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Tiivistelmä

(Passiivijohdokset Hans Aslak Guttormin teksteissä)
Pro gradu -työni tutkimuskohteena ovat Hans Aslak Guttormin proosatekstien passiiviverbit. Teksteihin sisältyy myös puhekielen dialogeja. Tutkimus on siis korpuslähtöinen ja perustuu 524 esimerkkitapaukseen. Tutkimuksen alussa esittelen pohjoissaamen vanhimpien kielioppien passiivikuvauksia
ja passiivin tutkimusta yleisemminkin. Työn lähtökohtana on Pekka Sammallahden saamen kielen
lau-seopin malli (2005). Sammallahti on jakanut saamen kielen passiivijohdokset viiteen kategoriaan
fokuspartisipanttien semanttisten roolien perusteella. Kategorioista kukin esiintyy tutkimusaineistossani seuraavasti: automatiivinen (82%; kolme yleisintä havaitsemisverbistä muodostettua johdosta
käsittävät 88% kaikista automatiivipassiivitapauksista), intentionaalinen (14%), adversatiivinen
(3%), impersonaalinen (<1%) ja permissiivinen (<1%) passiivi. Passiivin -(oj)uvvo(j)-johdokset on
etenkin varhaisissa kuvauksissa luettu taivutukseen kuuluviksi, mutta noudatan tässä
argumenttirakenne-suhteiden
muuttumisen
perusteella
teorialähdettäni.
Käyttämässäni
passiivimääritelmässä passiivi-lauseen ainoa fokuspartisipantti on toiminnan kohde, joka
aktiivilauseessa ilmenee objektina. Imper-sonaalisessa passiivissa määritelmän perustana on
kantaverbin intransitiivisuus.
Johtamisen edellytykset ja lähteen (joka ilmenee aktiivilauseen subjektina) esiintyminen ovat passiivin keskeisiä kysymyksiä. Sanakirjojen passiivijohdosten perusteella voi arvella, että kantaverbin ja
johtimen merkityksen tulee olla yhteensopivat, ja esim. adversatiivisen passiivijohdoksen
kantaverbin ilmaisema toiminta vaikuttaa negatiivisesti objektiin. Automatiivisen passiivin
kantaverbit jakaantu-vat ryhmiin sen mukaan, millaisia johdoksia ne voivat käyttää. Kantaverbien
ominaisuuksista ei kui-tenkaan vielä tiedetä tarpeeksi.
Lähteellä ei ole syntaktista asemaa passiivilauseessa, paitsi siinä tapauksessa että passiivikategoriaan
kuuluu tekijä- tai kokijapartisipantti, kuten esim. adversativiisessa passiivissa sekä intentionaalisen
passiivin parissa tapauksessa. Lähde voidaan kylläkin jäljittää kontrolloiduissa tilanteissa ja havaitsemisverbien, kuten verbien oidnot ’näkyä’, gullot ’kuulua’ ja vuhttot ’olla havaittavissa’ yhteydessä,
useimmiten aktiivisen havaitsemis- tai tarkkailuverbin kautta. Automatiivisen passiivin yhteydessä
lähde on muutoin irrelevantti. Adversatiivisen passiivin kontekstissa esiintyy aineiston kaikissa tapauksissa kohteelle vastakkainen voima, tavallisesti tilanteen lähde, mutta passiivilauseelle voi kuitenkin olla vaikea löytää aktiivista vastinetta. Intentionaalisen passiivin lähde käy ilmi kontekstin perusteella suhteellisen yksiselitteisesti joka kolmannessa tapauksessa.
Passiivijohdoksen konteksti myötäilee johdoksen semanttista sisältöä niin, että esim. adversatiivisen
passiivin konteksti tuo esille voimakonflikteja ja -arviointeja; automatiivisen tilanteen konteksi suo
tilanteen toteutuvan automatiivisesti, ei-intentionaalisesti; intentionaalista passiivia taas käytetään
usein käsityö- tai puhumisverbien yhteydessä.
Työn yhteydessä on käynyt ilmi, että pohjoissaamen passiivia on tarve selvittää laajemman perinteisen puhekielisen aineiston avulla. Tähän antaa aiheen muun muassa se, että perinteinen passiivijärjestelmä näyttää olevan hajoamassa tai ainakin muuttumassa.
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