VERBI HAKKAMA TÄHENDUSNIHKED
EESTI JA LIIVI KEELES
M I I N A N O R V I K, P I R E T P I I R O J A, K Ü L L I P R I L L O P

1. Sissejuhatus

T

änapäeva eesti kirjakeele verbi hakkama põhitähendused „Eesti keele
seletava sõnaraamatu” (EKSS) järgi on seotud alguse väljendamisega:
1) ’mingi tegevuse juurde asuma, midagi alustama’, 2) ’tekkima (aistingu,
tunde, meeleolu vms puhul)’, 3) ’mingisse ametisse, tööalale asuma’, 4) ’algama, peale hakkama’. Lisaks tähendab hakkama ka ’millestki kinni haarama;
kuhugi kinni jääma’. Liivi keele vastel akkõ eristab „Liivi-eesti-läti sõnaraamat” (Viitso, Ern!treits 2012) tähendused 1) ’hakata’, 2) ’haarata’, 3) ’näkata’,
4) ’komistada’ ning eraldi sõnaartiklina on välja toodud tähendus 5) ’püüda’.
Kuigi hakata all esitatud tähendused on ennekõike seotud ’kuhugi kinni või
külge hakkamisega’, saab ka liivi akkõ-verbil eristada ’alguse’ tähendust (nt
Kettunen 1938).
Etümoloogid on ühel meelel, et põhjaeesti hakkama ja liivi akkõ on ajalooliselt sama sõna. Küsitavaks on aga peetud põhjaeesti hakkama ja lõunaeesti
nakkama ühendamise võimalust. Samuti on tekitanud probleeme eesti hakkama ja liivi akkõ seostamine soome, vadja, karjala hakata-tüvega, mis esineb
hoopis tähendustes ’lüüa, peksta; taguda; raiuda jne’. Tegelikult pole ka eesti
ja liivi tüvede tähendusarengu kohta üht ja ainukest seisukohta: Aili Univere (1966) on käsitlenud verbe hakkama ja akkõ omasõnadena ning esitanud
tähendusarengu ’kinni võtma’ > ’algama’, Udo Uibo (2010) järgi on algselt tegemist balti laenuga tähenduses ’algama’, millele hiljem on lisandunud ’kinni
võtma’ tähendus saksa keele eeskujul.
Artiklis tegelemegi kõigepealt hakkama-verbi päritolu küsimusega, et leida selle sõna algne tähendus. Näitame, et nii eesti hakkama kui ka nakkama
ja nende liivi vasted võivad olla hoopis häälikuliselt ajendatud, ning vaadeldes
lähemaid ja kaugemaid sugulaskeeli, võib arengut ’kinni võtma, haarama’ >
’algus’ pidada igati ootuspäraseks. Seejärel, tuginedes erinevate keelekorpuste andmetele, kirjeldame hakkama-verbi kujunemist alguse väljendajaks eesti
keeles ja esitame mitmete kirjalike allikate põhjal andmeid liivi keele akkõverbi tähenduste ning nende võimaliku arengu kohta.
2. Sõna hakkama päritolust ning algsest tähendusest

2.1. Balti laenu hüpotees ja selle probleemid
Eesti uue etümoloogiasõnaraamatu (EES) järgi on hakkama läänemeresoome või läänemeresoome-permi tüvi, mille vasteks liivi keeles on akkõ ’püüda, haarata’,1 vadja keeles hakata ’raiuda, lõhkuda; peksta’, soome keeles ha1
EES ei maini liivi keele puhul ’algama’ tähendust, mis on aga esitatud Lauri Kettuneni
(1938) sõnaraamatus ja mis tuleb esile ka liivikeelsetes tekstides (vt 4. osa).
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kata ’lüüa, peksta, taguda; toksida; raiuda; hakkida’. Vasted kaugemates sugulaskeeltes, nt ersa !akams ’taguma, koputama, kopsima’, on EES-is esitatud
küsimärgilistena. Mõned uurijad on aga juhtinud tähelepanu eesti hakkama
ja soome hakata selgelt erinevatele tähendustele ning seadnud nende tüvede
ühise päritolu kahtluse alla (nt Univere 1966: 114; Uibo 2010).
Kaisa Häkkinen peab võimalikuks, et läänemeresoome ja kaugemate sugulaskeelte ’lüüa, peksta’ tähendusega tüved on häälikuliselt ajendatud, kuid
samas ei takista ka miski soome ja vadja sõnu pidamast germaani laenudeks
(vrd rootsi hacka ja saksa hacken). Sel juhul on eesti ja liivi ’algama’ tähendusega sõnad mingit muud päritolu (Häkkinen 2004: 163). Uibo viimati esitatud
hüpoteesi järgi lähtubki eesti hakkama hoopis algbalti alusvormist *!"k- (Uibo
2010: 47). Tüve *!"k- esmane tähendus oli arvatavasti ’hüppama’, mis arenes edasi järgnevalt: ’kiirustama (midagi tegema)’ > ’alustama; algama’. Algse
’hüppama’ tähenduse on säilitanud leedu !ókti, läti !"kt on levinud ’algama’
tähenduses (Karulis 2001: 780; Uibo 2010: 47).
Küsimusi tekitab aga hakkama tähenduse areng eesti keeles, sest kui tõesti on tegu algbalti laenuga, peaks tähendus olema muutunud ebaloomulikult,
abstraktsest konkreetseks (’algama’ > ’haarama’). Uibo oletab, et ’haarama’
tähendus on kujunenud saksa keele eeskujul, sest saksa keeles on fangen ’haarama’ ja anfangen ’algama’ samatüvelised (Uibo 2010: 50). Teised algamist
märkivad verbid – algama ja ürgama – pole aga samasugust lisatähendust
omandanud ei eesti murretes ega lähemates sugulaskeeltes (vt SSA I, III; vt
ka VMS I, II; Wiedemann 1893: 1276/1412; Viitso, Ern!treits 2012).
Teine probleem on seotud laenamise ajaga. Ajaks, mil hakkama laenati
eesti keelde, pidi see verb algbalti keeles olema kasutusel juba ka ’algama’ tähenduses, sest eesti keelde tähendused ’hüppama’ ega ’kiirustama’ ei jõudnud.
Seetõttu tuleb verbi hakkama pidada suhteliselt hiliseks balti laenuks. See
aga muudab raskemaks sõna praeguse häälikulise kuju põhjendamise: pika
a ja üksikklusiiliga tüvest *!"k- on pärast laenamist saanud lühikese a ja geminaatklusiiliga tüvi (Uibo 2010: 47). Kui tegemist on hilise balti laenuga,
oli laenamise perioodil läänemeresoome algkeeles pikk a juba võimalik ning
ilmselget põhjust selle lühendamiseks laensõnas polnud.
Uibo (2010: 48) järgi on verbi hakkama tüve esialgseks kujuks h"ka-, mis
on tüve *!"k- täpne häälikuline vaste. Vokaali lühenemist ja klusiili gemineerumist põhjendab ta astmevaheldusega: kui kinnise silbi alguses üksikklusiilid
nõrgenesid ja kadusid, tekkis selles tüves vaheldus *h"ka- : *h"-. Keel aga ei
võtnud sellist astmevaheldustüüpi omaks ja tüve tugevdati nii, et see püsis ka
nõrgas astmes kahesilbilisena. Niisuguseid tüve tugevdamisi leidub a-tüveliste
verbide hulgas teisigi: oskama, vihkama, heiskama, hõiskama (Uibo 2010: 48).
Tüvevariant *h"ka- !"#$"%#&&'()*+($, haaga-) tuleb esile rannikumurdes:
haagama ’(kinni) haarama; püüdma; ahnitsema’ (Uibo 2010: 47; vt ka EMS
I: 45), ainult et sellel pole tähenduslikku kattuvust balti sõnaga, st puudub
’alguse’ tähendus. On ebausutav, et algne balti tüvekuju on säilinud ainult
sekundaarses, saksa keelest laenatud tähenduses.
Peale rannikumurde haagama-verbi ei näi eesti keeles olevat mingeid vihjeid hakkama oletatavale algkujule ega tüve tugevnemise protsessile. Ka vanades eestikeelsetes tekstides XVI–XVII sajandil esineb hakkama eranditult
(-.)/+*+,0"/&&(),1&,*+((+(+,12#%3+0&,%+4)3&&$/(5*))()%&,6,"#$"%#&&'()*+($,$2)+*$),
järjekindel vormi hack(a)- kasutus nii Georg Mülleril kui ka Heinrich Stahlil ei
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anna muid tõlgendusvõimalusi, vrd nt kohck ’kook’ Stahli grammatika sõnastikuosas (Stahl 1637: 82) või wagkuma ~ wahgku(ma) ’vaakuma’ tema kirikuraamatutes (VAKK). Samas, teised Uibo nimetatud tugevnenud tüvega sõnad
esinevad vanades tekstides veel peaaegu alati ilma klusiilita, nt wihawat ’vihkavad’ Mülleril ja Rossihniusel (Habicht jt 2000: 406; Kingisepp jt 2002: 420),
weehama ’vihkama’ Stahlil, ossama ’tabama’ Stahlil (VAKK). Tugevnenud tüvevariandid on vanades tekstides erandlikud: hoischkab ’hõiskab’ esineb ühel korral Mülleril ja osckap ’tabab’ ühel korral Stahlil (Habicht jt 2000: 82; VAKK).
Üksikklusiili püsimine teiste potentsiaalselt G : Ø astmevaheldusega
sõnade kõigis muutevormides (nt magama, jagama, vaga) vähendab veelgi
asenduse haagama > hakkama usutavust. Ootuspärasem oleks lihtsalt üksikklusiili püsimine: haagata : haagan, vrd koogata : koogan. Teine, samuti
ootuspärasem võimalus oleks geminaadi vaheldumine üksikklusiiliga (nagu
kiigata : kiikan), mis eeldaks ainult klusiili gemineerumist, aga mitte vokaali
lühenemist. Balti laenu hüpoteesi tõepärasust vähendab ka see, et hakkama
liivi vastet akkõ ’(kinni) haarama; algama’ tuleks pidada laenuks eesti keelest,
sest vokaali lühenemisele ja klusiili gemineerumisele selles tüves ei ole liivi
keele struktuurist lähtuvat seletust (vt Uibo 2010: 48).
2.2. h ja n vaheldus häälikuliselt ajendatud tüvedes
Eeltoodud kõhkluste ja küsitavuste kõrval on hakkama pidamisel balti laenuks vähemalt üks eelis: võimalus siduda põhjaeesti ja lõunaeesti ühesuguste
põhitähendustega sõnad hakkama ja nakkama. Nimelt, n võib olla algbalti
7#+'/*),3&*&&(),/&1&*$5*,!8)9",:;<;=,>?6@;AB,CD3&&(%5()*+,.22()/5,$+)*+3+4)ne on erinevates murrakutes küll üsna sage nähtus (vrd tõstma ~ nõstma,
putukad ~ mutukad, tikerberid ~ kikerberid), mida saab seletada nt assimilatsiooni, dissimilatsiooni või metateesiga, aga h ja n vahelduse põhjendamise
võimalikkuses on seni kaheldud (Univere 1966: 109; Uibo 2010: 45).
Uibo (2010: 45) esitab h ja n vahelduse ühe võimaliku näitena soome naakka ’hakk’ ja eesti hakk, mööndes siiski, et nende linnunimetuste põhjal ei saa
eriti midagi järeldada, kuna tegu võib olla onomatopoeetiliste sõnadega. Selliseid h ~ n vaheldusega onomatopoeetilisi sõnu näib aga läänemeresoome keeltes olevat veelgi. Näiteks võib eesti murretest leida ’luksuma’ vasted nõksma
ja hõksma (VMS II: 113, 734), eesti nurruda (murretes ka nurrada, vt VMS II:
108) üheks vasteks soome keeles on hyrrätä (SESS: 291). Wiedemanni sõnaraamatus on esitatud sõnaga napsama tähenduselt samased hapsma ja hapsahtama ’aplalt haarama’ (Wiedemann 1893: 43).
h ja n-i vaheldus ei ole maailma keeltes päris tundmatu. Seda esineb näiteks Põhja-Ameerikas (Botma 2004: 297). Niisuguse vahelduse eelduseks tundub olevat nasaliseeritud h "(+4&*"(5,/++(+*B,E+#$,E"$4&,!:;;>=,:F;G:FFA,12#gi on just larüngaalid peaaegu niisama altid nasaliseeruma kui vokaalidki, ja ta
kirjeldab mitut keelt, kus nasaliseeritud h põhjustab naabervokaali nasaliseerumist täpselt nagu tavapärased nasaalidki. Nasalisatsioon koartikulatsioonilise nähtusena on eesti keeles tavaline ja pole põhjust eitada ka nasaliseeritud
h võimalikkust nasaalide läheduses. Oletatavasti esines nasaliseeritud larüngaal kunagi ka onomatopoeetilistes sõnades (mis võivad olla häälikuliselt
erandlikud) ning teisenes hiljem, sõnatähenduste abstraktsemaks muutumisel, keeles tähendusi eristavaks lähedaseks häälikuks, st kas nasaaliks n või
tavaliseks h-ks.
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Löömist, peksmist, murdmist, lõikamist, hakkimist, aga ka paiskumist,
heitmist jms tähistavad verbid on keeltes sageli onomatopoeetilised ja nende
ühist päritolu pole põhjust otsida isegi siis, kui sõnad on erinevates keeltes
väga sarnased (Campbell 2003: 272–273). Kõige tõenäolisemalt on hakkama
~ nakkama häälikuliselt ajendatud läänemeresoome (või veel vanem) tüvi.
Soome hakata võimalikku onomatopoeetilisust on maininud ka Eino Koponen
(1999: 516) ja Kaisa Häkkinen (2004: 163).
2.3. Hakkama ~ nakkama algne tähendus
Häälikute h ja n vaheldumise võimalus ning hakkama ~ nakkama tüve võimalik onomatopoeetiline päritolu ei kaota läänemeresoome samatüveliste verbide
tähenduserinevusi, küll aga aitab see näha ühisosa esmapilgul teineteisest
kaugel tunduvate tähenduste vahel. Eesti hakkama ja nakkama oletatava algse tähenduse sarnasus on kergesti hoomatav, vrd hakkama ’haarama, kinni
võtma’ ja nakkama ’külge hakkama, kleepuma’ (Univere 1966: 113). Teatava
ühisosa leiab ka soome verbiga hakata ’lööma, peksma, taguma jne’ ja isegi
verbiga nakata ’viskama, heitma’, sest mingit tüüpi kontakti – kontakti saavutamist või sellest vabanemist – eeldavad kõik eelmainitud tegevused. Kõnekas on ka asjaolu, et üks ja seesama verb võib väljendada mõlemat. Näiteks
verbi näkkama ’õnge hakkama’ on eesti murretest üles märgitud muuhulgas
tähenduses ’lööma’ (vt VMS II: 120), kusjuures seda on peetud häälikuliselt
ajendatud tüveks (EES: 327). Vadja keeles on verbi napata põhitähendustena
välja toodud nii ’haarama’ kui ka ’lööma’ (vt VKS: 795). Ka eesti napsama tähendusteks on märgitud ’haarama; (kergelt) lööma’ (EKSS).
Häälikuline ajendatus aitab siinkohal seletada seda, miks sugulaskeeltes
on pealtnäha sarnastel tüvedel mõnevõrra erinev tähendus: nii asjast kinnihakkamisel kui ka sellest äkitselt lahtilaskmisel võib kosta üsna sarnaselt
kõlav heli. Kui üks keel on lähtunud ühest ja teine teisest tähenduspotentsiaalist, ongi lõpptulemus erinev. Sarnase heli tekkimisega võib põhjendada ka
seda, miks nii kontakti saavutamise kui ka sellest vabanemise märkimiseks
on kasutusel vaid üks verb (vt ülalt).
Eeltoodud kaalutlustest tulenevalt ning võttes arvesse ka h ja n-i varieerumise võimalust, saab hakk- ~ nakk-häälest lähtuvatel verbitüvedel eristada
kolme põhilist arengusuunda:
1.

2.

3.

> ’ k i n n i v õ t m a, h a a r a m a ( m i l l e s t k i)’
(> ’külge hakkama, kleepuma’)
> ’alustama’
tähtsustub asendi või seisundi muutuse/
tegevuse algus
> tulevik
tähtsustub algusele järgnev tegevus
> ’ k i n n i v õ t m a ~ l a h t i l a s k m a’
> ’lööma, peksma jne’
täpsustub tegevuse laad: ühekordne või
korduv lühiajalise kontakti tekkimine
subjekti ja tegevusobjekti vahel
> ’ l a h t i l a s k m a’
> ’heitma, viskama’
täpsustub tegevuse laad: kontakt tegevusobjektiga katkeb äkiliselt, hoogu andes

Välja toodud kolm rühma on eristatud kontakti saavutamise / kontaktist
vabanemise alusel. Nagu ilmneb, on kõige suurem edasine grammatisatsioo634

nipotentsiaal esimesse rühma kuuluvatel verbidel, mis eeldavad kontakti tekkimist ja selle püsimist. Nimetatud rühma kuuluvad ka eesti hakkama- ja liivi
akkõ-verb. 3. osas on kõnealust arengut täpsemini vaadeldud ja selgitatud.
3. Tähendusahel ’(kinni) võtma, haarama’ > ’algama’ > (tulevik)
soome-ugri keeltes
Tähenduse poole pealt ei raskenda miski arengu ’kinni võtma, haarama’ > ’algama’ postuleerimist eesti hakkama- ja liivi akkõ-verbile, kuid ka nende n-ilistele vastetele (lõunaeesti nakkama ja salatsiliivi nakk). Eesti hakkama ja liivi
akkõ korral on sellist tähenduse arengut (konkreetsemast abstraktsemaks)
varem kirjeldanud nt Aili Univere (1966: 113) ja Lauri Hakulinen (1949: 197).
Helle Metslang (2006: 719) on näidanud verbi hakkama edasist arengutendentsi tuleviku abiverbi suunas. Nagu järgnev ülevaade näitab, on seesugune
tähenduse areng (vähemasti soome-ugri keeltes) igati ootuspärane.
Soome keeles on alguse märkimiseks kasutusel verb ruveta, millel on vasted ka isuri, karjala, lüüdi ja vepsa keeles. SSA kohaselt on ruveta lähtunud
tähendusest ’kinni võtma, haarama; nakkama; asetuma’ (SSA II: 130), st läbinud just niisuguse tähendusmuutuse, nagu oletame eesti hakkama ja liivi
akkõ puhul. Ka verbi tarttua, mille algne ning ühtlasi ka põhitähendus on
’kinni hakata, haarata’, on soome murretest, karjala ja lüüdi keelest üles kirjutatud tähenduses ’algama’ (Saukkonen 1965: 90). Lähisugukeeltest on veel
tõdetud soome ryhtyä ja karjala ryyhtyö tähenduse arengut ’kinni hakata, haarata’ > ’alata’, kusjuures on arvatud, et algselt on tegemist deskriptiivse tüvega (SSA III: 116; Hakulinen 1949: 198). Häälikulist ajendatust eeldame ka
eesti hakkama ja liivi akkõ puhul (vt 2.3).
Ülalmainitud verbe (ruveta, ryhtyä, tarttua, hakkama ja akkõ) ühendab
lisaks sarnasele tähendusmuutusele ka see, et neid tarvitatakse koos kohakäänete ja maH)3'3)$))0)%&I2 vt näited 1 ja 2 ning täpsemat kirjeldust 4. osast.
(1) a¨kk»˝n kurèn säªlg»˝ un viºsk»˝n kurè m¶!’ (Kettunen 1925: 47)
’hakanud kuradi selga ja visanud kuradi maha’
(2) ...tõusin ja hakkasin uuesti prokuratuuri poole sammuma. (ILU)

Läänemeresoome keelte kohta on täheldatud, et liikumist väljendavad verbid (minema, käima jne) omandavad maH)3'3)$))0)%&,/"49)3++#5J+*,*&%+(),K&(guse’ tähenduse (vt Saukkonen 1965: 60). Ka verbide ruveta, ryhtyä, tarttua,
hakkama ja akkõ ’alguse’ tähendus on kujunenud just seoses maH)3'3)$))0)%&,
(vt Univere 1966: 113; Saukkonen 1965: 89–91). Nende verbide kasutamist nii
maH)3'3)$))0),/5),/&,*553&/223+$+%&,7D.1+3J&9,&*1&"(5I,+$,159&,&(%*+*,$2.+3duses ’kinni võtma, haarama’ sisaldub mingi objekti suunas liikumine. Vahel
on ’alguse’ tähenduse kujunemist ning maH)3'3)$))0)%&,/"49)3++#54)*$,*+(+$&tud ka tähenduse ’kuhugi asetuma, asuma’ kaudu, nt ruveta verbi puhul: ruveta makuulle või makaamaan ’asetuma v asuma lamama v magama’ (Häkkinen
2004). Helle Metslang (1994: 166–167) on arengut ’kinni võtma, haarama’ >
’algama’ vaadelnud kui latiivsuse säilimise pinnalt lähtunud metafoorset üle2
Nimetame käesolevas kirjutises ma- ja daH)3'3)$))0)J+/*, /&, $+)*$+, (223+4+#+*""4+,
/++($+,0&*$&0&)J,)3'3)$))0+B
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kannet suunal objekt > protsess. Kontakti saavutamine või tegevusse sisenemine loob aga soodsa pinnase ’alguse’ tähenduse kujunemiseks ning see omakorda võib viia tulevikulise tegevuse endani, mil tegevuse alguse märkimine jääb
juba tagaplaanile.
Kaugemates sugulaskeeltes on näiteid ka algselt ’kinni võtma, haarama’
tähendusega verbide edasisest arengust tuleviku abiverbideks. Komi keeles
on liitfutuurumina kirjeldatud abiverbist kut-,1&,7+&0+#9),)3'3)$))0)*$,/""*3+vat konstruktsiooni ning verbile kutny on esitatud järgmine grammatisatsiooniahel: ’kinni võtma’ > ’(millegagi) alustama’ > tulevik (Bartens 2000: 215).
Ungari keeles on sarnase arengu läbi teinud tuleviku abiverbina funktsioneeriv fog, mansi keeles aga pömt-, mis võib samuti talitleda tuleviku abiverbina
(Majtinskaja 1979: 65), näiteid on teisigi (vt ka Tauli 1966: 80). Eelnimetatud
juhtude kõrval sobib vaadelda veel eesti võtma- ja vadja võttaa-verbi, mis ahelverbis võivad väljendada ’alguse’ tähendust, kuid teinekord funktsioneerida
lausa tuleviku abiverbi laadselt, vt lauset 3 (Majtinskaja 1979: 67; Heinsoo
2010).
(3) Agga sinna mo poiokenne woid kül ni kaua ellada, et sa nääd ja maitsed sedda
wilja, mis sinno nored ouna puud wötwad kanda. (VAKK, Luce 1807, 9)

Omaette küsimus on siiski see, mil määral saab ülalnimetatud verbe käsitleda täieõiguslike abiverbidena (vt abiverbide kriteeriumide kohta nt Heine
1993), ja kuivõrd obligatoorne on nende kasutamine tuleviku väljendamisel
(vt nt Dahl 2000). Tuleviku abiverbide kujunemine ning staatus soome-ugri
keeltes nõuab aga eraldi tähelepanu, mis selle artikli raamidesse ei mahu.
4. Eesti hakkama ja kuraliivi akkõ
Järgnevalt vaatleme lähemalt eesti hakkama ja liivi akkõ kasutamist ning võimalikku arengut peamiselt kirjalike allikate põhjal. Võrdluseks esitame andmeid ka eesti nakkama ja salatsiliivi nakk kohta. Eesti keele materjal pärineb
korpustest: XVII sajandist kuni XIX sajandi keskpaigani Tartu Ülikooli vana
kirjakeele korpusest (VAKK), XX sajandi viimase kümnendi kohta eesti kirjakeele koondkorpusest (EKK) ja XX sajandi kohta morfoloogiliselt ühestatud
korpusest (MÜK). Liivi keele andmed on kogutud XIX–XX sajandil ilmunud
kirjalikest allikatest: Anders Johan Sjögreni liivi keele grammatikast koos
lausenäidetega (1861), Matteuse Evangeeliumist (Püwa Matt… 1880), neljast
tekstikogumikust (Kettunen 1925; Setälä 1953; Mägiste 1964; Suhonen 1975),
Markuse Evangeeliumist (!T 1942), Kï!rli Stalte aabitsast (2011), kuid ka mõningatelt eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis3 säilitatavatelt lindistustelt.
Eesti keele kohta on eespool loetletud korpustest kokku kogutud kõik juhud, mil verb hakkama, +*)3+*, '3))$*+*, 0"#4)*=, /"//5, <<LF, +*)3+4)*15.$5B,
Samal viisil on kogutud materjali ka lõunaeesti nakkama kohta, mida leidus
korpustes kokku 144 korral. Samuti on ülalnimetatud liivikeelsetest allikatest
välja otsitud kõik verbi akkõ sisaldavad laused: kokku 93 lauset. Salatsiliivi
näited verbi nakk kohta pärinevad Sjögrenilt (1861). Võtsime vaatluse alla
ainult need näited, kus hakkama oli põhiverb, mistõttu ei sisalda meie and3

http://www.murre.ut.ee (24. VI 2014).
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mestik juhte, kus hakkama,"3,&.+(0+#9)*,)3'3))$3+,/"47"3+3$,!3$,võib sadama hakata, ei oska sellega midagi peale hakata, saab oma tööga hakkama) või
näiteks nimisõnaline tuletis – hakkaja.
4.1. Eesti hakkama
Verbi hakkama leidub eesti vanas kirjakeeles alates Georg Mülleri jutlustest
(VAKK, Müller 1601). Tabel 1 annab ülevaate hakkama-verbi esinemise kohta eri tarindites XVII sajandist kuni XX sajandini. Eristatud on ’alguse’ ja
’haaramise’ tähendusi, mis tõusevad eesti keele hakkama-verbi puhul kõige
selgemini esile. Lisaks esinemiste üldsagedusele vastava sajandi materjalis
on tabelisse märgitud ka eri tarindite ja tähenduste protsentuaalne jaotus iga
sajandi piires.
T a b e l 1.
Verbi hakkama esinemine eri konstruktsioonides
sajandite lõikes
Tarindi tüüp
lihtpredikaat

Tähendus

’kinni võtma, haarama’
’algama/alustama’
ühendverbi osa ’kinni võtma, haarama’
’algama/alustama’
ahelverb
’algama/alustama’
Kokku

XVII saj

XVIII saj

14 (25,5 %)
3 (5,4 %)
29 (52,7 %)
–
9 (16,4 %)
55 (100 %)

14 (3,7 %)
20 (5,2 %)
54 (14,2 %)
–
293 (76,9 %)
381 (100 %)

XIX saj
20 (6,7 %)
23 (7,8 %)
10 (3,4 %)
3 (1,0 %)
241 (81,1 %)
297 (100 %)

XX saj
3 (0,7 %)
30 (6,9 %)
7 (1,6 %)
5 (1,1 %)
390 (89,7 %)
435 (100 %)

Nagu tabelist 1 nähtub, on XVII sajandil hakkama ülekaalukalt kasutusel ’haaramise’ tähenduses. XVII sajandi andmed hakkama kohta pärinevad
vaid kolmelt autorilt: 12 kasutusjuhtu Georg Müllerilt, 41 Heinrich Stahlilt ja
kaks Christoph Blumelt – ning vaid Stahl kasutab verbi hakkama ahelverbis
alguse väljendajana. Külli Habicht jt (2000) märgivad, et Mülleri tekstides ei
leidu seda sõna kordagi lihtverbina, vaid üksnes ühendverbi koosseisus: kinni
hakkama ’kinni võtma, kinni haarama’ ja ümber hakkama ’ümbert võtma’. Ka
teised XVII sajandi autorid kasutavad verbi hakkama peamiselt ’haaramise’
tähenduses ning see võib esineda ühendverbis või ka lihtverbina koos eri käänetes objektidega, nagu näidetes 4 ja 5 (objektil joon all), aga ka ilma objektita,
nagu näites 6, või kinnihaaratavat kohta tähistava kohamäärusega.
(4) Wataket münno kehdt ninck münno jallat minna ollen issi hackaket münd
ninck katzket sest öhel Waimul ep olle mitte Leeha ninck Luhdt....
(VAKK, Stahl 1641, 412)
(5) Öigkenda oma kehje welja ninck hacka keick mea temmal on mis keltip temma sahp sünd erraneedma ninck teotama. (VAKK, Stahl 1641, 298)
(6) ...neile ommat kehdt ninck ep hackawat mitte jallat ommat neile ninck ep
keiwat mitte ninck ep rehckwat mitte lebbi omma kaila.
(VAKK, Stahl 1641, 200)
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Üldjoontes võiks kõik näidetes 4–6 esitatud kasutused liigitada tähenduse ’haarama, kinni võtma’ alla. Siiski võib mõnel juhul kontekst võimaldada
ka pisut teistsuguse tähendusvarjundiga tõlgendust. Näiteks lauses 4 võiks
hakkama tähenduseks olla ka ’puutuma, puudutama’ ning järgnevas lauses
7 ’kinni püüdma, tabama’. Selliseid tähendusi on leitud ka verbi liivikeelsetel
vastetel, kus need ka selgemini esile tulevad (vt 4.2).
(7) ...Jum~al on temma perrale jetnut hajaket tagka ninck hackaket temma wotket temma hinge kinni ninck kisckoket temma katki sest sehl ep olle mitte üx
errapehstaja. (VAKK, Stahl 1638, 192)

Tähendus ’algama, alustama’ leidub esimesena Stahlil, kellel verbide anfahen ja angreiffen vasteks on hackama ning verbil anheben vasteks hackma (vt
Stahl 1637). Lihtpredikaadis algust tähistavana tarvitab verbi hakkama kahel
korral Stahl (sama lause kordus eri väljaannetes) ning ühel korral Christoph
Blume (näide 8).
(8) ...ninda hakkap töine Tük JSsast nink Emmast.... (VAKK, Blume 1662, 33)

Ahelverbis alguse väljendajana, nagu näites 9, kasutab seda XVII sajandil
ainult Heinrich Stahl (üheksal korral).
(9) Ninck se surnut öigkendas hend ülles ninck hackas rehckma.... (VAKK, Stahl
1638, 127)

XVII sajandil märgib ahelverbis algust tüüpiliselt hoopis verb algama, sh
Stahlil. Ka Müller ja Blume eelistavad verbi algama, nagu lauses 10:
(10) Kuÿ nüith Iumal næmat nÿ pea eb mitte taha awitada, sÿß algkwat næmat
abbÿ ninck nouwo otzida.... (VAKK, Müller 1605, 9)

Verb nakkama seevastu esineb XVII sajandi tekstides valdavalt just ’alguse’ tähenduses ja nii kasutab seda ka Stahl, kelle tekstides esineb nakkama
vaid maH)3'3)$))0)%&,$&#)3J)*B,MD53&++*$),$&5*$&%&,N"&O.)4,P"**).3)5*,/&*5tab üksikutel juhtudel verbi ka ühendverbis ’haaramise’ tähenduses. ’Alguse’
tähendus jääb nakkama kasutuses kirjalikes tekstides väga tugevalt domineerima ka XVIII ja XIX sajandil.
XVIII sajandil aga on olukord nagu ümberpööratud: verb algama on ahelverbidest täielikult kadunud ja selle asemele on tulnud hakkama. Lisaks esineb hakkama ahelverbis alguse väljendajana juba oluliselt sagedamini kui
’haaramise’ tähenduses. Raske on öelda, mis võiks olla sellise muutuse põhjuseks. See võib tuleneda asjaolust, et andmed pärinevad vaid kolmelt autorilt ja seetõttu on autorite keelekasutuse eripärad võinud tulemusi mõjutada.
Ühendverbide sagedase kasutuse põhjusena XVII sajandil ei saa välistada ka
saksa keele mõju (vt nt Hasselblatt 1990).
Hoolimata ’alguse’ tähenduses kasutuse olulisest sagenemisest, ’haaramise’ tähenduses kasutus siiski jätkub ning on küllalt mitmekesine: XVIII sajandil sagenevad kohamäärust sisaldavad ’haaramise’ tähenduses tarindid, kus
hakkama, +*)3+9, 7+&4)*+($, -.+3J0+#9)*, /""*, &'/*&&(&J0+#9)%&, kinni, nagu
näites 11, üksikutel juhtudel aga ka lihtverbina.
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(11) Ning kui temma liggi läks hakkas temma Pusarki kinni ja Kandjad seisid.
(VAKK, UT 1715, lk 7:14)

Järgnevatel sajanditel kasutatakse verbi hakkama ahelverbis alguse väljendajana üha enam. XIX sajandil lisandub ka uusi algust väljendavaid tarindeid, nagu hakkama + Ntranslatiiv, mida illustreerib näide 12, ning ’algama/
alustama’ tähenduses kasutatav peale hakkama, nagu näites 13.
(12) ...kes pärast õppimise aja lõpetamist [---] naabri mõisas walitsejaks hakkas.
(EKK, ILU 1890)
(13) ...maenitses meid, et meie sedda Uut aastad mitte jälle selle wanna öppind
wisi järrel, mängi- ja tantsoga peäle ei hakkaks. (VAKK, Kersten 1847, 14)

Lisaks XVIII sajandil sagedastele algust väljendavatele tarinditele, mis
sisaldavad partitiivi käändes objekti, nt ametit/riidu/sõda hakkama, leidub
XIX sajandi materjalis ka allatiivis määrust sisaldavaid tarindeid, millest tööle hakkama esineb ka tänapäeva eesti keeles.
Seejuures esineb XIX sajandi materjalis ka näiteid, mille puhul on raske
otsustada, kas autor on kasutanud verbi hakkama ’alguse’ või ’haaramise, kinni võtmise’ tähenduses, nagu näidetes 14 ja 15.
(14) Sest se haigus hakkab wägga kergest, keigest tühhisest asjast, ning on wägga raske kautada. (VAKK, Jordan 1840, 931)
(15) See on: ollid parrajaste waenlase peäle minnemas, ja temma peäle hakkamas, ning näitsid elewantidele wina, mis pärrast kui palka meleheaks pidid
sama, kui lahhingis julged ja wahwad piddid ollema.
(VAKK, Masing 1818, 95)

Tõenäoliselt väljendab näide 14 ’algust’, kuid võimatu ei ole ka ’külge hakkamise’ tähendus ning see näitab hästi nende kahe tähenduse tihedat seotust.
Näites 15 aga väljendub ilmselt üks ’haaramise’ tähenduse variantidest, kus
oluline on kontakti saavutamine, kuid hakkama võib selles lauses tähistada
ka ’algust’.
Viimase vaadeldud perioodi – XX sajandi – materjalis leidub ’kinni võtma, haarama’ tähendust verbi hakkama kasutuses hoopis harva. See esineb
peamiselt kinnistunud ühendites, nagu vastu hakkama või silma hakkama.
Lisandunud on aga veel üks ’alguse’ tähendust väljendav tarind: adessiivis
tegevussubjekti sisaldav kogejalause, nagu näites 16.
(16) Mul hakkas äkki väga kurb iseenda pärast. (MÜK, ILU)

4.2. Kuraliivi akkõ
Eesti hakkama-verbile leidub vaste nii kuraliivi kui ka salatsiliivi keeles
(K INF akkõ : SG3 akºub, S INF akk : SG3 akub). Üksnes salatsiliivi keelest on üles
märgitud verb nakk, mis on seostatav verbiga nakkama (vt 4.1). Siinne osa
keskendub kuraliivi verbile akkõ, mida vaadeldava materjali hulgas esines 93
korda. Kuna põhiosas on analüüsiks kogutud materjal kirja pandud aastatel
1846–1942, st umbes ühe sajandi vältel, ei ole võimalik näidata pikemaajalist
arengut, pealegi on akkõ-verbi sisaldavate lausete hulk võrdlemisi väike.
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Tabelis 2 on esinemused liigitatud tarindi tüübi alusel (lihtpredikaat,
ühend- või väljendverb ja ahelverb), tuues sealjuures välja esilekerkiva tähenduse ning esinemisjuhud nii arvuliselt kui ka protsentuaalselt.
T a b e l 2.
Verb akkõ liivi keeles
Tarindi tüüp
lihtpredikaat
akkõ
akkõ
akkõ
ühend- või väljendverbi osa
vizzõ akkõ
immõr akkõ
vizzõ akkõ
j#rõ akkõ
t$e j#rõ akkõ
ahelverb
akkõ + ma-inf
akkõ + da-inf
Kokku

Tähendus

XIX saj II pool – XX saj

’kinni võtta, haarata’
’püüda’
’puudutada’

17 (18,3 %)
5 (5,4 %)
2 (2,2 %)

’kinni võtta, haarata’
’ümbert kinni hakata’
’kinni jääda, kleepuda’
’kinni võtta, haarata’
’töö juurde asuda’

31 (33,3 %)
4 (4,3 %)
2 (2,2 %)
1 (1 %)
1 (1 %)

’algus’
’algus’

28 (30,1 %)
2 (2,2 %)
93 (100 %)

Tabelist 2 nähtub, et kõige sagedamini tuleb esile akkõ tähendus ’kinni
võtta, haarata’: 17 korral akkõ esinemisel lihtpredikaadis, näide 17, ning 32
korral akkõ,+*)3+4)*+(,/""*,&'/*&&(&J0+#9)%&,vizzõ ’kinni’ või j#rõ ’juurde’, vt
näidet 18.
(17) ni tam’ akk!n täm’m"n kurk (Setälä 1953: 93)
’nüüd ta on hakanud talle kurku (kinni)’
(18) ast"n #KQ,*)+,/5(J)R,9"/$n sälg" un akk!n sie neitst"n ib%k!iz vi’zz! (Setälä
1953: 80)
’astunud ise selle kuldse soku selga ja võtnud selle tüdruku juustest kinni’

Lihtpredikaadina esinedes väljendab akkõ ka tähendust ’püüda, tabada’
(viiel korral) või ’puudutada’ (kahel korral). Neil juhtudel on tegevusobjekt
esindatud grammatilises käändes (vt $d $r ’ühe hiire’ lauses 19), kuid vastavat
tõlgendust toetab ka kontekst. Kui akkõ üksi väljendab ’kinni võtmist, haaramist’, siis tavapäraselt on koht märgitud kohakäändes ning lauses on väljendatud ka patsient daativis (täm’m%n ’tal’ lauses 17); kõige tugevamini kerkib
esile ’kuhugi külge hakkamise’ tähendus. Siiski ei ole alati kerge teha vahet
tähendustel ’püüda’, ’puudutada’ ning ’kinni võtta, haarata, külge hakata’,
kuid võrreldes eesti keele hakkama-verbiga, tuleb tähendus ’püüda’ selgemini
esile (vrd 4.1), ka sõnaraamatus (Viitso, Ern!treits 2012) on see eraldi sõnaartiklina välja toodud.
(19) siz ma ak"b sinnõn jeg$ pºäva #d #r (Stalte 2011: 95)
’siis ma püüan sulle iga päev ühe hiire’
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Lausete 17 ja 18 võrdlus annab tunnistust sellest, et akkõ ja vizzõ akkõ kasutamisel ei pruugi märgatavat tähendusvahet esile tulla, vizzõ tõttu võib üksnes ’kinni (võtmise, püüdmise, haaramise)’ tähendus tugevamini esile tõusta,
vt lauset 20. Seda näib tõendavat ka asjaolu, et just vizzõ akkõ ilmneb muuhulgas ’kinni jäämise, kleepumise’ tähenduses, vt lauset 21. Peale vizzõ akkõ saab
ühendverbiks lugeda veel immõr akkõ ’ümbert kinni hakata’ ja j#rõ akkõ, mis
samuti väljendavad ’kinni võtmist, haaramist’.
!:;A,,53,$&,$+)KQ,akk!n sie piÉn’ vi’zz! un v#nd ait" (Setälä 1953: 134)
’ja ta taas on võtnud selle koera kinni ja viinud aita’
(21) siz nänŸt teì laçigàlD vel / neìßkku alg»! akk»!g»!D #’t-tuoiz j%r vi’zz»! (Suhonen
1975: 31)
’siis need [lestad] pandi veel laiali, nii et need ei jääks teineteise külge kinni’

Salatsiliivi keelest kogutud lausenäidete hulgas esineb tähenduses ’kinni
võtma, haarama’ ka verb nakk !/&,7#+'/*)()3+,sanakk), mis seostub nii häälikuliselt kujult kui ka tähenduste poolest eesti nakkama-verbiga. Kui aga
eesti nakkama domineeris XVII–XIX sajandil ’alguse’ tähenduses ning tähendus ’haarama’ oli pigem marginaalne (vt eespool 4.1), siis XIX sajandi keskel
Sjögreni kirjapandud lausenäited (Sjögren 1861) väljendavad ennekõike ’(kuskilt) kinni võtmist, haaramist’. Salatsiliivi sõnaraamatus on verbil nakk esitatud ka tähendus ’algama’ (Winkler, Pajusalu 2009: 129).
Kuraliivi materjali hulgast tuleb välja kasutusi, mida võib pidada üleminekujuhtudeks tähenduste ’kinni võtta, haarata’ ja ’algus’ vahel. Näiteks
t$e j#rõ akkõ ’töö juurde asuda’ (vt tabelit 2) annab tunnistust metafoorsest
ülekandest objekt > protsess ning on kõrvutatav seletusega verbi ruveta ’alguse’ tähenduse tekkimise kohta ’asetuda, asuma’ tähenduse kaudu (vt 3. osa).
Ühendverbi j#rõ akkõ leidus materjalis korra ka ’kinni võtmise, haaramise’
tähenduses.
Verbiga akkõ väljendatakse liivi keeles ka ’algust’ (näiteid kokku 30). Analüüsitud andmed näitavad, et ’alguse’ tähendus pole levinud üksnes K%olkas,
nagu vahel väidetud (vt Kettunen 1938), vaid ka mujal: keelematerjali seast
tuleb välja esinemusi teistestki rannaküladest, nagu Ir&lt, Kuo!trõgist, Vaidelt, Pizast; sealjuures pärinevad näited erinevatest allikatest ja aegadest.
Verbiga akkõ seostatav ’alguse’ tähendus kerkib esile ahelverbis ning ennekõike ma-)3'3)$))0)%&, *+"*+*, !:F, 15.5(, S;H*$AI, /5)J, (+)J59, *))*/), -/*)/5)J,
(kokku kaks) daH)3'3)$))0*+)J, /&*5$5*), !4D3)3%&*+(+, 0&#)++#54)*+(+, "3, "*5tanud ka Saukkonen 1965: 92), vt lauseid 22 ja 23. Võimalik, et tegemist on
lihtsalt eksimusega või hoopis analoogiaga. Nimelt on teinegi algust märkiv
verb irgõ, mis erinevalt akkõ-verbist nõuab enda järel aga daH)3'3)$))0)I, 0$,
lauset 24.
(22) ni $¨t nei k!giÉn lºän»"t á ku vanàmì ‡ez á ak̀k»!n vä’zz»!m (Kettunen 1925: 76)
’nüüd on [nad] nii kaugele läinud, et vanamees hakanud väsima’
(23) tu '` g"l sa’dd"n jou’g" un akk!n ¶ ivàks lºä’d! j(’dspedÍ" (Setälä 1953: 61)
’tungal sadanud jõkke ja hakanud vooluga edasi minema’
(24) ja oppijid ºyrgist riekkõ lºäds pº2/)Q),katkõ (!T 1942, Mark 02:23)
’tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma’
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Tegelikult ongi irgõ kõige tavalisem algust väljendav verb liivi keeles. Seda
näitab ka võrdluseks kogutud materjal: kui verbi akkõ leidus kogu analüüsitava materjali hulgas 93 korda, siis verbi irgõ kohta oli näiteid kokku 246.
Neist enamikul juhtudest (237/246) esines irgõ ahelverbis ning märkis algust,
vt lauset 24; ülejäänud üheksal juhul väljendas irgõ samuti algust, kuid lihtpredikaadina, vt lauset 25.
(25) ku nurmv#)a um va)mõz ja n#tõd, siz #rgõb *)%Q,!C$&($+,:;<<=,>>A
’kui põlluvili on valmis ja niidetud, siis algab sügis’

Materjalist ilmnebki, et erinevalt eesti keele hakkama-verbist ei ole akkõ
lihtpredikaadis tarvitusel alguse märkimiseks (vt 4.1). Selle asemel võib olla
kasutusel irgõ, kuid seegi ei paista väga sage olevat: kogutud näidete seas oli
ainult üheksa juhtu 246-st. See on põhjendatav asjaoluga, et on mitmeid muid
võimalusi alguse väljendamiseks, kuid neid siinkohal ei käsitleta.
4.3. Arutelu
Osadest 4.1 ja 4.2 nähtus, et eesti keele hakkama-verb väljendab sagedamini
algust, seda nii liht- kui ka liitpredikaadis, liivi keele akkõ aga on seostatav
pigem ’kinni võtma, haarama’ või teiste sellega lähedalt seotud tähendustega.
Liivi keeles tulevad ka selgemini esile erinevad haaramisega seotud tähendused, nagu ’puutuma’ ja ’kinni püüdma, tabama’, mis eesti keeles nii selgesti ei
eristu. Sellest võib järeldada, et eesti ja liivi keeles on nende verbide tähenduse areng läinud mõnevõrra erinevat teed.
Eesti ja liivi keele materjali analüüs annab alust arvata, et vanimateks tähendusteks võiks ikkagi pidada ’kinni võtma, haarama’. Eelkõige just liivi keele andmed toetavad seisukohta, et ’kinni võtma, haarama’ tähendus on siiski
olnud ’algama, alustama’ tähendusest varasem. Siiski näitavad ka eesti vana
kirjakeele andmed, et kõige varasemates allikates, kus verbi hakkama leida
võib, on see ülekaalukalt kasutusel just ’kinni võtma, haarama’ tähenduses.
Nagu artikli 3. osas näitasime, on ’haaramise’ tähendusest ’alguse’ tähenduse
kujunemine soome-ugri keeltes tavaline. Eesti keele kirjalike allikate põhjal
võiks oletada, et eesti hakkama ’alguse’ tähendus on kujunenud ’haarama,
kinni võtma’ tähendusest. Liivi keeles, kus verbi kasutus ’alguse’ tähenduses on vähem levinud, on seevastu toimunud leksikaalsema ’haarama, kinni
võtma’ tähenduse laienemine ja mõningane diferentseerumine. Nagu ka eesti
keele näidetest selgus, võib verb kontekstist sõltuvalt saada põhitähendusest
pisut erineva tõlgenduse, võimaldades põhitähenduse samaaegset laienemist
eri suundades. Niisugust algse tähenduse paralleelset muutumist eri suundades on täheldatud isegi grammatiliste tähenduste arengu juures (Bisang 2008:
17).
Liivi keele materjal näib ühtlasi osutavat asjaolule, et ’kinni võtmise, haaramise’ väljendamiseks on akkõ ning vizzõ akkõ siiski vanimad ja põhilisemad
võimalused. Näiteks Eemil Setälä (1953) kogutud keelenäidete hulgas, mis
pärinevad aastaist 1888 ning 1912, verbe võttõ ’võtta’ ja vizzõ võttõ ’kinni võtta’
peaaegu ei leidu. Küll aga esinevad mõlemad ’kinni võtmise’ tähenduses Markuse Evangeeliumis (!T). Ka XVII sajandi eesti keele allikais on just hakkama
peamiseks ’haaramise’ tähenduse väljendajaks. Ühendverb kinni võtma on sel
ajal kasutusel pigem tähenduses ’kinni püüdma, vangistama’. Verb haarama
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ilmub kirjalikesse tekstidesse esmakordselt alles XVIII sajandil ja esineb kuni
XX sajandi alguseni väga harva.
Võrdlus näitab, et aja jooksul on eesti hakkama-verbi kõige sagedasemaks
funktsiooniks kujunenud alguse väljendamine. Liivi keele materjal, mis pärineb põhiosas XIX sajandi lõpust ja XX sajandist, näitab aga ’kinni võtma,
haarama’ tähenduse ning sellega lähedalt seotud tähenduste tavalisust, kuigi
verbil akkõ on ka alguse väljendamise funktsioon.
Eesti keeles on ’alguse’ tähendust juba varaseimatest kirjalikest allikatest peale väljendatud mitme erineva verbi hakkama sisaldava tarindiga ning
nii ’alguse’ tähenduses kasutuse sagedus üldiselt kui ka algust märkivate eri
tarindite hulk on sajandite jooksul aina suurenenud. Piirangud kasutuskontekstile peaaegu puuduvad: nagu eespool esitatud näidetest näha oli, võib hakkama eesti keeles väljendada nii tahtelist kui ka mittetahtelist algust ning
tegevussubjektiks võib olla ka elutu asi. Piret Piiroja (2010) on näidanud, et
tegevussubjekt võib olla ka abstraktsem, näiteks meeleseisund, nagu viha, või
omadus, nagu kahvatus. Verbi hakkama laialdased kasutusvõimalused alguse
väljendamisel viitavad selle verbi grammatiseerumisele alguse väljendajana
(vt Heine 1993: 59–60; Heine, Kuteva 2002: 2–3).
Kõrvuti hakkama suurenenud esinemissagedusega alguse väljendajana on
vähenenud alternatiivsete algust märkivate keelendite kasutus: verb algama
kadus maH)3'3)$))0)%&, $&#)3J)*$, TUVV, *&1&3J), 12#+(, 3)3%, /&, &(%5*$, 02(1+3J&nud verb ürgama, mida vanas kirjakeeles mõnel korral esines, on tänapäevaks
sama hästi kui kadunud. Liivi keeles, kus akkõ alguse väljendajana nii levinud
ei ole, on aga verb irgõ säilinud. Seda tuleb ’alguse’ tähenduses esile nii lihtkui ka liitpredikaadis. Nagu ilmnes, akkõ lihtpredikaadis algust ei väljenda.
Kuigi nii hakkama kui ka akkõ näitavad arengut algust märkivaks verbiks, küll erineval määral, ning võivad mõnel juhul esineda ka tulevikulistes
tarindites, nende edasist arengut tuleviku abiverbiks välja tuua ei saa. Nagu
3. osas märgitud, vajaks nende verbide kasutus tuleviku aja väljendajana ning
vastavus abiverbidele seatud kriteeriumidele põhjalikumat uurimist.

5. Kokkuvõte
Siinne artikkel käsitles eesti hakkama- ja liivi akkõ-verbi päritolu, nendega
seostatavaid tähendusi ning tähenduste kujunemist.
Artiklis näidati, et hakkama ja akkõ, kuid ka lõunaeesti nakkama ning
salatsiliivi nakk, võivad olla häälikuliselt ajendatud, lähtudes kontakti tekkimisel kostva heli jäljendusest. Ühtlasi esitati tõendeid selle kohta, et n ja h
võivad keeles varieeruda, mis annab võimaluse seostada nakk- ja hakk-tüve.
Nagu põgusast võrdlusest ilmnes, on tüvede seostamine võimalik ka tähenduse poolest.
Põhjalikumat käsitlust leidsid eesti hakkama ja liivi akkõ tähendused ning
nende võimalik areng. Selleks analüüsiti eesti keele erinevatest korpustest
pärit materjali XVII sajandist XX sajandini. Liivi keele materjal koguti peamiselt kirjalikest allikatest, mis põhiosas esindasid umbes sajandi vältel üles
tähendatud materjali (XIX sajandi II poolest kuni XX sajandi II pooleni). Analüüs näitas, et kui eesti keeles on aja jooksul kõige sagedasemaks tähenduseks
kujunenud ’algama’, siis liivi keeles on pigem laienenud algne ’kinni võtmise,
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haaramise’ tähendus. Alguse märkimine verbi akkõ abil on küll võimalik, kuid
sagedasem selles funktsioonis on teine algust väljendav verb – irgõ.
Eesti ja liivi keelest kogutud näitematerjal, algsest helijäljendusest lähtumine ning h ja n-i varieerumise võimalus osutavad kõik sellele, et eesti ning
liivi hakk- ja nakk-tüved on läbinud loomuliku tähenduse arengu konkreetsemast abstraktsemaks, st ’kinni võtma, haarama’ > ’algama’. Sellisele arengule
leiab toetust nii lähematest kui ka kaugematest sugulaskeeltest.
Artikli valmimist on toetanud Eesti Teadusagentuuri projekt IUT2-37 ja Tartu Ülikooli arengufondi projekt „Eesti keele morfosüntaks, semantika ja pragmaatika”.

Korpusematerjalid
EKK = Eesti kirjakeele korpus. http://www.cl.ut.ee/korpused/kasutajaliides (24. VI
2014).
ILU = MÜK ilukirjandustekstide allkorpus (24. VI 2014).
WXY,Z,W"#["(""%)()*+($,-.+*$&$5J,/"#75*B,.$$7=\\]]]BO(B5$B++\/"#75*+J\4"#^))J+*,
(24. VI 2014).
VAKK = Vana kirjakeele korpus. – http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused (10.
V 2014).
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Meaning changes of hakkama ‘begin’ in Estonian and Livonian
Keywords: Estonian, Livonian, sound imitation, inchoativity, etymology
The present article discusses the origin and meanings of the Estonian hakkama
and Livonian akkõ. Although researchers agree that these verbs are historically
related, there are different views concerning their meaning development and
possible counterparts in cognate languages. As the Estonian hakkama and Livonian
akkõ mainly appear in the senses of ‘begin’ and ‘seize, grab’, but the phonologically
similar hakata in Finnish and Karelian expresses the senses of ‘hit, beat, cut, etc.’,
some researchers doubt their common origin. The situation is the opposite in the
case of the South Estonian nakkama ‘stick, adhere, catch; begin’ and the Salaca
Livonian nakk ‘seize, grab; begin’ – associating them with hakkama and akkõ is
unproblematic semantically, but it is often rejected due to phonological reasons.
This article puts forward the claim that hakk- is originally a sound-imitative
root. It is argued that grasping or releasing the object can result in a similar sound.
This explains the somewhat antonymous senses of ‘seize, grab’ in Livonian and
Estonian versus ‘hit, beat, cut, etc.’ in Finnish and Karelian. The evidence from
the Finnic languages as well as general principles suggest that also the variation
of n and h is by all means possible, allowing us to link the roots hakk- and nakk-.
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It is maintained that these verbs have followed the natural meaning
development from concrete to more abstract meaning: ‘grab, catch’ > ‘begin’. Proof is
found in the linguistic material collected from the corpora of the Estonian language
representing four centuries (17th–20th centuries), and the claim is supported by the
'3J)3%*, [#"4, "$.+#, j)33"H8%#)O, (&3%5&%+*B, `($."5%., $.+, *&4+, /)3J, "[, 4+&3)3%,
development can be proposed for the Livonian akkõ, it simultaneously also reveals
the broadening of the meaning ‘catch, grab’.
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