmantotie piemēri ir ņemti no diviem populāriem igauņu 

daiļliteratūras darbiem un to tulkojumiem latviešu valodā – Eno Rauda (Eno 
Raud) Naksitrallid (1998 [1972]), tulkojums latviešu valodā – Tamara Vilsone, 
Naksitrallīši (2010 [1975]), turpmāk piemēros – N; un Andrusa Kivirehka (Andrus 
Kivirähk) Rehepapp ehk november (2000), tulkojums latviešu valodā – Zane 
Balode, Rijkuris jeb Novembris (2009), turpmāk piemēros – R. Šie literārie darbi 
izvēlēti ar nolūku atrast piemērus, ko dažādos laika posmos ir radījuši dažādi 
valodas lietotāji, gan rakstnieki, gan tulkotāji. Lai gan izvēlētajam empīriskajam 
materiālam piemīt zināma subjektivitāte un piemēru analīzē ir jārēķinās ar tulkotāju 
lingvistisko gaumi, labāka igauņu-latviešu paralēlā korpusa trūkuma dēļ šī raksta 
pamatā ir daiļliteratūras darbi. Aplūkotie piemēri izvēlēti tā, lai tie ilustrētu visas 
teorētiskajā daļā iepriekš iztirzātās funkcijas un atspoguļotu dažādas atbilsmes 
latviešu valodā. Darba autores apzinās, ka atlasītos piemērus latviešu valodā bieži 
iespējams atveidot atšķirīgi. Pie katra piemēra atzīmēts arī lappuses numurs. 

Šajā nodaļā vispirms analizēti translatīva latīvie lietošanas gadījumi un to 
atbilsme latviešu valodā. Tam seko piemēri, kas rāda translatīva lokatīvo nozīmi. 
Pēc tam apskatīta laika translatīva un mērķa translatīva lietošana igauņu valodā 
un izpausme latviešu valodā. Nodaļas beigās tiek aplūkoti piemēri, kur translatīva 
forma izmantota noteiktās frāzēs un izteicienos.
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2.1. Latīvais stāvoklis
Latīvajā stāvoklī translatīvs norāda uz nokļūšanu kādā stāvoklī vai situācijā, 

kā arī uz kādas īpašības iegūšanu. Lai skaidrāk atspoguļotu translatīva latīvās 
funkcijas, tās tiek iedalītas pēc darbības vārdu leksiski gramatiskajām kategorijām: 
intransitīvi stāvokļa maiņas verbi, transitīvi stāvokļa maiņas verbi, intransitīvi 
fāzes verbi un transitīvi attieksmes verbi (Metslang 2007). 

2.1.1. Intransitīvi stāvokļa maiņas verbi5 
Latīvajos gadījumos translatīvs tiek lietots ar šādiem intransitīviem stāvokļa 

maiņas verbiem: muutuma ‘mainīties, pārvērsties’ (sk. piemēru (13)), minema 
‘iet’, saama ‘kļūt, tapt’ (sk. piemērus (15), (16)), jääma ‘palikt’, kasvama ‘augt’ 
(sk. piemēru (17)), tulema6 ‘nākt’ (sk. piemēru (14)) (Metslang 2007, 145). Šādos 
gadījumos translatīvā ir predikatīvs apstāklis, kas papildina verbus, kuri apzīmē 
pāreju no viena stāvokļa otrā. Translatīvais apstāklis izsaka beigu stāvokli, t. i., 
rezultātu (EKG II 1995, 92). Bez translatīvā apstākļa nākamajos piemēros tiktu 
uzsvērta darbība, nevis rezultāts. Tā kā šajos piemēros ir intransitīvi verbi, igauņu 
predikatīvais apstāklis attiecas uz subjektu.

Ja translatīvais apstāklis ir substantīvs un tiek lietots ar intransitīviem stāvokļa 
maiņas verbiem, latviešu valodā tam atbilst objekta konstrukcija par + akuzatīvs 
(sk. piemērus (13) un (14)): 

(13) Vaimud muutusid valgeteks kanadeks
 Veļi.nom pārvērsties.pst.3pl balts.transl.pl vista.transl.pl

 ning  läksid lavale leili võtma. (R16)
 un iet.pst.3pl lāva.all pērties.minf

 ‘Veļi pārvērtās par baltām vistām un rāpās uz lāvas pērties’ (R21)

(14)  /--/ kas sa parem ei tahaks tulla  minu
  vai tu labāk ne gribēt.cond  nākt.dinf  es.gen

 juurde sulaseks? (R32)
 pie kalps.transl.sg

 ‘/--/ vai tu labāk negribētu nākt pie manis par kalpu?’ (R37)

Taču (15) piemērā ir redzams – ja igauņu valodā predikatīvs apstāklis 
translatīvā ir adjektīvs, latviešu valodā tam var atbilst nomināls izteicējs ar 
adjektīvu nominatīvā:
5 Igauņu valodas gramatikā dalījums starp transitivitāti un intransitivitāti ir saprotams 

citādāk nekā latviešu gramatikā: igauņu gramatikā transitīvi verbi ir spējīgi saistīties 
ar objektu un intransitīvi verbi nav spējīgi saistīties ar objektu. Jāņem vērā, ka objekts 
galvenokārt var būt nomināls izteicējs nominatīvā, ģenitīvā vai partitīvā (EKK 2007, 
440, 472). Toties latviešu gramatikā gan transitīvi, gan intransitīvi verbi var saistīties 
ar objektu, bet tikai transitīvie verbi saistās ar objektu akuzatīvā (retāk arī ģenitīvā) bez 
prievārda (LVG 2013, 507).

6 Šis darbības vārds nav minēts H. Metslangas (2007) darbā, taču parādās šim pētījumam 
izvēlētajā piemēru klāstā.
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(15)  /--/ sai Kingpool vihaseks. (N87)
  kļūt.pst.3sg Puszābaks.nom nikns.transl.sg

 ‘/--/ Puszābaks kļuva nikns’ (N81)

Pamatojoties uz šajā darbā izmantoto piemēru klāstu, var secināt, ka samērā 
daudzos gadījumos igauņu translatīva konstrukciju latviešu valodā ir iespējams 
izteikt arī ar citiem valodas līdzekļiem, piem., igauņu konstrukcijai verbs + 
adjektīvs translatīvā latviešu valodā var atbilst vienkāršs verbāls izteicējs (16):

(16)  /--/ sai Muhv pahaseks. (N43)
  kļūt.pst.3sg Uzrocis.nom dusmīgs.transl.sg

 ‘/--/ Uzrocis sašuta’ (N42)

(17) piemērā redzams, ka kopā ar intransitīvu stāvokļa maiņas verbu latviešu 
valodā var lietot lokatīva konstrukciju, resp., verbs + lokatīvs, kas izsaka darbības 
rezultātu. Rezultātā lokatīvu latviešu valodā ir iespējams arī interpretēt kā nolūka 
lokatīvu, ja gaidāmais rezultāts vienlaikus ir arī nolūks. Šāds lokatīvs tiek 
bieži lietots ar verbiem, kam ir priedēklis pār- (MLLVG I 1959, 406−407). Šai 
gadījumā latviešu valodā verbam pāraugt piemīt nozīme ‘pakāpeniski attīstoties, 
pilnveidojoties, sasniegt citu, augstāku pakāpi, kvalitāti (par parādībām sabiedrībā)’ 
(LLVV 2011):

(17) Algas pime novembriõhtu, 
 sākties.pst.3sg tumšs.nom novembra_vakars.nom 
 mis kasvas märkamatult üle ööks. (R8)
 kas augt.pst.3sg nemanot pār nakts.transl.sg

 ‘Sākās tumšs novembra vakars, kas nemanot pārauga naktī’ (R13)

2.1.2. Transitīvi stāvokļa maiņas verbi
Latīvajos gadījumos translatīvs tiek lietots ar transitīviem stāvokļa maiņas 

verbiem, piem., muutma ‘mainīt, pārvērst’, tegema ‘darīt’, jätma ‘atstāt’, kasvatama 
‘audzināt’, määrama ‘noteikt’, valima ‘vēlēt, izvēlēties’. Arī šajā gadījumā 
translatīvā ir apstāklis, kas izsaka rezultatīvu stāvokli (EKG II 1995, 92). Visos 
piemēros, kur igauņu valodā tiek izmantoti transitīvi verbi, predikatīvs apstāklis 
translatīvā attiecas uz teikuma objektu.

Tipiskākā konstrukcija, kas šajos gadījumos atbilst latviešu valodā, ir objekta 
konstrukcija par + akuzatīvs. Jāpiebilst, ka tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad 
apskatāmais translatīvais apstāklis igauņu valodā ir substantīvs (18): 

(18) /--/ ma katsun niikaua siin 
  es.nom mēģināt.prs.1sg tikmēr šeit 
 ta sandiks peksta. (R38)
 viņš.gen.full.obj kroplis.transl.sg sist.dinf

 ‘/--/ tikmēr es te centīšos šo pataisīt par kropli’ (R44)
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Piemērā (19) kā apstāklis igauņu valodā darbojas adjektīvs. Predikatīvais 
apstāklis šeit ir dubultloceklis, kas, no vienas puses, paplašina verbu, taču, no 
otras puses, ir saskaņots ar objektu. Arī latviešu valodā frāze neciešami karstu ir 
dubultloceklis, tā ir apzīmētājs vārdam ledusskapis, sakrītot ar objektu dzimtē, 
skaitlī un locījumā, bet tā vienlaikus arī paplašina verbu. Tātad, ja igauņu valodā 
transitīvā teikumā predikatīvs apstāklis ir adjektīvs un tas attiecas uz objektu, 
latviešu valodā izmantojama objekta konstrukcija ar apzīmētāju.

(19) Sõidu ajal kütab elektrivool
 Brauciens.gen laiks.ade sakarsēt.prs.3sg elektriskā_strāva.nom.sg

 kapi võimatult kuumaks. (N11)
 skapis.gen.sg.full.obj neciešami karsts.transl.sg

 ‘Brauciena laikā elektriskā strāva sakarsē ledusskapi neciešami karstu’ (N11)

2.1.3. Intransitīvi fāzes verbi 
Latīvos gadījumos translatīvs tiek lietots ar šādiem intransitīviem fāzes 

verbiem: hakkama ‘sākt, kļūt (sk. piemērus (20), (21)); nonākt kādā stāvoklī’, 
asuma ‘sākt, uzsākt; nonākt kādā stāvoklī’, juhtuma ‘gadīties’, osutuma ‘izrādīties’, 
sattuma ‘iekļūt, nokļūt, nonākt’ u. c.

Piemēri (20) un (21) izsaka stāvokļa maiņu, šim nolūkam tiek izmantots verbs 
hakkama, kas igauņu valodā apzīmē darbības uzsākšanu. Taču verbs hakkama var 
tikt izmantots arī kā palīgverbs nākotnes izteikšanai (Metslang 1994). No tā var 
secināt, ka piemēros (20) un (21) verbs hakkama var izteikt gan darbības uzsākšanu 
vai nokļūšanu kādā stāvoklī, gan nākotnes darbību vai rezultātu plašāk. Igauņu 
valodā piemēri (20) un (21) pēc konstrukcijas ir identiski (izņemot noliegumu 
piemērā (20)), taču latviešu valodā tulkotājas ir izvēlējušas uzsvērt piemērā (20) 
iespējamu rezultātu un piemērā (21) darbības sākumu.

(20) Ma ei taha joodikuks hakata! (R53)
 Es.nom ne gribēt.prs.3sg dzērājs.transl.sg kļūt.dinf

 ‘Es negribu kļūt par dzērāju!’ (R59)

(21) Muhv hakkab luuletajaks. (N86)
 Uzrocis.nom sākt.prs.3sg dzejnieks.transl.sg

 ‘Uzrocis sāk dzejot’ (N80)

Līdzīgi piemēriem (13) un (14), arī piemēra (20) konstrukcija igauņu 
intransitīvs verbs + substantīvs translatīvā latviešu valodā tiek atveidota ar 
prievārdisku konstrukciju, taču šeit verbs kļūt uzskatāms par saitiņu, tādēļ 
prievārdiska konstrukcija par + substantīvs akuzatīvā uzskatāma par nominālo 
izteicēju. Piemērā (21) tulkotāja ir nolēmusi latviešu valodā uzsvērt darbības 
sākumu, izmantojot salikto verbālu izteicēju ar latviešu valodas fāzes verbu – sākt 
+ verbs infinitīvā. Igauņu valodā iespējams intransitīvus fāzes verbus izmantot arī 
ar adjektīviem, taču šajā pētījumā izmantotajā piemēru klāstā nebija neviena šāda 
piemēra. 
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2.1.4. Transitīvi attieksmes verbi
Latīvajos gadījumos translatīvs tiek lietots ar šādiem transitīviem attieksmes 

verbiem: nimetama ‘saukt, dēvēt’, hüüdma ‘saukt’ (sk. piemēru (22)), kutsuma 
‘dēvēt’, kuulutama ‘paziņot, sludināt’, kavandama ‘plānot’ un mõtlema ‘domāt’.

Igauņu valodā ar transitīviem attieksmes verbiem teikuma predikatīvais 
apstāklis translatīvā var būt gan substantīvs, gan adjektīvs. (22) piemērā igauņu 
valodas konstrukcijai transitīvs attieksmes verbs + substantīvs translatīvā latviešu 
valodā atbilst objekta konstrukcija ar par + akuzatīvā: 

(22) No miks ei või neid  siis loomadeks
 Nu kāpēc ne varēt.prs.3sg viņi.part tad dzīvnieks.transl.pl

 hüüda! (R9)
 saukt.dinf

 ‘Kāpēc tad viņus nevarētu saukt par kustoņām?’ (R14)

2.2. Lokatīvais stāvoklis
Kā iepriekš minēts, translatīvam piemīt arī lokatīvā nozīme, taču tā ir 

perifēriska. Parastāks lokatīvā stāvokļa izteikšanā ir esīvs (Pai 2001, 29). Lai izceltu 
translatīva lokatīvās īpašības, tā funkcijas tiek iedalītas divās daļās: pirmkārt, 
teikumi, kuros predikāts ir darbības vārds olema ‘būt’, un, otrkārt, teikumi ar 
stāvokļa verbiem.

2.2.1. Īslaicīga nestabilitāte
Igauņu gramatikā tradicionāli tiek uzskatīts, ka teikuma konstrukcijas, kur 

verbu olema ‘būt’ papildina predikatīvs apstāklis translatīvā, norāda uz nejaušu vai 
pagaidu stāvokli, kurā kaut kas atrodas (EKK 2007, 251), piem.:

(23) /--/ võiks see auto olla meile kõigile
  varēt.cond tas.nom mašīna.nom būt.dinf mēs.all viss.all

 nii-ütelda liikuvaks koduks. (N8) 
 tā_teikt kustīgs.transl.sg mājas.transl.sg

 ‘/--/ tā varētu noderēt mums, tā sakot, par kustīgu mājvietu’ (N8)

Šajā piemērā igauņu valodas translatīvs, papildinot verbu olema ‘būt’, apzīmē 
pagaidu stāvokli vai situācijas īslaicīgumu, taču latviešu valodā nav izmantots 
verbs būt. Izvēlētā objekta konstrukcija noderēt par mājvietu latviešu valodā tik 
spilgti neizsaka īslaicīgumu. Gan igauņu, gan latviešu valodā īslaicīgumu iespējams 
izteikt arī ar atbilstošiem laika apstākļa vārdiem (piem., īslaicīgi, kādu laiku). 
Īslaicīgas nestabilitātes apzīmēšana ir viena no translatīva jaunākajām funkcijām 
igauņu valodā. Lokatīvajā stāvoklī, kur darbības vārds ir olema ‘būt’, predikatīvs 
translatīvā var būt tikai substantīvs (Pai 2001, 38, 59; Metslang 2007, 146).

Interesanti, ka arī lietuviešu valodā īslaicīgu nestabilitāti vai nejaušību ir 
iespējams izteikt ar locījuma palīdzību, precīzāk, ar instrumentāli (Klaas 1987, 
29–30):
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(24) Aš  buvau  auklėtoja.
 Es  būt.pst.1sg  audzinātāja.instr.sg

 ‘Es biju (īslaicīgi) audzinātāja’

Līdzīga instrumentāļa konstrukcija ir iespējama arī slāvu valodās (Pai 2001, 
18). Birute Klāsa (Birute Klaas 1987, 33) uzskata, ka šīs funkcijas attīstību 
lietuviešu valodā, iespējams, ir ietekmējušas Baltijas jūras somu valodas.

Gan šī raksta piemēru klāstā, gan arī igauņu literārajā valodā kopumā ir 
teikumi, kur predikātu olema ‘būt’ papildina predikatīvs apstāklis translatīvā, 
taču vienmēr tas tik spilgti neizsaka īslaicīgumu, pagaidu stāvokli vai nejaušību, 
sk. piemēru (25):

(25) Kas kirikuõpetajaks on ikka seesama Moosel? (R33)
 Vai mācītājs.transl.sg būt.prs.3sg  joprojām tas_pats Moosel? 
 ‘Vai mācītājs ir vēl aizvien tas pats Mozels?’ (R38)

Pēc K. Paijas (2001, 33) datiem, translatīvais predikatīvais apstāklis šajos 
gadījumos ir diezgan izplatīts, lai gan šāda konstrukcija var izpaust to pašu, ko 
olema ‘būt’ + predikatīvs nominatīvā (ibid., 34–35). Arī M. Erelts u. c. savā igauņu 
valodas rokasgrāmatā EKK (2007, 497) piemin, ka pašlaik izplatās translatīva 
izmantošana gadījumos, kuros tas nav vajadzīgs, t. i., kuros tikpat labi varētu 
izmantot nominatīvu. Tā kā locījums ir gramatiskā kategorija, kura nozīme laika 
gaitā mēdz mainīties, konkrētajā laika posmā var gadīties, ka vienas funkcijas 
izpaušanai tiek izmantoti dažādi locījumi. M. Erelts un H. Metslanga (2003, 
167–169) piebilst, ka šāda nominatīva un translatīva mija ir iespējama tikai tad, kad 
tiek runāts par nepastāvīgām kategorijām, piem., amatiem. Translatīva lietošanu 
piemērā (25) var motivēt igauņu valodas verba olema ‘būt’ vispārīgā nozīme (Pai 
ibid., 33). Nominatīva un translatīva miju ir iespējams izmantot vienmēr, kad 
nejaušības vai pagaidu aspekts nav skaidrs (ibid.). Šī mija igauņu valodniecībā 
nav bijusi plaši, un šīs parādības precīzākai skaidrošanai būtu vajadzīgi atsevišķi 
pētījumi. Tātad konstrukcijas ar translatīvu vai nominatīvu var būt sinonīmiskas, 
taču, ja vēlamies uzsvērt laicīgu nestabilitāti, ir jālieto translatīva konstrukcija 
(ibid., 58−59). Piemēra (25) latviešu tulkojumā nav uzsvērts pagaidu aspekts.

2.2.2. Stāvokļa verbi
Lokatīvajos gadījumos translatīvs tiek lietots ar šādiem stāvokļa verbiem: 

jääma ‘palikt (kādā esošajā stāvoklī)’ (sk. piemēru (27)), jätma ‘atstāt’, pidama 
‘uzskatīt’ (sk. piemēru (26)) u. c.

(26) /--/ nii et jäätisemüüja pidas neid 
  tā ka saldējuma_pārdevējs.nom uzskatīt.pst.3sg viņi.part 
 alguses isegi päkapikkudeks, /--/ (N7)
 sākums.ines pat rūķītis.transl.pl

 ‘/--/, ka saldējuma pārdevēja sākumā viņus uzlūkoja par rūķīšiem, /--/’ (N7)
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(27) Ahv jäi vaguraks /--/ (R127)
 mērkaķis.nom palikt.pst.3sg rāms.transl.sg

 ‘Mērkaķis palika rāms /--/’ (R136)

Abos igauņu valodas piemēros translatīvā ir predikatīvs apstāklis, kas var būt 
gan substantīvs, gan adjektīvs. Ja igauņu valodā predikatīvs apstāklis ir substantīvs, 
latviešu valodā tam atbilst objekta konstrukcija ar par + atkarīgā locījuma forma 
(26). Pie piemēra (27) jāmin, ka bez plašākā konteksta nevar saprast, vai piemērā 
(27) igauņu verbs jääma ‘palikt’ un latviešu valodas saitiņa palikt izpauž palikšanu 
kādā esošajā stāvoklī vai apzīmē stāvokļa maiņu, jo verbam piemīt abas nozīmes. 
Ņemot vērā plašāku kontekstu, šajā gadījumā jääma un palikt interpretējami ar 
pazīmes piemitības nozīmi. Tātad (27) piemērā igauņu valodā tiek izmantots 
stāvokļa verbs ar adjektīvu kā predikatīvu apstākli, toties latviešu valodā saitiņa ar 
nominālu izteicēju (adjektīvs nominatīvā).

2.3. Laiks
Ar translatīvu igauņu valodā var apzīmēt laika robežu un laika posmu (EKK 

2007, 251).

2.3.1. Laika robeža
Kad latīvais laika apstāklis ir translatīvā, tas izsaka laika robežu (EKK 2007, 

251), t. i., termiņu, līdz kuram laikam darbība būs pabeigta, nevis darbības īsto 
pabeigšanas laiku. Igauņu valodā laika robežas izteikšanai iespējams lietot tikai 
substantīvu vai laika apstākļa vārdu translatīvā (EKG II 1995, 80). Piemērā (28) 
laika robežas apzīmēšanai tiek izmantots substantīvs translatīvā: 

(28) /--/ looma seljas, kes oli  talle
  dzīvnieks.gen mugura.ines kas būt.pst.3sg  viņš.all

 peiedeks tapetud. (R46)
 bērēs.transl.pl nogalināt.tud

 ‘/--/ uz tā dzīvnieka, kas bija nobeigts viņam uz bedībām’ (R52)

Piemērā (29) laika robežas apzīmēšanai translatīvā tiek lietots laika apstāklis:

(29) Kata õhtuks sauna laud /--/ (R9)
 klāt.imp.2sg vakars.transl.sg pirts.gen galds.nom

 ‘Klāj pirtī galdu vakaram /--/’ (R14)

(29) piemērā vārdam õhtu ‘vakars’ primārā nozīme ir laika robežas apzī-
mēšana, taču to iespējams interpretēt arī kā līdzekli mērķa izteikšanai (sk. igauņu 
translatīva mērķa funkciju turpmāk). Piemērā (29) tulkotāja ir interpretējusi šo 
konstrukciju kā mērķi, latviešu valodā lietodama nolūka datīvu. Arī piemēru (28) 
igauņu valodā iespējams interpretēt divējādi, taču tur tulkotāja izvēlējusies latviešu 



60

VALODA: NOZĪME UN FORMA 4

valodā apzīmēt laika robežu ar laika apstākli, kurā prievārdiskā uz- konstrukcija 
norāda uz darbības vai norises laiku, termiņu vai ilgumu (LVG 2013, 632).

2.3.2. Laika posms
Laika apstāklis translatīvā var izteikt arī ieplānotu laika posmu. Šāds 

apstāklis parasti papildina verbus, kuri izsaka situācijas sākumu vai pāreju no 
vienas situācijas otrā. Pats laika apstāklis parāda rezultējošās situācijas ilgumu. To 
iespējams izteikt ar translatīvām lietvārdu frāzēm (sk. piemērus (30) un (31)), kā 
arī ar translatīviem laika apstākļa vārdiem. 

(30) Me võtame korraliku tagavara
 mēs.nom ņemt.prs.2pl kārtīgs.gen.full.obj rezerve.gen.full.obj

 kaasa kas või kaheksaks nädalaks! (N11)
 līdzi kaut_vai astoņi.transl.sg nedēļa.transl.sg

 ‘Paņemsim līdzi pamatīgu rezervi, kaut vai astoņām nedēļām!’ (N11)

(31) Saunas, kuhu selleks ööks oli
 pirts.loc kas.ill tas.transl.sg nakts.transl.sg būt.pst.3sg

 toimetatud ka kiltri surnukeha, /--/ (R44)
 gādāt.tud arī šķilteris.gen.sg.full.obj līķis.nom 
 ‘Pirtī, kur uz to nakti bija nogādāts arī šķiltera līķis, /--/’ (R50)

Latviešu valodā laika posma izteikšanai ir iespējams izmantot prievārdisku 
uz- savienojumu. Piemērā (31) latviešu valodā prievārds uz laika nozīmē kopā ar 
atkarīgā locījuma formu izsaka noteiktu laika posmu – vienu nakti. Toties piemērā 
(30) translatīvā esošā lietvārdu frāze latviešu valodā var tikt interpretēta nevis 
tikai kā laika apstāklis laika posma izteikšanai, bet arī kā nolūka apstāklis mērķa 
apzīmēšanai.

2.4. Mērķis
Kā jau redzams iepriekšējos piemēros, ar translatīvu igauņu valodā var apzīmēt 

mērķi. Mērķa apzīmētājs vienmēr ir substantīvs, tajā skaitā deverbāls substantīvs 
(sk. piemēru (32)) (Matsumura 1996, 104−110; EKK 2007, 251). Pirmkārt, ar 
translatīvu tiek izteikts nolūka apstāklis (32).

(32) Nad /--/ ei paotanud suud isegi haigutamiseks, /--/ (R28)
 viņi.nom ne pavērt.nud mute.part pat žāvāšanās.transl.sg

 ‘Viņi /--/ nepavēra muti pat lai nožāvātos, /--/’ (R33)

Piemērā (32) igauņu valodā mērķa apzīmēšanai lietots deverbāls substantīvs 
haigutamiseks ‘žāvām’, taču latviešu valodā tas ir atveidots ar lai un verbu 
vēlējuma izteiksmē nožāvātos. Arī igauņu valodā paralēli deverbālam substantīvam 
translatīvā haigutamiseks ‘žāvām’ iespējams lietot konstrukciju (selleks) et 
haigutada ‘(*tam nolūkam,) lai žāvātos’. 
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Gan igauņu, gan latviešu valodā mērķi iespējams izteikt ar deverbālu 
substantīvu (sk. piemēru (33)). Ja igauņu valodā mērķis apzīmēts ar deverbālu 
substantīvu translatīvā, latviešu valodā iespējams izmantot cēloņa vai nolūka 
palīgteikumu ar saikli lai (MLLVG I 1959, 770), kā arī deverbālu substantīvu 
datīvā. Ja datīvā ir netiešais darbības objekts un tas ir abstrakta nojēguma vai 
priekšmeta nosaukums, tad tas apzīmē nolūku vai mērķi, uz kuru virzās ar verbu 
izteiktā darbība (nolūka datīvs) (MLLVG I 1959, 397), piem.:

(33) Leivast redeli tegemine on väga 
 maize.part trepes.gen taisīšana.nom būt.prs.3sg ļoti 
 hea asi krattide küpsetamiseks. (R7)
 labs.nom lieta.nom pūķis.gen cepšana.transl.sg

 ‘Maizes trepju taisīšana ir ļoti labs paņēmiens pūķu izcepināšanai’ (R12)

Piemērā (34) redzams, ja igauņu valodā mērķa izteikšanai tiek lietots nolūka 
apstāklis ar substantīvu translatīvā, tad latviešu valodā tiek lietots nolūka apstāklis 
datīvā: 

(34) /--/ tema ehitab kratti sootuks 
  viņš.nom būvēt.prs.3sg pūķis.part.part.obj pavisam 
 muuks eesmärgiks, /--/ (R113)
 cits.transl.sg mērķis.transl.sg

 ‘/--/ pūķis tiek taisīts kādam citam mērķim /--/’ (R122)

Arī piemērā (35) ir redzams, ka igauņu valodas translatīvs tiek lietots, lai 
apzīmētu mērķi. Taču latviešu valodā tiek izmantots t. s. nolūka lokatīvs, kas 
attīstījies no vietas lokatīva un ir līdzīgs nolūka datīvam (Endzelīns, Mülenbachs 
1923, 137; MLLVG I 1959, 407). „Šim lokatīvam ir bieži izjūtama arī lokālā 
nozīme” (MLLVG I 1959, 407).

(35) „Mis teil täna lõunaks oli?” (R41)
 kas.ill jūs.ade šodien pusdienas.transl būt.pst.3sg

 ‘Kas jums šodien bija pusdienās?’ (R47)

2.5. Citi lietojuma gadījumi
Translatīvs var tikt lietots gan latīvajos izteicienos (piemēros (36), (37)), kā 

arī lokatīvajos izteicienos (piemērā (38)). Šie verbu un nomenu salikteņi laika gaitā 
ir kļuvuši par izteicieniem, tādēļ K. Matsumura (1996, 116) uzskata, ka nav vēlams 
interpretēt translatīva izteicienus un frazēmas kā īpašu translatīva funkciju.

(36) õnn  langeb osaks (R127)
 laime.nom krist.prs.3sg daļa.transl.sg

 ‘laime uzsmaidīs’ (R135)
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(37) tagumikku  kuumaks kütma (R120)
 pakaļa.par karsts.transl.sg kurināt.minf

 ‘nosautēt karstu pēcpusi’ (R129)

(38) varuks  olema (R110)
 krājums.transl.sg būt.minf

 ‘būt krājumos’ (R118)

Izteicieni translatīvā tiek arī lietoti, lai komentētu teikuma saturu, piem., 
kahjuks (N14) ’diemžēl’, korraks (R3) ‘īsu brīdi’ (R3), ‘brītiņu’ (R37), ‘uz brīdi’ 
(R54). K. Matsumura (1996, 113−115) uzskata šos piemērus par sintaktiskiem 
apstākļiem, kuru semantika būtiski neatšķiras no mērķa translatīviem. Savukārt 
H. Metslanga (2007, 147) norāda, ka tie pēc nozīmes un gramatiskās formas ir 
iesakņojušies igauņu valodā.

Papildus iepriekš minētajām funkcijām igauņu valodas translatīva forma tiek 
lietota kārtas skaitļu pierakstīšanai, piem., esiteks (N34) ‘pirmkārt’ (N33), teiseks 
(N34) ‘otrkārt’ (N33), lõppude lõpuks (N8) ‘galu galā’ (N8), viimaks (R65) 
‘beidzot’ (R71). K. Matsumura (1996, 72) uzskata, ka kārtas skaitļus var izšķirt kā 
atsevišķu, lai gan ierobežotu, translatīva funkciju, jo tā attiecas tikai uz ierobežotu 
vārdu skaitu. Turpretī Karls Abens (Karl Aben 1967, 588) apraksta kārtas skaitļa 
vārdus kā atsevišķu translatīva funkciju.

Secinājumi
Šī darba mērķis ir bijis analizēt, kā igauņu valodas translatīvs var tikt 

atveidots latviešu valodā. Igauņu translatīva atbilsme latviešu valodā ir atkarīga no 
konkrētas translatīva funkcijas. Ja igauņu predikatīvs apstāklis translatīvā izsaka 
latīvu funkciju, latviešu valodā visbiežāk tas tiek atveidots ar objektu konstrukciju 
par + substantīvs atkarīgajā locījuma formā. Ja igauņu valodā predikatīvs apstāklis 
translatīvā ir adjektīvs, latviešu valodā izmantojams nomināls izteicējs ar adjektīvu 
nominatīvā (vai saitiņas kļūt gadījumā nomināls izteicējs ar prievārdisko par- 
konstrukciju). Pārmaiņu izteikšanai latviešu valodā iespējams izmantot arī nolūka 
resp. rezultāta lokatīvu. Translatīva lokatīvais lietojums latviešu valodā bieži paliek 
nemarķēts.

Laika robežas un laika posma izteikšanai latviešu valodā tiek izmantota 
galvenokārt laika apstākļa ar prievārdu uz- konstrukcija. Savukārt mērķa izteikšanai 
latviešu valodā bieži tiek izmantots nolūka datīvs, arī nolūka lokatīvs. Kā redzams 
empīriskajā analīzē, igauņu translatīva laika un mērķa apzīmēšanas funkciju robeža 
ir neskaidra, tādēļ šīs funkcijas bieži saplūst kopā.

Kopsavilkumā minētie secinājumi pamatojas uz piemēriem, kas savākti šim 
pētījumam no diviem daiļliteratūras darbiem. Ar apjomīgāku piemēru korpusu va-
rētu veikt precīzākus un pamatotākus secinājumus.
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Saīsinājumi
1, 3 1., 3. persona
ACC akuzatīvs
ADE adesīvs
ALL allatīvs
COM komitatīvs
COND kondicionāls
DINF da-infinitīvs
EKG I Eesti keele grammatika I. Morfoloogia ja sõnamoodustus
EKG II Eesti keele grammatika II. Süntaks
EKK Eesti keele käsiraamat
EKSS Eesti keele seletav sõnaraamat
FULL.OBJ totālais objekts
GEN ģenitīvs
ILL illatīvs
IMP imperatīvs
IMPER impersonāls
INES inesīvs
INSTR instrumentālis
LLVV Latviešu literārās valodas vārdnīca
LVG Latviešu valodas gramatika
MINF ma-infinitīvs
MLLVG Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 
NOM nominatīvs
NEG  noliegums
NUD nud-divdabis
PART partitīvs
PART.OBJ daļējs objekts
PL daudzskaitlis
PRS tagadne
PST pagātne
SG vienskaitlis
TRANSL translatīvs
TUD tud-divdabis
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Summary
The aim of this paper is to analyse how Estonian translative case is expressed in the Latvian 
language. Estonian translative is a multifunctional case that expresses change, aim and 
time, but has not clear equivalent(s) in the Latvian language. The theoretical part of the 
paper overviews the functions of Estonian translative case, based on the works by Helle 
Metslang (2007), Kristina Pai (2001), Kazuto Matsumura (1996). The empirical part of 
the study analyses how Estonian translative case is expressed in Latvian according to the 
previously outlined functions. The examples used in the study are taken from two Estonian 
literary works and their translations into Latvian – Eno Raud Naksitrallid (1998 [1972]), 
translation into Latvian by Tamara Vilsone Naksitrallīši (2010 [1975]) and Andrus Kivirähk 
„Rehepapp ehk november“ (2000), translation into Latvian by Zane Balode Rijkuris jeb 
Novembris (2009). As Estonian translative is multifunctional, its Latvian equivalents are 
multiple too, depending on the function that translative expresses and the position in which 
it is in a sentence.


