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Esipuhe.

Se ilahuitalva suostumus, jolla tämä oppi-kirja on »vastaanotettu
ja täytetty, on nyt, sittenfuin tartvis on »vaatinut uutta painosta, tehoitta-
nut meitä telemaan tirjaa opetutfelle maamme toululaitofsiSsa niin telpaa-
lvaifetsi tuin mahbollista. Ei syyttä ole moitittu molempia ebellisiä pai-
noisia, että oppi sanain torosla niissä oli poisheitetty, ja tällä nuhteella on
ollut syy siihen sitä enemmin, tuin wenäjän fieli on niin mainio toron suh-
teen, että tätä äänilatia wastaan tehty »virhe enemmin lontfaa Venäläisen
forlvaa, tuin taiwutus-muotoin wäärin täyttäminen. Tämä puute on ny-
tyifesfä painoisessa tullut autetutsi siten, että olemme ynnä sanain taiwu-
tus-muotoin tansfa antaneet ne tärkeimmät ja yhteisimmät fäännöt toron
tilasta. Wenäläisten fieriniettain tarpeellisten teosten puutteessa, joista ei
littaan ole wielä tartfaan ja täybellisesti luttinnt torto-oppia, empä metään
ole olleet tilaifuubesfa antamaan sääntöjä tästä mertillifestä ääni-alteeöla
sillä täybellifyybellä, tuin asian tärteys waatisi.

Oppi lehbitöstä, jota sananluotta on sekä kaikkein tärkein että
moninaisten taiwutus-muotoin lautta Wenäjän- niinkuin muissakin fielisfä
wasta-altawaisille taittein fefafottnifin, on sitten ollut lähimmän tuttimifen
tartoitutfena. Tässä sananluotassa on useampi temppu muutalaiselle waitea
tulla tietämään ja siihen tottumaan. Sellaiset owat ensitsitin itse tailvutns-
muobot, sitten toron mnuttnwainen tila ja lviimeisetsi wielä sellaisten päät-
teitten ("muotoin'') käyttäminen, joilla wenäjän kieli osoittaa eri-eroitutsia
tehbitön merkinnössä. Mitä ensimaiseen eri tehbiftöin täytelmään tulee,
olemina me lattaamatta pitäneet jo ennen seuratun aikomuksemme, että en-
nen asettaa sääntöjä tehbiköllisten taiwutus-muotoin synnylle, luin täytel-
mä-osoitutsilla opettaa aitawaisia taiwuttamaan tehbitöitä; mutta tuin
olemme ottaneet tälle asialle perustukseksi toisen miehen tieteellisen tet-
sinnön, pibämme me welwollisuutenamme puhua jotatuta tämän peruö-
tutfen synnystä ja telwollisuubesla. Herra waltaneuwos I. Gröt
tartasti sen suuren tärteyben ja mertitytfen, jota nyfyifen eli tulewan
ajan 3 oliolla on, synnyttäessä tehbitöllisiä taiwutus-muotoja. Kieli-
opillisessa jatkeessa "Wenäläisen Lukemiston Sana-kirjaan"



(Helsingissä 1848) herra Grot jullaifi ajatuksensa tästä. Ia tuin hän
paitsi täta on tirjoittamista lieliopillisiSta teotsistansa wenäjän tieten
muoto-opissa hylvätahtoisesti ilmoittanut meille fenrautfet tehbittö- opin
tutlinnoistanfa, olemma me näiben johbosta, ja siitä, mitä hän jo tätä
ennen on esitellyt, ottaneet perustutsetfi tehbitöllisten taiwutus-muotoin fyn»
nylle taksi kieliopillista alkumuotoa, jotka oivat: nimitapa ja mo-
nikon 3 olio nykyisessä eri tulemassa ajassa, joista taitti muut
laiivtituS-iuuobot, pitäen tvaari säännöistä niin hyivin tirjainten tesfinäiselle
suhteelle toinen toiseensa, luin myös niiben muuttumiselle, setä tartastaen
tehbilöllisen rungon suhbetta päätteesen, woiwat niin selwällä ja täybelli-
sellä taivalla syntyä, että ainoastansa jotu hariva tehbittö löytyy, jota eroaa
yhteisistä säännöistä. Meibän ajatutfemme siitä wälttämättömyybestä, että
ynnä nimitapaa pitää moniton 3 oliota nytyifesfä eli tulewassa ajassa
tärteimpänä tallista tailvutiis-muoboista, on paitsi sitä saanut ivataivuuben ei
ivähemmin siitä yhtälvertaisunbesta, jonta suomen tieli siinä tarjoaa, että tehbi-
tön taipuminen hproin fewenee, tum otetaan moniton 3 olio nykyisessa ajassa
kieliopillisetfi altumuobotsi, tuin siitä läheisestä Yhteybestä, jossa nimitapa
ja moniton 3 olio »vississä tartoitutsesfa owat toinen toiseensa. Nimita-
wassa on nimittäin waitutulfeu täsitys määräämättömimmäsfä muobosfa,
tosta mainittu täsitys tassa tawaSfa ei tuulu johonfuhun esineefen (alut-
feen), jota waitntutfen matlaaufaattaa. Monikon 3 oliossa sanotaan tyriä
lvaitutuffen suhteesta alutseen; mutta tämä alus, ivailla useasti tyllä mää-
rätty, woipi luitenfin useasti olla ihan määräämätöin, tosta sitä esim. ruotsin
tielesfä sanotaan määräämättömällä sianimellä: mau (niintuin: man laser,
man ftrifiver), jota juuri wenäjän kielessä sanotaan moniton 3 oliolla
(читають, пишугь). Niintuin käsitysten selitys tapahtuu yhteisestä ylsi-
tyiseen, määräämättömäsiä määrättyyn, samoin woipi tehbitöllisten taiwu-
tus-muotoin syntyä pitää muuttuneena monitosta ytsittöön, ja etentin 3.
oliosta muihin olioihin, tosta 3 olion päätteellä woipi sanoa niin hyivin
määräämätöintä luin määrättyä alusta. Tama ottoon sanottu 3 olion
monilto-päätteen soiveliaifimbesia synnyttämään muiben olioin päätteitä.
Mitä sitten torlo'oppiin tehbitöilisissä taiiviitus-muoboisfa tulee, olemma
me herra Grotin tirjoittamain aineitten aivulla olleet tilaifuubesfa
antamaan tästä opista täybellifempiä sääntöjä, tuin mitä präntä-
tyissä »venäläisissä tieriepillisisfa teotsissa eteeniulee, ja osoitamme herra
Orotille welwollisimman liitollisuutemine siitä, mitä me niin hyivin tassa
luin ebellämainitussa suhteessa olemme tulleet tietämään hanen hytoä-
tadloisista ilmoitutfistaufa ja esitylfesfämme täyttämään. Niin tntfut-
tuin muotoin mertitytfen ivenäläisisfä tehbitöisfä, joita, paitsi suomen
tieltä, ei (öpby muissa uubeuimissa lierissä ja fentähben niitä käyttäessä



owat rastas lonttaustiwi muutalaifelle, tunnes hän on terinnyl faaba täy-
bellifesti fäytöllifen terteyben wenäjän tielesfä, olemma me foteneet tehbä
felwemmätsi ja helpommasti ymmärrettäwätsi, tuin opetnsfiijamme wan-
hemmiSfa painotsisfa eteentulee.

Uubistns muototapain muiSfa ofiSfa ei ole niin tärteä tuin oppi teh-
bitöistä, waan wähenee ainoastansa muutamiin lisäytsiin ja parannutsiin.
Sanain johto-opissa on tullut lifälsi moniaita lisäyksiä, tuuluwia tehbifön
ruuloon ja päätteefen. Lanfe-oppi on jäänyt entifelleen.

Helsingissä, heinätunssa 1850.
M. 21.

Suomentajan muistutus.

Tässä ensimäisessä suomalaisessa painoisessa on tehty fe muutos
ruotsalaisesta painoisesta, että torto-oppi, jota tviimemainitusfa painoisessa
eteentulee sanain taiwutus-muotoin tanssa, on tyttänään eroitettu niistä ja
tetee lviibennen luotan. Syyksi tähän muutotfeen on nähty fe, että, luin
fanain taiwutus«muobot itfeStänfä owat jo ivaiteat, ei fowin paljon rasittaa
»vasta-altaivaisen muistia luteissa yhfaitaa niinhywin sanain taiwutus»
muotoja, tuin torlo-oppia.



Lyhennettyin sanain selitys.

Eroaw., eroalvaisuus.
esim., esimertitst.
j.fu, jotu.
j. m. m., ja monta muuta,
j. n. е., ja niin ebespäin.
menn. aita, mennyt aita.
miesp., miespuoli.
monist.m., monistelu-muoto.
muist., muistutus.
naisp., naispuoli.
nyt. aita, nytyinen aita.
päät. m., päätetty muoto.
päättym. m., paättymätöin muoto,
fulvut., futvutoin.
tulew. aita, tulewa aita.
wert.m., wertoma-määrä.
yliiverl.m., yliwertainen määrä,
y. m., Ynnä muita.
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Wenäjän Kielioppi.
Johdatus.

8 1. Kieli-oppi (I"рази«атниа) näyttää ja ilmoittaa ne säännöt,
joiben mutaan tieltä puhutaan ja tirjoitetaan.

8 2. Kieli-opissa esitellään:
1. Sana-opista. Sana on äänen fälvel, jolla ihminen ilmoittaa

tuntonsa ja täsitytsensä.
2. Lause-opista. Lause on useimmilla sanoilla sanottu ajatus.

Ensimäinen Osa.
Sana-opista.

8 3. Sana-oppi jafauluu »viiteen osaan, jotta owat:
t. Oppi sanain oikeasta äänteestä.
2. Oppi sanain oikeasta kirjoittamisesta,
3. Oppi sanain taimnttamtsesta.
4. Oppi sanain synnystä.
5. Oppi salmin korosta.

I. Luokka.
Oppi sanain oikeasta äänteestä.

8 4. Äänne-opissa esitellään:
1. Kuinka sanat äännetään eli puhutaan kirjainten suhteen.

Muist. Kirjain on tirjassa täytettäwä mertti, jota puheessa tvastaa erinäistä
ääntä.

2. Kuinka sanat puhutaan koron (tonhöjb) suhteen.

1. Luku.
Oppi sanain oiteasia äänteestä kirjainten suhteen (orthoepi, oi*

lein-luteminen, npaßopfoie.)



2

8 5. Wenäjän kielessä on seuraawaisia 35 kirjainta:
Nimitys. Äänne. Nimitys. Äänne.

Cc ess sH. a a a
Б 6 be b l т te t
В в ice to (f) v n u
I" г ge g (h) ch « esi f
Дд de d .X X ha
Ее e e (je, jo) II п. tse ts
Ж ж fhe Ч ч tsche
3 3 se 111 vi [фа
II n ifhe i M in schtscha
Ii i i 1» ъ jerr
II й ishe s'trattoj j I»I 1,1 jeri
Кк ta k I» i. jer'
.1 ~ ell l jat' (e, je)

93 e eM i» em m
II и cnn n Nm juju

Я я ja ja (je)Oo o o
II n pe p Ge fe s
kp err r

Kirjainten jako.
8 6. Kirjaimet jaetaan toimeen osaan, jotta owat:

1. Ääntiöt (гласныя буквы, oma-ääniset): a, c, и, i, о, v, i>i, Ъ,
э, и», и.

2. Kerakkeet (согласный буквы, myötä-ääniset): б, в, г, д, ж, з,
к, л, м, и, n, р, с, T, ф, х, ц, 4, ni, nr, е.

3. Puoli-ääntiöt <no.ivr.iacni.iH 6/niii.i, puoli-äänifet): ъ, fi, ь.
Muist. Ääntiöistä owat: а, i, о, у, n, в, yksi-äänisiH (eannnr.iaoni.ili S.);

mutta e, l.i, *, ю, n, owat tatsi-äänisiä (двугласныя 6.).

8 7. Nämä mainitut erilasia firjaimel jaetaan »vielä fowiin (твёр-
дый 6.), pehmeihin (пылая 6.) ja kemeihin (n.iäi;ni>iH 6.)

Komat ääntiöt owat: а, о, v, 1,1, ъ.
Pehmeät ääntiöt owat: и, e, w, n, i,, й.
Ei kowa eikä pehmeä ole: Ъ.
Komat teratteet owat: n, w, и, x, т, m, o, s.
Pehmeät teratteet oivat: 6, n, r, »:, з.
Keweät teratteet oivat: .i, », n, p.
Muist. Moniaat towat teratteet owat yhdistetyt (e.iö»cn«n 6.) niintuin: N

kirjaimista re, n kirjaimista nn, n, kirjaimista nrrnl.
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2. Luku.
8 8. Oppi sanain oikeasta äänteestä koron suhteen (слогоударст'с).
Muist. Korto on äänen korottaminen jossakussa ntonitaivnisen sanan talvussa,

esim. давать, antaa. Korko merkitään pilkuilla (') eli ('), jotta tässä täytetään eroitntsetta.
(Koron säännöistä puhutaan wiidenttessä luokassa.)

II. Luokka.
Oppi sanain oikeasta kirjoittamisesta.

89. Oikein kirjoittamisen opissa (orthogtaphia, правописа-
nie) näytetään, tninta sanat tirjoitetaan otteilla kirjaimillansa.

Ulkonäöltänsä owat kirjaimet:
1. Suuria (прописньш б.), niinkuin: А, Б, Д.
2. Pieniä (стрбчныя 6.), niinkuin: а, б, д.

8 10. Kirjainten käyttämisestä
1. Svuret kirjaimet täytetään:
») Joka lauseen, lausejakson ja wärfyn alussa.
b) Ihmisten ja esineitten ominaisten nimien alussa (nomina,

propria) niintuin: Пётръ, Pelta; I>lосква, Moskuwa.
c) Sellaisten sanain alussa, jotka mertitselvät korkeampia olennolta ja

ioriea-arwoisia ihmisiä, iiiiniitin: Lori., Jumala; Императоръ, Keisari.
2. Muissa tapauksissa käytetään pienet kirjaimet.

Muutoin oivat kirjainten käyttämisestä kirjassa »vaariin otettawat seu-
raawaiset säännöt:

Ääntiöt.
1. Sanan alussa woipi olla mitä ääntiö hywänsä, paitsi ы, esim.

арфа, harppu; e.ii>, kuusi; йг«, ijeS; Ъсл., syöbä.
2. Ääntiön ebellä ci millonfaan kirjoiteta n, harwoin ы, waan tawal-

lisesti i, esim. cié (ci cnc), tämä; добрые, hylvät.
3. I tirjaimen jäleStä ei millontaan tirjoiteta ъ. LoS siis tämä fir-

jain tulisi olemaan i:n jäleStä, muutetaan se n:lsi, esim. klapin (ei
Marialle.

L. Kerakkeet.
1. Kaikki kerakkeet eimät sumaitse jälestänsä kaikkia ään-

tiöitä.
Niin kirjoitetaan г, к, x, ж, i, m m.n jälestä aina и, ei millonkaan ы.

г, к, x, ж, i, ui,, m, ц:п „ „ а „ я.
г, к, x, ж, i, m, m, YM „ „ у „ ю.
l, к,.х:п „ „о „ е.

ж, i, m, n;, ц:п „ tawalliseSti c, harwoin o.
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Muist. Ääntiö -b woipi olla taittein teratteitten jälestä. Ж, ч, m, n,, ц:п jä°

lestä kirjoitetaan tawallisesti o, jos tällä ääntiöllä on korko, niintuin: »cöpa, ahma;
n.ienö, olkapää; хорошо, hywä; щблокъ, lipiä.

2. Keralteita б, в, «, n, Ф seuraa tawallisesti у ivaan ei io. Mutta
jos io tulisi seuraamaan näitä teratleita, niin pannaan kirjain л feratteen ja
äänliön io:n »välille, esim. люб-л-и», ratastan; топ-л-iö, lämmitän; лов-
llö, pyybäll.

3. Komat teratteet И, T, n, X, Ф, c, HI yhbistetään mieluisemmasti
loiviin, ja pehmeät г, д, б, в, з, ж pehmeihin. Esim. сп, зб, nm, жб, j.
п. е. niinkuin sanoissa: спал,, maata; здан!с, pykäys; жбанъ, puu-tuoppi.

4. Kemeät kerakkeet л, m, и, p woiwat yhbistyä laitliin leratteihin,
niintuin: cp, зр, ти, ди, бл, ил. Esim. ср»ду, rinnattain; зр-BTb,
nähbä.

О. Puoli-ääntiöt.
l. Ei yksikään sana pääty keratkeella. LoS siis iviimeinen kir-

jain sanassa tulisi olemaan joku kerake, niin liitetään siihen jotu puoli-ään-
tiöistä ъ cli ь, esim. домъ (ci дом), huone; был. (ci быт), olla.

2. Keratteitten r, «, x:n jälestä ei millontaan tirjoiteta i,, waan aina
ъ, esim. сиЪгъ, lumi; вв«ъ, wuosisata; горохъ, herne.

Muist. Tästä nätyy etfei puoli-ääntiöt koskaan ole sanan alussa; eitä ja i>
woi olla ääntiön jälestä.

III. Luokka.
Oppi sanain taiwuttamisesta.

Johdatus.
8 11. Oppi sanain tailvnttamisesta (muoto-oppi, из»гвисиlB словъ)

oppettaa sanain laatua ja taimuttamista.
Kaitti mitä puhutaan, woipi eroittaa lauseihin. Jota lauseessa on kolme osaa:

I. Alus, josta jotain Puhutaan; 2. Maine, jota mainitaan eli puhutaan alntsesta, ja
8. Uhdytin, jota yhdistää aluksen maineenkanssa. Esim. hewonen on suuri; tassa
on hewonen alus, suuri on maine ja on on yhdytin. Warsinaiset osat lauseessa
owat: alus ja maine, ja nämä owat lauseen aine eli sisällys. Ne sanat, jotta
käytetään aluksena ja maineena, luisutaan sisällyssanoikfi (lausesanoitsi); laitti
muut luisutaan muoto sanoiksi (määräyssanoilsi).

Laufesanat owat monta lajia.
1. Alussanat owat: ») Nimisana ja d) Sianimi.
2. Mainesanat owat: а) Laatusana, b) Tehdiffö ja «i Laatutapa.

Muotosanat owat: a) Määräsaua, b) Esisana, c) Sidesana ja d) Kiihtofana.
Tämän suhteen jaetaan sanat useampaan luotkaan (partes orationis). Sanan»

luokalla ymmärretään kokoonpano kaikista sanoista, jolla owat samaa lajia.
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§ 12. Wenäjän lielesfä on yhbetfän fananlnottaa:
1. Nimisana (substantivum, ими сугпсств«тслl>иос) on nimi ci

ainoastaan aistimien, waan myös ajatuksen jokaiselle esineelle. (Käytetään
aluSsanana ja lvaStaa tyjymylseen: kuka eri mikä?). Esim. ислов-виъ,
ihminen; домъ, huone; камень, kiwi; вода, wesi; в'вииосл, ijankaittifuus ;
старосл, wanhuus.

2. Laatusana (aHeotivuin, й,lи прилагатс.ll>ное) mertitfee esineellä
olewaa omaisuutta. (Käytetään mainesanana ilman yhbytiusanatta). Esim.
«расиый, pnnanen; болвшпй, suuri.

Muist. Laskusanat (numeralia, nnenä <!пoлпго.ll>п«а), jotta merfitsewät esi»
neitten lutumäärää ja järjestystä, eiwät tee erinäistä sananluokfaa, mutta owat osittain
nimisanoja, osittain laatusanoja, ja täytetään lauseessa määräys-tahi muotosanoiua.

3. Sianimi (pronoinen, »гистоитсгпс) on sellainen sana, jota on
nimisanan asemessa, esim. и, minä; ты, sinä; онъ, она, оно, hän.

4. Tehbikkö (vorduin, глаголъ) on sana, joka ilmoittaa tilaa (ilman »vai»
tututsetta), toimitusta eli loaiiutuSta ja »vaikutuksen »vastaanottamista. (Käy-
tetään mainesanana yhbyttimen kanssa). Esim. си.гвл>, istua; иитал», lukea.

g. Laatutapa (participiuin, npiitäcrie) on tehbilöstä johbatettu laa-
tusana ja mertitfee sen lilaa eli waitutusta, esim. стоишдй, seisoma (jota
seisoo); nominin, laulalva (jota laulaa); иаиазанный, rangaistu.

6. Määräsana (adverbium, Hapinie) määrää lähemmin omaisuut-
ta, toimitusta j. m. m., esim. очень весёлый, hhwin iloinen; вчера
уЬхалъ, hän reisusi eilen.

?. Esisana (praepoBitio, прсдлбгъ) merlitfee laufeesfa nimifaiiain
(ja sianimien) suhbetta toisiin nimisanoihin (ja sianimiin) ja pannaan
niiben ebelle, esim. отеи,ъ въ саду, isä istuu puutarhassa; nnnra
лсжйтъ na cTo.rli, tirja on pöybällä. >

8. Sibesana сои>зъ) määrää suhbetta totonaisien lau-
seiben eli niiben osien »välillä, esim. n, ja; или, eli; ибо, sillä.

9. Kiihtosanat (interjeotio, ,Iсждозlслс) owat taitenlaisia lan-
seesen pantuja sanoja ilman yhbistytsettä muihin sanoihin, esim. увы, »voi!
бЪда, ah woi!

tz 13. Sanat, joita woipi tailvuttaa, luisutaan taipumiksi, ne sitä
»vastaan, joita ei woi tailvuttaa, kutsutaan taipumattomiksi. Taipuivat-
set sanat owat: nimi-, laatu- ja laskusana, sianimi, tehbittö, laatutapa ja
muutamat määräsanat. Muut fananluolat owat taipumattomat ja tut-
futaan sanutkaiksi (partiklar).
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1:nen Luku.
Nimisana.

Jako.
§ 14. Nimisana on joto itseperäinen (oonorstuin) eli ajatuk-

sellinen (abstractum).
Itseperäinen (ими существенное) on se nimisana, jota osoittaa esi-

neen, jonta me aistimillamme hnomaitsemme, esim. лошадь, hewonen;
гбродъ, taupunli.

Ajatuksellinen (ими отвлеченное) on se nimisana, joka osoittaa omai-
suutta eli laatuisuutta, itseksensä katseltua, esim. добродетель, aivu; честь,
kunnia; свитость, pyhyys.

Itseperäinen nimisana on wielä joko ominainen tahi yhteinen.
Ominainen nimisana (nainen prapritnn, ими сущ. собственное)

osoittaa erinäistä esinettä, esim. Rap.iT>, Kaarle; Poccin, Wenäjänmaa.
Ihteinen (nom. appellativuni, ими сущ. нарипательное) osoittaa

Yhteistä esinettä, toto suina, esim. рйиа, joki; eläin.
§ 15. Nimisanassa on »vaariin otettalva: 1.Luku (ntnneruB, число),

2. Sia (casus, падежъ), 3. Suku (genas, родъ) ja 4. Sioitelma (de-
«linatio, силоисигс).

1. Luku.
§ 16. Luku, joka tietää antaa esineitten määrän, on kahtalainen:

1. Aksikkö (singularis, единственное число) kuin Puhutaan yhdes-
ta esineestä, esim. сгулъ, tuoli; инйга, kirja.

2. Monikko (pluralis, множественное число) kuin puhutaan useam-
masta esineestä, esim. стульи, tuolit; инигн, tirjat.

Muist. Useimmilla nimisanoilla owat nämä molemmat luwut. Kuitenkin löytyt)
moniaita, jotta käytetään ainoastaan yhdessä luwussa, esim. yksikössä золою, kulta;
eiäpoori,, wanhttus; monikossa oänn, reti; zponä, halot. Edelliset tulsulaan yksikkö-
sanoiksi ja jättimäiset monikkosanoiksi.

2. Sia.
§ 17. Siat oivat nimisanain sellaiset »vaiheet, jotta näyttälvät näi-

ben suhbetta toisiin sanoihin samassa lauseessa. Niitä on wenäjän tielessä
seitsemän tumpafesfatin lu»vusfa.

1. Nimentö (nominativus, именительный падежъ) nimittää esineen
(olion eli asian), joka on lauseen aluksena (subjekt), kysymyksellä: kuka
eli mikä? esim. отецъ, isä; мальчикъ читаетъ, poika lukee.

2. Omanto <I6nitlvuB , родительный падежъ) tietää antaa esineen
niintuin joutuu omistajana, tyfymyifellä: kenen? esim. отца, ifän; но-
жипъ мальчика, pojan weitfi.
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3. Annanto (dativus, дательный п.) tietää antaa sen, telle mitä
annetaan, tysymytfellä: kelle, mille? esim. отцу, isälle; дать мальчику,
antaa pojalle.

4. Kohbanto (aoousativuL, винительный п.) merkitsee esineen (koh-
teen, objokt), joka toimitukselta ivastaan ottaa »vaitulutsen ja lvastaa tysy-
mytseen: ketä eli mitä? esim. люблю onia, minä rafastan ifää; учу
мальчика, minä opetan poitaa.

5. Huubanto (vooativus, звательный и.) täytetään silloin tuin tetä
puhutellaan eli luisutaan, esim. отче, isä! господи, Herra! мальчикъ,
читай! poita, lue!

6. Keinonto (instrumentalis, творительный п.) tietää antaa, etta
esine on toimitutselle aseetsi eli teinotsi, ja »vastaa tyfymytfeen: millä,
minkä kautta, millä keinoin! esim. бить палкою, lyövä lepillä; пи-
сать перомъ, tirjoittaa pannalla.

7. Esintö (priepoBitiouaiiB, предложный п.) täytetään aina esisanan
fanssa (josta sen on nimitin) tysymytfellä: missä, mistä, j. n. e.?, esim.
въ гбродЪ, taupungisfa; гулить въ саду, talvella puutarhassa; говорить
о мал!.чикъ, puhua pojasta.

Muist. Mänimiletyistå' sioista kutsutaan nitnentö ja hnudanto suorasioilsi
(casus rectl, пряные падежи) ja kaikki muut siwusioitsi (oasus obliqui, косвенные
падежи).

3. Suku.
tz 18. Esineitten suin on toimen tällainen: mies-tahi urospuolinen

(masculinum, мужески родъ), nais- tahi naaraspuolinen (femini-
num, жеиси!!! родъ) ja suwntoin (neutrum, средни! родъ).

Muist. Paitsi täta löytyy wenäjän kielessä sanoja,-joita täytetään setä mies-
puolisessa etta naispuolisessa suwussa. 9te kutsutaan yhteisiksi (communia, ösn,in).

Suku tunnetaan osittain sanan merkityksestä, osittain sen päättees-
tä yksikön nimennössa.

Merkityksen suhteen owat:
1. Miespuolia, laitti ne sanat, jolta mertitsewät miesten nimiä

ja Mirkoja, niillä ottoon päätteenä mitä hylvänsä, niintuin: Пётръ, Peffa;
инизь, ruhlina; слуга, pallvelija; д»ди, setä; Hlnxaii.io, Milto.

2. Naispuolia, kaikki ne sanat, jotka merkitsewät waimoin nimiä ja
toimituksia, esim. Анна, Anni; княгиня, ruhtinatar; служанка, piika;
Елнсавегь, Liisa; Ьодиеь, luuditti; кшиеръ-юнгФеръ, kammarineitsy.

Päätteen suhteen owat:
1. Miespuolia, laitti ne sanat, joilla yksilön nimeunösfä on päät-

teenä: ъ, ii, esim. слонъ, elehwantti; сарай, liiteri.
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2. Naispuolia meltein taitti ne sanat, joilla on päätteenä: a eli и,
esim. рыба, tala; шеи, taula.

Muist. 1. Joko mies- tahi naispuolia owat ne sanat, joilla on päätteenä: i>.
Miespuolilla on ytsitön omannossa pääte я, mutta naispuolilla и, esim. корабль, ко-
раблп, miesp. laiwa; «юность, «р«постн, naisp. linna.

Muist. 2. Kaitti nimisanat päätteillä: знь, «ть, жь, ii>, щь, owat nais-
puotia.

3. Sumuttomia owat ne, joiben pääte on: o, e ja ми, esim. оиио,
itkuna; поле, keto; времи, aika.

Muist. 1. Nuorten eläinten nimet päätteellä: a ja n owat suwuttomia.
Muist. 2. Ihteiset (oouimnnia) päättyivät tawallisesti päätteillä: a, n ja o.

esim. ханжам ulkokullattu; 6z»anb«o, nitetijä.

4. Sioitelma.
§ 19. Stoitelmaksi luisutaan sanain päätteenivaihos sioissa ja

lnwuissa.
Nimisanat sioitellaan eli taiwutetaan wiiben sioitelman mutaan. En-

simäisen jälteen menewät miespuolet päätteillä: ъ, й, ь; toisen jälteen sn<
wnttomat päätteillä: o, e; folmannen jälteen naispuolet päätteillä: а, и;
neljännen jälteen naispuolet päätteellä: ь, ja lviibennen jälteen fuwnltomat
päätteitä: ми.

§ 20. Edeltäpäin malmistamaiset muistutukset.
1. Kaitti siat saabaan ytsitön nimennöstä siten, että »viimeinen firjain

waihetetaan. Jos siis ytsitön nimentö päättyy lomalla kirjaimella (katso
§ 7), niin saawat taitti muut siat loman päätteen, multa jos pääte yksi-
lön nimennössa on pehmeä, niin saawat laitti muut siat pehmeän päät-
teen. Tässä on yhtätaitli muistettalva mitä ebelläpäin on sanottu §10
A. 3. B. 1.

2. Sanoilla, jotta mertitsewät elätviä olentoja, on tohbannossa ja
omannossa yhbenlainen pääte; multa sanat, jotta mertitsewät hengettö-
miä tappaleita, päättyivät tohbannossa samoin, tuin nimennössätin. Tä-
mä tapahtuu monitosfa jota wiiben sioitelman tansfa, waan ytfifösfä aino-
astaan ensimäisen eli miespuolisen sioitelman tansfa.

3. Huudanto on meltein aina yhbenlainen nimennön tansfa.
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§ 21. Sioitelma-Taulu.
1. Sioitelma. 2. ©toit. 3. ©toit. 4. Sioit. 5. ©toit.

Miespuolet. Sumuttomat. Naispuolet. Naispuolet. Sumuttomat.

Yksikkö.
Шт. i. ii i> o c (ie) а я i> m»
От. »«HÄÄ ыи и мени
Ann. уююую ** и me»»
Kohb. Kvin Kim. Eli Om. о c (ie) у ю b «H
Huud. Kuin Nimentö. »i»

Kein. омъ емъ ei«i> omi, емъ oio ею i» менемъ
Es. * t * * t (iii) t t ii мени

Monikko,

Nim. « ii и а я i>i ii ii . мена
От. овъ евъ ей i, i> ей (i«) i> i, ей менъ
Ann. амъ ямъ «mi, 2311, ямъ амъ ямъ ямъ менамъ
Kohd. Kuin Nim. а я Kuin Nini. мена

eli Om. eli От.
Huud. Kvin Nimen- tö. мена
Kein. ами ями ями ааш ямн ами яаш ямн менами
Es. ахъ яхъ яхъ ахъ яхъ ахъ яхъ яхъ менахъ

Mvist. 1. Sumuttomilla -ie «n yksilön esinnössä ja'naispuolill» -ia on yksilön
annannossa ja esmnössä pääte m i*:n asemessa, ja monikon omannossa ,2 ей:п ja ьа
asemessa (§. 10. A. 3. C. mutat, mukaan), esim. мн*ше, ajatus, yksilön esintö мн*-
ui», monikon om. мнвшй; лйшя, totitpa, yksikön ann. ja estnt. лиши, monikon om.
ЛЙНШ.

Mvist. 2. Naispuolet päätteellä я toisen edellä oleman ääntien fan«|a, päätty-
wät momfon- om. й:Па ейш asemessa, estm. свая, waaja, свай, eikä сваей.

§. 22. Sioitelman Näytteet.

Шт. елон-ъ
etehwantti

Dm. слон-å
Ann. слон-y

Imen Sioitelma.
Yksikkö.

кушак-ъ
Wyö
кушак-а
кушак-у

лаке-й
lakeja
лаке-я
лаке-ю

сара-й
liiteri, waja
сара-я
capå-ю
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Kohd. слон-а
Huud. слон-ъ
Kein. слон-омъ
Es. (о) слон-4

кушак-ъ
кушак-ъ
кушак-бмъ
кушак-*

лаке-я
лаке-й
лаке-емъ
лаке-*

сара-й
сара-й
сара-емъ
сара-1>

Monikko.
'Sim. слон-ы
Om. слон-бвъ
Ann. слон-амъ
Kohd. слон-бвъ
Huud. слон-ы
Kein. слон-ами
Es. (о) слон-ахъ

кушак-и
кушак-бвъ
кушак-амъ
кушак-й
кушак-и
кушак-ами
кушак-ахъ

лаке-и
лаке-евъ
лаке-ямъ
лаке-евъ
лаке-и
лаке-ями
лаке-яхъ

сара-и
сара-евъ
сара-ямъ
сара-н
сара-д
сара-ями
сара-яхъ

Yksitkö. Monikko. Yksikkö. Monikko.
Шт. зрител-ь

katsoja
Dm. зрител-я
Ann. зрител-ю
Kohd. зрител-я
Huud. зрйlел-ь
Kein. зрител-емъ
Es. (о) зрйтел-*

зрйтел-и

зрител-ей
зрител-яslъ
зрйтел-ей
зрител-и
зрйтел-ями
зрйтел-яхъ

луч-ь
sädeлуч-а
луч-у
луч-ь
луч-ь
луч-емъ
луч-е

луч-и

луч-ей
луч-амъ
луч-и
луч-и
луч-ами
луч-ахъ

2;nen Sioitelma.
Yksikkö.

MÖp-e
meri
мор-я
мбр-ю
мор-е
мор-е
мбр-емъ
мор-*

мн-Ьш-е
ajatus
лшеш-я
мн^ш-ю
мн^ва-е
мн^ш-е
Mfffeid-емъ
мн^ш-и

Nim. зеркал-о
peili

Dm. зеркал-а
Ann. зеркал-у
Kohd. зеркал-о
Huud. зеркал-о
Kein. зеркал-омъ
Es. (о) зеркал-*

лиц-ё
kaswot
лиц-а
лиц-у
лиц-ё
лиц-ё
лиц-емъ
лиц-е

Monikko.
Шт. зеркал-а
Dnt. зеркал-ъ
Ann. зеркал-амъ
Kohd. зеркал-å
Huud. зеркал-å
Kein. зеркал-ами
Es. (о) зеркал-ахъ

мор-я
мор-ей
мор-'ямъ
мор-я
мор-я
мор-ямн
мор-яхъ

лйц-а
лиц-ъ
лйц-амъ
лйц-а
лйц-а
лйц-ами
лйц-ахъ

мн*ш-я
мн*нl-н
мнФш-ямъ
Hilloili-)!
мненья
мн*ньямц
мн*ш-яхъ
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3:mas Sioitelma.
Monikko. Yksikkö. Monikko.Yksikkö.

труб-а
torwi
труб-ы
труб-е
труб-у
труб-а
труб-6ю
труб-е

труб-ы

труб-ъ
труб-амъ
труб-ы
труб-ы
труб-ами
труб-ахъ

Nim. жен-а
toaimo

Om. жен-ы
Ann. жен-é
Kohd. жен-у
Huud. жен-а
Kein. жен-6ю
Es. (о) »:eii-^

A:eu-i>i

»e»'!.
жен-амъ
жён-ъ
жен-ы
жен-ами
жен-ахъ

Yksikkö.
Nim. княпш-я

ruhtinatar
Dm. княгйн-и
ANN. княгйн-*
Kohd. княгйн-ю
HUUd. княпш-я
Kein. княгин-ею
Es. (о) «nallilla

цул-я
luoti
пул-и
пул-t
пул-ю
пул-я
пул-ею
пул-*

лиш-я
wiiwa
лит-и
лиш-и
лнт-ю
лиш-я
лиш-ею
.län!-»

ше-я
laula
ше-и
ше-4
ше-ю
ше-я
ше-ею
ше-t

Monikko.
Nim. княгин-и
Ст. княгин-ь
Ann. княп'ш-ямъ
Kohd. княгин-ь
Huud. княшн-и
Kein. княпш-яиш
(Sf. (о) княпш-яхъ

пул-и
пул-ь
пул-ямъ
пул-и
пул-п
пул-ями
пул-яхъ

лйнi-II
лйш-й
лпнl-ямъ
лит-и
лйш-и
лиш-ями
лиш-яхъ

ше-и
ше-й
ше-ямъ
ше-и
ше-и
ше-ями
ше-яхъ

4yäs Sioitelma.
Yksikkö.

Nim. сельд-ь
silli

Dnf. сельд-и
Ann. - сельд-и
Kohd. сельд-ь
Huud. сельд-ь
Kein. сельд-ш
Es. (о) сельд-и

Monikko.
сельд-и

еельд-éii
сельд-ямъ
ссльд-éii
оельд-и
сельд-ями
сельд-яхъ

Yksikkö.
кр'Ьпост-ь
linna
кр4пост-н
кр4пост-и
кр4пост-ь
кр^пост-ь
кр-Ьпост-ш
кр^Ьпост-и

Monikko.
крепоет-и
кр*пост-ей
кр*пост-ямъ
крепост-и -
кр^пост-и
кр4поет-ями
кр*пост-яхъ
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s:des Sioitelma.
Yksikkö.

Nim. врем-я, aika
От. врем-ени
Ann. врем-ени
Kohd. врем-я
Huud. врем-я
Kein. врем-енемъ
Es. (о) врем-ени

Monikko.
врем-енаврсм-енъ
врем-енамъ
врем-ена
врем-енаврем-енами
врем-енахъ

Muistutuksia Sioitelmissa.
I.

Ääntiöt c ja o jätetään pois.
Moniaissa sanoissa, jotta tuuluwal ensimaiseen sioitelmaan ja päätty-

wät päätteillä: екъ, оиъ, спъ, снь, joto pois jätetään e ja o loppupäät-
teistä, tahi muutetaan tirjaimiin ь ja й, taitisfa niissä sioissa, jotta eiwät
ole yhbenlaiset htsitön nimennön tanssa, nimittäin:

1. c ja o häwiää tyttönään, jos niiben ebellä olelva terate ej ole л,
esim. ирюиёкъ, tontfunen, omanto ирюииа; замбиъ, lutto, omanto зам-
«а; отёпъ, isä, omanto oniä; камень, tiwi, omanto иампи.

Muist. Tämä tapahtuu myösfin sanoissa toisilla päätteillä, esim. багорг.,
puoshafa, багра; лобъ, otsa, лба; орёлъ, kolka, орла; осёлъ, aasi, осл»; o«cci>,
kaura, овса; сонъ, uni, cna, j. m. m. ja naispuolet ложь, л»!п, wale; рожь, p»en,
ruis, j. n. е., mutta nämä pitäwät o:n yksikön leinonnossa.

2. Jos päätleitten ebellä on jotu teratteista л, n, p, niin e muutetaan
b:tsi, niintuin: стрЪл-ё-пъ, tyllä, omanto стр-вл-ь-п,а; васил-ё-иъ,
ruistutta, omanto васил-ь-«а; «ои-ё-иъ, luistin, omanto ион-ь-иа;
хор-с-къ, hilleri, omanto хорька.

Mn i s 1.1. Niin on jalopeura, льпа; jää,ль^а; лет, pellawas, льпз.
viet. 2. Moniaat sanat pitäwät em kuitenkin »vaihtamatta, esim. бФглецъ,

karkulainen, б*глеца; подлецъ, kelmi, подлеца, j. n. e.
3. Jos ääntiö on päätleitten спъ ja спът ebellä, niin c waihetetaan

il:tsi, esim. бо-ё-пъ, solia, omanto бо-й-па; опо-с-иъ, parliltn wasitannahta,
omanto опб-й-иа; samoin on за-я-пъ eli за-е-пъ, jänis, omanto за-й-па.

Muist. Samalla latvalla muuttawat sanat: hyyri, omanto nan,iä, ja
заси'ь, laina, omanto зап«з.

11.
Ääntiöt с ja o pannaan wäliin.

Sanoissa päätteillä o ja e toisen sioitelman mutaan ja päätteillä a
ja я leimannen sioitelman mutaan, joilla yksilön nimennössa on loppupäät-
teen ebellä useampi terate, pannaan moniton omannossa wiimeisen teratleeu
ebelle e tahi o, seuraalvaisieu sääntöjen mutaan:
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1. Jos joku sanan wiimeisistä kerakkeista on г, к, x, niin pannaan o
»väliin, esim. трубка, piippu, monikon от. труб-о-къ; стекло, lasi, стёк-
-о-лъ; кухпя, kyökki, кух-о-нь.

Mvi st. Jos näiden keratkein edellä on: ж, ч, m, niin pannaan e wäliin, esim.
кружка, ruukku, круж-е-къ; бочка, tljnnöri, боч-е-къ, чашка, kuppi, чаш-е-къ.

2. Jos sanan »viimeiset teratteet eiwäl ole: г, n, x, mutta jotu toi-
nen, pannaan с »väliin, esim. сосна, petäjä, moniton om. cöc-c-нъ; земли,
maa, зсм-ё-ль; сёрдпс, sybän, ссрд-ё-пъ.

Mvist. Jos fanan »viimeinen kerate en: в, a, т, niin ei panna minkäänlaista
ääntietä, esim. бритва, partaweitsi, бритвъ; буква, kirjain, буквъ; изба, tupa, избъ;
одежда, puku, одеждъ; ведро, ämpäri, вёдръ; ребро, kylkiluu, рёбръ.

3. Jos ь tahi йon wiimeisen teratteen ebellä, niin ne waihetetaan c:tfi,
esim. дён-ь-га, raha, moniton om. дён-с-гъ; кол-ь-пё, sormus, кбл-с-пъ;
копё-й-ка, topeetta, копё-с-къ.

§. 23. Poikkeeminen Sioitelmista.
I:Пеп Sioitelma.

1. Yksikön omanto ja esintö päättyivät jotapäilväisessa puheessa
päätteillä у ja ю, esim. сахаръ, soturi, om. cäxapy; йай, teelehbet, om.
паю; па мосту, sillalla; въ полку, rytimenlissä ; въ саду, puutarhassa.

Muist. Esinnössä tawataan tämä pääte esisanain Bi, ja nam jälestä, tuin sitä
ei seuraa jotu toinen nimisana, esim. ornrcicF, wirfa°wapandessa; na ocrponF,
saarella; mutta sitä ivastaan в°в örnvcicß 'говаров'в, tawaroita läheltaissä; na осгров'В
?одосв Rodus saarella. Korfo on tässä aina wiimeisen taivun Ma tahi «:lla.

2. Huubannossa on moniailla sanoilla päätteenä e, ю, и, niintuin:
Lorb, Jumala, боже; Iисусъ Хрисгбсъ, Jesus Kristus, liicycc Христе;
отёпъ, isä, örte; господь, Herra (Jumala), господи.

3. Monikon nimennössa on:
n) Pääte a (torolla) moniaissa sanoissa, niintuin: бёрсгъ, ranta, бе-

рсга; бокъ, syrjä, бона; глазъ, silmä, глаза.
Muist. Wielä on a sanoilla: вёчеръ, ilta; голосв, ääni; городов, taupunti;

«6ло«ол"в, kello; «оробев, wasu; л)1"в, niitty; лвсв, metsä; повара, kokki; погр«б"в,
kellari; полог'в, nudin; рогъ, sarwi; рукавъ, hiha; сторожа, tvahti; гёрс'в, winni-
kammari; гёгсрев'в, leiri; хл*въ, nawetla; холодов, pakkanen; шёлсп'в, siima; ja
muukalaiset sanat päätteillä ср'в, оръ, korotta, niinkuin: насгер'в, mestari; дошор-в,
tohtori; профёссоръ, professori.

Pääte ьи on seuraawaisilla: брать, weli, братья; брусъ, paltfi,
брусья; клииъ, lellin, клинья; кблосъ, tähtä, колосья.

Muist. Wielä on вп: багог'в, keppi, багбжва ja багоги; клокъ, tupsu,
«лolва; «ол'в, waaja, «олвп; «о?>гв, möhfäle; «опвlл"в, kaplas; крюкъ, haka,
крючья ja крюки; «vcß, pala; .iöc«vt"B, tilkku; лубъ, kuori, полозов, jalas; пр)l"в,
witsa; стулв, tuoli.
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o) Pääte я jorolla) ja и on seuraawaisilla: вексель, »vaiheseteli;
лекарь, lääfäri; писарь, firjoiltaja; якорь, antturi; wielä on: аптекарь,
apteettari; ёгсрь, jäätäri; учитель, opettaja.

4. Moniton omannossa on:
«) Pääte ъ, niin että se päättyy samoin tuin ytsitön nimentötin, seuraa-

waisisfa fanoisfa: аршйиъ, arssina; глазъ, silmä; солдагь, fotamies.
Muist. Wielä on ъ: адтынъ, alttina (kolmen kopeekan raha); гренадеръ,

kienatien; драгунъ, rakuuna; пудъ, puuta; разъ, kerta; рёкрутъ, rekruutti; сапбгъ,
saapas; Турокъ, Turkkilainen; дыганъ, mustalainen; ihminen (muutoin
tayttamätöin monikossa); чулбкъ, sukka. — Sana вблосъ, hius, on monikon oman-
nossa волосъ.

b) Pääte ей on taitilla sanoilla, jotta päättyivät жъ, чъ, пп>, шъ:llа,
esim. падежъ, sia, падежей; плагпь, wiilta, плашёй.

c) Kaitti sanat, joilla moniton nimennössa on ья, saawat moniton
omannossa ьевъ, esim. брать, weli, братья, братьевъ, tatso näyte l.

Peräti poitkeewaisia owat:
1. Sanat, joilla on päätteinä: анипъ, янииъ ja иринъ, saawat mo-

nitossa анс, янс, яре, ja taiwutetaan 2:sen näytteen mutaan.
2. Nuorien eläinten nimillä, joilla on loppupääte: епокъ, ei ole mo-

nittoa wenäjän tielessä, waan ne lainaawal tämän lulvnn slalvonin tielestä
ja päättywäl ята:llа, tatso 3:mas näyte.

3. Kinuta sanat: господь, Herra (Jumala); Хрисгбсь, Kristus;
соседь, naapuri, ja путь, matta, taiwutetaan, tatso näytteet 4—6.

4. Sana другь, ystäwä, on monitossa друзья, друзей; князь, ruh-
tina, князья, ей; кумъ, tummi, кумовья, вёй; евать, puhemies, сваты,
бвь, ja сватовья, вёй; сыпь, poita, сыны, бвь ja сыновья, вёй: шу-
ринь, waimon Weli, шурья, ьёвь ja зять, wäwy, on зяти, ей, зятья,
зятьёвь, ja зятсвья, зягевёй, ja taiwutetaan 7:nen näylleen mutaan.

5. Господинъ, herra; баринъ, herra; хозяинъ, isäntä, oteat moni-
kossa Господа, бара, хозяева, ja taiwutetaan kvin suwuttomat päätteellä
o, B:nen ja 9:nen näytteen mukaan.

6. Katsintertainen monitto falsinkertaifella mertitytsellä on seuraawai-
silla: хлъбь, monitto хлъбы, leiwät ja хлвба, wiljat; п«'кгь, monitto
nMTbi, tutat ja цвЪта, wärit; ббразь, monitto образы, tulvat ja образа,
Jumalan kuwat; листъ, monitto листы, paperilehbet ja листья, ьсвь,
taswinlehbet; мужь, monitto мужи, ей, miehet, Мужья, ей, naineet mie-
het; зубь, monitto зубы, hampaat, зубья, piit; мЪхь, monitto ,ibxii,
palteet, мЪха, nahtal.

7. Sanat päätteellä en, niintuin: муравей, mnnrainen, соловей, ilo-
lintu, taiwutetaan lU:nen näytteen mutaan.
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2:nen Sioitelma.
1. Moniton nimennössa on pääte ьи seuraawaisilla sanoilla: звено,

tentti; крыло, siipi; ncpö, panna; по.гвио, hallo; помело, uunilnnla;
шило, naslali.

2. Moniton nimennössa on и ja omannossa ь moniailla sanoilla
päätteellä: ко, ilman torolta; mutta jos torto on wiimeisellä tawulla, on
niillä n ja omannossa овъ, niintuin: яблоко, puu-omena, monitto яблоки,
къ; в'вко, silmänluoma, monitto вТжь; очко, korlinsilmä, moniffo
очки, овъ.

3. Suurennnsfanal päätteellä inc faatvat moniton nimennössa и ja
omannossa ей; mutta pienennyssanat päätteellä ne saawat ы, евъ, esim.детище, suuri lapsi, дт>типги, ей; зёркальпс, pieni peili, зеркальны, евъ.

4. Monikon omannossa on tawallisesti ьевь, moniailla sanoilla, joilla
yksikön nimennössa on pääte ьс (katso näyte 11.); mutta jos korto on päät-
teellä ьё, on niillä, niinfuin sanoilla сё, monifon omannossa ей, esim.
лсзвсё, terä, лезвён; ружьё, pyssy, ружей.

Peräti poitkeemaisia omat:
1. будно, lailva, »vati, on tuomiossa суда, судбвъ, laiwat, ja судны,

судснъ, wabit; дно, pohja, on дны, донь.
2. Нёбо, taiwas, on monitosfa небеса, пебёсъ, j.п. е.; чудо, ihme,

on monitosfa чудеса, чудесь; multa чудо, hirwiö, tumma, on чуды,
ja чуда, чудь, сблнне sioitellaan 12:nen näytteen mutaan.

3. Око, silmä; ухо, fortea, eroat monikossa 612, очей, уши, ушей,
katso 13:ta näyte; плечо, olkapää, on плечи ja плеча, плечъ. Sla-
toonin kielen mukaan sanotaan kanssa: очеса, ушеса, ja rkiecå sanasta
гЬло, ruumis. Колено, poltot, suku, niteet, on monikossa колени, ей ja
колена, колень, pottoet; колена, колешь, suwut, ja коленья, кол"а-
ньевъ, niwelet, solmut.

4. Sana дитя, lapsi, taiwutetaan I4:nen näytteen mutaan, ja рамо, har-
tiat, ytsitössä täyttämätöin, on monitosfa рамена, рамень, sfatso время);
fana свмя, siemen, on monifon omannossa съмянь.

3:mas Sioitelma.
1. Itsitön hnubannossa on muutamilla sanoilla torteammasfa tirjoi»

tuslaabussa ja flalvonilaifuubessa o, e, и, esim. H-вва, neitsy (Maria),
владыка, halliisi а, Зладыко; судья, tuomari, судье; мать, äiti, мати.

2. Itsitön leinonnossa on huolimattomassa lirjoituslaabussa ja ru-
noissa lyhennetyt päätteet ой, ей, ыо, — oro, ero, iro:n asemessa, esim.
травой, землёй, дверью, лгоббвыо, — травою, землёю, двёрпо, лго-
ббвпо:п asemessa.
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Muist. Tämä lyhennys tvältetäätt niissä sanoissa, joilla monikon omanto on eö.

3. Sanoilla, päätlylväisillä жа, ча, mailla ebellä olewan teratteen
tansfa, ja taitilla, päätteellä пда, niintuin niillä, jolta päättywät дя, зя,
ря, ья, ja moniailla, päätteellä ля, ни, on moniton omannossa ей, esim.
вёкша, orawa, векшей; рбша, lehto, рбшей; скамья, ventti, скамей:
козуля, metsäwuohi, козулей; клбшня, rawunsalsel, клешнёй.

4:jäs Sioitelma.
1. Sana: сажень, syli, on monikon omannossa сажсисй ja ca-

жёнъ.
2. Sanat: мать, äiti; дочь, tytär; пёрковь, kirtto; taiwutetaan 15,

I6:nen näytteen mukaan.
§. 24. Poikleewaisen Sioitelman Näytteet

1. 2. 3. 4.
Yksitkö.

Nim. брать
weli

Om. брата
Ann. брату
Kohd. брата
Huud. брать
Kein. братомъ
Es. (о) брат*

дворянинъ
wapafukuinen
дворянина
дворянину
дворянина
дворянинъ
дворяниномъ
дворянин*

жеребенокъ
warsa
жеребенка
жеребенку
жеребенка
жеребенокъ
жеребенковгь
жеребенк!;

Господь
Herra (Jumala)
Господа
Господу
Господа
Господи
Гбсподоягь
Господ*

Monikko. Yksikkö.
Шт. братья
Om. братьевъ
Ann. братьямъ
Kohd. братьевх
Hund. братья
Kem. братьями
Es. (о) братьяхъ

дворяне
дворянъ
дворянамъ
дворянъ
дворяне
дворянами
дворянахъ

жеребята
жеребята
жеребятамъ
жеребята
жеребята
жеребятами
жеребятахъ

Христосъ
Христа
Христу
Христа
Христе
Христбмъ
Христе

5. 6. 7.- 8.
Yksikkö.

Шт. сосвдъ
naapuri

Om. соевда
Ann. соседу
Kohd. соседа

путь
matka
пути
пути
путь

другь
Ystäwä
друга
другу
друга

господинъ
herra
господина
господину
господина
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Huud. СОС*ДЪ
Kein. сос*домъ
Es. (о) СОСЕДГБ

господйнъ
господиномъ
господин 1!;

путь
ii^iei»i>
пути

другь
друтомъ
ДРУГ*

Monikko.
Nim. сос*ди
Dm. соседей
Ann. сосвдямъ
Kohd. соседей
Huud. соседи
Kein. соседями
Es. (о) сосвдяхъ

пути
путей
путямъ
пути
пути
путями
путяхъ

друзья
друзей
друзьямъ
друзей
друзья
друзьями
друзьяхъ

господа
господь
господамъ
господъ
господа
господами
господахъ.

Muist. Niinkuin taiwutetaan хблопъ, orja, jolla kuitenkin woipi olla
monikossa fotoa pääte, ja чёртъ, perkele; niinkuin путь taiwutetaan пламень, liekki.

9. 10. 11. 12.
Yksikkö.

Шт. хозяинъ
isäntä

Dm. хозяина
Ann. хозяину
Kohd. хозяина
Huud. хозяинъ
Kein. хозяиномъ
Es. (о) хозяин*

соловей
ilolintu
соловья
соловью
соловья
соловей
соловьёмъ
соловь'а

кушанье
ruoka
кушанья
кушанью
кушанье
кушанье
кушаньемъ
кушанье х

солнце
aurinko
СО.IНЦЭ
солнцу
солнце
солнце
сблнцемъ
солнц*.

Monikko.
Шт. хозяева
Om. хозяевъ
Ann. хозяевами
Kohd. хозяевъ
Hund. хозяева
Kem. хозяевами
Ef. (о) хозяевахъ

соловьи
соловьёвъ
соловьямъ
соловьёвъ
соловьи
соловьями
соловьяхъ

кушанья
кушаньсвъ
кушаньямъ
кушанья
кушанья
кушаньями
кушаньяхъ

солнцы
сблнцевъ
сблнцамъ
солнцы
солнцы
солнцами
солнцахъ.

Muist. Niinkuin соловей taiwutetaan: воробей, warpunen; муравей, muu»
ramen; ручей, oja; улей, mehiläispesä; niinkuin кушанье taiwutetaanподмастерье,
miesp. sälli; платье, waatteet.

13, 14. 16. 16.

Шт. ухо .
förtro

Om. yxa

дитя
lapsi
дитяти

YksiM.
мать
äiti
матери

церковь
kirkko
церкви

полдень
puolipäiwä
полудня

2



18

Ann. уху
Kohd. ухо
Huud. ухо
Kein. ухомъ
Es. (о) ух-Ь

Шт. уши
От. ушей
Ann. ушамъ
Kohd. уши
§>uub. уши
Kein. ушами
Es. (о) ушахъ

дитяти
дитя
дитя
дитятемъ
дитяти

Д"БТИ
д-втей
д-Ьтямъ
дФгей
д'Ьти
детьми
д*тяхъ

матери
мать
мати
матерью
матери

Monikko.
матери
матерей
матерямъ
матерей
матери
матерями
матеряхъ

церкви
церковь
церковь
церковпо
церкви

церкви
церквей
церквамъ
церкви
церкви
церквами
церквахъ

полудню
полдень
полдень
полуднёмъ
полудн*
(полудни)

полудни
полудней
полуднялъ
полудни
полудни
полуднями
полудняхъ

Muist. Niintuin д«тп ons людп monikon leinonnossa людь„п ja niinkuin
»агв taiwutetaan дочь, tytär, joka on monikon leinonnossa доч«рв»l«. Ia niintuin
пёрковв taiwutetaan любовь, rakkaus, waan tällä puuttuu moniffo.

2:nen Luku.
Laatusana.

lato.
tz. 25. Laatusanat owat toimea laatua:
I. Omaisuus-laatusanat (egenstaps-abj., имена прилагатсль-

пыи качественный), jotta osoittawat wissin omaifunben esineelle ja owat
ne warfinaifet maiuefanat, esim. пбвый, uusi; мудрый, wiifas.

11. Asianlaiban-laatusanat (omftänbighets-abj., им. прилагат.
обстоятсльствепныя), jotta eilvät osoita mitään omaisuutta, waan ainoas-
taan ultopuolisla asianlaitaa, niintuin aitaa eri paikkaa, esim. прёжнш,
ebelrinen; täkäläinen.

111. Omistawaiset-laatusanat (äganbe-abj., им. прилагат.
притяжатсльныя), jotta ofoittawat, että joku kuulun joko eläwiin olentoihin
eri hengettömiin kappaleihin.

Omistamaiset laatusanat owat tahta laatua:
A. Sellaiset, jolta tietää antawat, etta jotu fuuluu eläwiin olentoihin. Ne

jaetaan:
1. Iksinånsä-omistawaisiin, jotta osoittawat, eitä joku kuuluu yhdelle aino-

alle eläwälle olennolle, esim. парёв'в дош>в, ruhtinan huone; жёппп'в 6pat"B, wai-
mou weli; дйдина дача, sedan huwila; ласгочкпшо »'п'Вздб, päästysen pesä.

2. Sukua-omistamaisiin (пи. прплагаг. родовв'ш), jolla merkitsewät, että
joku luutuu toto sufufuuualle, säädylle, toto lansafunnalle eli hengellisten olentoin foto
sulutnnnalle, esim. г«лач!й, wasitfoihin luuluwa; nacrytniii, paimenihin luuluwa;
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pu6>«, taloihin luuluwa; uäpcKtn, ruhtiuallinen; »ccncKin, waimoineu; «OППВIП,
KÖncKtii, hewoiseen tuuluwa (yleisesti); курппый, lanoihin luuluwa; pßi6nun, lataan
luuluwa (yleisesti).

B. Asian-omistamaiset (n.v. ирплагаг, всгпёсгвсппвш), jolla osoittawat,
että esine jolo kuuluu jollekulle hengettömälle fappaleetle, tahi on otettu, tehty siitä,
esim. cocnÖßßin, petäjäinen; кожапып, nahtainen; ссрёбрапвlЙ, hopeainen.

§. 26. Laatusanoissa on ivaariin otettaiva: 1. Pääte (окончаше),
2. Wertominen .сравнсш'с) ja 3. Sioitelma (еклоиёш'с).

I. Laatusanain Pääte.
tz. 27. Laatusanain pääte on »venäjässä kahtalainen: täybelli-

nen (полное окончите) ja lyhennetty (усечённое окончашс), joista
taas tnmpifin woipi olla kowa (твёрдое оконч.) eli pehmeä (мягкое
оконч.).
Nämä päätteet oivat:..... „. (totoataydellmm

lyhennetty \ *й ..yv v »pehmeä

miesp. naisp. suwut.
ый
in
ъ
ь

ое
ее
o
е.

ая
яя
а
я

Omaisuus-laatufanain pääte.
Omaisuus-laatusanoilla on tawallisesti molemmat päätteet: täybelli-

nen ja lyhennetty. Täybellinen pääte pibetään pääpäätteenä; sillä siitä
woipi lyhennetty synthä siten, että miespuolen pääte ый muutetaan b:tsi ja
ш muutetaan ь-.tsi, ja että wiimeinen ääntiö naispuolessa ja sumutto-massa jätetään pois, esim.

täydellinen pääte мудр-ый, мудр-ая, мудр-ое, wiisas
lyhennetty „ мудр-ъ, мудр-а, мудр-о.
täybellinen „ сйн-ш, сйн-ии, сйн-сс, sininen
lyhennetth „ син-ь, син-я, син-ё.

Muist. 1. Jos yfsifön nimennössa seisoo useampi terate loppupäätteen edellä,
pannaan miespuolessa e tahi o tväliin, esim. блй-зкlп, tahmainen, блпз-o-Ki;
к!», rastas, rast-e-K^B.

Muist. 2. Jos ytsitön nimennössa seisoo wiimeisen teratfeen edellä « eli в,
niin waihetetaan nämä miespuolessa e:fsi, esim. спокб-nnßin, tewollinen,
сил-Bnßin, wahwa, сил-е-п'в.

Eroaw. ansaitsema, on досгб-и-п'в.

L. Afianlaiban-laatusanain pääte.
Asianlaiban-laalnsanoilla on ainoastaan tähbellinen pääte, jota tawal-

lifesti on nili.
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(X Omistawaisien laatusanain pääte.
i. Laatusanoilla, jotka merkitsevät oliollista omaisuutta, on waan

lyhennetty pääte, nimittäin: овъ, евъ, ынъ, инь.
2. Sukua-omistawaisilla laatusanoilla on täydellinen pääte, nimit-

täin: miesp. iii, naisp. ья, snwut. ье, ja скш, цкш ja toisinaan нын.
3. Asian-omistawaisilla laatusanoilla on täybellinen pääte:. овый,

евый, ja cKill cli нын.
11. Laatusanain Wertominen.

§. 28. Wertominen (comparatio, cpaanenie) on se päätemuutos
laatusanoissa, joka näyttää, jos omaisuus yhbellä esineellä on samanlaisetsa, cli suuremmassa eli pienemmässä määrässä eli tilassa, luin toisella.
Ainoastaan omaisuus-laatusanoja woibaan wertoa. Wertominen tapahtuu
kolmella määrällä (graber, степени), jotka owat: maine-määrä, werto-
ma-määrä ja yliwertainen määrä.

Maine-määrä.
Maine-määrä (positivus, положительная степень) ei osoita mi-

tään wertomista, waan ainoastaan että omaisuus löytyy. Se on alku-
pääte, josta wertoma- ja yliwertainen määrä saabaan, niinkuin: умный,
wiisas; белый, walkea.

L. W«rtoma-määrä.
Wertoma-määrä (oomparativus, сравнительная степень) osoit-

taa, että omaisuus wertoessa löytyy suuremmassa eli pienemmässä mää-
rässä yhdellä tuin toisella esineellä, esim. лил!я нижние розы, lilja on
hennompi kuin ruusu.

Wertoma-maärällä on kaksi päätettä: lyhennetty: ъ-е ja e, ja täy-
bellinen: iaiiiiiil eli антгн.

t. Wertoma-määrän lyhennetty pääte.
Wertoma-määrän lyhennetty pääte saabaan maine-määrästä siten,

että pääte ый Eli ift Waihetetaan ъ-е eli e:tsi.
a) Maine-määrän pääte waihetetaan Be:ksi, jos kerakkeet г, д, к, т,

x, ст eiwät ole loppnpäätteen ebellä maine-määrässä, esim. мудр-ый,
wiisas, мудр-ъе; слао-ый, heikko, слабее.

b) Kuin kerakkeet г, д, к, т, хja ст owat maine-määrän loppu-
päätteen ebellä, niin ый cli ift waihetetaan e:lsi, ja mainitut kerakkeet m»"*
telaan siten, että:

r.sta tulee ж., esim. доро-гон, kallis, дорб-ж-е, kalliimpi;
H я я ж, я моло-д-ой, nuori, моло-ж-е, nuorempi;
к я "i, я мяг-к-ifi, pehmeä, мяг-ч-е, pehmeämpi;
L " я i, « кру-т-ои, jyrkkä; кру-ч-е, jyrkempi;
X 5»m, я су-х-бй, kuiwa; су-ш-е, kuiwempi;
c? » » m, " чи-ст-ын, puhdas; чй-щ-е, puhtaampi.
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Muist. 1. Laatusanat päätteiltä атый, нтый, астый, истый, jotka owat joh-
datetut nimisanoista, werrotaan ensimäisen säännön mukaan, esim. «наигенйтый, kuu-
luisa, зна?«енйт'l>е гористый, mäkinen, гористое.

Muist. 2. Moniaat laatusanat, joilla owat äsken mainitut kerakkeet päätteen
edellä, werrotaan yhtäkaikki ensimäisen säännön jälleen, esim. гордый, ylpeä; шило-
серный, laupias; c-Ьдбй, harmaa, owat roMie, j. n. c.; жёлтый, keltanen; л«»тый,
julma; снятой, Pyhä; сытый, kyllänen, owat желтее, j. п. e. — Toisia werrotaan
wähän eroawaisesti, niinkuin: узкш, ahdas; блй»к!й, lähellä olewa, owat уже, ближе;
гадшй, wastenluontoinen; тла/,к!й, sileä; жйдкш, wetelä; рт,дкш, harwinainen, »wat
гаже, глаже, жиже, р«же (р-вдчаштй); — слабый, heikko, on слабже.

Muist. 3. Laatusanat: горь«lй, katkera, on röpie ja горше; густой, tiheä,
on r)ine ja г)ст«е; aeiuenbiä, huokea, on дешевле; простой, yksiukertanen, on
upeine ja простое; толстый, paksu, on толше ja толстое; тажелый, raskas, on
тажёле; широк!й, leweä, on шире (ш«рш!й).

2. Wertoma-määrän täybellinen pääte.
Wertoma-määrän täybellinen pääte saabaan lyhennetystä päätteestä

siten, että ъе muutetaan iiftniift:ksi ja e aftiiiift:ksi, esim. y2iHbift, wiisas,
умн'ве, умнъннllн, wiisaampi, wiisain; крепки,, wäkewä, крепче, крвп-
4aftniift, wäkewämpi, wäkewin.

Muist. 1. Ne joilla maine-määrässä on päätteinä: г!й, кш, х!й, toaihtatoat
wertoma-määrän lyhennetyn Päätteen em amnmrtft; mutta laatusanat päätteillä: дый,
тый ja стый, saawat дsйшш, т*йшш ja ст-вйппй, esim. твёр-дый, kiinteä, wert.m.
т«ёр-же, т«ер-б«йшlй; бога-тый, ritas, бога-ie, бога-т«йш!й; in-стый, puhdas,
чй-ще, Iи-стlЙ-IИIЙ.

Muist. 2. Sanulas но, pantuna wertoma-määrään, enentää sen merkitystä,
esim. побольше, wähän enempi, wähän parempi.

O. Iliwertainen määrä.
Iliwertainen määrä (superlativus, превосходная степень) osoit-

taa, että esineellä on omaisuus kaikkein suurimmassa määrässä, eli että se
siinä woittaa kaikki toiset, esim. весна есть нрlятн'Вlпнее время года,
lewät on faunein wuoben aita.

Mwertainen määrä saabaan tahbella taivalla:
a) Että täytetään wertoma-määrän täybellinen pääte, esim. мудр-Bft-

miii, wiisain; npeKpäcHilftiHift, kaunein.
d) Että pannaan sanuttaat паи ja нре, laatusana все ja sianimi

cäMbift maine-määrään eli wertoma-määrän täydelliseen päätteesen, esim.
cäMbift xopotHift, caMbift лучили eli HaH.iy4Hiift, paraiu; всемй.юсти-
въ-iiHiift, kaikkein armollisin.

Eroawaisesti wenotaan:
Maine»määrä. Wertoma-ntäärä.

большой, suuri
великш, suuri (korkea)
высота, korkea
гдуббкШ, fytoä

»lö.ibHie, больш!й.
больше, бол'Г.е, большей; yliwert. m. 2елнlайшlй.
»ыше, «ысшlй, аышш!й; yliwert. m.
глубже, гл)боlайш!й.
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далёкш, taulainen
долгlй, pitkä
корбткш eli краткш, lyhyt
красный, kaunis
малый, pieni
молодой л nuDriмладыи J
мноий, paljo
нйзкш, matala
старый, t»atil)a
сладкш, makea
тйнкш, ohut
isopömifi, hywä

дал*е, дальше, далышй, дальнейшим
дол*е, дольше, должайшш.
короче, кратчайшш.
краше, краснвдшш.
lienee, меньше, меньших; yliweit. m, мадвдшш.
моложе, 1 младш!й.младше, J
ббл-Ье, бол*.

ниже, низшш, нижайшlй.
старее, старше, старшш, старшими
слаще, сладчайшш.
luille, тоньше; тончайшш.
лучше, вянши'. лучшш, вящипн

111. Laatusanain Sioitelma.
§. 29. Laatusanat sioitellaan kolmen sioitelman mukaan: I:seen

uuluwat laatusanat täydellisellä päätteellä; 2:seen sutua-omistawaiset
päätteellä: ift, ья, ье, ja 3:teen laatusanat lyhennetyllä päätteellä.

A. Täydellisen päätteen Sioitelma-Taulu.
Suwutoin.Miespuoli. Naispuoli.

Ytsiklö.
Nim. bift (oft) ift
Om. aro яго
Ann. ому ему
Kohb. Kvin Nim. Eli Om.
Kein. ымъ HMi,

Ef. OMi, eMi>

ая яя
ой (ыя) ей (i«)
ой e»
ую юю
ою (ой) ею (ей)
ой ей

ое ее
aro яго
ому ему
ое ее
ымъ «Ml.

omi, , емъ

Monikko.
Nim. «o ie
Om. ыхъ ихъ
Ann. ымъ m»i»

Kohd. Kuin
Kein. ымп ими
Es. l>lXl> ихъ

ыя \я
ыхъ ихъ
«ui, нмъ

Stint, eli
ыми ими
ыхъ «XI.

ыя bi
ыхъ ихъ
«mi, »»il,

От.
ыми ими
I>lXl> ихъ

Muist. 1. Pääte ой miespuolessa käytetään silloin, kuin torlo lankee wiitnei»
jette tawulle; ыя ja ia naispuolen omannossa täytetään korkeammassa lirjoitus-tawassa,
ja ой, ей leinonnossa tawataan huolimattomassa lirjoitus-tawassa.leinonnossa tawataan huolimattomassa lirjoitus-tawassa.

Mvi«t. 2. Huudanto on yhdenlainen nimennön kanssa.
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Näyte.
Miespuoli. Naispuoli. Suwntoin.

Mttö.
Nim. мудрый, wiisas мудрая мудрое
Om. мудраго мудрой мудраго
Ann. мудрому мудрой мудрому
Kohb. Kuin Nim. eli Om. мудрую мудрое

мудрьшъKein. мудрымъ мудрою
Es. (о) мудромъ мудро!! мудромъ

Monikko.
Nim. мудрые мудрыя UMPI.I»
Om. мудрыхъ мудрыхъ мудрыхъ

»IMPI.II»'!.Ann. мудрымъ мудрымъ
Kohb. Kuin Nim. eli Om.
Kein. мудрыми мудрыми мудрыми
Es. (о) мудрыхъ мудрыхъ мудрыхъ.

Yksikkö.
Nim. ciinift, sininen синяя синее
Om. СИНЯГО CHHCft сиияго
Ann. синему синей синему
Kohb. Kuin Nim. eli Om. синюю синее
Kein. сииимъ синею

синей
сииимъ

Es. (о) сииемъ сииемъ
Monikko.

Nim. ciiHie синlя сии!я
Om. синнхъ синнхъ

сииимъ
синихъ

Ann. сииимъ снниага
Kohb. Kuin Nim. eli Om,
Kein. синими синими

синнхъ
синими

Ef. (о) синнхъ синнхъ.
11. Sutua-omistawaisten laatusanain, päätteellä: ift, ья, ье,

Sioitelma-Taulu:
Miespuoli. j Naispuoli. Suwutoin. Kaikki 3 sukua.

Yksikkö. Monikko.

Nim. ifi ья ье ьи
Dm. ьяго ьен ьяго ьнхъ
Ann. ьему ьей ьему ьимъ
Kohd. Kuin Nim.eli От. bio ье Kuin Nim. eli От.
Kein. ьимъ ьею ышъ ьими
Es. ьемъ ьей ьемъ ьихъ
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Näyte.
Miesp. Naisp. Suwut. Kaikki 3 sukua.

Monikko.Yksikkö.
Nim. pb'i6ift рыбья рыбье рыбьи

kaloihin luuluwa
Om. рыбьяго рыбье!» рыбьяго рыбьихъ
Ann. рыбьему pb'i6beft рыбьему рыбьимъ
Kohb. Kuin Nim.eli Om. рыбью рыбье Kuin Nim. cliOm.
Kein. рыбьимъ рыбьею рыбьимъ

рыбьемъ
рыбьими

Es, (о) рыбьемъ рыбьей рыбьихъ

о. Lyhennetyn päätteen Sioitelma-Taulu.

Miespuoli. Naispuoli. Suwutoin. Kaikki 3 sukua.
Yksikkö. Ntonikko.

Шт. i, b а я o c 1,1 и
Dm. а я он ей а я «xi» iixi,

Ann. у ю он ей у lo «mi. им-ь
Kohd. Kvin Nim. Eli Om. у ю о e Kuin Kim. eliOnt.
Kein. ымъ имъ ою ею ымъ имъ ыми ими
Es. омъ емъ ой ей омъ емъ ыхъ ихъ

Mvist. Omaisuus-laatusanoilla on lyhennetyssä päätteessä ainoastaan NimentV,
Annanto ja Kemonto.

«Käyte
Miesp. Naisp. Suwut.

Yksikkö.
Nim. отцевъ отцева отцево

isälle kuuluwa
Dm. отцева отцевой отцева
Ann. отцеву . отцевой отцеву
Kohd. Kuin Шт. eli Om. отцеву отцево
Kein. отцевымъ отцевою отцевымъ
Es. (о) отцевомъ отцевой отцевомъ

ч YkfiNö.
Nim. Господень Господня Господне

Jumalalle luuluwa
Господней ГосподняDm. I^осибдна

KaMi 3 sukua.
Monikko.
отп,евы

отп,евыхъ
отцевымъ

Kuin Nim. eliOnt.
огневыми
отп,евыхъ
Monikko.

Господни

I^оспбднихъ
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Ann. Господню Господней Господню Господнимъ
Kohd. Kuin Nim. eli Om. Господню Господне Kuin Nim. eliÖra.
Kein. Господнимъ Господнею Господнимъ Господними
Es. (о) Господнемъ Господней Госпбднемъ Госпбднихъ

Muist. Wiimeisen sioitelma-taulun jälkeen menetoät ominaiset nimisanat,
päätteillä: овъ, евъ, ынъ, инъ, ова, «L», ьша, »n», ово, e»o, ыно, «un, mutta
näillä on yksikön esinnössä miesp. ja suwut. e waan ei оме.

§. 30. Eroawaisesti sioitellaan:
Miesp. Naisp. Suwut. Kaitti 3 sukua.

Yksikkö. Monikko.
Nim. Ббжш Ббжiя

Jumalalle kuuluwa
Dm. Б6ж!я Ббж!ей
Ann. Ббжш Ббж!ей
Kohd. Kuin Nim. eli Om. Ббжш
Kein. Ббжlиагь Ббж!ею
Es. (о)Ббжlемъ Ббжlей

Ббжlе

БОЖIЯ
Ббжш
Бояае
Б6ж!имъ
Божlемъ ■

Божш

Бржшхъ
Божпшъ

Kuin Шт.eli Om.
Ббжшми

Yksikkö. Monikko.
Nim. весь вся

kaikki, koko
Sitt. всего всей
Ann. всему всей
Kohd. Kuin Nim. Eli Om. всю
Kem. вс*мъ всею
Es, (о)всё'мъ всей

всё

всего
всему
всё
ве*мъ
всёмъ

ВС*

всвхъ
ВСБМЪ

Kuin Nim. eliOm.
ВСЕМИ
ВС*ХЪ.

Lisa molempiin ensimaisiin Lukuihin.
Laskusanat.
A. Jako.

§. 31. Laskusanat owat alkuperäisin: 1. Suorannaiset (eardi-
«alia, им. Iис.!ите.lьныа ко.lЙlествеииыя), jotta wastaawat tyfymytfeen:
kuinka monta? ja 2. lärjennäiset (ordinalia, им. числ. порадочиыа)
jotta wastaawat tysymytseen: kuinka mones?

Paitsi sitä kuuluu Laskusanoihin: 3. Kerrannaiset (multiplicativa,
сугубыя), jotta wastaawat kysymykseen: kuinka monen kertainen?
4. Kokoowaiset (collectiva, со6ирате.lьныя), jotka wastaawat fyfymyf-
seen: kuinka monta yhdessä? ja 5. Määrännäiset (aäverdialia, на-
р-Бчlя), jotta wastaawat kysymykseen: kuinka monta kertaa?
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1. Suorannaiset.
1. одинъ, одна, одно, yksi
2. два, дв*, taksi
3. три, kolme
4. четыре, neljä
5. пять, wiisi
6. шесть, kuusi
7. семь, seitsemän
8. восемь, kahdeksan
9. девять, yhdeksän

10. десять, kymmenen
11. одиннадцать, yksitoista
12. двенадцать, kaksitoista
13. тринадцать, kolmetoista
14. четырнадцать, neljätoista
15. пятнадцать, wiisitoista
16. шестнадцать, kuusitoista
17. семнадцать, seitsemäntoista
18. восемнадцать, kahdeksantoista
19. девятнадцать, yhdeksäntoista
20. двадцать, kaksikymmentä
21. двадцать одинъ, ykstkolmatta
22. двадцать два, kaksikolmatta
30. тридцать, kolmekymmentä
40. сорокъ, neljäkymmentä
50. пятьдесятъ, wiisikymmentä
60. шестьдесятъ, kuusikymmentä
70. семьдесятъ, seitsemänkymmentä
80. восемьдесятъ, kahdeksankymmentä
90. девяносто, yhdeksänkymmentä
100. сто, sata ;
101. сто одинъ, sata ylsi
200. двъсти, kaksisataa
300. триста, kolmesataa
400. четыреста, neljäsataa
500. пятьсбтъ, wiisisataa
600. шестьсотъ, kuusisataa
700. семьсбтъ, seitsemänsataa
800. восемьсотъ, kahdeksansataa
900. девятьсотъ, yhdeksänsataa

2. lärjennäifet.
первый, «a, ое, ensimäinen
второй, ая, бе, toinen
третш, ья, ье, kolmas
четвертый, an, ое, neljäs
пятый, wiides
шестой, kuudes
седьмой, seitsemäs
восьмой, kahdeksas
девятый, yhdeksäs
десятый, kymmenes
одиннадцатый, yhdestoista
двенадцатый, kahdestoista
тринадцатый, kolmastoista
четырнадцатый, neljästoista
пятнадцатый, wiidestoista
шестнадцатый, kuudestoista
семнадцатый, seitsemästoista
восемнадцатый, kahdeksastoista
девятнадцатый, yhdeksästoista
двадцатый, kahdeskymmenes
двадцать первый, Yhdeskolmattaдвадцать второй, kahdeskolmatta
тридцатый, kolmaskymmenes
сороковой, neljäskymmenes
пятидесятый, wiideskymmenes
шестидесятый, kuudeskymmenes
семидесятый, seitsemäskymmenes
восьмидесятой, kahdeksaskymmenes
девяностый, yhdeksäslymmenes
сотый, saadas
сто первый, sata ensimäinen
двухъ-сотый, kahdessadas
трёхъ-сотый, kolmassadas
четырёхъ-сотый, neljässadas
пятисотый, wiidessadas
шестисотый, Juudessadas
семисотый, seitsemässadas
восьмисотый, kahdeksassadas
девятисотый, yhdeksässadas
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1000. тысяча, tuhat
2000. дв* тысячи, kaksituhatta
10,000. десять тысячъ, kymmenen-

tuhatta
1,000,000. миллl6нъ miljona

тысячный, tuhannes
двухъ тысячный, lahdestuhannes
десяти тысячный, kymmeneS-

tuhannes
миллшнный, miljonas

Muist. ©uorannatitm woipi kanssa lulea cfannoifet, jotka merkitsewät osia:
половина, puoli, треть, kolmannes, kolmas osa, четверть, neljanyes, neljäs osa, ось-
муха, kahdeksannes, kahdeksas osa, полтора, puolitoista, полтретья, puolikolmatta,
полчетверта, puolmeljattä, полоята, puoliwiidettä, j. n. e., полтораста, puolitoista
sataa.

3. Kerrannaiset.
Wastaawat kysymykseen: kuinka

monen kertainen?
простой, yksinkertainen
двойной 1 . ».. » . ., .„ kaknnlertainenДВOЯКIИ, f 'тройной, kolminkertainen

четверной, nelintertainen
пятеричный, wiisitertainen
шестеричный, tuusitertainen
седмеричны!,, seitfemäntertainen
сторйчны!!, satakertainen j. n. c.

4. Kokoowaiset.
Wastaawat kysymykseen: kuinka

monta yhbessä?
оба, обе, i ,~ , ; } molemmatoooe, обои, J
двое, двои, kaksi, kaksi kerrallaan
трое, трои, kolme »
четверо, четверы, neljä n

пятеро, пятеры, wiisi «
шестеро, тестеры, kuusi »
сёдмеро, седмеры, seitsemän »

' uu»2vp вбсьмеры,
tahbetsan terrallaan

девятеро, девятеры, yhdeksän »
десятеро, десятеры,"в)ттепеп «
сотеро, сотеры, sata "
пара, pari
пятбкъ, wiisikto
десятокъ, thmmenittö
сбтна, sata tappaletta, j. n. e.

5. Määrännäiset.
Wastaawat tyfymytfeen: kuinka

monta kertaa?
1:oNe, jottakäytetään luwusfa, owat
однажды, kerta
дважды, latfi tertaa
трижды, kolme kertaa
четырежды, eli четырьмя, neljä

kertaa
пятью, wiisi kertaa
шестью, kuusi kertaa, j. n. e.

2:o Ne, jotta käytetään muissa mää-
räykfisfä, owat:

разъ, kerta
два раза, talsi kertaa
три рзза, kolme tertaa
четыре раза, neljä kertaa
пять разъ, wiisi kertaa, j. n. e.

Eli:
во пёрвыхъ, ensimäifetfi
во вторыхъ, toiseksi
во третьйхъ, kolmanneksi.
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L. Sioitelma.
§. 32. Laskusanat sioitellaan: 1) omalla lamallansa, 2) niin-

tuin nimisanat ja 3) mintuin laatusanat.
I. Laskusanat, jotka sioitellaan omalla lamallansa, owat:

a) Suorannaisista: одинъ, два, три, четыре, патьдесятъ, две-
сти, триста, иятьсбтъ, kuin myös полтора, katso näytteet I—91 —9 alempana,

b) Kokoowaisista: бба, двое, четверо, katso näytteet 10—12.
11. Laskusanat, jotka sioitellaan kvin nimisanat, owat:

a) Suorannaiset: пять, шесть, j. n. c. aina двадцать:!»!! asti
ja тридцать, jotta kaikki sioitellaan kuin naispuolet päätteellä ь; wielä со-
рокъ, миллшиъ l:sen, девяносто, сто, 2:fen ja тысяча 3:nen fioitel-
man mukaan.

Muist. yhdistetyissä lastusanotssa, jotta nousewat yli дватцать, sioitellaan
molemmat.

d) Kokoowaiset: пара, десятокъ, j. п. е.
111. Laskusanat, jotka sioitellaan kuin laatusanat, owat:

a) lärjennäiset ja b) Kerrannaiset.
Näytteet.

Yksikkö. Monitto.
Miesp. Naisp. ©limut. Miesp. Suwut. Naisp.

Nim. одинъ одна
Dm. одного одной
Ann. одному одной
Kohd. Kuin Nim.eli Оли одну
Kein. однимъ одною
Es. (о) однбмъ одной

одно одни одн4
одного однйхъ однехъ
одному однймъ одн'Ьм'ь
одно Kuin №m. eli Ora.
однимъ одними одними
ОДНОМЪ ОДНИХЪ ОДН'ЕХ'Ь

2. 3. . 4.
M. S. N.

Nim. два H»H
Dm. двухъ
Ann. двумъ
Kohd.
Kein. двумя
Es. (о)двухъ

S.
Nim. пятьдесятъ »)
Dm. пятидесяти
Ann. пятидесяти

KaiM3 sukua.
три
трёхъ
трёмъ

Kuin Nim. eli Dm.
тремя
трёхъ

6.
двести
двухъ сотъ
двумъ стамъ

Kaikki 3sukua.
четыре
четырёхъ
четырёмъ

четырьмя
четырёхъ

7.
триста Ь)
трёхъ сотъ
трёмъ стамъ
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Kohd. пятьдесягь
Kein. пятьюдесятью
Es. (о) пятидесяти

двести
двумя стами
двухъ стахъ

триста
тремя стами
трёхъ стахъ

a) Muist. Niinkuin пятьдесятъ jnenetoät шестьдесятъ, семьдесягь, вб-
семьдесягь. ч

b) Muist. Niinkuin трнета menee чет«реет<,.
8. 9.

Yksitkö. Monitto.
Miesp. Suwut. Naisp. Kaikki 3 sukua.

Шт. пятьсотъ а) полтора Ь) полторы полуторы
5Dm. пяти сотъ полутора полуторы полуторыхъ
ANN. пяти стамъ полутору полуторгв полуторьгаъ
Kohd. пятьсотъ полтора полторы полуторы
Kein. пятью стами полуторымъ полуторою полуторыми
Es. (о) пяти стахъ полутора полугор* полуторыхъ

a) Muist. Niinkuin пятьсотъ menee шестьсбтъ, семьсбтъ, j. n. e.
b; Mvist. Niinkuin полтора menewät полтретья ja feuraatt>atfet.

10. 11. 12.
Miesp. Suwut. Naisp.

Nim. бба ббе«)Шт. оба об* °) двое, двои 6) четверо четверы <?).
Dm. обойхъ об-Бихъ двоихъ четверыхъ
Ann. обоймъ об4шlъ двоймъ четверымъ
Kohb. Kuin Nim. eli Om.
Kein. обоими обеими двоими четверыми
Es. (о) обойхъ об'Еихъ H»o»xi. четверыхъ

a) Muist. Оба tawataan myös joissakuissa ytsifön sioissakin, esim. обоего
пола, molemmasta sunnista.

b) Muist. Niinkuin menewät обое ja трое.
o) Muist. Niinkuin четверо menewät пятеро ja seuraawaiset.

3:mas Luku.
Sianimi.

Jako.
§. 33. Sianimet owat joko Nimi» tahi Laatusanoja.
Nimisanalliset sianimet owat:

1. Vliolliset (personalia, местоимешя .гичныа) seisoivat olion ni-
men (alussanan) asemessa, ja owat: a, minä; ты, sinä; онъ, она, оиб,
hän, fe; мы, mc; вы, te; они, оне, he, ne.
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2. Itsekohtainen (rellexivum, м. возвратное) osoittaa takasin lau-
seen alussanaan: себя, itseänsä.

Muist. Paitsi sitä owat seuraawaiset sianimet Pibettäwät nimisanoina: кто,
tuta; что, mitä, ja ne näihin -yhdistetyt: н«кто, joku; вито, joku, y. m., kuin myös
кон, который, joka.

Laatusanalliset sianimet owat:
1. Omtstawaiset (poBB6BBiva, м. иритяжательиыя), jotta osoitta»

wat, että joku tuutuu niille olioille, joita oliollisilla sianimillä mertitään.
Sellaiset owat: мой, minun (se on, tuuluwa sille oliolle, jota sianimi

minä merkitsee); твой, sinun; свой, hänen; иашъ, meibän; вашъ, teibän.
2. Osoittawaiset (demonstrativa, м. указательныя), jotta lähem-

min määrääwät esinettä paikan suhteen, owat: тотъ, tuo; зтотъ, сей, tämä;
такбй, таковой, толнши, sellainen; тбтъ-же, бный, farna, se sama; самъ,
itse; самый, se sama.

3. Koskemaiset (relativa, м. относйтельныя), jotta toskewat eli
kuuluivat johonkuhun äsken sanottuun, niintuin: кой, который, jota; ка-
Koft, каковби, колйкш, такоЗ, таково,», sellainen, joka; кто, что, jota;
чей, tenen.

4. Kysywäiset (interrogativa, м. вонросйтельныя) owat sellaiset
sianimet, joilla tysytään, niintuin: кто, tuta? что, mitä? Koft, который,
mitä? какбЗ, mintälainen? чей, tenen?

5. Epämääraiset (inäettnita, м. иеоиределениыя) täytetään oliosta
eli asiasta, jota ei tahbota nimittää. Nämä owat: некто, joku; нечто,
jotu; нёкакш, иекш, neKoropbift, jotu, eräs; никто не, ei tutaan; ни-
что не, ei mikään; никакой не, ei kukaan; ктб либо, какбЗ либо, tuta
hywansä; что либо, mitä hywänfä, ктб иибудь, кто-то, eräs; что иибудь,
чтб-то, jotu; Ka«6ft нибудь, какбs-то, jotu; каждьш, всяк!!», jokainen.

§. 34. Sioitelma.
Oliolliset.

Yksikkö. Monikko. Yksikkö. Monikko.
Nim. я, minä
От. меня
Ann. мн*
Kohd. меня •Kein. мною
Es. (о) »«H

мы, me
насъ
намъ
насъ
нами
насъ

ты, sinä
тебя
тебе
тебя
тобою

(о) тебе

вы, te
васъ
вамъ
васъ
вами
васъ

Yksikkö. Monikko.
Miesp. Naisp. ©imut. M. S. N. Itsekohtainen.

Nim. онъ, hän она, hän оно, se они, он*, he, — puuttuu
Dm. его e«, её его ихъ себя
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Ann. ему
Kohd. его
Kein. имъ
Es. (о) нёмъ

ей
Ee
ею

(о) ней

ему
его
имъ

(о) нёмъ

имъ
lIKI,
ими

(о) нихъ

себе
себя
собою

(о) себ4.
Muist. Kuin esisan» waatii она, ono:ta, pannaan n sianimen edelle, esim.

v него, hänellä; кт, ней, hänelle; ст. нн,гн, heidän kanssa.
OmiStawaiset.

Ylsittö.
Miesp. Naisp. Suwut.

Nim. мой, minun моя, minun моё, minun
Om. моего моей моего
Ann. моему моей моему
Kohb. Kuin Nim. eli Om. »юю моё
Kein. моймъ моею моймъ
Es. (о)моёмъ моей моёмъ

Muist. Niinkuin »ton sioitellaan твой ja свой,

Ytsittö.
MieSp. Naisp. Suwut.

Nim. нагать, meidän наша, meidän наше, meidän
Dm. нашего нашей нашего
Ann. нашему нашей нашему
Kohd. Kuin Nim. eliOm. нашу наше
Kein. нашимъ нашею нашимъ
Es. (о) нашемъ нашей нашемъ

Muist. Niinkuin пагп'ь sioitellaan ваять.
Ofoittawaifet.

Ytsittö.
Miesp. Naisp. Suwut.

Nim. тотъ, tuo та, tuo то, tuo
Om. того той того
Ann. тому той тому
Kohb. Kuin Nim. eli Om. ry
Kein. темъ тою
Ef. (о) томъ той

Muist. Niinkliin тотъ ftottellacm
naan и, silloin kuin тотъ saapi t.

Yksikkö.
Miesp. Naisp. Suwut.

Nim. самъ, itse сама, itse
Dm. самого самой

Monitto.
Kaitti 3 futua.
мой, minun
мойхъ
моймъ
Kuin Nim. eli Om.
моими
мойхъ.

Monitto.
Kaitti 3 sutua.паши, meibän
нашихъ
нашимъ
Kvin Nim. eli Om.
нашими
нашихъ.

Monitto.
Kaitti 3 sutna.
те, nuo
техъ
тъмъ

ro Kuin Nim. eli. Om.
темъ темп
томъ техъ

ЗТОТ'Ь, ainoasti sillä eroitutsell», että pair

Monikko.
Kaikki 3 fukua.
сами, itfeсамо, itfe

самого самйхъ
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Ann. самому
Kohd. Kuin Nim.eli От.
Kein. самймъ
Es. (о) самбмъ

самой
саму
самою
самой

самому
само
самймъ
самбмъ

самймъ
Kuin Nim. eli On,.
самими
самихъ

Yksikkö. Monikko.
Miesp. Naisp. Suwut. Kaikki 3 sukua.

'Шт. сей, tämä
Dm. сего
Ann. сему
Kohd. Kuin Nim. eliOm.
Kein. снмъ
Es. (о) семъ

сы, tämä
сей
сей
ciio
сею
сей

oie, tämä
сего
сему
cie
симъ
семъ

ei», nämä
сихъ
симъ
Kuin Nim. eli От.
сими
сихъ

Koskewaiset. Kysywäiset.
Yksikkö. Vtonikko.
Miesp. Naisp. Suwut. Kaikki 3 sukua.

Nim. кто что чей чья чьё чьи

Sm.
Ann.
Kohd.
Kein.
Es. (о)

fen, kuka
кого
кому
кого
К'ЕМЪ
«oi»i, (о)

mikä
чего
чему
что
чътнъ
чёмъ

kenen
чьего
чьему

K. Шт. eli Om.
чьимъ
чьёмъ

kenen
чьей
чьей
чью
чьею
чьей

Epämääräiset.

kenen
чьего
чьему
чьё
чьимъ
чьёмъ

kenen
чьихъ
чьимъ

K. Kim. Eli Om.
чьими
чьихъ

Nämä sioitellaan kvin ne wartalosanat, joista ne owat syntyneet.
9)1)teinen Muist. Laatusanalliset sianimet sioitellaan muutoin melkein samalla

tawalla luin tawallisettin laatusanat, ainoastaan sillä waarin ottamisella, etta niillä fia-
nimillä, joilla on laatusanain oikea pääte ый, ш, on yksikön omannossa aro, aro, mutta
muilla kaikilla on oro, ero, esim. самый, cänaro, mutta саи'ь, самого.

4:jäs Luku.
Tehdikkö.
I. Jako.

§. 35. Tehdiköt owat kahta laatua:
I. Olokohtaiset (neutra, средше глагблы), jotta osoittawat tilaa

ilman taitetta waitututsetta, esim. лежать, wirua; стоять, seisoa; спать,
maata.
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11. Teettäwäiset (laetitiva, деl!ствуюшде гл.), jotka osoittawat
waituttawaa tilaa, joto tohbetta tarkoittamalla eli ci. Sen suhteen owat
teettäwäiset tehbitöt:

A. Kohteettomat (intransitiva, ненерсходяшlс гл.), jotta osoitta-
wat waikutuöta ilman kohteen tarkoittamatta, jolle se sama toimitetaan, esim.
ходить, täybä; летать, lentää.

B. Kohteelliset (traiiBitiva, переходящее гл.), jotka mertitscwät
waitutusta, tarkoittawaa sen jotakuta kohdetta.

Selitys. Jota waikutuksessa, jota kohteellinen tehdikku tarkoittaa, ajatellaan kai-
ken mokomin: 1. tekemä eli waikuttawa esine; 2. itse waikutus ja 3. esine eli
kohde, jota waikutus kohtaa, esim. Jumala on luonut maailman. Tässä lauseessa
onlumala tekemä eli waikuttawa esine; on luonut merkitsee itse »vaikutusta, ja maailma
osoittaa »vaikutuksen esinettä eli kohdetta. Sitä näyttäämään, etta esine waikuttaa johon-
kuhun toiseen, löytyy erilaatuisia tehditoitä. Mutta niiden monien esineitten seassa, joiden
päälle waikutus lanlee, woipi myös itse waikuttawa esine olla ylsi. Jos waikuttawa
esine on yht'aikaa kohteena, niin woipi sitä pitää kohteena joko omalle tvaikutnksellensa,
esim. mina peseiksen (pesen itseäni), tahi toisen aluksen (subjekt) »«kutuiselle,
esim. me tappelemme, se on, minä lyön toista ja toinen lyöpi minua. Nämä suhteet
merkitään samoin erilaatuisilla tehditoillä. Lopuksi löytyy tehbiköitä, jotka osoittawat, että
esine ci waikuta, waan kärsit toisen esineen waikutuksesta, esim. minä rangaistaan
isältäni (minua rankaisee isäni).

Kohteelliset tehdiköt jaetaan:
1. Ulostohtaisiin (activa, действительные гл.), jotta merkitse-

mät, etta esine waikuttaa johonkuhun toiseen esineesen. (Waikuttawa
esine on lauseen alus). Esim. я читаю книгу, minä luen kirjaa; я двй-
гаю камень, mina liikutan liweä.

2. Keskikohtaisiin (media), jotka näyttämät, etta esine waikut-
taa ja myöskin wastaanottaa wailutuksen. Nämä otoat:

a. Itsekohtaiset (rellexiva, возвратные гл.), jotta osoittawat, että
esine waikuttaa, mutta myös on esine omalle »vaikutuksellensa. (Lauseen
aluS on yht'aikaa kohteena omalle waikutukfellensa). Esim. дитя моется,
lapsi peseitse (pesee itseänsä).

b. Keskinäiset (reciproca, взаимные гл.), jotka osoittawat, että kaksi
eli useampi esinettä wailuttawat, mutta owat myös kohteina toistensa wai-
lutukselle, esim. Иваиъ и Пётръ обнимаются, Juhana ja Petta syleile-
wät toisianfa (se on, Juhana syleilee Pettaa, ja Pekka syleilee Juhanaa);
мы встретились, виделись,и познакомились, mc tapasimme, näimme
toinen toistamme ja tulimme tutuiksi toinen toisemme kanssa.

3. Vastakohtaisiin (parsiva, страдательные гл.), jotta osoitta-
wat, etta esine wastaanottaa wailutuksen toisen esineen wailmulfelta, fe
on, antaa toisen esineen toimituksen waikuttaa päällensä, ilman että itfe
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waikuttaa. (Vaikutuksen wastaanottawa esine on lauseen alus). Esim.старость (есть) почитаема всеми людьми, wanhnns kunnioitetaan kai-
kilta ihmisiltä: ЛифляндlЯ (есть) покорена Петрбмъ первымъ, Liiwin
maa on tullut walloitetutfi Pietari enfimäiseltä.

Tehbitöitä löytyy itsctohtaisien päätteellä, mutta määräämättömällä
merkityksellä, joko kohteettomalla eli uloskohtaisella. Sellaisia luisutaan Yh-
teisiksi (oointrmttia, ббшдс гл.), esim. гордиться, ylpeillä; смеяться,
nauraa; бояться, pelätä; наслаждаться, nautita; почитаться, pitää kun-
niassa; питаться, elättää itseänsä.

Tehbittö, jota täytetään apuna toisia tehbitöitä taiwutellesfa, kutsu-
taan Aputehbikökfi (вспомогательный гл.). Wenäjän kielessä on kaksi
aputehbittöä: стать, ruweta, tulla; быть, olla.

11. Tehdikön määräykset.
§. 36. Tehdikön erinäisillä päätelvaiholsilla osoitetaan sen merkityksen

erimääräyksiä. Ne merkityksen määräykset, jotta osoitetaan omilla päätteil-
länsä, owat: t. Muoto, 2. Tapa, 3. Aika, 4. Luku ja 5. Olio. Yhbiötys
kaikista näistä tehbitön muutoksista kutsutaan Käytelmäksi (conjugatio,
cnpaalénie).

§. 37. Muoto.
A. Merkitys ja Jako.

Tehbitön Muoboilla (former, виды) ymmärretään ne loppupäät-
teet, joilla osoitetaan 1., että toimitus on päätetty eli paättymätöin;
2. että se tapahtuu joko yhben tahi useamman kerran.

Toimitusta woipi katsella joko alotettuna, kestämättä tahi päätettynä.
Kvin toimitus on wielä alulla ja kestää, silloin se on paättymätöin, mutta toi-
sin ellen se on päätetty. Niinhywin Paättymätöin fuitt päätetty toimitus sisältää wc-
näjän kielessä seuraawaisia määräyksiä:

Paättymätöin:
1. Toimitus tapahtuu eli monistei-

taan useamman kerran, esim. Hbärn-
«ать, liikuttaa useamman kerran cli use-
asti, liikutella.

2. Toimitus kestää kauemman ai-
kaa, esim. rpeififb, jyristä (kestämällä);
к»«ать, nyykyttää (kestämällä), nyykytellä;
махать, IByhyttää (kestämällä).

3. Toimitus osoittaa sen taitoa, tot-
tumusta ja taipumusta, joka toimituk-
sen matlaansaattaa, esim. давать, antaa
(tawollisesti); прощать, olla sowelias an-
tamaan anteeksi; paataäTb, olla tottunut
synnyttämään.

Päätetty:
1. Toimitus tapahtuu ainoastaan t)h«

den kerran, esim. opuenrb, wiskata yh»
bcttä kertaa.

2. Toimitus tapahtuu äkisti, esim.
rt)ä«)'Ti>, jyrähtää; к«!!«гть, nytytähyttää
(äkisti); «ахнуть, lötjhäyttää, wiuhautta».

3. Toimitus tapahtuu tarkoitetulla
menestyksellä, eli joitakuitawissiuä, mää-
rättynä aitana, esim. дать, antaa (joku mis-
si kappale); простить, antaa anteeksi (joku
wisst asia); родить, synnyttää.
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Ei päättymätöintä eitä päätettyä toimitusta osoiteta tehdikön jollakulla
wissillä päätteellä, mutta tehbitön pääte woipi olla kumpasessakin tapauksessa yhdenlai-
nen, esim. ловить, metsästää; брооить, wiskata yhdellä kertaa; дзв-sть, antaa (ylei-
sesti); H<iKli?'2Ti>, rangaista. Mutta toimitus, jota tapahtuu useamman terran, osoite-
taan päätteellä ивзть cli ывзть, ja toimitus, joka tapahtuu kerran, päätteellä путь.

Muist. 1. Niinkuin monistettu toimitus osoitetaan lisätyllä tamulla ив» eli
«в» loppupäätteen edellä, samoin osoitetaan paättymätöin toimitus tawallisesti lisä-
tyillä tawuilla а, я, Bä, ива, ыва loppupäätteen edellä, esim. снас-ать, pelastaa, teh-
diköstä eiilic-ти; д-ь-вать, panna Pois, tehdiköstä д*ть; н»з-ыв-»ть, nimittää, tehbt-
köstä K23BuTb.

Muist. 2. Wissit estsanat, yhbistetyt tehdiltöihin, osoittawat ei ainoastaan qh=
denlaisia määräyksiä muodoilla, maan myös joitakuita toisia, esim. за merkitsee toimimi-
sen alkua, niinkuin: он'ь заиград-ь, hän alotti pelata; — ио, etta toimiws estää jon-
kun lyhemmän ajan, esim. иоиисзть, kirjoittaa wähän; — про merkitsee, etta toimiws
lestää määrätyn ajan, niinkuin: он'ь проговорив ц-клый вечеръ, hän jutteli
koto illan; — до näyttää päättymistä, »тт. loppua, niinkuin: донасзть, kirjoittaa
loppuun; ото6«д»ть, lopettaa päiwällistä.

Tehbiköillä on feuraatoaista neljä muotoa:
1. Päättymätöin muoto (видъ несовершенный) osoittaa toimi-

tuksen kestämistä, eli että toimitus tapahtuu, ilman että on kysymystä sen
päättymisestä, esim. двигать, liikuttaa, kokea liikuttaa; бросать, wiskata,
wiskata parhaillanfa.

Muist. Tämä muoto löytyy kaikilla tehbiköillä ja sillä on useampia loppu-
päätteitä.

2. Päätetty muoto (вндъ совершенный) sanoo, etta toimitus
päättyy, eli etta se päättyy wissillä ajalla, eli sillä ajalla, josta kysymys
on, ja toiwotnlla menestyksellä, esim. брбснть, wiskata loppuun asti, eli
wissi kerta, wiskata jotakuta toissiä kappaletta; дзть,- antaa (tytkänään
eli laitti).

3. Monistelu-muoto (вндъ многократный) näyttää, etta toi-
mitus tapahtuu cli monistellaan useamman kerran, esim. я двйгавалъ,
minä olen useasti liikutellut; онъ х»жнв«лъ, hän on täwellyt.

Muist. Tämä muoto Päättyy tawallisesti päätteillä: ыв»ть, ивзть, ja toisi-
naan waan »ть, ja on oikeimmiten lähempi määräys yhteiselle käsitykselle, jota paätty-
mätöin muoto osoittaa. Monistelu-ntuotoa ei ole monella tehbitöitä.

4. Kerta-muoto (вндъ однократный) merkitsee, etta toimitus
tapahtuu yhben kerran, yhbeösä silmän riibäytsesfä, esim. двинуть, liikaut-
taa (kerta ja alisti); толкн<ть, sysätä (kerta), tetlätä.

Muist. I. Tämä muoto Päättyy päätteellä путь, ja tawataan ainoastaan sel-
laisissa tehditotssä, jotka merkitsewät luonnollista »vaikutusta, eli liitettä, jonka me aisti-
millamme keksimme.

Muist. 2. Pääte путь tawataan paitsi sitä monessa muussa tehdikössä, joita
kutsutaan alottawiksi (inchoativa), ja jotka merkitsewät nhben tilan muuttumis-
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ta toiseksi, eli jonkun wissitt omaisuuden waastaanottamista, esim. вннуть, lakastua:
крепнуть, loivettua; сохнуть, luiwettua. — KaiM sellaiset tehdiköt owat päättymättö-
mässä muobossa.

Muist. 3. Kerta-muoto kuuluu oikeastaan päätettyyn muotoon, jenka yhteinen
käsitys sillä lähemmin määrätään.

L. Muotoin käyttäminen.
Kaikkia ebellä mainittuja neljää muotoa ei laivata yhbesfakään teh-

bikösfä. Muoboista on tässä mertittäwa senraalva:
1. Yhbiötymättömät tehbiköt.

Yhbistymättömissä tehbiköissä on
a) Muutamilla ainoastaan yksi muoto: päättymätöin, niinkuin:

желать, toiwoa; иметь, olla (jollakulla).
b) Toisilla on kaksi muotoa: 1. päättymätöin ja päätetty muo-

to*), esim. давать, päättym. т., дать, päät. m., antaa; 2. päättymä-
töin ja mometelu-muoto**), esim. говорить, päättym. т., говаривать,
monist. m., puhua; смотреть, päättym. m., сматривать, moniöt. m., katsoa.

*) Nämä tehdiköt ewat seuraawaiset:
4.|3äättt)ni. m. Päät. m.
бросать бросить, wiskata
давать, дать, antaa
д-ьвать д*ть, panna Pois
имать ять, tarttua, ottaa
кончать кончить, lopettaa
лишать лишить, riistää, ottaa
ложиться лечь, käydä pitkällensa
обижать, обйд-Ьть, solwaista
падать пасть, pudota
пл-Ьнять пленить, wangita
прощать простить, antaa anteeksi
пускать пустить, laskea.

Päättym. m. Päät. m.
раждать родить, synnyttää.
решать решить, päättä»
садиться сесть, istnita
свобождать евободйть, wapauttaa
скакать скочйть, hypätä
спасать спастн, pelastaa
ставать, стать, nousta
становиться стать, asettua, alottaa
cTj-пать ступить, astua, mennä
хватать хватить, läjittää, ottaa liitti.
являть явить, näyttää, ilmaista.

Muist. Kaikissa näissä tehbiloissä en Päätetty muoto alkuperäinen muoto.
Paättymätöin muoto merkitään tawallisesti kirjaimilla: a, n, esim. брооа-ть, miskata.

Moniailla tehbiköillä, joilla en niiuhymin päättym. tuin tnonistelu-muote,
on tatst lajia päättymättömästä muebesta, nimittäin: määrätöin ja määrätty.

Määrätöin laji (вид'ь неопределенный) osoittaa tapahtumisen niinkuin
ajateltuna, se en, ei tarkoiteta jotakuta Missiä aitaa, jona toimitus tapahtuu, eli jota-
kuta wissiä tohbetta toimitukselle, maan ainoastaan, että jollakulla on taito, tottumus ja
taipumus toimittaa jotakuta, esim. видать, nähbä (se on, Maltilla on näön tooima);
«типы лстают'ь (ci лстить), linnut lentäwät (se on, niillä on taito lentää, ne tiit-
tuwat lentämällä).

Määrätty laji (вид-ь опрсдвлбкпый) sitä »vastaan osoittaa tapahtumista
aistillisena eli nähtätvänä, se on, ftlla tarkoitetaan joko wissiä aikaa tapahtumiselle,
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с) Toisilla on kolme muotoa: paättymätöin, monistein» ja
kerta-muoto, esim. двигать, päättym. m., liikuttaa, двигивать, monist.
m., liikutella, двинуть, kerta m. riitauttaa; толкать, päättym. m. sysätä,
талкивать, monist. m., sysäillä, толкнуть, terta-m. fyfäistä.

2. Yhbistetyt tehbiköt.
Yhbistetyillä tehbitöillä on tawallisesti paättymätöin ja päätetty

muoto, toisinaan kerta», waan ci millonkaan monistein-muotoa.
Muist. 1. Ihbistetyikfi (estsauallisilsi) kutsutaan sellaiset tehdiköt, jotta owat

yhdistetyt tehdiköistä ja esisanasta. Sellaiset esifanat oivat: вз (воз, взо), вы, в (во),
до, за, из (изо), на, над, низ, о (об), от (ото), пере (прс), по, под (подо), пред
(предо), при, про, раз (разо), с(со), у.

Muist. 2. Tehbiköt, jotka ewat yhdistetyt nimi-, laatu» ja määräsanoista, eli
esisanoista: безе, мимо, преде, противе ja toisinaan «те, со eli се, täyttämät itsensä
niinkuin ne olisitvat yhbistymättömät. Niiben muobot owat ne samat tuin yksinkertaisissa-

eli jotakutaperää, jonne liite tapahtuu, eli wissiä lehbetta, jolle teimitutsen waikutus tanlee,
esim. видеть, nähbä (joku wissi kappale); корабль плывёте, laiwapurjehtii parhaillansa).
Sentähben sanotaan: я сегодня иду (ei хожу) ве церковь, mma menen tänä päi-
wänäkirkkoon; mutta sitä ivastaan: по воскресён>яме хожу (ei иду) ве церковь,
pyhäpäiwinä käyn minä (tawallisesti) kirkossa. Nämä tehbiköt omat:
Määrätöinlaji: Määrätty laji: Määrätöin laji: Määrätty laji:
блистать блестеть, loistaa кривлять кривить, wääristää
блуждать блудить, eksyä, harhailla лазить kiiwetä
бодать бостй, puskea летать летать, lentää
бродить брести, kuleksia ломать ломить, taittaa
бывать быть, olla метать метнуть, метать
бегать бежать, juosta метаю мечу, heittää, wirittää
валять валить, nriertttää мерять мърить, mitata
видать бвдбть, nähdä носить нести, lantaa
влачить влечь, wetää плавать плыть, uida, purjehtia
водить весть, »viedä, saattaa ползать ползти, ryömiä, kömpiä
возить везть, kulettaa ронять роннть, pudottaa
волочить волочь, >retää сажать садить, istuttaa
ворочать воротить 1 Wntäll свистать свистать, wiheltääвращать вратйть / слыхать слышать, kuulla
ведать весть, tietää сы.lать слать, lähettää
гонять гнать, ajaa таскать, тащить, wetää, kulettaa
двигать двизать, liikuttaa тискать тиснить, painaa
катать | катить, wicrettää ходить, käydä mi», mennä *]
качать / i;3ÄHTb ехать, matkustaa, kulkea.кланяться клониться, kumartaa

IITTK on päätetyssä muobossa пойти.
Muist. Kaikissa näissä tehbiköissä woipi määrättyä lajia pitää alkumuotona,

josta määrätöin taji sitten on muodosteltu.
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lm tehditöissä, esim. безпокоить, päättym. ni, maimata (покоить, päättym. m., rau-
hoittaa); благотворить, päättym. m., tehdä hyroää, (благо ja творить, päättym. m-
luoda); мимоходйть, päättym. m. (wastaawa määrätöintä lajia), мимоиттй, päät.m.
(waStaawa määrättyä lajia), mennä ohitse; отстоять, olla etäällä (стоять, päättym.
m. seisoa); содержать, sisältää (держать, päättym. m., pitää).

Ihteinen Muist. Säilittä yhbtStytnättömttlä tehdiköillä (paitsi: велеть, käs-
keä; женить, naittaa; казнить, rangaista ja купить, ostaa) on paättymätöin muoto,
ja kaikilla yhdistetyillä tehdiköillä on päätetty muoto. Sitä »vastaan en ainoas-
taan yhdellä osalla yhdistymättömiä tehditöitä päätetty muoto, mutta useim-
mitta (ei fuitettfaan faifilla) yhdistetyillä tehdiföillä paättymätöin muoto. Mo-
nistelu-muete löytyy ainoastaan »vähemmällä osalla yhdistymättömiä tehditöitä,
ja kerta-mueto töytöy sellaisilla tehdiköillä, jotka itmiantawat liitettä ja luonnollista
waikutusta, jenka ihminen aistimillansa keksii. Osata niinhyivin puheessa luin kirjoituk-
fessitfm oikein käyttää jokaista muotoa, siihen tarwitaan, että kyllin tarkistellaan niin-
hywin sitä ominaista merkintöä, jonka wenäjän fieti jokaisella muodolla osoittaa, kvin
myös sitä eroitusta, joka nterkinnössä tapahtuu Päättymättömän muodon määrättömän
ja määrätyn lajin wälillä.

2. Tapa.
§. 38. Tapa (modus, наклонена) on se laatu, jolla tapahtumista

ilmoitetaan tobelliseksi, mahbolliseksi eli malttamattomaksi. Ta<
poja on:

1. Nimitapa (irtrinitivttz, неокончательное накл.), joka yleisesti
nimittää tapahtumisen, ilman kysymystä kelta, ja aikaa määräämättä, jona
jotatuta toimitetaan, esim. мигать, lukea; писать, kirjoittaa.

Muist. Nimitapa ci ole oikeastaan mikään tapa, »vaan ainoastaan tehdikön al-
kumuoto. Sentähden kutsutaan tehdikköä, joka on nimitawassa, määrättömäksi (infi-
nitum).

2. Suoratapa (indicativus, избавительное накл.), joka sanoo,
että tekeminen lovella tapahtuu, on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, esim.
я тнтаю, minä luen; ты писала, sinä kirjoitit; опт. ска»<стт>, hän sanoo
(tulee sanomaan).

3. Mahbollistapa (conjtinotivtiz, сослагательное накл.) ilmoittaa
tekemisen olewan mahbolrifen eli ehbollifen.

Muist. Tälta lamalta puuttuu wenäjän kielessä omat päätteensä, mutta se sa-
nolaan siten, että sanuNaat: бы, чтоб'ь, чтобы, дабы, että; будто бы, якобы, niin-
kuin; ёслибы, ёслибе, jos, pannaan suoratawan edelle. Делибе käytetään menneen,
»vaan если nykyisen ja tuleman ajan kanssa. Wielä toisella lailla »voipi sanoa ntah-
bollistopaa, jos otetaan tehbitön läskytapa ja pannaan sen jälestä oliellinen fiani-
mi, esim. сделай я, ты, оне, она, оно, они, оне, jos mina, sina, hän, he olisiwat
tehneet.

4. Käskytapa (imperativus, повелительное накл.), joka ilmoittaa
käskyä (niinmnoboin wälttämättömyyttä), eli toiwoa, että tekeminen tapah-
tuisi, esim. титан, lue; пиши, kirjoita.
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3. Aika.
§. 39. Aika (tempus, Bz>c,ia) on se laatu eli tapa, jolla tehoilko

merkitsee tapahtumisen erinäisiä ajauwaihteita. Aika on:
1. Nykyinen aika (prsesens, настоящее вр.), jola osoittaa, etta

tekeminen tapahtuu parhaillansa, niinkuin: я читаю, minä luen.
2. Mennyt aika (praeteritum, ноошедшсс во.), joka ilmoittaa,

että tekeminen on jo tapahtunut, esim. я читала, mina lnwin.
3. Tulema aika (ttiturum, будущее во.), jota ilmoittaa, ettäteke»

minen tulee tapahtumaan, esim. я буду читать, mina tulen lukemaan.

4. Luku.
§. 40. Luku (numerus, число) on kuin nimisanoissakin: Yksikkö

ja Monikko.
5. Olio,

§. 41. Olioita (personer, лниа) on kolme kumpafesfakin lnivnssa,
nimittäin: 1. se, joka puhuu, minä,
te; 3. se, josta puhutaan, hän, he.
sianmriltä:

Yksikkö.
1. Dito я, minä
2. Olio ты, sinä
3. Olio miesp. онъ ]

naisp. она s hän
suwut. оно '

me; 2. fe, jota puhutellaan, sinä.
Nämä oliot merkitään seuraawilla

Monikko.
1. Olio мы, me
2. Olio вы, te
3. Olio mieSP. ja suwut. они i

naisp. ou^i

Muist. Oltollisikfi kutsutaan kaitti ne tehdiköt, joilla otvat kailtt nämä oliot;
oliettomikfi ne, joita käytetään ainoastaan yksikön kolmannessa oliossa.

Paitsi ebellä nimitettyjä tehbitön määräyksiä, nimittäin: muotoa, ta»
paa, aitaa, lutua ja oliota, pitää tehbikköin päätemuutteissa wielä muistet<
taman: laatutapa (participium) ja tekemistapa (gerundium), joilla
molemmilla on kaksi aitaa: nykyinen ja mennyt aika, ja jotta löytyivät
joka neljässä muobossa.

Tekemistapa (ZsriiHdiutu, д-всиоичастlс) on tehbitostä johbatettu
sana, jota, pitäen tehbitön mertinnön, osoittaa määräyslausetta. Sen mer-
kintö lähestyy siis maarajanaan. Niinkuin laatutapa on tehbitölrinen laatu-
sana, samoin on tekemistapakin tehbitöltinen määräsana.

111. Käytelmä.
Olokohtaisilla, kohteettomilla ja uloskohtaisilla tehbitöillä

on yhbenlainen täytelmätapa, jota joko seuraa määrätyttä sääntöjä, jolloin
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täytelmä kutsutaan säännölliseksi, tahi joissakuissa tapauksissa eroaa
niistä, jolloin täytelmä luisutaan säännöttömäksi eli eroamaiseksi.

Keskikohtaiset tehbiköt lähestyivät, mitä läytelmätapaan tulee, ebellä
mainittuihin tehbittöihin, ja »vastakohtaiset käytettään toisien sanain se*
liitämällä.

Tassa senraawaisessa esitellään:
1. Aputehbiköistä; 2. Dlokohtaisista, kohteettomista ja ulos-

kohtaisista tehbiköistä; 3. Keskikohtaisista tehbiköistä; 4. Vastakoh-
taisista tehbiköistä ja S. Oliottomista tehbitöistä.

1. Aputehdiköt.
§. 42. Aputehdiköt owat: стать, ruweta, tulla joffifufft, ja быть, olla.

А. Стать, ruweta, tulla joksikuksi.
Suoratapa.
Mennyt aika.

Msikkö я сталъ, стала, стало, minä rupesin, tulin joksikuksi
ты сталъ, стала, стало
онъ сталъ
она стала
оно стало

Monikko мы стали
вы стали
они ]. } сталион* t

tuletta aita.
9)ffiffö я стану, minä rupeen, tulen joksikutsi

ты станешь
онтЛ
она J. станегь
оно J

Monikko »11.1 станемъ
вы станете
они ]
овЛ } станут*

Käökytapa.
Mikko стань (ты), rupee, tule (fina) joksikuksi
Monikko станьте (вы), ruwettaatte, tullaatte (te) joksikuksi
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Laatutapa.
Mennyt aika.

ставиин, ая, ее, se joka on ruwennul, tullut joksikuksi.
Tekemistapa.
Mennyt aika.

ставъ eli ставши, sitten kuin minä, sinä, j. n. e. olen ruwennut,
tullut joksikuksi.

L. Быть, olla.
Nimitapa.

Määrätty laji
быть, olla

Määrätöin laji.
бывать, oleskella,

Suoratapa.
Määrätty laji Määrätöin laji.

Nykyinen aita.
Dksikkö я есмь, minä olen

ты eей
ЩШо я бываю, minä oleskelen

ты бываешь
онъ I
она есть
оно I

оиъ>
она бываетъ
оно !

Monikko мы есмы Monikko »11.1 бываемъ
вы eoie вы бываете
omit

cvTbОН'Ь!
они t. > бываютъОН'Ь !

Mennyt aika.
Aksiktö я 61.1.11», а, о, minä olin

ты былъ, а, о,
Viri. былъ
она была
оно было

Iksikkö я бывалъ, а, о, minä oleskelin
ты бывалъ", а, o,
uni. быва.lЪ
она бывала
оно бывало

Monikko мы были
вы были

Monikko мы бывали
вы бывали

они) , ,Л оылиOfffcJ
они] ,. \ оывалпон* J

Tulewa aika.
Dksikkö я буду, minä olen, tulen (olemaan)

ты будешь
021,1
она \ будегь
оно J Puuttuu.
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Monitto мы будемъ
вы будете
они I
он-Ь f бу^утъ

Käskytapa.
Iksikkö будь (ты), ole (sinä) 9)lfiflö бывай (ты), oleskele (sinä)
Monikko будьте (вы), olkaatte (te) Monikko бывайте (вы), oleskelkaatte (te)

Laatutapa.
Nykyinen aika.

супцй, a«, ее, olewa бываюпцй, ая, ее, oleskelewa.
Mennyt aika.

бывнпй, ая, ее, joka on ollut бывавшш, ая, ее, joka on oleskellut.
Tulewa aika.

будущш, an, ее, joka on, tulee olemaan Puuttuu.
Mvi st. Быть on fe ainoa tehdiklö, jolla on laatutawan tulelta aika.

Tekemistapa.
Nykyinen aika.

будучи, ollessani, ollessasi, j. n. е. бывая eli бываючи, oleskellesfani,—leSfasi, j. n. e.
Mennyt aika.

бывъ eli бывши, sitten kuin minä, бывавъ eli бывавши, sitten kuin mi-
sinä, j. n. e., olen ollut (tahi nä, sinä, j. n. e., olen oleskellut
oltuani, oltuasi, j. n. e.). (tahi oleskeltuani, —tuasi, j.n. e.).

2. Dlokohtaiset, kohteettomat ja uloskohtaiset tehbiköt.
§. 43. Ainoastaan olokohtaisilla, kohteettomilla ja ulos-

tohtaisilla tehbitöillä on sellaifet täytelmä- eli taiwutus-muobot, jotta te-
tewät käytelmän. Ne neljä tehdikön muotoa eiloät tee erinäisiä taytel»
mia, mutta ne taiwutetaan laitti samain sääntöin mutaan. Tässä on ai-
noastaan mertittäwä, että

a) Kaikilla muoboilla on nimitapa ja, paitsi monistein-muotoa,
käskytapa.

b) Päättymättömällä muobolla on kaikki 3 aikaa; monistelu-
muobolla ainoastaan mennyt aika, ja päätetyllä ja kerta-muobolla on
mennyt ja tulewa aika, joista wiimeisellä on nytyisen ajan tanssa yh-
bentaltainen täytelmä.

§. 44. Mitä täytelmään tulee, owat tehbiköt, niintuin jo ennen sa-
nottiin, säännölliset eli säännöttömät.
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A. Säännölliset tehbiköt.
§. 45. Osataksensa laiwuttaa tehbittöä, pitää ensin tiebettämän sen

alkumuobot, jotka otoat: I. Nimitapa ja 11. Monikon kolmas olio
suoratawan nykyifesfä eri tulewassa ajassa. Näistä tehbitön molemmista
altnmuoboista johbatetaan muut taitti taiwutus-mnobot.

§. 46. Tehbitön alkumuobot.
I. Tehbitön ensimäinen alkumuoto, joka on Nimitapa.

Tehdikön ensimäisesfä alkumnobossa, jota on nimitapa, owat tehbi-
tön päätteet: 1. -ть ebellä olemalla ääntiölla, niintuin: ать, еть,
нть, огь, уть, ыть, 15ть, ять; 2. 'ТЬ ebellä olemilla keratkeilla
с cli 3, niinkuin: зть, зги, сть, сти, ja 3. -чь.

11. Tehbitön toinen alkumuoto, joka on monikon kolmas olio
nytyifesja eri tulemassa ajassa.

A. Tehbitön toisen altumuobon päätteet.
Tehbitön toisessa alkumnobossa, joka on monikon 3 olio nykyisessä

eli tulewassa ajassa, owat tehbitön päätteet: утъ eli югъ ja ять eli ать.
1. Loppupäätteen уть saawat kaiNi ne tehdiköt, joilla nimitawassa

owat päätteet: 315 eli зти, сть Eli ста, чь ja нуть, ереть, ja useammat
yksitawuiset tehdiköt päätteellä »ib, niinkuin monta monitawuista tehdikköa
päätteellä ать (kuin H, з, т, к, с, x, ci ja ei: edellä kulkee) ja muutamia
yksitawuisia päätteillä: ить, i.iii>, -ёть, esim. вез-ти, kulettaa, вез-уть;
нес-ти, kantaa, нес-угъ; те-чь, wuotaa, тек-утъ; вян-уть, lakaswa,
вян-утъ; тер-еть, hieroa, тр-утъ; рв-ать, repiä, рв-угь; тк-ать, kutoa,
тк-уть, маз-ать, woitaa, маж-утъ; пск-ать, etsiä, ищ-утъ; ж-ить,
elää, жив-утъ; ст-ыть (стынуть), jäähtyä, сты-н-уть; д-Фть, panna pois,
д-Бнутъ; röntga, рев-уть.

2. Loppupäätteen югъ saawat taitti ne tehbitöt, joilla nimitawassa
owat päätteet: оть, а-ять, е-ять, L-ять, monta monitawuista tehbittöä
päätteillä: ать, овать, вгь, лять, пять, р-ять, ja muutamia ytsitawuisia
päätteittä: ить, ыть, уть, Вгь, esim. нол-оть, pistää, иол-ютъ ; ла-ять,
halittua, ла-ютъ; бле-ять, määriä, бле-ють; в'Ь-ять, puhaltaa, в'Ь-ютъ;
двйг-агь, liituttaa, двйга-ютъ ; зн-а-ть, tietää, зн-а-ютт,; треб-овагь,
waatia, требу-ютъ; им-'Ьть, omistaa, им'Ь-ютъ; стр'в-л-ять, ampua,
стрЪ-ля-югъ; нлЬН'Ягь, wangita, н.гвн-я-ютъ; м'Ьр-ять, mitata, м'Ьр-
я-ютъ; н-и-ть, juova, н-ь-югъ ; нр-ыть, peittää, нр-б-ютъ; ду-ть, pu-
hua, ду-ютъ; н-в-ть, laulaa, и-о-ютъ.

Eroaw. Tehdiftö гп-»ть, ajaa, on monikon 3 oliossa г6п-,тть (ei гп-тт'ь).
3. Loppupäätteen ятъ saawat laitti ne tehbitöt, joilla nimitalvan

päätteet owat: а-ить, о-ить, е-ить, о-ять ja ить, jos »:, ч, щ, щ, ei
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ole ebellä, tuin myös moniaat tehbiköt päätteellä вть, esim. та-йть, sala-
ta, таять; до-йть, lypsää, до-ятъ; «ле-йть, liimata, иле-ятъ; сто-ять,
feifoa, сто-ять; в'Ьр-ить, ustoa, в'Ьр-ятъ; люб-йть, rakastaa, .«об-ять;
вйд-Ьть, nähbä, внд-ять.

Eroaw. Tehdiffö шиб-ить, loukata, (käytetään yhdistettynä) on monikon 3
oliossa шиб-утъ (ci пшб-^т'ь).

4. Loppupäätteen ать saawat meltein taitti ne tehbitöt, joiven nimi-
tawan pääte on ить ebellä olewilla: и«, ч, ш, щ, ja moniaat tehbitöt
päätteellä ать, tuin «c, ч, ш, щ tullee ebellä (tatso § 10 B. 1), esim.
множить, lisätä, мнбя:-атъ; муч-ить, kiusata, муч-атъ; леи<-ать, wi-
rua, леи<-атъ; трещ-ать, raiskaa, трещ-атъ.

Sroaw. Tehbiköt жить, elää ja (nn)>liiTb, lewätä, ornat monikon 3 oliossa
»uibHTT,, (по)чштъ.

L. Mitä tehbitön toisessa alkumnobossa
on muutoin merkittävä.

Mitä siihen kirjaimeen tulee, joka on monikon 3 olion päätteen ebellä
утъ eli югъ, ять eli ать, niin woipi tässä tapahtua wiibellä taivalla:

1. Että päättettein югъ ja ягъ edellä on ääntiö, esim. д'Ьл-а-
-ютъ, he tekewät, nimitapa д'Ьл-ать, tehbä; гул-я-ютъ, he käwelewät, ni-
mitapa гул-ять, käwellä; сто-ять, he seisoivat, nimitapa сто-ять, seisoa;
вор-у-ютъ, he warastawat, nimitapa воро-вать, warastaa; во-ю-ютъ,
he sotiwat, nimitapa во-евать, sotia.

Muist. 1. Iksitawuississa tehdiköissä on monikon 3 oliossa joku toinen ääntiö
eli puoli-ääntiö, kvin nimitawassa, niintuin: бить, lyödä, menifon 3 olio быотт.; ыгть,
letittää, вьготъ; .шть, walaa, льютъ; пить, juoda, пьютъ; ш»ть, ommella, тынт'ь;
6p»Tb, ajaa partaa, брмотъ; гп»ть, märätä, rniiöTi; выть, nlwoa, ьбют'ь; «pbiTb,
kattaa, кроютъ; ныть, pestä, шбют'ь; пыть, snrea, нбют'ь; pbiTb, faiwaa, ziuiuTT,;
п*ть, lantaa, поютъ.

Muist. 2. Moniaat yfsitawuiset tehdiföt ottawat jenfnn feraffeista в, м, н,
päätteen edelle тт'ь, niintuin: д-ьть, panna Pois, on menifon 3 oliossa д*-нзтъ; жать,
rutistaa, «-»?i"b; »l»Tb, niittää, ж-нутъ; »cilTb, elää, жи-вутъ; пять, alustaa,
м-нутъ; плыть, purjehtia, плы-вутъ; слыть, pitää j.funa, слы-вутъ; стыть,
jäähtyä, сты-итп; стзть tulla j.fufsi, ста-нутъ; чать yhdistyksissä, niinkuin: («a)-
чать, alottaa, (на)чвутъ; ять, ottaa, täytetään yhdistettynä, niintuin: напять, nos-
taa, поднимутъ.

Muist. 3. Muutamat yksitawuiset tehdiköt Janeirot ääntiön kerakkein wäliin
monikon 3 olion Päätteen edellä, niinkuin: брать, ottaa, б-е-рутъ; драть, repiä, д-е-
-рутъ; гнать, ajaa, r-ö-нятъ; звать, kutsua, з-о-вутъ; стлать, lewittää, ст-е-лютъ.

2. Että päätteitten ebellä утъ eli ютъ, ятъ eri атъ seisoo sama kera-
ke, kuin nimitawan loppupäätteenkin ebellä, esim. ко-л-оть, pistää, monikon
3 olio «6-л-ютъ ; то-н-уть, upota, то-и-утъ ; ве-л-'Ьть, täsleä, ве-л-ятъ ;
«ри-ч-ать, huutaa, «ри-ч-атъ.
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3. Että monikon 3 oliossa pannaan Л. päätteen ютъ ebelle. Tä-
mä tapahtuu melkein talkissa niissä tehbilöisfä, joilla nimitawassa on pääte
ать ebellä oteivalla teratteella: б, м, н, esim. дрем-л-ютъ, he nukahtawat,
nimitapa дрем-ать, nukahtaa; иолеб-л-ютъ, he täristäwät, nimitapa ио-
леб-ать, täristää.

4. Että nimitawan loppupäätteen ebellä olewa kerake muutetaan
monikon 3 oliossa siten, että:
д, 3:stä tulee ж, esim. |г»ть, kaluta, monikon 3 olio глб-ж-угь.

|ма-з-ать, ttcttaa ма-ж-угь.
[щебе-т-ать, wisertää щебе-ч-утг.
|пла-к-ать, itkeä пла-ч-ут-ь.

{па-х-ать, kyntää па-ш-утъ.
пп-с-ать; kirjoittaa пн-ш-утъ..

ст ск |свп-ст-ать, wiheltää свй-щ-угь.
Iп-ск-ать, etsiä и-щ-утъ.

Muist. I. Moniaissa tehditöissä т muutetaan miksi, niinkuin: «лепетать,
panetella, «лсвс-щ-утт,.

Muist. 2. TehdiNö сосать, imeä, on cocyi^.
5. Tehbiköt päätteellä сти eli сть saawat monikon 3 oliossa: бутъ,

,Iутъ, суть, туть, ja tehbiköt päätteellä чь saawat гутъ eli нуть, esim.
гре-сть, soutaa, monikon 3 olio гре-бутъ; ве-сть,ве-стн, saattaa, ве-дутъ;
ие-сть, ие-стй, lantaa, не-сутъ; иле-сть, иле-стн, letittää, иле-тутъ;
6ере-чь, warjella, бере-гуть; вле-чь, wetää, вле-«уть.

Suoratapa.
Olion päätteitten synnystä nykyisessä, menneessä ja tulewassa ajassa.

1. Nykyinen aika.
§.47. Alkumuoto suorataivan nykyisessä ajassa on monikon 3

olio, jonka päätteet owat joko утъ, ютъ eli ять, ать, joista saabaan: I.
yksilön ensimäinen olio, ja 11. yksilön ja monikon kaikti muut oliot.

I. Yksikön ensimäinen olio.
Ensimäisen olion päätteet ptsitössä omat:

у eli io, ja saabaan monikon 3 oliosta scuraalvaisesti :
1. Kuin monikon 3 olion päätteet owat утъ eli ютъ, faabaan ylsi-

kön ensimäinen olio siten, että гъ jätetään pois, esim. двйгаю-тъ, he lii-
tuttawat, ytsilön 1 olio двигаю; minä liitutan; трёбую-тъ, he waatiwat,
требую, minä waabin; иолю-тъ, he pistäwät, нолю, minä pistän; ма-
Hiy-тъ, he woitawat; маи<у, minä woiban; «олеблю-ть, he täristäwät,
нолеблю, minä täristän.

2. Kuin 3 olion päätteet monitossa owat ять eli ать, faabaan ytfitön
1 olio siten, että ять muutetaan io:tsi ja ать muuttuu y:ksi, esim. веселятъ,
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he ilahuttawat, весел-ю minä ilahutan; сто-ять, he seisoivat, сто-ю, mi-
nä seison; говор-ятъ, he puhumat, говор-ю, minä puhun; ирич-ать, he
huutamat, «рич-у, minä huuban; дрож-ать, he wärisewät, дрож-у, mi-
nä marisen.

Tässä on mertittäivä:
a) että, jos jotu teratteista: б, в, м, н, «>, seisoo monikon 3 olion

päätteen ять edellä, pannaan л ytsitön 1 oliossa -ю:п ebelle, esim. люб-
ять, he rakastawat, люб-лю, minä rakastan; дав-ять, he puristalvat,
дав-лю, minä puristan.

b) Jos jotu muuttuwaisista teratteista: д, з, с, т, ст, seisoo päätteen
ять ebellä, niin ять muutetaan y:tsi, ja kerakkeet muuttumat niin, että
д, з-.stä tulee ж., esim. ход-ять, he käywät, хож-у, minä käyn,

вбз-ятъ, he kulettawat, вож-у, minä kuletan
t — — i — пбрт-ять, he tunnelevat, пбрч-у, mina tunnelen
c — — ui — прос-ятъ, he pyytämät, ирош-у minä pyydän
ct — — щ пуст-ять, he laskewat, пущ-у, minä lasken.

Muist. l. Скользить, lmkahtaa, скользятъ; кудесить, teeskennellä, «Me-
сяl"ь; обезопасить, saattaa tnrwiin, обезопасятъ, owat yksilön 1 oliossa с«оль-з«,
«удсс», обсзопас».

Muist. 2. Muutamissa tehditöissä muutetaan дятт, ждy:ksi (ci жу) ja тятт,

mycksi (ci чу) esim. noot-дятъ, he wotttawat, пoб-!;-жду, minä »voitan, возвра-тят-ь,
he saattamat takasin, ьозвра-гну, minä saatan takasin; (сo)«ра-тятт,, he lyhentäwät,
(со)«ра-н»у, minä lyhennän; (за)ирс-тятт>, he lieltäwät, (за)нрс-н!у, minä kiellän;
свя-тятт,, he siunaamat, свя-nty, mina siunaan (wettä).

11. Yksilön ja monikon muut oliot.
Muiben olioin päätteet.

Muut oliot niinhyivin yksikössä, kuin monikossakin saabaan monikon
3 oliosta siten, että monilon 3 olion päätteistä:

уть eli югь tulee: ja ять eli атъ tulee:
Msikön 2 oliossa ешь Msikön 2 oliossa 111115

— 3 — еть — 3 — нтъ
Moniton 1 — емъ Monikon 1 — имъ

2 — ете — 2 — иге
Esimerkiksi:

Monikon 3 olio двига-югь, he liikut- Monikon 3 olio весел-ятъ, he ila-
tawat huttawat

Msikön 2 — двига-ешь, sinä lii- Msikön 2 — весел-шпь, sinä ila*
kutat hutat— 3 — двига-етъ, hän lii- — 3 — весел-йтъ, hän ila-

taitaa puttaa
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Monikon 1 — двйга-емъ, me liiku- Monikon 1 — весел-им-ь, me ila<
tamme Autamme— 2 — двйга-ете, te liiku- — 2 — весел-йте, te ilahu-

tatte tatte.
Tässä on mertittälvä, että tehbitöt, joilla nimitawassa on pääte чь,

ja moniton 3 oliossa on joto г eli « päätteen уть ebellä, muuttawat r:n
ж:tfi ja «'.n 4:lsi taitisfa muissa olion päätteissä, esim. бере-чь, warjella,
monikon 3 olio бере-г-уть, yksikön 2 olio бере-ж-ёшь, 3 olio бере-ж-
-ёть, monikon 1 olio бере-жёмь, 2 olio бере-ж-ёте; жечь, sytyttää,
ж-г-уть, ж-ж-ёшь, ж-ж-ёть, j. п. е.; течь, wnotaa, те-«-утъ, те-ч-
-ёигь, те-ч-ёгъ, j. п. е. Samoin tehbiköt лгать, walhetella, л-г-уть,
л-ж-ёшь, j. п. е. ja т«ать, kutoa, т-и-уть, т-ч-ёшь, j. п. е.

2. Mennyt aika.
Menneen ajan päätteet.

§. 48. Mennyt aika, jonka päätteet ytsitön kaikissa olioissa owat:
miesp. ль cli ь, naisp. ла, suwut. ло, monikon taitisfa oliossa ли, saa-
baan joto nimitamasta eli monikon 3 oliosta nykyisessa eli tule-
wassa ajassa.

1. Tehbitöissä, joilla nimitawassa on ть ebellä olemalla ääntiollä,
saabaan mennyt aika nimitawasta siten, että nimitawan pääte ть muute-
taan miesp. .ib:ksi, naisp. .ia:tsi, suwut. .io:tsi, ja monikossa.ni:ksi, esim.
игра-ть, pelata, игра-ль, ла, ло, monikko игра-ли; ходи-ть, käybä, хо-
дн-ль, ла, ло, monikko ходи-ли.

Esimerkiksi.
Msikkö я двйгалъ, ла, ло, minä Mikko я веселдлъ, ла, ло, minä

liikutin Halutin
ты двйгалъ, .ia, ло, sinä ты веселйлъ, .ia, Ho, sinä

liikutit ilahutit
онъ двигалъ) онъ веселилъl
она двигала i hän liikutti она ilahutti
оно двигало ! оно веселило!

Monikko мы двигали, me liikutimme Monikko мы веселили, me ilahutimme
вы двигали, te liikutitte

, двигали, he liiknttiwat
вы веселили, te ilahutitte

, ilahuttiwat.
Muist. 1. Tehbitöissä Päätteellä срсть ja yhdistetyissä tehdiköissä päätteellä

стсрть, on mennyt aika ерь, срла, «рло, monikko срли (ei срсль, ла, ло), esim.
тереть, hieroa, терт,, терла, терло, monikko т«рли; (иро)стсрть, leivittää, (про)-

(про)стсрла, (про)стёрло, monikko (про)стёрли.
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Muist. 2. Tehdiköt päätteellä нуть, jotka eimät ole tertamuodossa, muuttamat

päätteen нуть toisinaan (ci aina) uksi (ci нуль), esim. сохнуть, kuiwettua, сохъ, «охла
сохло, monikko сохли; вянуть, lakastua, вялт,, вяла, вяло, monikko вяли. Toisilla
sitä wastaan on aina нул-ь, esim. льнуть, taktStua, льнуль, ла, ло, monikko льнули;
тонуть, upota, тонул-ь, ла, ло, monikko тонули. Tehbiköt вянуть, lakastua ja зяб-
нуть, palentua, jättäwät yhdistyksissä Pois tawun нулъ, mutta yhdistymättöminä woipi
niillä yhtähywin olla нул'ь, niinkuin: вянул'ь, зябнул?,, mutta sitä wastaan увялт,,
ла, ло, monikko увяли, озябт., озябла, ло, monikko озябли.

2. Tehbitöissä, joilla nimitawan pääte on чь eli ть ebellä olelvalla
teratteella, se on, зги, зть ja стн, сть, faabaan fuoratawan mennyt aita
moniton 3 oliosta nytyifesfä eli tulemassa ajassa siten, että утъ muute-
taan miesp. b:tsi, naisp. .ia:tsi, suwut. ло:l>! ja monikossa .in:ksi, esim.
влечь, wetää, moniton 3 olio B.ieiv-утъ, menu. aita влён-ь, влек-ла,
влен-ло, monitto влеи-лй; стеречь, tawattaa, стерег-утъ, стерёг-ъ,
етерег-ла, стерег-ло, monitto стерег-ли; лвзть, tiiwetä, .гвз-уть, лЪз-ъ,
л'вз-ла, л'вз-ло, monitto л'вз-ли; нести, lantaa, пес-утъ, нёс-ъ, нес-ла,
нес-ло, monikko нес-ли; нечь, leivoa, ие«-утъ, нё«-ъ, пеп-ла, ие«-ло,
monikko neil-лй.

Ne tehdiköt, joiben nimitaman pääte on сти, сть, ja 3 olion pääte
monikossa on дуть ja туть, muuttawat koko tämän päätteen ль, ла, .io:kfi,
monikossa .iii.lsi, esim. вести, saattaa, monikon 3 olio ве-дутъ, menu. aita
вс-лъ, ве-.iä, ве-ло, monikko ве-лй; н,вЪстй, kukkia, пвъ-гутъ, menu. aika
нв'в-ль, !IвЪ-ла, пвв-.iö, monikko ивЪ-лй. Niin myös нлясть, kirota,
нля-нутъ, menu. aika пля-лъ, нля-ла, «ля-ло, monikko иля-лй.

Muist. I. Tehoilko рости eli расти, рас-тут'ь, on menu. ajan miesp. роот,
(ei роолт»), naisp. рос-ла, suwut. рос-лб, monikko poe-ли.

Muist. 2. Kvin 3 olion päätteinen: гутт,, кутт, ja тутт, edellä on yffi kerake,
niin pannaan menn. ajan miesp. e eli o kerakkeitten »väliin, mutta naisp. ja suwut.,
niinkuin monikossakin jätetään se pois, esim. жечь, sytyttää, жг-уть, menn. aika жсгт»,
жгла, жгло, monikko жгли; толочь, snrwoa, толк»утт>, menn. aila толокь, толкла,
толкло, monikko толкли; (нро)ч«сть, lukea, (про)ч-тут'ь, menn. aita (про)чёлъ,
(нро)чла, (про)чло, monikko (нро)чли.

3. Tulewa aita.
§. 49. Tulemalta ajalla ci ole omituisia päätteitänsä, maan se

saabaan
a) päättymättömässä miiobossa siten, että буду eli стану pan-

naan nimitawan ebelle, esim. я буду писать, minä kirjoitan.
b) päätetyssä ja kerta-muobossa saabaan tulema aika monikon

3 oliosta samoin kuin päättymättömän muobon nykyinen aika, (katso fimu
45, 46) esim. двй-н-утъ, he liitauttawat, я двину, minä liikautan; до-
ийш-уть, he kirjoittawat loppuun asti, я допишу, minä kirjoitan loppuun
asti; возьм-утъ, he ottamat, я возьм/, minä otan.
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Näyte.
Päättymätöin muoto. Heita-nmoto.

Yksikkö. Yksikkö.
я буду двигать, minä liikutan
ты будешь двигать
онъ"|она будетъ двигать
оно J

Monikko.
мы будемъ двигать .
вы будете двигать
«ни |
«н-б/ Двигать.

я двину, minä liikautan (äkisti)
ты двинешь
Offbj
она > двинегь
«116 !

Monikko.
мы двинемъ
вы двинете
они 1
он*/ да*"}-"-

Muist. I>уду käytetään silloin, tuin tarkoitetaan kaukaisempaa, mutta стану,
tuin tarkoitetaan pian tapahtumaa toimitusta, esim. я буду писать, minä kirjoitan
(wasta, jonkun terran); я стану писать, mina rupeen (paikalta) kirjoittamaan.

Käskytapa.
§. 50. Käsky tapa, jolla on päätteitä ainoastaan yksikön ja moni-

kon toiselle oliolle, saadaan monikon 3 oliosta nyk. ajassa (päättymöttö»
massa muodossa) ja tulet». ajassa (päätetyssä ja kerta-muodossa) siten,
että monikon 3 olion päätteistä, уть, ютъ, eli атъ, in"b tulee.-
Yksikössä. Moniklsja.
1. и йте, jos ääntiö on ютъ Eli ять päätteen edellä, esim. yksitkö

двига-й, liikuta (fina), monitlo двига-йте, liikuttakaatte
(te) (двига-ютъ, he liikuttamat); yksikkö сто-й, seiso (sinä),
сто-йте, seifokaatte (te) (сто-ятъ, he seisowat).

Eroaw. DksiNö no-», juot» (fina), monikko ло-йте, ju«t»
takaatte (te) (пв-ятъ, he juottalvat); та-н, salaa (sinä), monikko
та-йте, salattaatte (te) (та-ягь, he salawat).

2- « йте, kuin yksi eli useampi kerake on monikon 3 olion päätteen
edellä ja korko on nimitawassa Viimeisellä tawulla, eli
jos tehdikkö on yksitawuinen, tulee monikon 3 olion päät-
teistä yksikössä и ja monikossa »ie, esim. кричать, huu-
taa, крич-агь, käskytapa «Mi-», huuda (sinä), крич-
ите, huutakaatte (te); звать, kutsua, зов-уть, laeltapa
30»-», зов-йте; весть, saattaa, вед-уть, läskytapa вед-й,
вед-йте.

Mvist. Kvin useampi kerake on nimitawan j» monilon 3
olion päätteinen edellä, mutta korko ci ole »viimeisellä tomutta nimi»
ta»o«fa, tulee fä«ft?ta№an päätteeksi yksikössä n, monikossa ите,
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ilmankorotta, esim. медлить, wiipyä, медлятъ, kästytapa мёдл-н,
мёдл-ите; молвить, sanoa, мблвятъ, käskytapa молв-и, молв-
ите; помнить, muistaa, пбмнятъ, käskytapa »««N'», пбмн-ите;
сохнуть, kuiwaa, сохнуть, käslytapa сбхн-и, сбхн-ите.

Tehdilkö сыпать, karistaa, сып.lютъ, on käskytawasfa сыпь,
сыпьте.

3. ь ьте, kuin kerake on monikon 3 olion ebellä, mutta korko ei ole
wiimeisellä tawulla nimitawassa, tulee monikon 3 olion
päätteistä yksilössä 5, monikossa ьте, esim. двинуть, lii-
kauttaa (kerta) двин-уть,. käskhtapa двин-ь, двин-ьте;
слышать, kuulla, слыш-атъ, käskytapa слыш-ь, слыш-
ьте.

Eroaw. давать, antaa, да«тъ, on käslytawassa давай; (до)ставать, hankkia,
(до)стан»тъ, on (до)ставай, ja узнавать, tuntea, узна«тъ, on узнавай; — бить,
lyöbä, лить, walaa, y. т., joilla monikon 3 oliossa on ыотъ, saawat käslytawassa
6en, лей, j. n. е.; красть, »arastaa ja л*зть, liiwetä, owat käslytawassa крадь ja
л^зь.

Muist. Ensimäinen olio monikossa ja kolmas olio yksikössä ja monikossa »voi-
daan sanoa, edellinen monikon ensimäifellä oliolla tulem. ajassa, johon toisinaan Pam
naan sanukas те, ja jälkimäinen yksikön eli moniton 3 oliotta nyt. ajassa, jonka edelle
Pannaan пусть cli пускай, esim. двйнсзгъ cli двйн«lъ-тс, liikauttakaamme; пусть
cli пускай онъ читастъ, hän lukekoon.

Laatutapa.
§. 61. Laatutalvalla on fatsi aitaa: nykyinen ja mennyt aika.

1. Nykyinen aita.
Laatutaman pääte nykyisessä ajassa.

Laatutllivan pääte nykyisessä ajassa on miesp. miii, naisp. щая, suwut.
идее, ja saabaan monikon 3 oliosta suorataivan nyi. ajassa siten, että ть
muutetaan päätteeksi щlн, щая, щее, esim. двйгаю-ть, he liikuttamat,
двйгаю-щlй, щая, щее, liiliittawa, eli se jota liituttaa; кричать, he
huutamat, крнча-щш, щая, щее, huutawa, eri se jota huutaa; веду-тъ,
he saattawat, веду-щщ, щая, щее, saattawa, eli se jota saattaa; пеку-
ть, he paistamat, пеку-щдй, щая, щее, paistawa, eli se jota paistaa.

2. Mennyt aita.
Laatutaman päätteet menneessä ajassa.

Laatutaman päätteet menneessä ajassa oivat: вшщ, вшая, вшее, eli
niin, шая, шее, ja saadaan suorataivan menneestä ajasta seuraawasti:

1. Tehbiköt, joilla nimitawassa on päätteenä ть edellä olemalla ään-
tiöllä, ja suorataivan menneessä ajassa on ль, muuttamat menneen ajan
päätteen лъ:п miesp. вшгн, naisp. вшая, sumut, вшее-.ksi, esim. двигать,
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liikuttaa, двйга-лъ, menn. ajan laatutapa двйга-внпй, вшая, вшее, se
joka on liikuttanut; давить, puristaa, дави-ль, давй-вшщ, вшая, вшее,
se joka on puristanut.

Muist. Tehbiköt päätteillä ереть ja нуть, joiben suoratawan menn. aita ei ele
лъ, waan ainoastaan ъ, muuttamat tämän ъ:п т!й, тая, mee:ksi, esim. умереть,
kuolla, умер-ъ, умер-ш!й, тая, uiee, se joka on kuollut; (за)сбхнуть, kuiwetwa,
(за)сох-ъ, (за)сох-т!Й, man, гнее, se joka on kuiwettunut; озябнуть, paleltua,
озяs-ъ, озя6-т!й, тая, шее, se jola en paleltunut.

2. Tehbiköt, joilla nimitawassa on päätteenä ть ebellä olewalla ke-
rakkeella (se on, зть eli зги, сть eli сги) eli чь, ja joilla suoratawan
menneessä ajassa on ь, muuttawat menn. ajan päätteen ь:п miesp. niin,
naisp. шая, fumut. шee:tfi, esim. гресть, foutaa, fuorataman menn. aita
греб-ъ, laatutawan menn. aika греб-ппн, шая, шее, fe joka on joutanut;
ростй eli расти, lasivaa, рос-ь, рос-шщ, шая, шее, fe joka on taswa-
nut; беречь, »varjella, берёг-ь, берег-ш!й, шая, шее, fe joka on war-
jellut: печь, paistaa, пек-ь, иек-шlй, шая, шее, fe jota on paistanut.

Muist. 1. Tehbiköt päätteellä сть cli стн, joiben monikon 3 olio nyt. ajassa
on дутъ cli тутъ, ja niinmuodoin suoratawan menn. aika on лъ, muuttawat menn. ajan
päätteen лът Päätteeksi дппй cli тшш, esim. весть, saattaa, вед-утъ, ве-лъ, вё-
днпй, дшая, дтее, se joka on saattanut; ввести, kukkia, 11вЪ-тутъ, цв*-лъ, цвъ-
тгн!й, ттая, тшее, se joka on kukkinut. Niinmyös нттй, mennä, идутъ, mc-лъ,
Iнё-днl!й, дшая, дтее, se joka on mennyt, ja вянуть, lakastua, вянуть, вянулъ,
вянувппй, mutta yhdistettynä увя-лъ, увя-днпй, дтая, дтее, se joka on lakastunut.

Muist. 2. Muutamilla tehdiköillä, joiden pääte nimitawassa on сть eli сти,
on laatutawan menn. ajassa kaksinkertainen Pääte : днпй eli Tmiii ja muin, esim. пасть,
pudota, падппй eli навппи; npio6p«CTb, hankkia, пр!оsр«тт!й ja
прясть, kehrätä, прядт!й jll прявнпй. Toisilla on sitä wastaan ainoastaan ВНIIЙ,
niinkuin: класть, panna, клавипй; красть, warastaa, Kpanmin; клясть, wannoa,
клявтlй: сесть, käydä istumaan, cißtuiii; Ъсть, syödä, «вн>!й.

Tekemistapa.
§. 52. Tekemistamalla (д'вепрнчате) on kaksi aitaa: nytyb

nen ja mennyt aika.
1. Nykyinen aika.

Tekemistawan päätteet nykyisessä ajassa.
Tekemistawan päätteet nytyisesfä ajassa owat: я ja a, eli ючи ja

учи, ja saabaan monikon 3 oliosta suoratawan nyl. ajassa siten, että mo-
nikon 3 olion päätteestä: ять tulee я, ать tulee a, ja päätteestä ютъ
tulee ючи eli я, ja утъ tulee учи eli я, esim. вйд-ять, he näkemät,
вйд-я, nähbesfä-ni, j. n. е., luin minä, sinä, j. n. e. näen; слыш-атъ,
he kuulemat, слыша, kuullesfa-ni, j. n. е., kuin minä, sinä, j. n. е., kuulen;
прос-ять, he pyytämät, прос-я, pyytäisfä-ni, j. n. е., kuin minä, sinä,
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j. n. e., pyydän; двйга-ютъ, he liitultatvat, двнга-я eli двйга-ючи, lii-
tnttaisfa-ni, j. n. е., tuin minä, sinä, j. n. е., liikutan; нлет-утъ, he letit-
tälvät, нлет-я eli илет-учй, letittäissä-ni, j. n. е., kuin minä, sinä, j. n.
е., letitän; тек-угь, he wuotawat; тек-учй, wuotaissa-ni, j. n. е., kuin mi-
nä, sinä, j. n. е., wuoban.

Muist. 1. Tekemistaman nyt. aika selitetään suomessa sanutkailla: koska, tuin
minä, sinä, j. n. e.

Muist. 2. Tehbiköt, joilla monikon 3 oliossa on ятъ, saawat tekemistaman
nyk. ajassa я (ci ючи), ja ne, joilla monikon 3 oliossa on атъ, saamat a (ei учи),
esim. л»3-ятъ, he rafastawat, люб-я; смётр-ятъ, he katsoivat, смотрен; дёр»-атъ,
he pitäwät, держа. Päätteen «'tn, учи, joita yleisesti harwoin käytetään, saawat ai-
noastaan sellaiset tehdiköt, joilla monikon 3 olio on «тъ, утъ, paitsi tehdiköitä päät-
teillä: овать, евать, jotka saawat waan я (ci ючи), esim. именуя (ci именую»,»)
nimitawasta именовать, nimittää; тонули, nimitawasta тонуть, upota. Tehdiköistä
päätteellä: овать, евать, eroawat ainoastaan: »евать, pureksia; клевать, näykkiä ja
ковать, takoa, ja owat tekemistawan nyk. «jassa: жуючй, кл«1«1Й, ку«,>!Й.

MBist. 3. Tehdiköt давать, antaa, да«тъ; узнавать, tuntea, узнаютъ ja
доставать, hankkia, достаютъ, owat tekemistawan nyk. ajassa давая, узнавая, до-
ставая.

Muist. 4. IMistettyissä tehdiköissä, joilla monikon 3 olio tuletv. ajassa päät-
tyy päätteillä ятъ cli атъ, дутъ cli тутъ, tawataan päätetyssä muodossa tekemista-
wan nyk. aika menn. ajan asemessa, ja saadaan monikon 3 oliosta suoratawan tulew. ai-
kaa, esim. потупя взоръ, heitettyänsä silmänsä alas: войдя въ комнату, astuttuansa
kammariin; усльппа, kuultuansa; возврати, laitettuansa takasin.

Muist. 5. Tehdiköt, joilla nimitawassa en päätteenä нуть ja owat tawal-
lisesti tekemistawan nyt. ajalta.

2. Mennyt aika.
Tekemistaman päätteet menneessä ajassa.

Tekemistaman päätteet menneessä ajassa oivat joko въ, вши,
eli waan ши, ja saadaan suoratawan menu. ajasta samoin luin laatutawan
menn. ajasfalin, nimittäin:

1. Tehbitöt, joilla uimitalvan pääte on ть ebellä olemalta ääntiöttä,
ja joilla suoratawan menu. ajassa on лъ, muuttawat menu. ajan päätteen
ль:п въ eli BHiir.tsi, esim. двигать, liituttaa, двйга-ль, telemistaloan
menn. aita двйга-въ eli двигавши, liifutettua-ni, j. n. е.. sitten tuin mi-
nä, sinä, j. n. e. olen liifuttanut; давить, puristaa, дави-ль, давй-въ eli
давй-вшн, puristettua ni, j. n. е., sitten tuin minä, sinä, j. n. e. olen pu-
ristanut.

Muist. Tehbitöt päätteillä ереть ja нуть, joilla suoratawan menn. ajassa ei
ole лъ, waan ainoastaan ъ, munttawat tämän ъ:п mn:lsi, esim. умереть, kuolla,
умер-ъ, умер-шн, kuoltuansa, sitten kuin hän on kuollut; сохнуть, kuiwaa, сох-ъ,
сёх-ши, sitten kuin se on kuiwanut. Mutta вянуть, lakastua, зйбнуть, paleltua,
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owat tekemistawan menu, ajassa зябнувъ, зябнувши, вяиувъ, вянувши, mutta yh»
distettyinä sitä wastaan озябши ja увядши; мокнуть, kastua, мокиувъ ja мокши,
исчезнуть, häwitä, on исчёзиувъ, исчезнувши.

2. Tehbitöt, joiben nimitawan pääte on ть ebellä olemalla leratteella,
(se on зги eli зть ja cm eli сть), eli чь ja joilla suoratawan menn. ajassa
on ъ, muuttawat menn. ajan päätteen ь:п iini:lsi, esim. гре-сть, soutaa,
menn. aita греб-ь, tekemistaman menn. aika грёб-ши, foudettua-ni, j.n. e.,
sitten kuin minä, sinä, j. n. e. olen joutanut; ро-стй eli ра-стй, kaswaa,
рос-ь, pöc-ши, kasivettua-nfa, sitten luin fe on kaswanut; берё-чь, war<
jella, берёг-ь, берег-ши, warjeltua-ni, j. n. е., sitten kuin minä, sinä, j.
n. e. olen warjellut; ие-чь, leipoa, пё«-ь, пен-ши, leiwottu-ani, j. n.
е., sitten kuin minä, sinä, j. n. e. olen leiponut.

Muist. I. Tekemistawan menn. aika selitetään suomeksi fanulkailla: sitten tuin,
koska minä, sinä, j. n. e.

Mvist. 2. Tehdiköt päätteellä oi-», сть, joilla monikon 3 olio on дутъ eli
тутъ, ja suoratawan menn. aika on лъ, muuttawat tämän лъ:п Hiin, eli nnmfft, esim.
весть, saattaa, ве-дутъ, вё-лъ, ве-дши, saatettuani, j. n. e., sitten tuin minä, sinä,
j. n. e. olen saattanut; цвъстй, kukkia, двв-тутъ, дв-ь-лъ, цвг-тшн, lukittua-ni, j.
n. e., sitten luin minä, sinä, j. n. e. olen kukkinut. Samoin mi», mennä, вдуть,
шёлъ, ше-дши, mentyä°ni, j. n. e., sitten luin minä, sinä, j. n. e. olen mennyt; вянуть,
lakastua, вянутъ, вялъ, ««Hui» ja вянувъ, sitten kuin se on lakastunut.

Muist. 3. Muutamilla tehbiköillä päätteellä ci"», сть, on tekemistawan menn.
ajassa kaksinkertainen pääte: дши eli im» ja вши, esim. пасть, pudota, miдши ja
павши, pudottua°ni, j. n. c., sitten kuin minä, j.n. e. olen pudonnut; прясть, kehrätä,
прядши ja прявши, kehrättyä°ni, j. n. e., sitten kuin minä, sinä, j. n. e. olen kehrän»
nyt; npio6picTb, hankkia, npioop-Етши ja пршбръвши, hankittua-ni, sitten kuin mi-
nä, sina, j. n. e. olen hankkinut. Toisilla sitä wastaan on въ eli вши, esim. класть,
panna, клавъ, клавши; красть, »arastaa, кравши: клясть, wannoa, клявши; с*сть,
käydä istumaan, с*вши; -есть, syödä, iBmH.

Muist. 4. Niinkuin tekemistawan nykyistä aitaa ei tawata kaikissa tehdiköissä,
niin myös puuttuu tekemistawan mennyt aika monelta tebdiföltä.



54

tz.53. Olotohtaisteu, tohteettomain jauloslohtaisten tehbitlöin Käytelmä-Taulu

1. Osoitus. 2. Osoitus.
Nimitapa jota neljässä muobossa.

ать (paitsi и«ать, чать, шать,
щать), оть, уть, ереть, ять,
ъть (alottawa.) зть, сть, чь.

ить, оять, »larb, чать, гнать,
щать, LTb (paitsi alottawa.).

Vuoratapa
Nykyinen
Ytsittö 1

aika (päättym, muodossa) ja Tulema aika (päätetyssä ja kerta-muodossa).
у Ю Ytsittö 1 ю у

2 ешь 2 ишь
3 еть 3 пть

Monitto 1 ешь Monitto 1 ишь
2 ете 2 иге
3 уть югъ 3 ятъ ать

Mennyt aika (joka neljässä muodossa).
miesp. naisp. sumut. miesp. naisp. suwut.

Ytsittö i .11, ('b) via .10
лъ (ъ) .12 .10
.11. (ъ) .12 .10

Yksikkö 1 лъ .1» .10
2 .ii. .ia .10
3 лъ H» 10

Monikko 1 ли
2 ли
3 ли

2
3

Monikko 1 ли
ли
ли

2
3

Tulema aika (päättymättömässä muodossa).
Mktö 1 буду (стану) Yksikkö 1 буду (стану)

2 будешь s 2 будешь
3 будетъ 3 будегъ

Monikko 1 будеагь >— ть Monikko 1 будемъ > — 11.
2 будете 2 будете
3 будутъ 3 будуть

Käskytapa.
Yksikkö 2 olio ii и' i> Yksitkö 2 olio uni.
Monikko 2 olio йте ите ьте Monikko 2 olio йте итс ьте

Laatutapa.
Nykyinen aika (Päättymättömässä muodossa).

ущш, ющш, ая, ее ящш, »miu, ая, ее
Mennyt aika (joka neljässä muobossa).

вшш, mi», ая, ee | »mi», ая, ee
Tekemistapa.

Nykyinen aika (päättym. muodossa).
я, а; учи, ючи я, а; ючия, а; учи, ючи я, а; ючи, учи

Mennyt aika (joka neljässä muobossa).
въ, вши; ши въ, вши
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Käytelmä-Näyte.
1. Osoitus 2. Osoitus.

Nimitapa.
Paättymätöin muoto.

давить, puristaa
Monistelu-muoto.

двигать, liituttaa

двйгнвать, liitutella давливать, puristetta
Kerta-muoto.

двинуть, riitauttaa (terta) давнугь, puristaa .(terta)
Suoratapa.

Nykyinen aika.
Yksikkö я двигаю, minä liikutan Yksikkö я давлю, minä puristan

ты двигаешь ты давишь
онъ \ онъ^
она > двигаетъ онэ > давить
оно | ohoJ

Monikko мы двигаемъ Monikko мы давимъ
вы двигаете вы давите
они i ониt
он-в l давять

Mennyt aika
Paättymätöin muoto.

Iksikkö я двйгалъ, ла, äo, minä Yksitkö я давилъ, ла, ло, minä pv«
liikutin ristin

ты Дйигалъ, ла, ло ты давилъ, ла, ло
онъ двйгалъ онъ дави-лъ
она двигала она давила
оно двигало оно давило

Monikko мы двигали Monikko мы давили
вы двигали вы давили
они I она ]
он* / Двигали orf| давили

Monistelu-muoto.
Yffitlo я двщнвалъ, ла, ло, minä Ylsitlö я дав.шваль, ла, ло, minä

liikuttelin
ты двщиваль, ла. ло
онъ двйгиваль
она двйгивала
оно двйгивало

puristelin
ты дав.шваль, ла, ло
онъ дав.шваль
она давливала
оно давливало
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Monikko мы двигивали Monitto шы давливали
вы двигивали
они \он*} Двигивали

вы давливали
они >
он* I Давливали

Kerta°mu«t«.
Iksikkö я двинулъ, ла, .10, minä Ytsittö я давнулъ, ла, ло, minä

riitautin (terran) puristin (terran)
ты двинулъ, .1», .10
онъ двинулъ
она двинула
оно двинуло

ты давнулъ, ла, ло
Olli» давнулъ
она давнула
оно давнуло

Monitto шы двинули Monitto шы давиули
вы двинули
они |
он* [ Двинули

вы давнули
они \
он* s Давнули

Tulema aika
Paättymätöin muoto.

Ikfikkö я буду двигать, minä lii- Iksitkö я буду давить, minä pv-
kutan ristan

ты будешь двигать
онъ |
она > будетъ двигать
оно j

ты будешь давить
онъ!
она I будетъ давить
ohoJ

Monikko мы будемъ двигать
вы будете двигать
они Г
он* | буДУта двигать

Monikko мы будемъ давить
вы будете давить
они |
он* / Д^ить

Kerta-muoto.
Ytfitkö я двину, minä liikautan Yksikkö я давиу, minä puristan (ker-

(kerran) ran)
ты двинешь
онъ!
она \ двйнетъ
оно !

ты давнёшь
онъ"|
она > давнётъ
оно I

Monikko шы давиешьMonikko шы двинешь
вы двинете
они ]
он* / Двинуть

вы давнете
они <
он* / Давфъ
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Käskytapa.
Paättymätöin muoto.

Iksikkö двигай, liikuta (sinä) Mikko дави, purista (sinä)
Monikko двигайте, liikuttakaatte (te) Monikko давите, puristakaatte (te)

Kerta-muoto.
Yksikkö двинь, liikauta (sinä) kerran Yksikkö давни, purista (sinä) kerran
Monikko двиньте, liikauttakaatte (te) Monikko давнйте , puristataatte (te)

terran terran
Laatutapa.

Nykyinen aika.
двигаюпцй, 2», ее, liikuttama давяшДй, an, ее, puristawa

Mennyt aita.
Paättymätöin muoto.

двйгавшш, ая, ее, fe joka on liikut- давйвшш, ая, ее, fe joka on puris-
tanut tanut

Monistelu-muoto.
двйгивавшш, ая, ее, se joka on lii- давлнвавшш, ая, ее, se joka on pv-

kutellut risteiini
Kerta-muoto.

двйиувни'н, ая, ее, se joka on ler- давнувштй, ая, ее, se joka on ker-
ran liikauttanut ran puristanut

Tekemistapa.
Nykyinen aika.

двигая, двйгаючи, liikuttaesfani, j.n. е. давя, puristaesfani, j. n. e.
Mennyt aika.

Paättymätöin muoto.
двйгавь, двигавши, liikutettua-ui, «si, давйвъ, давивши, pnristettua-ni, -si.

j. п. е., sitten tuin minä, sinä,
j. n. e. olen liituttanut

j. n. e, sitten kuin Minä, sinä,
j. n. e. olen puristanut.

Monist«lu-muoto.
двихивавъ, двйгивавши, liikuteltua: давливавъ, давливавши, puristel-

ni, -si, j.n. e., sitten kuin minä, tua-ni, «si, j. n. e., sitten kuin mi-
sinä, j. n. e. olen liikutellut nä, sinä, j.n. e. olen puristellut.

K«rta«muoto.
двинута, двинувши, sitten kuin mi- давнувъ, давнувши, sitten kuin mi-

nä, sinä, j. n. e. olen kerran nä, sinä, j. n. e. olen kerran
liikauttanut puristanut.
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B. Eroamaiset Tehbiköt.
§. 64. Eroamaisiksi kutfntaan sellaiset tehbiköt, jotta, missiä aikoja

ja tapoja kuivatessa, eiwät seuraa yhteisiä sääntöjä. Niitä ei ole paljon.
Suoratawan nykyisessä ja tulemassa ajassa eroawat seuraawai-

set tehbiköt: бежать, juosta, бЪгуть, he juotfewat; ъхать, ajaa, 'вдуть,
he ajawat; чтить, tunnioittaa, чтять ja чтугь, he tunnioittawat; хотеть,
tahtoa, хотять, he tahtowat; дать, antaa, дадуль, he antawat; Ъсть,
fyöbä, Ъдягь, he syöwät, jotta taiwutetaan feuraawaisesti:

12 3 4 5 б
nyt. aita nyt. aita nyt. aita nyt. aita tulew. aita nyt.aita

Iksikkö 1 olio 6try 4ду чту хочу Haili. *мъ
2 olio бежишь -адешь чтишь хочешь дашь *шь
3 olio б-Ьжитъ едетъ чтит* хочетъ дастъ 4стъ

Monikko 1 olio б*жимъ -Ьдемь чтимъ хотим-ь дадюгь Фдимъ
2 olio бежите едете чтите хотите дадите *днте
3 olio б*гутъ чтятъ eli хотятъ дадуть ■Ъдять.

чтутъ.
Mvi st. Muutamilla tehdiköillä on Pienempiä eroawaifuukfia moniaissa kirjai-

missa, waikka kohta taiwutusmuodot owat säännölliset, niinkuin: молоть, jauha», »e-
-лютъ, he jauhamat, мелю, мелешь, j. n.e.; слать, lähettää, шлютъ, he lähettäwät,
шлю, шлёшь, j.n.e.; »n», mennä, вдуть, he menewät, иду, идёшь, j. n. е.; лечь,
käydä pilkallensa, monikon 3 olio tulew. ajassa лягутъ, he käylvät pitkällensä, лату,
ляжешь, j. n. e.; с-ьсть, käydä istumaan, monikon 3 olio tulew. ajassa сядутъ, he
täywät istumaan, сяду, сядешь, j. n. e.

Menneessä ajassa eroawat seuraawaifet tehbiköt yhteisistä fään-
nöistä: итти, mennä, идуть, menn. aika шёль, шла, шло, monikko шли;
клясть, wannoa, нлянутъ, menn. aika «ляль, ла, ло, monikko ли; уши-
бить, loutata, ушибутъ, menn. aita ушйбь, ушибла, ло, monitto ушиб-
ли; сЪсть, täybä istumaan, сядуть, menn. aita свль, свла, свло, mo-
nitto свли; ростй eli расти, tasmaa, растуть, menn. aita рось, росла,
росло, monikko росли; Ъсть, fyöbä, 'вдягь, menn. aika Ълъ, -вла, 'В.ю,
monikko 'влн; лечь, käybä pittällenfä, лягуть, menn. aika лёгь, легла,
легло, monikko легли.

Käskytamasfa eroamat seuraawaiset tehbiköt: лечь, käybä pittäl-
lenfä, лягуть, käskytapa лягь, monikko лягте ; Т;сть. syödä, -Вдять, käsky-
tapa Ъшь, monikko Ъ'шьте.

3. Keskikohtaiset tehbiköt.
Keskikohtaisten tehbikköin päätteet ja täytelmä.

§. 55. Keskikohtaiset tehbiköt taimutetaan tum uloskohtaisettin
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sillä eroituksella waan, että lisätään pääte ся, joka on lyhennys fianimestä
себя. Tässä on kuitenkin merkittäwä:

1. Jos ся seuraisi kirjainta ь, pitää ь paikkansa; mutta jos ь on
wiimeinen kirjain, heitetään se pois joka paikassa.

2. Zläntion jälestä käytetään tawallisesti сь, mutta kerakkeen jälestä
aina ся.

Eroam. Ainoastaan laatutaivassa käytetään ääntien jälestä ся, ja tekemista-
man menn. aika päättyy päätteellä: вшись eli шись (ei вся).

3. Itsekohtaifet ja keskinäiset tehbiköt taiwutetaan kaikin puolin sa-
malla lailla.

4. Vastakohtaiset Tehbiköt.
§. 56. Vastakohtaisten tehdiklöin lähtelmällä ei ole eri-olio-

päätteitä, waan »asiakohtaisesti, käytetään tehoikkö siten, että aputehdikkö
pannaan wasiakohtaisen laatutapaan, Wenäjän kielessä on kaksi »vastakoh-
taista laatutapaa, nimittäin: nykyinen ja mennyt aika.

§. 5?. Wastakohtaifien laatutapain synty.
I. Nykyinen aika.

Wastatohtaifen laatutawan päätteet nykyisessä ajassa.
Wastatohtaifen laatutawan nykyinen aika, joitta lyhennetty pääte

on miesp. шь, naisp. ша, ja suwut. шо, ja täybellinen pääte miesp. шый,
naisp. шая, ja suwut. шое, ebellä olewilla e, о, и (niin muoboin ешый,
ешая, ешое, ошый, ая, ое, ишый, ая, ое), saabaan monikon 1 oliosta
suoratawan nyk. aikaa siten, että, sianimen poisjätettyä, moniton 1
olion pääte jääpi nyt. ajan päätteetsi wastatohtaifesfa laatutawasfa, esim.
moniton 1 oliosta шы двигаешь, me tiililtämme, tulee mastalohtaifen laa-
tutaman lyhennetty pääte: двйга-ешь, a, o, ja täybellinen pääte двйга-
ешый, ая, ое, liilutettama; шы строишь, me ratennamme, tulee стрб-
ишь, а, о, стрб'ишый, ая, ое, ratennettawa; шы носишь, me kannam-
me, tulee нос-йшь, а, о, нос-йшый, ая, ое, kanneltaloa.

Tehbiköt, joilla monikon 1 ja 3 oliossa on korko wiimeifellä tawulla
ешь ja уть, muuttawat ешьт ошь:l>l, ja pitäwät fen keralleen, joka
monikon 3 oliossa nyk. aikaa on päätteen уть ebellä, esim. шы вез-ёшь,
me kuletamme, вез-угь, he kulettawat, on вез-ошь, а, о, вез-ошый, ая,
ое, tuletettawa; шы печ-ёшъ, me leimomme, пек-уть, he leipowat, on
иев>6шь, а, о, не«-ошый, ая, ое, leiwottawa; шы зов-ёшь, me kutsum-
me, зов-уть, he kutsuivat, on зов-ошь, а, о, зов-бшый, ая, ое, kutfut-
tawa; шы рв-ёшь, me remimme, рв-утъ, he repiwät, on рв-ошь, а, о,
рв-ошый, ая, ое, rewittäwä.
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Muist, l. Tehdiffö давать, antaa, мы даёмт., me annamme, on »vastakohtai-
sen laatutawan nyk. ajassa: даваемый; искать, etsiä, мы игием'ь, me etsimme, on
искомый; HcTb, syödä, мы 'Вдим'ь, me syömme, en «домый.

Muist. 2. Vastakohtaisen laatutaman nyk. aikaa ei kuitenkaan tamata kaikissa
tehdilöissä.

11. Mennyt aika.
Vastakohtaisen laatutaman päätteet menneessä ajassa.

Vastakohtaisen laatutaman mennyt aika, jonka lyhennetty pääte on
нъ, на, но, eli ть, та, то, ja täybellinen нный, иная, иное, eli тый,
тая, тое, saabaan joko nimitawasta, eli yksikön 3 oliosta suorata-
wan nykyisessä eli tulemassa ajassa.

l. Vastakohtaisen laatutaman menn. aika saabaan nimitawasta
seuraamaisesti:

a) Monitawuiset tehdiköt päätteillä: 015, нуть, ереть, ja yksi-
tawuiset päätteillä 215 (joiden monikon 3 olio nyl. ajassa on штъ,
ьютъ), уть, ыть, *ть ja ять, muuttawat nimitawan i>:n lyhennetyssä
päätteessä ъ, а, o:ksi, ja täydellisessä ый, ая, oe:ffi, esim. колот-ь, pis-
tää, on колот-ъ, а, o, кблот-ый, »H, ое, pistetty; трбнут-ь, koskea, on
тронут-ъ, а, о, тронут-ый, ая, ое, koskettu; терет-ь, hieroa, on терт-ъ,
а, o, терт-ый, a», ое, hierottu; лит-ь, taalaa, on лит-ъ, а, о, лйт-ый,
ая, ое, »alettu; дут-ь, puhua, on дут-ъ, а, o, дут-ый, a«, ое, puhut-
tu; -мыт-ь, pestä, on мыт-ъ, а, o, мыт-ый, a», oe, pesty; irtT-ь, lau«
laa, en ntT-ъ, а, o, пет-ый, a«, ое, laulettu; взят-ь, ottaa, on взят-ъ,
а, o, взят-ый, a», oe, otettu.

Muist. Samoin saadaan Vastakohtaisen laatutawan menn. aika muutamissa ykfi-
tatvuisissa tehdilöissä päätteellä ать, niinkuin: »carb (жмут-k), rutistaa, я-ат-'ь, а, o,
жат-ый, ая, ое; «ат-ь (»иут'ь), niittää, жат-ъ, а, о, жат-ый, ая, ое; (иа)lат-ь
(иа)lиутт>, atottaa, (яа)чатъ, а, о, (иа)lат-ый, ая, ое, alotettn; 6pnrb, ajaa par-
taa, бвит-'ь, а, о, бвйтый, ая, ое; npö»cHTb, elää aikanla, прбжитъ, к, o, про-
«итый, ая, ое.

d) Monitamuiset tehbitöt päätteellä ть ebellä olemilla ääntiöitlä:
а, я, в, muuttamat nimitaman päätteen ть:п нъ, на, no:tsi, ja нный,
иная, HHoe:tsi, esim. двйга-ть, liikuttaa, двйга-иь, иа, но, двйга-нный,
иная, иное, liikutettu; потеря-ть, hämittää; потеря-нъ, на, но, потеря-
нный, иная, иное, häwitetty; ве.гв-ть, käskeä, вел-ь-нь, на, но, käsketty.

Muist. TehdiNö волеба-ть, heiluttaa, en »vastakohtaisen laatutawan menu,
ajassa «олебл-еит,, a, o, (ei «олеба-и'ь, a, o).

Monitamuiset tehbiköt päätteellä ить, muuttamat tämän päätteen
еиь, ена, eno, енный, ениая, енное:l(l, ja ottawat tatasin sen te-
rakteen, jota on ytsitön 1 olion ebellä suoratawan nyt. ajassa, esim. co>
твор-нть, luoba, (со)твор-ень, ена, ено, (со)твор-ённый, енная, еиное,
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luotu; тои-йть, lämmittää, топл-iö, minä lämmitän, то-пл-енъ, ена,
ено, TÖ-n.i-енный, енная, еиное, lämmitetty; нро-ст-йть, antaa anteek-
si, прощу, minä annan anteeksi, про-щ-ёнь, ена, ено,
енная, енное, annettu anteeksi.

Muist. Samoin on вер-т-«ть, kääntää, вер-ч-у, minä käännän, mastalohtai-sen laatutaman menn. ajassa вёр-чеит,, еиа, еио; оби-д-ъть, solwaista, оби-жу, minä
solwaisen, обй-ж-еи'ь, еиа, еио; (от)м-ст-йть, kostaa, (от)м-ш-у, minä kostan, (от)-
-м-и,-ёиь, еиа, еио.

2. Yksikön 3 oliosta nykyisessä eli tulemassa ajassa saa-
baan »asiakohtaisen laatutawan menn. aika niissä tehbitöissä, joiben päätteet
nimitawassa owat: зть eli зги, сть eli сти ja чь, siten, että 3 olion pääte
еть muutetaan lyhennetyssä päätteessä ень, ена, eno:tsi, ja täydellisessä
päätteessä енный, енная, ennoecksi, esim. ве-зтй, knlettaa, yksikön 3 olio вез-
ёть, Vastakohtaisen laatutawan menn. aika вез-ёнь, ена, ено, вез-еиный,
енная, енное, kuletettu; не-стй, taulaa, нес-ёть, нес-ёнь, ена, ено,
нес-енный, енная, енное, laimettu; вле-чь, wetää, влеч-ёгь, влеч-ёнь,
ена, еиб, влеч-ёниый, ённая, енное, webetty.

Muist. 1. Muutamat tehdiföt eroamat tästä säännöstä, niintuin: «лясть,
kirota, «лятый, ая, «e, tirotw; *сть, syödä, «деииый, ая, ое, syöty.

Muist. 2. Ihdistymättömät tehbiköt, joilla, paitsi päättymätöintä muotoa, en
päätetty muoto (katso §. 37 B. l b.), samoin kvin kaikki yhbistetyt tehbiköt, saawat wasta»
kohtaisen laatutawan menn. ajan päätetystä muobosta, ja niiltä puuttuu tämä laatutapa
päättymättömässä muobossa.
§.58. Aputehbitköin yhbistys »vastakohtaisiin laatntapoihin.

Koska on kaksi vastakohtaista laatutapaa: nykyinen ja mennyt
aika, jotka molemmat woidaan asettaa aputehdikköin kanssa yhteen, niin
yhdistetään Vastakohtaiset laatutawat wenäjän kielessä aputehdikköihin sev«
raawaisesti :

Nykyinen aika.
Praesens, онъ (есть) любимъ, häntä rakastetaan,
(kestäwä tapaat.
nyk. ajassa)
?erieetutn , онъ (есть) обвинень, häntä on fyytetty.
(lopetettu tapaht.
nyk. ajassa)

Mennyt aika.
Itnperleewiri, онъ быль почитаешь, häntä kunnioitettiin,
(kestäwä tapaht.
menn. ajassa)

онъ былъ обвинень, häntä oli syytetty,
(lopetettu tapaht. menn. ajassa)
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Tulewa aika.
Futurum I, оаъ будегь почитаемъ, hän tulee kunnioitettawaksi.
(kestäwä tapaht.
tulew. ajassa)
Futurum 11, оно будеть окончено, fe tulee lopetetuksi.
(lopetettu tapaht.
tulew. ajassa).

5. Oliottomat tehbiköt.
§. 59. Oliottomilla tehbiköillä (itnperBonaiia, гл. безличные)

ymmärretään ei ainoastaan sellaisia tehbitöitä, joita täytetään ytsitön 3 olios-
sa, maan myös laatusanoja ja laatutapoja, täytettyinä oliottomina tehbit-
köinä. Oliottomat owat niinmuoboin:

1. Tehbitöt, joita ei laivata muussa tuin ytsitön 3 oliossa, esim.
брезжится, hämärtää; довл'веть, riittää, on tyllin.

2. Sellaiset tehbitöt, joilla ivoimat olla laitti oliot, mutta jotta toisi-
nansa täytetään ainoastaan 3 oliossa, niintuin: ишвёть, täypi laatuun;
сл'вдуетъ, pitää.

3. Suwntoin mastatohtaifesta laatutawasta eli jostakusta laatuja-
nasta käytetään toisinaan oliottomana tehbittönä, esim. велено, käsketty;
видно, näkyy; должно, täytyy.

Ainoastaan toifeen numeroon kuulumilla tehbiköillä woipi olla kaksi
aikaa: nykyinen ja mennyt aika, esim. слъдуеть, pitää; следовало,
piti.

5:des Luku.
Laatutapa.

§.' 60. Laatutapa (parttoipitiin) syntyy tehbitöstä siten tuin ebellä-
päin on näytetty (tatfo §§ 51, 57). Sentähben pitää laatutaivasfa mer-
kittämän:

1. Että fe on (niintuin tehbittötin) olokohtainen, kohteetoin,
uloskohtainen, mastakohtainen ja leskikohtainen.

2. Että sillä on lalsi aitaa: nykyinen ja mennyt aika.
3. Että fe löytyy tehbitön jota neljässä muobossa:
Muist. Päättymättömällä muodolla on laatutaman nykyinen ja mennyt aika,

mutta toisilla waan mennyt aika niinhyivin uloskohtaisissa kuin »vastakohtaisissakin
tehdilöissä.

§. 61. Laatusanana on laatutawalla:
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1. Pääte.
a) Olokohtaifilla, kohteettomilla.ja uloskohtaisilla laatuta-

moilla on päätteenä:
nyk. ajassa щш, ая, ее, esim. д'влающш, ая, ее, tekewä, fe joka tekee;
menn. ajassa щш, ая, ее, esim. д'влавип'й, ая, ее, se joka on tehnyt.

b) Vastakohtaisilla laatutawoilla on niinkuin omaisuus-laatusa-
noillatin talsi päätettä: täybellinen ja lyhennetty.
1 nyk. ajan täyd. pääte: »ii.i«, ая, oe, esim. любимый, ая, oe,l

lyhen. — »ii., а, о, — любшгь, а, о, | wfoetettatta;
2 menn. ajan täyd. — нный, a«, oe, — деланный, 2», 00, tehty;

тый, «H, os, — колотый, ая, oe, pistetty;
lyhenn. — нъ, а, o, — деланъ, а, o.

ть, а, о, — «блоть, а, о.
o) Keskikohtaisten laatutapain pääte on:

nyl. ajasfa щшся, аяся, ееся, esim. двйгающгйся, аяся, ееся, fe joka
liikkuu;

men. ajassa щшся, аяся, ееся, — двигавшейся, аяся, ееся, se joka on
liikkunut.

2. Sioitelma.
Laatutawoilla on kolme sukua, kaksi lukua ja kaikki seirsemän

fiaa, ja sioitellaan kuin laatusanat, esim.
Nim. двигагощш двигающая двигающее
Dm. двигающаго двигающей двигающаго.

j. n. e.
3. Wertominen.

Laatutapoja ei woi otteestaan wertoa. Mutta muutamia löytyy,
jotta tämän suhteen ottawat laatusanan luonnon, niin että niitä woipi wer-
toa, esim. почтенный, tunnioitettu (почтить, kunnioittaa) on wertoma-
määrässä почгеииЪе, почтенн^йшш.

Muist. Muutamat jättämät pois и kirjaimen Päätteestä иный, esim. yiénbiii
(ci ученный) oppinut, mertema-määrä учён-ье; eli tapahtuu niillä joku toinen muutos,
esim. горячш (ci гоояшдй), kuuma, wertoma-määrä горячее, kuumempi.

6:des Luku:
Määräsana.

Jako.
§. 62. Määräsanat jaetaan A. Asianlaiban- ja B. Laatu-

määräfanoihin.
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Asianlaidan-määräsanat.
Afianlaiban-määräfanat (наръчlя обстоятельственныя, adverbi»

cirouiHLtantiae) määräämät joko aikaa tahi paikkaa, ja omat:
1. Aika-määläiset (нар. времени, adv. temporis), jotka seisowat:

a) kysymyksellä: когда, mitten, qvando? esim. тогда, fitton; вчера, eilen;
всегда, aina; ньга*, теперь, nyt; b) kysymyksellä: какъ часто, сколько
разъ, kuinka useasti, qvoties? niinkuin: разъ, kerta; дважды, kaksi ker-
taa; часто, useasti; всегда, aina, j. n. e.

2. Paikka-määräiset (пар. шьтта, adv. loci), jotta mastaamat
tyjyniyfsitn:

а) ГдЪ, missä, übi? esim. зд'всь, täällä; ташъ, siellä; тутъ, tuol-
la, дбша, kotona; везд'в, jota paikassa, p. m.

d) Откуда, mistä, uude? niinkuin: оттуда, sieltä; отсюда, täältä;
отвсюду, jota puolelta, j. n. e.

о) Иуда, minne, ciyo? niinkuin: туда, sinne; сюда; tänne; дошбй,
kotiin, j. n. e.

d) I!акйшь пугёшь, mitä tietä, civa via? niinkuin: водою, wesit-
fe; пЪщкошь, jalkaisin; дорогою, tietä myöten, j. n. e.

L. Laatu-määräsanat.
Laatu-määräsanat (пар. качественны,!, adv. qvalitatis), jotta

määrääwät omaisuutta eri laatua, paljoutta, yhtäläisyyttä ja monta muuta,
omat:

1. Omaisnus-määräsanat (нар. качества, adv. niodi), wastaa-
wat kysymyksien: какъ, miten, millä taivoin, «ivo inodo? niinkuin: xopo-
mö, hywästi; худо, pahasti; тщетно, turhaan; инако, иначе, toisin.

2. Lukua ja paljoutta määräämäiset (нар. числа и коли-
чества, adv. copiae et qvantitatis), wastaawat tyfymytfeen: сколько,
kuinka paljon, qvantum? esim. шало, wähän; шного, paljon; довольно,
kyllin.

3. yhtäläisyyttä määräämäiset (нар. сравнительны/!, adv. .«t-
-militudims), niinkuin: какъ, kuin; такь, niin; равно, samoin.

4. Wertoma-määräsanat lnap. нанряи<енlя, adv. ooniparandi),
niinkuin: очень, весьша, hywin; гораздо, paljon; несравненно, werto-
matoin.

5. Määräfanat, jotta määrääwät toimituksen laatua ja tapaa eri
oloa (нар. опредЪляюшдя свойство и образь быт!Й). Sellaiset owat:

я) Myöbyttämäiset (пар. утверждёшя, adv. arnrmandi): под-
линно, tobella; истинно, totisesti; точно, juuri niin.
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ti) Kieltämä iset (нар. отринанш, adv. nezandi): ne, ei; от-

нюдь ne, ei ensinkään; никакь, ei suinkaan.
с) Epäilewäiset (нар. adv. dubitandi): мбжетъ быть,

fentteft, ehkä; в*роятно, luultawa?ti; едвали, tuskin kyllä.
6. Kysywäiset (нар. вопросйтельныя, adv. interrogandi) owat:

а) kysymystä osoittawaiset: почему, зач'амъ, miksi? на 110, miksi,
mitä warten? по что, для чего, miksi, minkä tähden? b) »vastausta
osoittawaiset: потому, за тЬмъ, для того siksi, sentähden.

Wertominen.
§. 63. Omaisuus-määräsanoja, jotta owat johbatewt omaisuus-

laatusanoista, woipi wertoa.
1. Wertoma-määrä faabaan famoin kuin laatufanoisfakin (katso tz.

28), mutta fe ci faa millonkaan sellaisia päätteitä, joita woipi sioitella, esim.
скоро, pian, wertoma-määrä, скорее, pikemmin; рано, aikafeeu, wertoma-
määrä раиЪе, раньше, aikafemmin.

2. Ilimertainen määrä faabaan siten, että liitetään все maine- eri
wertoma-määrän täybellifeen päätteefen, esim. всесильно, kaikkiwaltiaimmas-
ti; armollifimmasti.

7:mäs Luku.
Esisana.

§. 64. Estfanat owat:
1. Eriämättömat (неотд'вльные предлоги, inLeparadiles), joita

ei käytetä muiten kuin yhbistettyinä. Sellaiset omat: воз- взо- вз-, Ylös;
вы-, ulos; низ- иизо-, alas; пра-, -sta, -sta; пре-, yli; раз- разо,
erillensä.

2. Eriämaiset (отдельные предл., separabiles), jotta moiivat
olla yhbistettyinä toisiin sanoihin, mutta myöS olla yksinänsä. Viimei-
fesfä tapauksessa maalimat ne missiä sioja, joto yhben tahi useamman.

1. Esisanat, jotka waatiwat yhden sian:
Omannon:

безъ, безо, tonan, paitsi
близъ, близко, lähellä
вдоль, pitkin
вкругь, вокругь ympäri,

вместо, siassa, asemessa
вн*трП ftsallaвнутри'вне, ulkopuolella
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вбзлъ, wieresfä
для, tähben, wnoksi
до, asti, simtta
изъ, изо, -sta, -sta
крем*, окрошЪ, paitsi
шйшо, ohitfe
наиротйвъ, wastasfa/ wasten
насунротйвъ, wastasfa, kohbalta
около, lähes, ympäri
окресгь, ympärillä, tienoilla
опрйчь, paitsi, eres
отъ, °lta, -Itä, -sta, -stä,

йодль-, wieressä
takanaпозади^

ноиерёгь, poikki, poikkipuolin
ибслЪ, jälestä, perästä
посреди, keskellä, wälisfäпрежде, ennen
прбтивь, mastaan
ради, tähben
сверхъ, ilman
сопрогйвъ, wastaan
среди, keskesfäповерхъ, yllä, yläpuolella у, tykönä, »Ha, На.

Muist. 1. Näistä mat: безъ, для, до, изъ, отъ, ради, у, »varsinaiset esi»
sanat; muut owat ntäärä-esisanoja.

Muist. 2. Seuraawaiset yhdistetyt: нз'ь-за, tafaa, alta, waatiwat
omannon.

Annannon:
къ, ко, tykö, luokse, -lle; вопреки, wastahakaan.

Kohbannon:
про, -sta, -sta; черезъ, чрезь, läwitse, Ylitse; сквозь, läwitse.

Keinonnon:
надъ, yllä, päällä.

Esinnön:
при, luona, läsnä.

2. Esisanat, jotka, waatiwat useamman sian.
Omannon ja Keinonnon:

kysyen: minne? kysyen: missä?
шежду, шежь, прошежь, wäliin; wälissä, wälillä.

Kohbannon ja Keinonnon:
kysyen: minne? kysyen: missä?

за, tähben, taakse ' tähben, takana (toisella puolella),
noutamaan jotakuta

подъ, alle alla
предъ, eteen ebessä.
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Kohbannon ja Esinnön:
lyfyen: minne? kysyen: missä?

въ, во, sisään (wastaawat: mihin, minne) sisässä (wastaawat: missä, millä)
на, päälle, -lie päällä, -lla, lläpäällä, -lla, llä
o eli обь, masten -sta, -sta.

Omannon, Kohbannon ja Keinonnon:
сь, со -lla, -Itä, yhtä suuri luin kanssa.
Annannon, Kohbannon ja Esinnnön:

по, mukaan, jälkeen, pitkin, asti, perään (noutamaan) jälkeen, jälestä.
Mvist. ©ftfanat: къ, сквозь, для jo ради, ei millonkaan yhdistetä toiseensanaan.

8:sas Luku.
Sidesana.

tz. 65. Sibesanat owat merkityksen suhteen:
1. Ihbistämäiset (eopulativae, соединительные) : и, ja, sekä; да,

же (fanan jälestä), ja; дан<е, ynnä —kanssa, -kin; также, myöskin; сверхь
того, paitsi sitä, притбшь, myöskin; то, niin; ие только, — но и, ei
ainoastaan — maan myös; и — и, niinhymin — kuin; отчасти, läcriio,
osittain.

2. Ebistymäiset (continuativae, постепенные): сперва, ensin;
посл'в, perästäpäin; потошъ, fenjälkeen; ещё, mielä, jo; напосл'вдокь,
miimein; во первыхь, ensiksi; во вгорыхь, toiseksi.

3. Erittämäiset (disjunetivae, разделительные): или, eli; либо,— либо, ли, taikka, wain; ли — ли, joko, — tahi; ни — ни, ei, — eikä.
4. Sellittäwäiset (explanativas, изъяснительные): что, että;

будто, якобы, niinkuin; то (fanan jälestä), niintuin: какь-то, niintuin;
такь-то, min; тогда-то, silloin; то есть, fe on; сйрЪчь, nimittäin;
йшенно, а йшенно, nimittäin; вЪдь, «han, -hän; де, niin sanoen.

6. Ehbottelemaiset (oonditionaloL, условные): буде естыи,
если, если бы, ежели, езкели бы, jos, tosta; когда, когда бы, jos,
koska; естьли, только, лишь бы, jos maan, лишь, tuskin; лишь толь-
ко, tuskin, kuin maan; развЪ, jos, mutta jos; бы, mahbollistapaa mer-
kitsemä slluukas; дабы, чтобы, että, jotta.

6. Wastnstamaiset (adversativas, противительные): а, же, да,
но, mutta; однако, одиакожъ, tuitentin; впрбчешь, muutoin: только,
ainoastaan, waan.
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7. Myöoyttämäiset (ooneessivae, уступительные) : хотя, wait-
ka; хотябы — однакожъ, waitta — kuitenkin; правда, totta; пусть,
пускай, olkoon, anna olla (että); сколь ни, paljonkaan; какъ пи, что
ни, kuinka tahansa.

8. Perustamat set (еанзагез, винословные): ибо, sillä; иоелйку,
поне>ке, koska; потошу что, для того что, за то что, за тЪшь что,
fentähben että; какь бы, будто бы, juuri kuin.

9. Werroittamaiset (eomparativae, сравнительные): подобно,
какь, niintuin; какь — такь, niinhywin — kuin -kin; чЪшь — тЪшь,
mitä — sitä; сколь, niinpaljon; сколь — сго,гь, niinpaljon — kuin;
нежели, kuin.

10. lohbattamaiset (eonotuBivae, заключительные): такь, то,
niin; н такь, siis; для сего, по сешу, tämän tähben; для того, ного-
шу, fentähben; почешу и, jonta tähben -kin; следовательно, следствен-
но, niinmuoboin, siis; и всего, и того, summassa.

11. Poistama! set (exoeptivae, исключительные): разв*, вы-
ключая что, eres, paitsi että; безь того что, ilman että.

9:sas Luku.
Kiihtosana.

§. 66. Kiihtosanat owat:
а! ась! ахь! ахтй! ба-ба! воть! гей! гой! жаль! на! ой! то-то!

тсь! T>l>y! увы! у»«о! ура! ха!ха! хи! хи! пыпь!

IV. Luokka.
Oppi sanain synnystä.

Johdatus.
§. 67. Sanain synty-oppi (словопроизведеше) näyttää, miten

sanat syntyivät ja johbatetaan toinen toisistansa.
Luontonsa suhteen owat sanat kootut: juuresta, wartalosta ja

johtotamuista.
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1. Juurella ymmärretään sellaiset, nyt suuremmaksi osaksi kielestä
häwinneet alkusanat (коренныя слова), joista wartalot owat tulleet johba-
tetnitsi.

2. Wartalo (главный корень) on juuresta kohvastaan syntynyt
sana, joka kielessä löytyy jälellä, esim. шал(ь), pieni (шл); шор(ь), rutto
(шр).

Wartalot woiwat olla:
a) Iksi ainoa kirjain, niinkuin: a, mutta; я, minä; y, tykönä.
b) Puhbaseliamonainen taivu, joka päättyy ääntiöllä, niinkuin:

шы, me; на, päällä; при, luona.
o) Supistettu taivu, jota päättyy teratteella, niinkuin: уш(ь), ym-

märrys; от(ь), -ltä.
d) Keskitamu: врач(ь), lääkäri; толст(ь), paksu.
3. lohtotamut owat ne tawut, jotta pannaan wartaloon synnyttä-

mään uusia sanoja. Nämä omat:
a) Esiliitteet tprleuxer, приставки), eli taivuja, jotta pannaan

martalon ebelle. Esiliitteet owat: безь, в, воз, вз, вы, до, за, из, на,
над, низ, о, оть, па, пере, по, под, пра, пре, пред, при, про, раз,
c, co, су, у, чрез.

b) lälkiliitteet (alnxer, надставки), eli tawut, jotta pannaan
wartalon loppuun. Nämä omat monenlaiset ja näistä keskustellaan tässä
kuin seuraa.

Wartalosta saabaan uusia sanoja joko johbattamalla (нронзве-
деш'е) eri yhbistämallä (сложеш'е).

Muist.. Johdon suhteen luisutaan sanat alkuperäisiksi (ясрвообрззпыя
«ов»), cli johdatetuiksi (производныя слова). Ia yhdistyksen suhteen futsn»
taan sanat yksinkertaisiksi (простая слова), cli yhdistetyiksi (сложныя с^овз).

§. 68. Mteisiä sääntöjä sanain synnystä.
1. Kirjaimia waihetetaan, nimittäin:
a) Ääntiöita toisinaan maihetetaan toisiinsa mertaisiksi, esim. в-е-ду,

в-0-дйть, saattaa; гов-о-рйть, гов-а-ривать, puhua; д-ы-хать, huokua;
д-у-хь, henki.

b) Kerakkeita maihetetaan siten, että
г, д, 3:stä tulee »c, esim. Lo-г-ь, Jumala, 1!о-ж-1й, Jumalalle kuuluma;
к, т, ц, — — ч, — РУ-к-а, käsi, ручка, pikkunen käft;

ка-т-йть, mierittää, ка-ч-ка, mieritys;
c, x, — — щ, — co-x-a, aura, со-ш-шшь, mannas,
ск, ст, — — щ, — и-ск-ь, etsiminen, и-щ-у, minä etsin.
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Muist. 1. Kaitti nämä waihetufset moimat tapahtua tafaperin.
Muist. 2. Toisinaan tulee a:stä жд, i« r:«ta n,.

2. Kirjaimia pannaan mätiin:
2) Ääntiöt e ja o pannaan iväälin, kuin useampia keratteita tulisi

olemaan perätysten, esim. шуж-е-ство, miehuus; об-0-зрт.ть,
пут-е-водйтель, lietfari.

K) Kerakkeet лja и pannaan ajoittain wäliin, esim. при-и-ишать,
wastaanottaa (при ja ишать); тбп-л-енный, lämmitetty (топить, läm-
mittää).

3. Kirjaimia jätetään pois:
») Ääntiöt e ja o jäämät jonkun kerran pois, esim. орлиный (ope-

лйныйга asemessa), kotkan, (орёлъ, kotka).
b) Kerakkeita jätetään pois joissakuissa tapauksissa, esim. обязань,

об(в)язань:п asemessa, welwoitettu (вязать, sitoa); нужный, нуж(д)-
ный:п asemessa, tarpeellinen (нужда, tarwis); двинуть, двй(г)нутьлп
asemessa, liikauttaa (kerta), (двигать, liikuttaa).

Muist. Nämä omat ne yhteistmmät säännöt sanain synnystä. Muoto-oppi
näyttää näiden sääntöin täyttämistä 88- 22, 28, 46 II B. 3, 4.

1:nen Luku.
Nimisana.

Johto.
§. 69. Nimisanoja johbatetaan: H., nimisanoista, L. laatusanoista

ja C. tehbitöistä.
Nimisanat, johbatetnt toisista nimisanoista, owat: 1

fuurennussanat, 2 pienennyssanat ja 3 isien nimiä nimittätväiset.
1. Suurennussanat.

Suurennussanat (пшена увеличйтельныя, mer-
kitfewät, että esine on suurempi tatvallista (ja sen ohessa ruma ja huono).
Ne saabaan siten, että nimennön päätteestä

miespuolessa tulee ище, ина
naispuolessa — ища
sumuttomassa — ище
monilkosanoissa — ищи.

Esim. дош-ь, huone, дош-йще, дош-йна, suuri, ruma huone; окн-ö, ittu-
na, окн-йще, suuri ittuna; баб-a, maimo, баб-ища, suuri, paksu eukko;
сан-н, reki, сан-йщи, suuri, ruma reki.
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3. Pienennyssanat.
Pienennyssanat (пшена ушеныийтельныя, diniiniitiva) merkitse-

wät, että efine on pienempi taivallista ja fen ohessa joko soma ja suloinen,
tahi ruma ja hylättäwä. Nämä owat kahta laatua:

H.. Ilistämäiset pienennyssanat (пшена ушенын. прив'втст-
веиныя eli сшягчйтельныя, dinilnutiva laudativa), jotka näyttäwät, että
esine on pieni ja sen ohessa soma ja suloinen. Ne saabaan siten, että
martalon päätteestä nimennössa tulee:

miespuolessa екь, икь, окь, еи,ь
naispuolessa ка, Iща

fuwuttomasfa ко, ne, no
monittofanoisfa ки, п,а, п,ы.

Esim. дош-ь, huone, дбш-икь, pieni, soma huone; образ-ь, kuwa, обра-
з-окъ, pieni, kaunis tuwa; 6браз-ь, malli, образ-епь, taunis malli;
слов-о, sana, слов-по, lyhyt sana, сан-ки, pieni reti.

Muist. l. Näistä pienenityssanoista syntyy wielä toisia pienenuysfanoja, jolla
merfitsemät pienimmän määrän pienuudesta ja päättyivät:

»niespnolessa I«кь
naispuolessa i«a
sumuttomassa i«o
moniftosanoissa iicn.

Esim. rafastettawa ystämä, Pienennyssanasta hywä ystäwä;
pieni, faunis fiija, pienennyssanasta «ппж-«а, pieni fiija.

Muist. 2. »Ilistäwäisiin pienennyssanoihin fuulnn:
Hywäilys sanat (имена привмственныя), joita nuoremmat ihmiset täyttä»

Mat puhntellessansa »vanhempia, jotta ansaitsemat armoa ja funnioitusta. 9te syntymät
siten, että päätteestä

miespuolessa tulee ушка, юшка; онекъ, енекъ
naispuolessa — ушка, юшка; онька, енька
sumuttomassa — ушко.

Esim. д«д-тп!«а, ratas isänisä, sanasta д'Вд-'ь, isänisä, uffo; мат-ушка, ratas äiti,
,iar-b, äiti; ссрд«l-гшко, lapsi-tulta, сердце, sydän.

В. Halmentawaiset pienennyssanat (иш. ушеньщ. уничижи-
тельный, diminntiva vituperativa), jotta mertitsemät, että esine on pie-
nempi taivallista, ja sen ohessa ruma ja hytättämä. Ne syntymät siten,
että loppupäätteestä

miespuolessa ja sumuttomassa tulee: шика, ингко, енка, еико, енпе
naispuolessa — ишка, ёнка, енца, «»«a
monittofanoisfa — пиши, енки.

Esim. дош-йшко, pieni, kehno huone, hökkeli, дош-ь, huone; дъъч-ёнка,
ilkeä tyttö, дъък-а, tyttö; саи-йшки, pahannäköinen reki, сан-и reki.
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3. Isien nimiä nimittämäiset.
Isien nimiä nimittämäisiksi (отчесгвенныя, бгчесшя пшена,

noniina patronymiea), kutsutaan sellaisia ihmisten ristimä-nimistä synty-
neitä sanoja, jotka tietää antamat, kenen poika eri tytär joku on.

Ne päättyivät miespuolessa ичъ ja'naispuolessa на, ja saabaan siten,
että omannon päätteestä yksikössä miesp. naisp.

miespuolessa ja sumuttomassa a tulee овичь, овна
я — евичь, евна

naispuolessa «ja и — ичъ, ична, «unin».
Esim. Иван-а, Juhanan, Иван-овичъ, Juhanan poika, Иван-овна, Ju-
hanan tytär; Никола-я, Niilon, Никола-евичъ, Niilon poika, Никола-
евна, Niilon tytär; oом-ы Tuomaan, вом-ить, Tuomaan poika, Gom-
йчна eli oом-инична, Tuomaan tytär.

Muist. Jos a- päätteen edellä on в, niin pannaan л maliin, esim. ÄKon-a,
laafott, laafon poifa, и«ов-л«вяа, laafon tytär.

L. Nimisanat syntyneet laatusanoista.
Nimisanat syntymät laatusanoista siten, että loppupäätteestä tulee:

1. ость, есть, нзна, знь, ота, ство, kuin omaisuus merkitään niin-
kuin itseksensä ajateltu asia, esim. стар-ость, manhuus, laatusanasta стар-
ый, manha; желт-нзиа, »«лт-ость, жёлт-ый, keltanen; бо.гв-знь, tauti,
боль-ной, kipeä.

2. акь, икь, kuin merkitään se ihminen, jolla on laatusanan osoit-
tama omaisuus, esim. весельч-акь, leikin lyöjä, laatusanasta весёл-ый,
iloinen; стар-йкь, ukko, стар-ый, manha.

6. Nimisanat syntyneet tehbiköistä (Verbalia).
Nimisanat syntymät tehbiköistä samoin, kuin mastakohtaisen laatuta-

wan mennyt aika (katfo §. 57), nimittäin:
1. Nimitawasta (säännöllisissä tehbitöissä) siten, että päätteestä

ть tulee nie eli rie, esim. talous, nimitapa иш'в-ть, omistaa;
TBopé-nie, luominen, творй-гь, luoba; взяг!е, ottaminen, взя-ть, ottaa.

2. Dksikön 3 oliosta nyk. ajassa eroaivaifisfa tehbitöissä siten, että
olion päätteestä еть tulee enie, esim. береж-éiiie, säilytys, ytsitön 3 olio
береж-ёть, hän säilyttää; сЪч-énie, hattaaminen, сЪч-ётъ, hän hattaa,
lyöpi.

11. Ihbistyminen.
Z. 70. Nimifanat yhbistetään joto tahbesta tahi yh-

bestä taipuwaifesta ja yhbestä taipumattomasta sanasta. Jättimäinen sa-
na yhbistytfesfä on tawallisesti pääsana ja ebeltinen määräysfana.



73

Nimisanain yhbistymifesfä on merkittäwä:
1. Jos ensimäinen sana päättyy kotvalla eli puoli-ääntiöllä, niin

muutetaan fe o:lsi, muutta pehmeät ääntiöt ja ь muutetaan e.lsi, esim.
кпит-0-продавеиь, lirjanmyyjä, janoista книга kirja ja продавёпь, myy-
jä; пут-е-водйтель, tienofoittaja, путь, tie ja водитель, saattaja; саш-
о-держепь, itsewaltias, сашь, itfe ja дёржепь (держать, pitää).

Muist. l. Jos ensimäinen sana Päättyy o:lla eli «:llä, niin ei tarwitse ääntiötä
panna maliin, esim. monitietoinen ihminen, sanoista много, paljon ja
в«дспь, tietäjä; мор-«-ход«пь, purjehtia, морс, meri ja ходять, fäydä.

Muist. 2. Jos ensimäinen sana on esisana, päättymä 'bM, niin ei myösfään
panna o:ta maliin, esim. 6сзмьl«л!с, ajattelemattomuus, бсз'ь, ilman ja мысль, aja»
tus; разряда, jafo, раз'ь, erillänsä ja ряд'ь, rimi.

Nimifanoisfa, jotta owat yhbistetyt kahbesta taipuwaifesta janasta,
on ebellifellä wienompi ja jältimäifellä loivempi torto, esim. шорехбдепь,
purjehtia; благодёнспне, menestys.

2. Toisinaan waihetetaan wiimeinen terate ensimäifesfä sanassa Z. 68
mutaan, esim. дру-ж-елlоб!е, ystäwällisyys, sanoista дру-г-ь, ystäwä ja
.iié6ie (любить, ratastaa).

2:nen Luku.
Laatusana.

§. 71. Laatusanat syntywät H., nimisanoista ja L. laatusanoista.
Laatusanat, syntyneet nimisanoista.

Laatusanat, jotka syntywät nimisanoista, owat omiZtawaiset laatu-
sanat.

1. Iksinänsä omistamaiset laatusanat syntywät jostakusta nimisa-
nasta f etenkin ominaisesta) siten, että omannon päätteestä ytsitössä tulee:

a:Bta овъ esim. Иван-овъ, Juhanan (Иван-a, Juhanan)
я — e»N — цар-евъ, rusinan (цар-я, natinan)
1,1 — imi, — жен-инъ, waimon (жен-ы, waimon).

2. Sukua omistawaiset laatusanat syntywät nimisanoista siten.
että nimisanan päätteestä tulee ш, ja sanoissa, jotta nimennössa owat ytsi-
taivniset, nimisanan päätteestä tulee овш, евш ja скш, п«ш eri ческ!й,
esim. рыб-ш, talaan luuluwa, рыба, omanto рыбы; слоновш, elehwant-
tiin luuluwa, слоиь, слоиа; кон-евый, hewoiseen luuluwa, конь, коня;
Швёд-скш, ruotsalainen, Иlвед-ь, ruotfalainen (mies); купё-ческш,
tauppiaafen luuluwa, купёпь, kauppias; зв'вр-скш, petomainen, звърь, peto.



74

Päätteestä ческш on mertittäwä, että fe ei millonkaan saa tortoa,
esim. лирйческlй, lanlnrunollinen; челов'вчесшй, ihmiselimen.

3. Asian omistamaiset laatusanat syntymät siten, etta nimisanan
päätteestä yksikön omannossa miespuolessa ja monikon omannossa naispuo-
lessa ja sumuttomassa tulee ный, овый, евый ja скш, ejim. хлъ-б-ный,
riistaan luuluwa, хлЪбъ, хл'вба; лавоч-иый, puotiin luuluwa, лавка
puoti, monikon omanto лавокь; сердёч-иый; sybämmellinen, сёрдпе, fy*
bän, monikon omanto сердёиь.

L. Laatusanat, syntyneet laatusanoista.
Laatusanat, syntyneet laatusanoista, ornat: 1 suurennus-ja pienen-

nys-sanat.
1. Suurennus-laatusanat.

Suurennus-laatusanat (пшена прилагат. увеличйтельныя) ,
jotta ilmoittawat, että esineen omaisuus on suuressa määrässä, syntywät
siten, että ый eli inistä tulee ёхонекь, охонекъ, eli степень, ошеиекъ,
esim. шал-ый, pieni, шал-ёхоиекь, шал-ёшеиекь, pikkuinen; лёгк-ш,
keweä, лег-бхонекь, лег-ощенекь, kewykäinen.

Korko lanlee näissä päätteissä kolmannelle tawulle lopusta (katso ebellä
oleivia esim.).

2. Pienennys-laatusanat.
Pienennys-laatusanat owat:

1. Somuutta merkitsemäiset (иш. ирил. ушеньш. сшягчйтель-
ныя), jotka näyttämät, että esineen omaisuus on pienessä, kohtuullisessa
määrässä, ja syntymät siten, että ый eli inistä tulee енькш, оиькш, esim.
красн-енькш, punasenlainen, красн-ый, punanen; лёг-онькш, teweänlai-
nen, лёгк-ш, leweä.

Näissä pienennys-laatusancissa ei ole korkoa päätteellä енькш, онь-
кш, waan jollakulla ebellisistä tawuista, esim. пйзеньк!й, raatalanlainen;
тоненьк!Й, ohuenlainen.

2. Puutosta merkitsemäiset (нш. прилаг. y»i. недостаточиыя),
jotta näyttämät, että esineen omaifuuS on waan »vähäisessä määrässä, ja
syntymät siten, että ый eli M:sta tulee оватый, еватый, esim. сии-
еватый, sinertämä, сйи-IЙ, sininen; тЪсн-оватый, ahtaalilainen, тъ-сный,
ahbas; кругл-оватый, pyöreänlainen.

Päätteestä оватый, еватый on mertittäwä, että sillä on torto mii-
meifen ebellifellä tawulla (latfo ebellisiä esim.).

Muist. Laatusanain yhdistys tapahtuu samoin tuin nimisanaintin.
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3:mas Luku.
Sianimi.

§. 72. Alkuperäiset sianimet owat:
Ä, minä; шы, me; ты, sinä; вы, te; онъ, она, оно, hän; себя,

itseänsä; кто, tuta? что, mitä? тоть, tuo; сашь, itse.
lohbatetut sianimet owat:
1. Omistamaiset: шой, minun, omannosta шеня; наигъ, meibän,

omannosta иасъ; твой, sinun, omannosta тебя; вашъ, teibän, omannosta
васъ; свой, oma, omannosta себя.

2. Osoittamaiset: сашый, se sama, sanasta сашь, itfe; сей, tämä,
määräsanasta ee, tatso!; зтоть, tämä, sanasta тоть, tuo; оный, se saraa,
sanasta онъ, hän; такой, таковой, sanasta такь, niin.

3. Koskemaiset: кой (кш), который, joka, sanasta кто, kula?
какой, каковой, sellainen kuin, sanasta какь, kuin; чей, tenen?, sanasta
что, mikä?

4. Epämääräiset: всякш, jokainen, janasta весь, kaikki; каждый,
jokainen, sanasta кш ja liitteestä ждый.

Muist. Kaitti muut epämääräiset sianimet omat yhdistetyt sianimestä ja sa°
nuffaasta.

4:jäs Luku.
Tehdikkö.

tz. 73. Tehbitön martalosta ja päätteestä.
1. Alkuperäisissä tehbitöissä Päättyy martalo joko ääntiöllä, niin-

kuin: да-ть, antaa; ду-ть, puhua; пп-ть, juoba; eli keratteella, niinkuin:
пес-тй, kantaa; poc-n'i, kasmaa; шбг-уть, he woiwat; тек-уть, he wuo-
tawat.

2. Kuin juuri muuttuu »vartaloksi, eli kuin martalo yhbistetään teh-
bitön Päätteefen, pannaan ääntiöt: a, o, e, y, maliin siksi, että äänteissä te-
wentää useampia peräkkäin olewia lerakkeita, esim. juuri: жш, »en, кл,
стн, тр; näistä on saatu marsitehbilöt: ж-а-ть, puristaa (monikon 3 olio
жш-уть); ж-а-ть, niittää (moniton 3 olio жн-уть); к-о-л-6-ть, pistää;
cT-e-H-ä-ть eli ст-о-и-а-ть, huotaista; т-е-р-ё-гь, hieroa (moniton 3 olio
тр-уть).

3. Että martalosta synnyttää altnperäisiä tehbitöitä, eli altuperäi-
sistä tehbitöistä synnyttää johbatettuja, eli tehbitön erinäisiä muotoja, siihen
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täytetään etentin seuraawaiset tirjairaet ja taivut: а (я), и, ъ, и (ну) ja
в (ов, ев, ва). Niin faabaan esim.

a) kirjaimilla: а, я, martalosta: вЪд, тер, cb, alkuperäiset tehbiköt:
ь"вд-а-ть, tietää; терять, häwittää; св-я-ть, kylwää; — ja alkuperäisis-
tä: брать, ottaa; лвзть, kawnta; стлать, leivittää, saabaan johbatetut:
бир-а-ть, лЪз-а-ть, стнл-а-ть.

d) Kirjaimella и martalosta: шрк, нрос, твор, alkuperäiset: шрач-
й-ть, pimentää; прос-й-ть, rukoilla; твор-й-ть, luoba; — ja altuperäisistä :
вес-тй, wiebä; пес-тй, lantaa, saabaan johbatetut: вод-й-ть, нос-й-ть.

с) Kirjaimella t wartalosta: вид, глуп, грем, рев, рус, стар, ум,
saadaan alkuperäiset: вид-t-Tb, nähdä; глуп-е-ть, tyhmischä; rpeM-é-Tb,
jyristä; ärjhä; pyc-i-Tb, rusketwa; ciap-i-Tb, wanhentua; ум-
4-ть, ymmärtää.

d) Kirjaimella и (ну) martalosta: гиб, зяб, сох, тих, saabaan al-
kuperäiset: гйб-иу-ть, huttua; зяб-иу-ть, paleltua; cöx-ну-ть, tuiwaa;
тйх-иу-ть, laimistua; — ja altuperäisistä: греш-ъть, jyristä; трог-ать,
tostetlaa, saabaan johbatetut: гря-пу-ть; тро-пу-ть.

e) Kirjaimella в (ов, ев, ва) wartalosta: вЪр, шил, нир, saabaan
altuperäiset: в'вр-ов-ать, ustoa; шйл-ов-ать, armahtaa; иир-ов-ать, pi-
tää pitoja; — ja altuperäisistä: быть, olla; пъть, laulaa; стать, tulla
j.tutsi, saabaan johbatetut: бы-ва-ть, пЪ-ва-ть, ста-ва-ть.

§. 74. Wenäjän kieli käyttää etentin a, я:lа (torolla), saabatsenfa
erinäisestä täsitytsestä yhteisen. — Sentautta, että sellaiset lähemmät
määräytset, jotta osoitetaan päättymättömän mnobon määrätyllä lajilla
ja päätetyllä mnobolla, tutetvat kumotuiksi, saopi tehbittö laweamman
merkityksen ja tulee sillä tawoin yhteiseksi. Esim. määrätty laji: вйдЪть,
nähbä; летъть, lentää; лошйть, taittaa; слать, lähettää; — määrätöin
laji: вид-а-ть, лет-а-ть, лош-а-ть, сыл-а-ть; — päätetty muoto: бро-
сить, wiskata; лишить, riistää; простить, antaa anteeksi; явить, näyt-
tää; — paättymätöin muoto: брос-а-ть, литн-а-ть, прощ-а-ть, явл-я-ть
(katso ebeltäpäin §. 37).

§. 75. Muutamissa alkuperäisissä tehbitöissä pibetään paätty-
mätöin ja toisissa päätetty muoto alkumuotona, josta muut johbatetaan.

lälkiliitteen ivartaloon panemalla saabaan monistein- ja kerta-
muoto; mutta esiliitteen alkuperäisiin tehbittöihin panemalla saabaan niin
kutsututta yhbistettyjä tehbittöjä. Tässä näytetään muutamia yhteisiä
sääntöjä, tninta tehbitön muobot niinhymin yhbistymättömissä, tuin myös
yhbistetyissä tehbitöissä saabaan.
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A. lohdatettuin muotoin synty yhdistymättömissä
tehdiköissä.

Ihbistymättömäin tehbittöin johbatetut muobot owat: monistelu- ja
kerta-muoto.

1. Monistelu-muoto.
Monistelu-muoto saadaan siten, etta tehdikön wartaloon pannaan

päätteet: ывать, ивать ja toisinaan ать, päättymättömän muodon asemes-sa, esim. д-Ел-ать, tehdä, päätchm. т., д'Ьл-ывать, teerellä, monist.m.;
нск-ать, etsiä, päättym. т., йск-ивать, etsiskellä, monist.m.; cmoLp-Hn.,
katsoa, päättym.m., сматр-ивать, katsella, monist.m.; бр-ать, ottaa, päät-
tym.m. бир-ать, otella, monist.m.; i-up-Hii., palaa, päättym.ni., гар-ать,
palaskella, monist.m.

Monistelu-muobossa ei millontaan torto lantee päätteelle ывать,
ивать, waan sen ebellä olewalle tawulle, jota wastaan pääte ать woipi saa-
ba toron, esim. валивать, mieritellä, monist.m., валять, валить, »vierit-
tää; нашивать, kannella, monist.ra., носить, нести, kantaa; — влекать,
webellä, monist.ra., влачить, влесть, wetää; лЪзать, kiiwellä, monist.m.,
.Iазить, лЪзть, liiwetä; пЪвать, laulella, monist.m, пвть, laulaa.

2. Kerta-muoto.
Kerta-muoto saabaan siten, että tehbitön taivallifen päätteen siaan

pannaan pääte путь tehbitön »vartaloon, esim. крич-ать, huutaa, päättym.
m., крйк-нуть, tiljaista, terta-m.; ду-гь, puhua, päättym. m., ду-иуть,
puhaisla, terta-m. ; колоть, pistää, päättym. m., коль-нуть, Mäistä, teriä-
ni.; шах-ать, wiuhuttaa, päättym. m., шах-иуть, wiuhaista terta-m

«. Muotoin synty yhdistetyissä tehdiköissä.
Tehbiköillä, jotta owat yhbistetyt esifanain kansfa, on tawallisesti (ei

kuitenkaan aina) paättymätöin, mutta sitä wastaan aina päätetty
muoto, jonkun kerran tertamuoto. Nämä muobot saabaan yhbistymät-
tömän tehbitön erimuoboista siten, että niiben ebelle pannaan joku esisana,
nimittäin:

1. Tehbitöissä, joilla on ainoastaan paättymätöin muoto, tulee
tämä muoto yhbistettynä esisanan kanssa päätetyksi muobotsi, esim. желать,
päättym. m., пожелать, päät. m., toiivoa.

Muist. Näihin tehdifföihin saadaan "paättymätöin muoto samoin, tuin monis-
telu-muoto saadaan yhdistymättömissä tehdilöissä, esim. раз-м^вявать, päättym. m.,
раз-мl;вять, päät. m., maihtaa.

2. Tehbitöissä, joilla on talsi muotoa: paättymätöin ja päätetty, tulee
ebelrinen päättymättömäksi ja jättimäinen päätetyksi muobotsi yh«
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ristetyssä tehbitosfä, esim. раз-давать, päättym. m., раз-дать, päät. m., ja-
taa; на-падать, päättym. m., на-иасть, päät. m. karata päälle.

3. Tehbiköisfä, joilla on kaksi muotoa: paättymätöin ja monistelu-
muoto, tulee monistelu-muoto yhbistymättömäsfä tehbitosfä päättymättö-
mäksi yhbistetyssä tehbitosfä ja paättymätöin tulee päätetytsi muoboksi,
esim. нод-пйсывать, päättym. m., под-пнсать, päätetty muoto, alletirjoittaa.

4. Tehbitöissä, joilla on talsi lajia päättymättömässä muobossa, tulee
määrätöin laji päättymättömäksi ja määrätty laji päätetyksi muo-
boksi, esim. про-водйть, päättym.m., нро-вестй, päät. m., »viettää; до-но-
сйть, päättym. m., до-несгй, päät. m., ilmoittaa; вы-ходйть, päättym. ra.,
ВЫ-ИТИ, päät. ra., ulosraenmi.

Muist. Muutamista tehdiföistä, joilla on fatsi lajia päättym. m., syntyy toisi-
naan yhdistettyjä tehdifföjä tähdellä tamalla: ») miimeisen säännön mutaan; b) siten,
että monistein-muodosta tulee päättym. m. ja päättymättömästä tulee päätetty muo-
to, esim. до-яашЯ'Вать, päättym. m., до-яосять, päät. m,, fuluttaa (»vaatteita); n«-
хаяшвать, päättym.m., Bbi-ходять, päät.m., hanttia fämelemisellä.

5. Kerta-ranobosta yhbistyraättöraässä tehbtlösfä tulee kerta-muoto
yhbistetyssä tehbitosfä, esim. за-толкнуть, poislytätä; при-давнугь, pu-
ristaa Yhteen.

5:des Luku.
Määräsana.

tz. 76. Oraaifuus - laatusanoista syntymät omaisuus-määräsanat
siten, että laatusana pannaan suivuttoman lyhennettyyn paatteesen, esim.прекрасно, kauniisti; шало, wähän.

V. Luokka.
Oppi sanain korosta.

I. Korosta nimisanoissa on merkittätvä:
§. 77. Mikon nimennössa woipi korko nimisanoissa langeta joko

»viimeiseen, tahi miimeisen ebelliseen taivunn, tahi myös johonkuhun
toiseen edellä olemista tamuista. Muissa sioissa seisahtuu taas korko
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toisinaan samalle taivutte, kuin nimennössäkiti, ja toisinaan muutetaan se
johontuhnn toiseen tawunn. Koron muutotsesta on mertittäwä:

1. Kaksi- ja monitaivuisissa naispuolissa ja suwnttomissa, joilla on
yhbenlaiset siapäätteet pötkön omannossa ja monikon nimennössa,
eriälvät monessa sanassa nämä molemmat siat toisistansa korolla siten, että,
jos korko on ensimäisellä tawulla suivuttoraain yksikön omannossa, lantee
se monikon nimennössa miimeifelle tamulte, ja päin wastoin, jos fe yksi-
kön omannossa on »viimeisellä tawulla, lantee se monikon nimennössa
ensimäiselle; mutta naispuolisisfa fanoisfa muutetaan korko ainoastaan
wiimeiseltä tawulta yksikön omannossa ensimäiselle monikon nimen-
nössa, waan ci päin wastoin, esim. ш'всто, paitta; слово, sana, зеркало,
peili; озеро, järwi, ääntyivät yksilön omannossa: ш'вста, слова, зеркала,
озера, mutta moniton nimennössa: шЪста, слова, зеркала ja озёра; —
лице, nätö, olio; окно, ikkuna; иисьшб, kirja, owat yksikön omannossa:
.ища, окна, письша, monikon nimennössa: липа, окна, пйсьша; —
гора, mäki; вдова, leski; звезда, tähti; голова, pää; сторона, siwu,
ääntyivät yksilön omannossa: горы, вдовы, звезды, головы, стороны,
waan monikon nimennössa: горы, вдовы, звъ-зды, головы, стороны.

Muist. 1. Muutamissa folmetawuisissa sumuttomissa muutetaan foifo wiimei-
seltä tawulta yfsiföu omannossa ei ensimäiselle, maan miimeisen edelliselle moni-
ton nimennössa, esim. ratas; fäsityö, ytsitön omannossa: «o.iecä,
ремесла, waan monifon nimennössa: ««.icca, pcMee.ia,

Muist. 2. Monifon muissa sioissa, jotta eimät ole nimennön tatissa yhdenlai-
set, lepää forfo useasti fylla wiimeiseltä tawulla.

2. Joissakuissa naispuolisissa otetaan torto jo ytsitön tohbannossa
»viimeiseltä tatvulta ensimäiselle, niintuin: нога, jalta; рука, lasi; голова,
pää; зешлй, maa; доска, lauta; борода, parta, ytsitön tohbanto: ногу,
руку, голову, зешлю, доску, бороду.

3. Useimmilla naispuolilla, päätteellä: ь, on torto monikon oman-
nosta aikain miimeisellä taivulla, esim. сельдь, silli; крепость, lin-
na; в-вдошость, sanomalehti; область, alue; страсть, tiihto, moniton
omanto: сельдей, сельдйшъ, j. n. е., крепостей, вЪдошостей, областей,
страстей, -йшъ, -йши, -йхъ.

Nimisanoista, jotta ytsitön nimennössa omat ytsitawuiset ja seuraa-
maisissa sioissa tulewat tatsitawnifitsi, on mertittätvä, että moniailla mies-
puolilla on tortv kaikissa sioissa ensimäisellä tawulla, toisilla sitä was<
taan miimeisellä, altain joto yksikön omannosta, tahi monikon ni-
raennöstä, eli myös monikon omannosta eteenpäin, esim. рабъ, orja,
раба, рабу, j. n. е.; понъ, pappi, попа; ушъ, ymmärrys, уша; садъ,
puutarha, monikon nimentö сады, садовъ, j. n. е.; даръ, lahja, дары,
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даровъ; — воръ, waras, monikon omanto ворбвъ, ашъ, j. п. е.; дошъ,
huone, дошбвъ, дошашъ, j. п. е.; звврь, eläin, звЪрён; корень, juuri,
корней; ноготь, kynsi, ногтей, вшъ, j. П. е.

11. Korosta omaisuus-laatusanoissa on mertittäwä.
tz. 78. Omaifuus-laatusanain lyhennetyssä päätteessä seisahtuu korko

toisinaan samalle taivutte, kuin täybellisessätin, mutta toisinaan se sattuu
jollekulle toiselle taivulle seuraalvaisesti :

1. Moniaisja sanoissa torto menee ensimäisestä eli miimeisen
ebellisestä tamnsta täybellifesfä päätteessä wiimeiseen tammin lyhenne-
tyssä päätteessä joka kolmessa sumussa, esim. легши, keweä, легбкъ,
a, б, monikko легки; ушный, wiisas, ушёнъ, на, иб, monikko -ны; вы-
сбкlЙ, tortea, высбкъ, а, б, monitto й; хорбнгш, hymä, хорогаъ, а, б,
monitto й.

2. Muissa sanoissa menee täybellisen päätteen torto ebellä olemasta
tawusta wiimeiseen ainoastaan naispuolessa ja sumuttomassa,
esim. равный, tasainen, равенъ, a, ö, monitto ы; грешный, syntinen,
гр'вщенъ, а, б; тёшный, pimeä, тешенъ, тешна, тешиб.

3. Moniaissa muissa sanoissa lantee torto ainoastaan naispuo-
lessa miimeiselle taivulle, esim. велйкш, suuri, велика, велико; ий-
слый, hapan, кисла, кисло; шалый, pieni, шала, шало; нужный, tar»
reellinen, нужна, нужно; чистый, puhbas, чиста, чисто.

Muist. Kaikissa näissä toimessa tapaufsisfa, muuttelehtelee torto ytsitön sn-
muttomassa ja tnonitossa, niinfuin: умно ja умно, умны ja умны; вольно ja воль-
но, вольны ja Bo.!bnb'i; темно ja темп», темны ja тсмвь!; велико ja вс.шкб,
всг«к« ja вс^пкв.

4. Kolmetawuisissa sanoissa, joilla täybellisessa päätteessä on torto
iviimeijellä eli wiimeisen ebellisellä tawulla, lantee torto lyhennetyn päätteen
miespuolessa ja sumuttomassa ensimäiselle, esim. веселый, iloinen,
веселъ, весела, весело; дорогой, tallis, дброгъ, дорога, дорого; шо-
лодбй, nuori, шб.юдъ, шолода, шблодо; холодный, tylmä, хбдодеиъ,
хо.юдна, холодно.

111. Korosta wertoma-maärässa on mertittäwä:
§. 79. Niillä tatsitamnisilla laatusanoilla, joillamertoraa-raäärässä on pääte

ъе, on aina torto päätteellä ъ-е; mutta ne, jotta mertoraa-määräsjä saamat
päätteen e, pitäwät toron wiimeistä ebellisellä tawulla. Wertoma-määrän
täybellinen pääte ъйшш eri айшш taulaa sitä ivastaan aina toron merlo-
raa-määrän päätteellä, esim. сйнш, sininen, сии«е, и<ивбй,
wiltas, ийзкш, alhainen, ниже, иижайшш; худой,
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huono, хуже; сухой, tuima, суше. Kolme- eli useainpitawlllsissa laatu<
fanoisfa torto jääpi mertoma-raäärän molemmisfa päätteissä tawallisesti
samalle taivulle, luin maine-määrässäkin, esim. любезный, rakastettawa,
любезнве, любезн'ьйщ!!!; шйлостивый, armollinen, шйлостнвЪе, шнло-
СТНВIIЙЩIЙ.

Eroam. Laatusanat голодный, nälfäinen; веселый, iloinen; смышленый,
älyfäs, owat weitoma-määrässä: голоднее, веселее, смышленее.

IV. Korosta tehdikön ensimäisessä alkumuodossa
on mertittäwä:

§. 8<). Korko on nimitawassa joko wiimeiseltä laivuria, niinkuin:
читать, lukea; говорить, puhua, eli miimeisen ebellisellä, niintuin:
душать, ajatella; верить, ustoa, eli jollatulla muulla ebellisellä tawulla,
niintuin: завтракать, syöbä aamuista; сгвдовать, seurata.

V. Korosta tehdikön toisessa alkumuodossa
on merkittäwä:

Mitä tehbitön toisen altiimuobon tortoon tulee, on siinä määriin olet-
tamat samat säännöt tuin niraitawassatin, niin että korko on joko miimei-
sellä, miimeisen ebellisellä eli jollakulla toisista ebellisistä ta-
ivuista.

1. Miimeisellä tawulla on korko monikon 3 oliossa niissä tehbi-
töissä, joilla nimitawassa owat päätteet зги eli зть, сти eli сть ja чь,
niinkuin myös yhbessä osassa sellaisia monitawuisia tehbitöitä, joillajo nimita-
wassa on korko miimeisellä tawulla. Näissä »viimemainituissa tehbitöis-
sä on niin muoboin korko monikon 3 oliossa samalla tawulla, luin uinuta-
ivassakin, esim. везти eli везть, kulettaa, monikon 3 olio везуть; беречь,
»varjella, берегуть; висьть, riippua, висйть; говорить, puhua, говорить;
кричать, huutaa, кричать; лежать, wirua, лежать; шолчать, olla
Ivaili, шолчатъ; пилить, sahata, пилить.

Eroaw. Tehdiköt: красть, warastaa, л*зть, liiwetä ja (от)верзть (yhdis-
tetty sanoista отъ ja вррзть), awat», saawat loron wiimeisen tawun edelle, nimittäin:
крадзть, л*зутъ, (от)верзутъ.

2. Wiimeisen ebellisellä tawulla on korko toisella osalla sellaisia
talsi- ja monitawuisia tehbitöitä, joilla nimitawassa on torto »viimeisellä
tamulla, niin että niraitaivan ja raoniton 3 olion torto on eritawuilla,
esim. визать, sitoa, raonilon 3 olio ввжуть; давить, puristaa, давить;
держать, pitää, держать; дрешать, nutahlaa, дрешлють; колебать,
täristää, колёблютъ; колоть, pistää, кблютъ; колопггь, päntätä, «о-- raatsaa, платить; писать, tirjoittaa, ntnnyrb; тонуть,
upota, тонуть; хвалить, ylistää, хвалить.
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Muist. l. Wiimeisen edellisellä tawulla on korko kuitenkin moniaissa ykfi-
tawuisissa tehdiköissä päätteellä ть edellä olewan ääntien kanssa, jotka monikon 3 olios-
sa tulewat katsitawuisiksi, esim. брить, ajaa partaa, гнать, ajaa, гбнятъ;
дуть, puhua, дуютъ; д-ёть, panna pois, джнутъ; мыть, pestä, мбютъ; стыть,
jäähtyä, стынутъ; сесть, käydä istumaan, сядутъ; тыть, lihoa, тыють.

Muist. 2. Ne tehdiköt päätteillä: a?!,, -вть, ять, joilla monikon 3 olio on
аютъ, Iютъ, яютъ, eiwät mielellänsä suwaitse korkoa wiimeiselle tawulle югь, »aan
pitämät sen kirjaimilla k: i, k, esim. марать, rywettää, мараютъ, узгьть, ymmärtää,
умФютъ; м*нйть, waihta», м*няютъ. Tästä eroawat muutamat tehdiköt, niinkuin:
давать, antaa, даютъ (ci даваютъ); знавать ja ставать yhdistyksissä, niinkuin:
(у)знавать, tuntea, (до)ставать, hankkia, jotka monikon 3 oliossa owat: ззнаютъ,
достаютъ (ci узнаваютъ, доставаютъ). Niin myös блеять, maalia, блеютъ;
iitTi., laulaa, поитъ.

Muist. 3. Useampitawuisissa tehdiköissä, päätteillä: овать, евать, on korko
monikon 3 oliossa wiimeisen tawun edellä; mutta laksitawuisissa päätteillä: o»»,'!,,
евать, sitä wastaan wiimeisellä tawulla, esim. воевать, sotia, воюютъ; жевать, pu-
reksia, жуютъ; клевать, näykkiä, клюютъ; ковать, takoa, куютъ.

3. Wiimeisen edellisellä eli jollakulla toisista edellä ole-
wista tawuista on korko monikon 3 oliossa monitawuisissa tehdiköissä,
joilla nimitawassa korko ci ole wiimeisellä tawulla, waan jollakulla
edellä olewista, niin etta nimitawassa ja monikon 3 oliossa korko aina
on samalla tawulla, esim. важничать, reheiMellä, важничають;верить, uskoa, досадовать, suuttua, досадуюгь; жаловать,
lahjoittaa, жалуюгь ; завтракать, syödä aamuista, завтракаютъ; кушать,
syödä, кушаюгь; лазить, kiiwetä, лазятъ; мазать, woitaa, мажутъ;
мучить, kiusata, мучатъ; оставить, jättää, оставятъ; плакать, itkeä,
плачутъ ; путешествовать, matkustaa, путешествуютъ - работать, työtä
tehdä, работаготъ; следовать, seurata, сл-адуютъ.
VI. Korosta yksikön ensimäisessä oliossa nyk. aikaa

on merkittälvä:
§. 82. Korko yksikön 1 oliossa seuraa joko nimitapaa eli mo-

nikon 3 oliota.
1. Kaikissa kaksi- ja useampitaivnisissä tehbiföissä on torto ytsitön 1

oliossa samalla tawulla, tuin nimitawassatin, esim. визать, sitoa, вижу;
шазать, woitaa, шажу; кричать, huutaa, кричу; кроить, teilata, крою,
шйловать, armahtaa, шйлую; шучигь, linsata, шучу; низать, pujottaa,
нижу; парить, hautoa, парю; парить, leijata ilmassa, парю; ила-
кать, itteä, плачу; платить, matsaa, плачу; резать, teilata,
стоить, matsaa, стою; стоать, seisoa, стою; та«ть, sulattaa, таю; таить,
salata, таю; тъишть, huwittaa, твшу; тесать, weistää, тешу.
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Mvi st. l. Muutamat harwat tehdiköt, joilla on tatstnkertainen pääte yksikön l
oliossa, eioawat tästä yhteisestä säännöstä, niinkuin: алкать, olla nalkänen, алкаю ja
алчу (et алчу) ; колыхать, kiikuttaa, колыхаю ja колышу (ci колышу) ; страдать,
kälsiä, страдаю ja стражду (ei стражду); хромать, liikata, хромаю ja храмлю
(ci храмлю).

2. Kaikissa yksitawuisissa tehdiköiösä, jotka monikon 3 oliossa tulewat
kaksitawuisiksi, on korko yksikön 1 oliossa samalla tawulla, kvin monikon 3
oliossakin, esim. брать, ottaa, беруть, беру ; брить, ajaa partaa, бр-вютъ,
6Mw; весть, saattaa, ведутъ, веду; гнить, märätä, гшютъ, гтю;
дуть, puhua, дуютъ, дую; д*ть, panna pois, дунуть, жить,
elää, живутъ, живу; красть, warastaa, крадутъ, краду; клясть, kiro-
ta, клянутъ, к.lяну; мыть, pestä, моютъ, мою; плыть, purjehtia,
плывутъ, плыву ; пЪть, laulaa, поютъ, пою ; стыть, jäähtyä, стынуть,
стыну; давать, antaa, (у)знавать, tuntea, (до)ставать, hankkia, даютъ,
даю, (у)знаютъ, (у)знаю, (до)стаютъ, (до)стаю.

Mvi st. Ainoastaan muutamat harwat tehditöt eroawat tästä säännöstä, niin»
kvin: гнать, ajaa, гонятъ, гоню; мочь, woida, мбгутъ, могу; стлать, lewittää,
стелютъ, стелю.

Vii. Korosta nykyisen ajan muista olioista
on merkittäwä:

§. 83. Korko jääpi kaikissa näissä olioissa samalle taivutte luin moni-
ton 3 criossittin.

VIII. Korosta menneessä ajassa on merkittäwä:
§. 84. Tehbitöt, joilla nimitawassa on pääte ть ebellä olemalla ään»

tiöllä, saawat menn. ajan taitisfa fuivuisfa toron samalle taivulle luin nimi-
tatvasfatin, esim. двигать, liituttaa, menn. aita двйгаль, двигала, двигало,
monitto двигали; веселить, ilahuttaa, menn. aita веселилъ, веселила,
веселило, monitto веселили ; ткать, tuloa, menn. aita ткалъ, ткала, тка-
ло, monitto ткали.

Eroam. Muutamat yfsitawuiset tehdiföt saawat toron yfsifön naispuolessa wii-
meiselle tawulle, niinfuin: быть, olla, быль, была, было, monitto были; брать,
ottaa, браль, орала, брало, moniffo брали; вить, letittää, вил-ь, вила, вило, mc-
nitto вили; прать, walhetella, враль, врала, врало, moniffo врали; гнать, ajaa,
гналт,, гнала, гнало, monifko гнали; гнить, märätä, гнил'Ь, гнила, гнило, mo-
nikko гнили; дать, antaa, дал'ь, дала, дало, moniffo дали; драть, repiä, драль,
драла, драло, moniffo драли; звать, kutsua, звал'ь, звала, звало, moniffo звали;
»дать, odottaa, »дал'ь, »дала, »дало, moniffo »дали; »ить, elää, »илт,, »ила,
»йло, monikko »или; лгать, walhetella, лгал'ь, лгала, лгало, monikko лгали; лить,
walaa, лиль, лила лило, monikko лили; нить, juoda, иил'ь, пила, пило, monikko
пили; плыть, uida, нлыль, плыла, плыло, monikko илыли; рвать, repiä, рваль,
рвала, рвало, monikko рвали; запереть, salwata, занср'ь, заперла, заперло,
monikko заперли; отпереть, atoata, отперт, отперла, отперло, monikko отперли;
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принять, wastaanottaa, припнлт,, приинла, приняло, monilfo припали; стлать,
lewittää, стлала, «тлала, стлало, moniffo стлали. Niin myös: родить, synnyttää,
родила, родила, родило, ntoniffo родили; умереть, fuolla, ум«рь, умерла, умер-
ло, monikko умерли.

Tehbitöt, joilla nimitawan pääte on чь, tuin myös laitti ne tehbitöt,
joilla nimitaivasfa, paitsi зть, сть, wielä on зтй, стй jorolla), ja joilla
moniton 3 oliossa nytyisessä eri tulemassa ajassa on torto miimeisellä la-
ivuria, saamat menn. ajan naisp. ja snmutt., tuin myös monikossakin koron
»viimeiselle tawulle. Ne tehbitöt sitä wastaan, joilla nimitawassa on aino-
astaan pääte зть ja сть, elivät faattaan menu. ajassa korkoa »viimeiselle
tawulle, esim. беречь, »varjella, берегуть, menn. aita берёгь, берегла,
берегло, monitto берегли; блюсти, »vartioita, блюдутъ, menn. aika,
блюль, блюла, ло, monikko блюли; брести, käybä pittäweteifesti, бредуть,
menn. aita брёль, брела, ло, monitto брели; везть ja везти, tulettaa,
везутъ, menu. aita вёзь, везла, везло, monikko везли; влечь, wetää,
влекуть, menu. aika влёкь, влекла, ло, monikko влекли; гресть, soutaa,
гребуть, menu. aika грёбь, гребла, лб, monikko гребли; грызть (ei грызтн),
järsiä, menn. aika грызъ, грызла, грызло, monikko грызли; красть (ei
красгй), »varastaa, menn. aika краль, крала, крало, monitto крали;
класть (ei кластй), panna, menn. aita клалъ, клала, клало, monitto ила-
ли; шочь, taitaa, menn. aita шогъ, шогла, шоглб, monitto шоглй; иасть
(el настн), pubota, menn. aita паль, пала, пало, monitto пали; иристь
(ei присгй), tehrätä, menn. aita приль, прала, прало, monitto прйли;
пасти, paimentaa, насугъ, menn. aita иасъ, пасла, пасло, monitto пас-
ли; илесть, плести, letittää, плетуть, menu. aita плёль, плела, плелб,
monikko плел»; ползти, ryömiä, ползуть, menn. aika ползъ, ползла,
лб, monikko ползли; причь, sitoa, нригутъ, menu. aita пригъ, првтла,
лб, monitto нр«глй; рещй, janoa, рекутъ, menn. aita рёкъ, рекла, лб,
monitto реклй; скресгь, taaputtaa, скребуть, menn. aika скрёбь, скребла,
лб, monikko скребли; стеречь, kawattaa, стерегуть, menn. aika стереть,
стерегла, лб, monikko стерегли; свсть (ei свети), käybä istumaan, menn.
aika сЪлъ, свла, ло, monikko съли; (до)стйчь eli достигнуть, tawata,
достигуть ja достйгиугь, menu. aika досгйгь, достшла, ло, monikko
ли; течь, wuotaa, текуть, menn. aika тёкъ, текла, текло, monikko текли;
тристй, puristella, грисугь, menn. aika трись, трясла, лб, monikko три-
слй. Niinniyös нр!обр'Встн, hankkia, прlобрЪтутъ, menn. aika пршбръль
(puhutaan нрlобрёлъ), прlобрЪла, лб, monikko прюбрвлй.

Mvi st. Tchbikköjä päätteellä чь löytyy ainoastaan kakst, joilla menn. ajassa ei ole
korkoa wiimeisellä tanhutta .i«, ло, ли, mutta edellä olewalla tawulla, nimittäin: стричь,
keritä, стригутъ, menn. aika стригъ, стригла, ло, monikko стригли, ja сьчь, piek-
sää, ctKjTb, menu. «il» ськъ, евкла, секло, monikko с*клн.
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IX. Korko päätetyn ja kerta-muodon
tulewassa ajassa.

§. 85. Korosta päätetyn ja lerta-muobon tulewassa ajassa owat waariin
otettawat samat säännöt kuin päättymättömän muobon nykyisessä ajasfakin.

X. Korosta laatutawan nykyisessä ajassa
on merkittäwä:

§. 86. Laatutalvasja ei millontaan ole torto laatutawan päätteellä,
ottoon fe nykyinen eli mennyt aita, waan samalla tawulla tuin tehbitön
altumuoboilla, jotta oivat nimitapa ja raoniton 3 olio nytyijesjä eli tule-
massa ajassa.

Tässä on raertittämä:
1. Että torto on samalla tawulla tuin raoniton 3 oliossatin niissä

tehbitöissä, joiben 3 olion pääte raonitossa on уть, ютъ, esim. читать,
lutea, читають, he luteivat, читающш, lulewa; писать, kirjoittaa, ий-
шутъ, he kirjoittawat, пйшущш, tirjoittawa; дрешать, nntahtaa, дрешлютъ,
he nutahtawat, дрешлющш, nulahtawa.

2. Mutta tehbitöissä, joiben 3 olion pääte monikossa on ить, ать,
seisahtuu korko joko samalle tawulle kvin nimitawassakin, esim. держать,
pitää, держать, he pitämät, держагпш, pitätoä; носить, kantaa, носить,
he fantatoat, носвщш, kantawa; — eli myös samalle tawulle kuin moni-
kon 3 oliossakin, esim. давить, puristaa, давить, давищш, puristawa;
любить, rakastaa, любить, любищш, rakastawa.

Muist. Moniaita eroamaisuufsia löytyy fuitenfin fumpasessafin tapaufsessa,
niinfuin: Morymin, se jota woipi, мбгут'ь, he woiwat.

XI. Korosta laatutawan menneessä ajassa
on merkittäwä:

tz. 87. Monitawuijissa tehbitöissä on torto menu. ajan laatutaivasfa
samalla tawulla tuin nimitawassakin, ja yksitaivuisisja tehbitöissä, jolta laa-
tutawan menn. ajassa tuletvat tatsitaivuisitsi, on korko laatutawan päätteen
ebellisellä tawulla. (Katso ebellä oleivia esimerttejä.)

Xii. Korosta tekemistawan nykyisessä ajassa
on merkittäwä:

§. 88. Korto tetemistaivan nyt. ajassa on joto samalla tawulla tuin
nimitatvasjatin, eli samalla tawulla, tuin moniton 3 oliossatin.

1. Tetemistatvan päätteellä и eli a on raonitamuisissa tehbitöissä
torto taivallisesti saraalla tawulla, tuin muutamassakin, esim. проси, nimi-
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tapa просить, Pyhtää; любА, любить," rakastaa; слыша, слышать, kuul-
la; тгЬя, вжЬгь, omistaa.

Muist. Muutamat tehdiföt eroawat tästä säännöstä, esim. глиди, nimitapa
гладить, fatsoa; дремли, дремать, torttua; лёжа, лежать, wirua; MÖ.iia, молlать,
olla maiti; сиди ja сиди, сидеть, istua; смотри ja смотри, смотреть fatsoa; сто»
ja стон, стоить, seisoa; трепли, трепать, taputtaa Hiljaan; ходи ja ходи, ходить,
fäydä.

2. Telemistawan päätteillä ючи, учи on tamallisesti torto saraalla
tawulla, tuin raoniton 3 oliossatin. Mutta muutamat tehbitöt, joilla mo-
niton 3 oliolla уть on torlo, saawat tetemistaivan nyt. ajassa toron учи-
päätteen »viimeiselle tawulle, esim. чигаючи, raoniton 3 olio читаютъ, he
Intelvat; живучи, живуть, he eläivät.

Muist. Jos niinmuodoin jollakulla tehditöitä olisi forfo nimitawassa ja monifon
3 oliossa eritawuilla, »oipi sama tehdiffö myös saada foron tefemistawau nyt. ajassa
eritawuille, nimittäin: joto »viimeiselle eli jollefulle ebellä olewalle tawulle, aina sen jäl-
teen, miten tefemistawau nyf. ajalla owat päätteet и ja a, cli ю?и ja ym, esim. меча,
nimitapa метать, wisfata, ja MÖiym, monifon 3 olio мёчутъ, he wisfaawat; теша,
тесать, meistää, ja тешут, тсшуть, he weistäwät; ори, орать, kyntää, ja- öpioin,
орют'ь, he fyntäwät. — Jos taas forfo on samalla tawulla nimitawassa ja monifon 3
oliossa, jääpi se myös tefemistawau molemmissa päätteissä samalle tawulle, esim. жаж-
дать, janoa, жаждутъ, »аждп, жаждучи; кликать, huutaa, кличутъ, клиlа,
клиlут; сосать, imeä, сосут'ь, соси, сосут.. XIII. Korosta tekemistawan menneessä ajassa

on merkittäwä:
§. 89. Tekemistawan menn. ajassa ei ole millonlaan torto päätteellä

вши eri ши, maan . yksitaivuisissa tehbitöissä telemistawan päätteen ebellä
oletvalla tawulla, ja monitawuisisfa tehbitöissä samalla tawulla, tuin nimita-
masfalin. (Katso ebellä olemia esimerkkejä.)

XIV. Korosta keskikohtaisissa tehdiköissä
on merkittäwä:

§. 90. Korko testitohtaisissa tehbitöissä seuraa saraoja sääntöjä, tuin
nlostohtaisisjatin. Mutta fellaijet tehbitöt, jotta suoratawan menn. ajasja
ottalvat toron wiimeifelle tawulle joto naispuolessa, tahi naispuolessa ja su-
muttomasfa (tatfo menu. ajan tortoa § 84), kuin myös muutamat toiset
tehbitöt pitämät toron miimeisellä tawulla jota toimessa sumussa, esim.
брался, бралась, бралось, monitto брались, nimitapa браться, ottaa käsille
j.kuta; завелся, завелась, завелось, monitto завелись, nimitapa завестись,
»varustaa itsellensä; клялся, клялась, клялось, monitto клялись, nimita-
pa клясться, »vannoa; приплелся, приплелась, приплелось, monitto
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нрип.lелйсь, nimitapa нриплесться, tietontua j.tuhun; разбрелся, разоре-
лась, разбрелось, monitto разбрелись, nimitapa разбрестись, hajota; po-
дился, родилась, родилось, monitto родились, nimitapa родиться, jyntyä.

Muist. Tehbiftö переть, tuntea, joka yhdistyksissä tulee keslilohtaiseksi, niin-
fuin: заперётьси, sulfeutua sisään; опсрётьси, nojautua, jotta suoratawan menu. ajas-
sa owat: заперся, заперлась, заперлось, moniffo заперлись, оперся, оперлась,
оперлось, omat tefemistawau menu. ajassa запершись, опершись.

XV. Korko wastakohtaisen laatutawan
nykyisessä ajassa.

§. 91. Wastakohtaisen laatutawan nyt. ajalla on torto sellaisissa teh-
bitöissä, joiben moniton 3 olion pääte nyt. ajassa on уть, ютъ, samalla ta-
mulla, tuin raoniton 3 oliossatin; mutta niissä tehbitöissä, joiden 3 olion pääte
raonitossa on ять, атъ, lantee torto samalle taivutte, tuin nimitawas jätin,
esim. читаешый, Inettaiva (читать, lutea, читають); держншый, pibet-
täwä (держать, pitää, держать); хвалйшый, ylistettäwä (хвалить, ylis-
tää, хвалить).

xvi. Korko wastakohtaisen laatutawan
menneessä ajassa.

§. 92. Korto ivastatohtaijen laatutawan menn. ajassa on joko miimeisel-
lä, miimeisen ebellisellä eli jollakulla muista ebellisistä taivuista.

1. Wiimeisellä tamulla on torto ivastalohtaifen laatutaman menn.
ajassa feuraamaisissa tapautsissa:

1. Ihbistymättöraissä tehbitöissä päätteellä чь ja sellaisissa päätteellä
зть, зги, ja сть, сти, joilla niinhywin nimitawassa tuin suorataman menu.
ajassa on torto miimeisellä tamulla: зтй, стй, menn. aita .ii, лб (tatso menn.
ajan tortoa Z 84), jääpi torto »vastakohtaisen laatutawan menu. ajassa tawal-
lisesti wiiraeiselle tawulle lyhennetyssä päätteessä, esim. влечь, metää, влёкь,
влекла, лб, monitto ли, tvastatohtaisen laatutaman menn. aita влечёнъ,
а, о; везть, везп!, tulettaa, вёзь, везла, лб, ли, везёнь, а, о; весть, вести,
saattaa, вёлъ, вела, лб, ли, ведёнъ, а, о; спасти, pelastaa, спась,
спасла, лб, ли, спасеиь, а, о; илесть, плести, letittää, плёль, плела,
лб, ли, плетень, а, о; толочь, murentaa, толбкь, то.гкла, лб, ли,
толчеиь, а, о.

Muist. Mutta tehdiföt päätteellä чь, зть ja гть, joilla suoratawan menu.
ajassa ei ole forfo wiimeisellä tawulla naispuolessa ja sumuttomassa, eilvät ota was-
tatohtaifen laatutawanfaan menn. ajassa forfoa »viimeiselle tawulle, niinfuin: грызть,
taluta, грыз'ь, грызла, ло, ли, грызен'ь, а, о; стричь, feritä, стригь, стригла,
ло, ли, стрижент,, а, о; свчь, lyödä, оВк'ь, с«кла, ло, ли, ciieHT, а, о; класть,
pauna, клаль, клала, ло, ли, кладеит,, а, о.
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2. Osa sellaisia monitawuisia tehbitöitä päätteellä ить, joilla niinhy-
win nimitawassa tuin moniton 3 oliossa nykyistä eli tuleivaista aitaa,
on torto wiimeisellä tamulla (tatso tortoa tehbitön toisessa altnrauobossa tz 81
1.) ottaa myös toron mastatohtaisen laatutawan menu. ajassa »viimeiselle ta-
ivulle, esim. (со)кратйть, lyhentää, (со)кратятъ, mastatohtaisen laatuta-
man menn. aita (со)кращенъ, а, о; коптить, saivustaa, коптять, коп-
чёиь, а, о; клейшйть, templata, клейшятъ, клейшёнь, а, о; крестить,
lastaa, крестятъ, крещёнь, а, о; сшутить, häirittää, сшутятъ, сшу-
щёнъ на, но; родить, synnyttää, родать, рождёнъ, а, о; слепить, so-
taista, слвпатъ, слИиыёнъ, а, о; (о)святйгь, pyhittää, (о)святятъ,
!о)священъ, а, о; сущйть, tuiwata, сушёнъ, а, о; тошйть, mäsyttää,
тошять, тошленъ, а, о.

3. Toinen osa sellaisia monitawuisia tehbitöitä päätteellä ить, joilla
muutamassa on torto miimeisellä tawulla, mutta raoniton 3 oliossa nytyis-
tä aitaa miimeisen ebellisellä (tatso tortoa tehbitön toisessa altnrauobossa tz 81
2.) pitää mastatohtaisen laatutaman menn. ajasja toron joto faraalla tamulla,
tuin niraitatoasfatin, fe on wiimeisellä, tahi miimeisen ebellisellä, niinkuin
monikon 3 oliossatin, esim. лечить, parantaa, лечать, лечбнъ, а, о;
учить, opettaa, учать, учёнь, а, о; — пустить, päästää, пустить,
иущеиъ, а, о; точить, hioa, тбчатъ, тбчеиь, а, о, mutta täybellinen
pääte точеный, ая, ое.

Muist. l. Muutamat tehdiköt eroawat tästä säännöstä, niinkuin: ведать,
käskeä, велятъ, велЪнъ, а, о; сидъть, polttaa (terwaa), сидятъ, сйженг, а, о.

ЯК vi t. 2. Jotkut toiset tehbiköt ottamat koion wastakohtaisen laatutawan mentt.
ajassa »viimeiselle tawulle naispuolessa ja toisinaan kanssa sumuttomassa ja kolo moni-
kossa, etenkin jos tehditkö on yhdistetty esisanan kanssa, esim. введёнъ, введена, но,
monikko ны, johdatettu; йзданъ, издана, издано, изданы, iiloeannettu; запертъ

;заперта, заперто, заперты, sulettu; розлйтъ, розлита, рбзлито, розляты, ym-
päriwalettu; осл-Ьплёнъ, на, nu, N«, sowaistu.

11. Wiimeisen ebellisellä tamulla on torto mastatohtaisen laa-
tutawan menneessä ajassa senraaivaisissa tapautsissa:

1. Useampitawuiset tehdiköt, joiden nimitawan päätteet owat: »ii.,
ять, oTbpaJyTb, eiwät ota korkoa wastakohtaisen laatutawan menn. ajan
päätteelle анъ, янъ, 011. ja уть, waan sen edellä olewalle tawulle, niin
etta wastakohtaisen laatutawan menn. ajalla ja monikon 3 oliolla nyk. ajassa
on useimmiten korko yhdellä ja samalla tawulla, esim. вязать, sitoa,вяжугь,
вязанъ, а, o; колоть, pistää, кблютъ, колоть, а, о; обмануть, pettää,
обмануть, обмануть, а, 0; писать, kirjoittaa, пйшутъ, писанъ, а, о;
пороть, ratkaista, порютъ, пороть, а, 0; терять, häwittää, теряютъ,
терянъ, а, 0; тесать, weistää, тешутъ, тесанъ, а, о; тянуть, wetää,
тянуть, тянуть, а, о.
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2. Ufeampitawuiset tehbitöt, joilla niinhywin nimitawassa, tuin mo-
niton 3 oliossa nyt. aitaa on torto wiimeisen ebellisellä tawulla (tatso tor-
toa tehbitön toisessa altnrauobossa tz 81 3.) pitäwät rayöstin wastatohtaifen
laatutawan raenn. ajasja toron wiimeisen ebellisellä tawulla, esim. готовить,
malmiötaa, готовить, готбвлеиъ, а, о; шазать, woitaa, шажутъ, шазань,
а, о; шучигь, kiusata, шучатъ, шучеиь, а, о; обидеть, solwaista, обй-
дятъ, обйженъ, а, о; оставить, оставить, оставленъ, а, о; работать,
tehbä työtä, раббтаютъ, раббтанъ, а, о; строить, rakentaa, строить,
стрбенъ, а, о.

3. Osa sellaisia usearapitawuisia tehbitöitä päätteellä ить, joilla nimi-
tawassa ja monikon 3 oliossa nytyistä aitaa on torto eritatvuilla (tatso tor-
toa tehbitön toisessa altumuobossa § 81 2.), pitää sen wastatohtaisen laatuta-
wan menn. ajassa wiimeisen ebellisellä, niinkuin monikon 3 oliossakin, esim.
воротить, kääntää, ворбтять, ворбчень, а, о; давить, puristaa, давить,
давлеиь, а, о; золотить, tullata, золотить, зол очень, а, о; купить,
ostaa, купить, куплень, а, о; носить, taulaa, нбсятъ, ибшень, а, о;
пустить, päästää, пустить, пущепь, а, о; рубить, halata, рубить,
рублеиь, а, о.

Muist. Monta tehdifföä, joilla mastatohtaisen laatutaman menn. ajassa on forfo
miimeisen edellisellä tamulla, ottamat yhdistettyinä toron miitneiselle tawulle lyhennetys-
sä päätteessä, niinfuin: загрызть, falttta riffi, загрызёнт,, a, o; yciib, hafata poiffi,
усВчёиь, a, ö; оценить, arwata, оп'Ьиён'ь, a, ö; осудить, tuomita, осуждёнь, a,
ö; повелеть, fäsfeä, повел«н'ь, a, o.

111. Jollakulla muista ebellisistä tawuista on torto wasta-
tohtaifen laatutawan menn. ajasja taitisfa niissä tehbitöissä, joilla nimita-
wassa on torto jollatulla muista ebellisistä tawuista, esim. жаловать, lah-
joittaa, жалованъ, а, о; свидетельствовать, tobistaa, свидетельство-
ваит>, а, о; ходатайствовать, toimittaa, ходатайствованъ, а, о.
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Toinen Osa.
Lause-opista.

Johdatus.
§. 93. Lause on sanoilla sanottu ajatus, niintuin:

Jumala on kaitkimaltias.
Selitys. Lause yhdistää fatsi eli useamman osoituksen (Jumala, faiffi-

ivaltias) yhteen makuutukseen: Jumala on kaikkimaltias. Ensimäinen osoitus
merfitsee esineen, josta jotain sanotaan eli ajatellaan, ja futsutaan alukseksi, esim.
Jumala. Toinen osoitus sanoo, mitä alufsesta ajatellaan eli sanotaan ja futsutaan
maineeksi, esim. kaikkimaltias. Mutta nämä molemmat osoitukset eimät tee lau-
setta ennenfuin ne yhdistetään toinen toiseensa yhdyttimellä, niinfuin sana: on, maini-
tussa esinterfissä.

Lauseesen kuulun alus (subject), maine (prleäioat) ja phbptin (co-
pula), ja lause syntyy aluksen ja maineen yhbistytsestä yhbyttitnellä, ja si-
sältää aina jotatuta matuuttaraista, olioon je myönnyttämainen, niin-
kuin: Jumala on kaikkimaltias, eli kieltämäinen, niinkuin: poika
ei ole ahkera.

Lauseet owat:
a) Paljaat (простыя пр.), tuin niissä on ylsi ainoa alus ja yksi

ainoa maine, esim. kukka on kaunis.
d) Ihbistetyt (сложный пр.), joissa löytyy joko kaisi eli useam-

pi paljasta lausetta, eli joissa useampi lause-osa (useampi alus eli useampi
maine, eli myös useampi yhbytin) yhbistetään yhteen ainoaan lauseesen,
esim. hän on ahtera, rantta sinä olet laista; jos sataa, niin lastun; aurin-
ko ja luu walaisewat maan (aurinko walaisee maan ja kuu »valaisee maan).

Lauseet owat wielä:
a) Kertowaiset (повествовательный пр.), joissa alulsesta jotatuta

tobistetaan eri lielletään, esim. »veljeni lutee tirjaa; tämä kirja ei ole uusi.
b) Kysymäiset (вопросительный пр.), jotta osoittawat kysymystä,

niinkuin: luteeto hän tirjaa?
o) Käskemäiset (повелительный пр.), jotta sisältämät käskyä,

toilvoa, waatirausta, esim. lue kirjaa!
Muist. Haiffi nämä erilaatuiset lauseet moimat olla joto myönnyttämäiset

утвердительный пр.) tahi kieltämäiset (отрицательный пр.).
Lause-jakso (першдъ) syntyy siten, että lauseen osat, jota silloinkutsutaan päälauseeksi, eroiletaan toinen toisestansa yhbeltä eli useani-
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malta mälilaufeella, esim. mies, jota rehellisesti täyttää welwollisuutensa,
jos häntä joku aita tuomitaan määrin, naulitsee «nimenkin täybelli-
sen oikeuben.

Z. 94. Lause-opissa on neljä senraamaista osaa:
1. Oppi lauseen paljaista osista ja niiben keskinäisestä suh-

teestä toinen toisiinsa.
2. Oppi lauseen määräyksistä.
3. Oppi useamman lauseen keskinäisestä suhteesta.
4. Oppi sanain järjestyksestä lauseessa.

I. Luokka.
Oppi lauseen paljaista osista ja niiden keskinäisestä

suhteesta.
§. 95. Lauseen paljaat osat omat: alus, maine ja yhbytin.

1:nen Luku.
Alus.

tz. 96. Aluksena (Lubjsot, подлежащее) woipi olla:
a) Nimisana, esim. человъкь (есть) сшёртень, ihminen on tno-

lewainen; науки (суть) полезны, tieteet oivat hyöbylliset.
d) Sianimi, esim. я быль весель, minä orin iloinen; онъ 66-

-лень, hän on lipeä.
Muist. Muita sanan luottia ei tawallisesti täytetä alufsena. Mutta toisinaan

tapahtuu, että jotu muu sana on alufsena. Sellaisessa topaufsessa on alufsena täy-
tetty sana nimisanan asemessa, eli pitää ymmärtää, että siinä on nimisana poisheitetty.
Senlaatuinen alus Pidetään, tuin sillä ei ole sufua, stimulointia. Esim. порочный (че-

(есть) несчастлива, pahantapainen (ihminen) on onneloin; работать (pa-
6öranie) полезно, tehdä työtä (työtttefo) on hyödyllinen; ypä было громко, hurraa
(huuto) oli forfea-ääninen.

Alus on nimennössa, niintuin: Lorb есть всешогущь, Jumala
on taittiivaltias; дъти бывають лЪнйвы, lapset owat (toisinaan)laislat.

Aputehbitöillä быть, бывать, olla, стать, tulla j.tntsi, tuin niihin
on liitetty tieltofana не, eli jos нЪть löytyy lauseessa, on alus oman-
nossa, esim. денегъ у него не было, rahaa hänellä ei ollut; огни шо-
ero нъть дбша, isääni ei ole totona.
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2:nen Luku.
Yhdytin.

H. 97. Uhbytin (ooputa, свазка), jota tawallisesti on aputehbillo
быть eli стать, seuraa alusta sumussa, lumnssa ja oliossa, esim. и
буду готовь, minä tulen ivalmiitsi; ученикь сталь прилеиеенъ, oppi-
lainen tuli ahteratsi.

Muist. »Ihbyttimenä woipi toisinaan olla olofohtainen, fesfifohtaiuen eli
mastafohtainen tehbiffö, esim. «ы остаёнси благооклбииы, me jäämme teille
suosiollisefsi; он'ь «mt; hän luetaan minulle sufulaisefsi;
опт. прёоылт. твёрб'ь, hän Pysyi »vafaana.

Jos nytyinen aita aputehbitöstä быть on yhbytin, jätetään se pois
tallissa muissa tapautsisfa, paitsi silloin, tuin alus ja maine molemmat
omat nimifanoja, esim. и здорбвь, minä olen terme; садь великь, puu-
tarha on fuuri; есть добродетель, tärfimällifyys on hywä awu.

Muist. Jos fieltosana on lauseessa, jääpi nyfyinen aita aputehbitöstä быть
aina pois, esim. 6«бность не порока, föyhyys ei ole mitään mifa.

Tawalliferaraasti sisältää maine yhbyttimen, jota maine silloin on
määrätty tehoilko (verduin rinitiiin). (Katso maineesta.)

3:mas Luku.
Maine.

§. 98. Maineena (prleclioat, сказуешое) woipi olla:
a) Laatusana, joka (jos se on omaisuus-laatusana) pannaan lyhen-

nettyyn päätteesen, esim. вода была холодна, wesi oli kylmä.
Muist. Samoin kuin laatusana täytetään »vastakohtaisen laatutapakin.

b)ANimisana, esim. роза (есть) цв*токъ, ruusu on kukkanen,
c) Sian tmi, esim. эта книга будегь моя, tämä kirja tulee ole-

maan minun.
a) Määrätöin tehbikkö (vsrdurn innnitnin), niinkuin: вагаъ

долгь (есть) учитьси, teibän welwollifuutenne on oppia.
Jos maine yhbistää yhbyttimen, niin fe on:

e) Määrätty tehbikkö, esim. роза IгвЪгётъ, ruusu kuttu (есть
nMrynia, on tnttiwa); и читаю, minä luen.

Säännöt maineen suhteesta alukseen.
1. Maine"seuraa alusta sumussa, lumussa ja siassa, eri,

jos maine on määrätty tehbikkö, sumussa, lumussa ja oliossa.
Esim. Ришъ былъ славень, Ruomi oli kuuluisa; сплине восходило,
aurinko on noussut.
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Tässä tapahtuivat seuraawaiset eroawaisuubet:
a) Maine seisoo toisessa suwussa kuin alus on:
Naispuolisissa ja sumuttomissa mirfanintissä seuraa maine olion oifeata sufua, esim.

Lro LB-iT.lorTb з/юрбв'ь, Hänen (ruhtinallinen) Korleutensa on terwe; La B«лич««тво
«e здорова, Hänen Majesteettinsa ei ole terwe.

b) Maine seisoo toisessa lumussa kuin alus on:
l. Kuin forfeitten mirfafuntien nimityfset omat alufsena, pannaan maine mottik-

foon, waifla fohta alus on yfsifossä, niinfuin: 11равительству«п!!й onpe-
hallitsema Senaatti on päättänyt.

2. Samoin on maine tnonifossa forfea-arwoisia ihmisiä puhutellessa, esim. Läme
11ревосхо/»итель«тво приказали, Teidän Efsellensi on fäsfenyt.

o) Maine seisoo toisessa siassa kuin alus on:
Kuin maine osoittaa satunnaista, ei aina olemaa omaisuutta, eli tilaa, jota ei malt-

tamattomasti tarwitse ajatella alati funlmvan alufseen, maan ainoastaan joutuu lyhem-
män ajan, asetetaan se sama keinontoon, esim. слу»6а становитси трудною, pal-
welus tulee maifeafsi (nimittäin nyt maiffei se ennen ollut waifea); ,юй Ht/сь был-ь
ВТ, то врёши о«ипёро,гь, minun uffoni oli siihen aitaan upsierinä; mutta sitä wastaan
sanotaan: oreifb ной быль minun isäni on ollut upsieri.

2. Kaksi eli ufeampi sidesanalla n yhdistettyä alusta maalimat mai-
neen monikkoon, niinkuin: отепь и сыпь богаты, isä ja poika owat
rikkaat; сблнне и луна светить, aurinko ja kuu toistuivat.

3. Kuin ufeampi maine kuuluu jamaan alukseen, pannaan ne mielui-
semmin samaan muotoon, tapaan ja aitaan, esim. сблнне свътить и
гр-веть, aurinto paistaa ja lämmittää; птнпы ходить, летають и си-
дать, linnut täytvät, lentäwät' ja istuivat.

4. Jos ominainen ja yhteinen nimisana on alutsena, feuraa maine
yhteistä niraifanaa, esiin, гбродъ Москва обlииренъ, Mostuwan taupunti
on laaja.

II. Luokka.
Oppi lauseen määräyksistä.

§. 99. Määräyksiksi (оиредълительныи слова) kutsutaan taitti
sanat, jotta lähemmin selittäivät lauseen jotatuta osaa.

1:nen Luku.
Nimisanan määräykset.

Nimisanan määräykset (attributer, lisännöt) cmctt: 1 nimisana, 2
laatusana, 3 lastusana ja 4 sianimi.
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1. Nimisana.
Nimisanaan, joka määrää toista nimisanaa, luuliimat seuraamaiset

fäännöt:
1. Kuin talsi nimisanaa tulemat yhteen ja osoittawat eri-esineitä,

pannaan yksi niistä, josta woipi kysyä: kenen? omantoon, esim. дошъ
опта, isän huone; Ишператоръ koccin, Wenäjän keisari.

Muist. l. Tässä topaufsessa woipi omistawainen laatusana olla omannon
asemessa, esim. отпёвт, zoirb, isän huone; Изшераторь ?оссlЙ«к!й, Wenäjän Keisari.

Muist. 2. Jos tehdifollinen nimisana määrätään toisella nimisanalla, niin
woipi se tapahtua seuraawaisesti:

») Että nimisanoissa, johdatetuissa tehdiföistä, jotta waatiwat omantoa eli fohdantoa,
määräyssana asetetaan omantoon, esim. crpoenle /tözia, huoneen rafentäminen; чтё-
nie кпигт., firjain lufeminen; трёоован!е rahan »vaatiminen.

b) Mutta tuin tehbiffö, josta nimisana on tullut johdatetufsi, maatii anuautoa eli
feinontoa, eli myös täytetään jonfun esisanan fanssa, niin on siinä nterfittäwä:

l. Etta jos määräyssana on itsellinen (subjeftiwt) (se on, tulee alufsefsi siinä lau-
feessa, jossa tehdifollinen nimisana, muutettu tehdiföfsi, tulee ntaineefsi), pannaan fe
omantoon, esim. повел«иlе генерала, kenraalin fäsfy (Генералъ повел«л'ь, ken-
raali fäsfi); cO/iiiicTßis брата, meljen apu (братт, сод*йствовалъ, weli auttoi); гроза
врагов-»,, wihollisten uhfaus (враги грозили, »viholliset nhfasiwat).

2. Etta määräyssana, jos se on kohteinen (objeftiwt) (se on, tulee fohteefsi la-
massa lauseessa, jossa tehdifollinen nimisana, muutettu tehdiföfsi, tulee maineefsi), ase-
tetaan samaan siaatt, jonka tehdikkö maatii, eli täytetään sen esisanan
fanssa, jonka tehdikkö waatii, esim. noßC.iÄnie I>нералу, fäsfy fenraalille (no-
велели Генералу, fenraalia fäsfettiin); coAMCTBie брату, apu weljelle (сод-вйство-
вали брату, weljeä autettiin); угроза врагамъ, uhfaus »vihollisille (угрозили
врагаи-ь, wihollisia uhattiin).

Tässä on syy minfätähden ei sanota: вла/1«н»е maan:
huoneen omistaminen, ja jonfa tähden боизнь .»«/»ей merfitsee setä ihmisten Peltoa,
arfuutta, että peltoa ihmisiä wastaan; mutta боизнь eneprn merfitsee sitä wastaan
ainoastaan: pelto fuoletnaa wastaan (ei: fuolemau Pelto).

Muutamissa tehdiföllisissä nimisanoissa, jotta merfitsemät suloista eli pahaa mie-
lenalaa, mielenliifuntoa, intoa, y. m., ja omat johdatetut tehdiföistä, jotta waatiwat an-
uautoa eli fohdantoa, täytetään к-ь ja annanto, esim. любовь к-ь
rattans wanhempia fohtaan; ненависть ко ли«и, wiha epätotuuteen; HOB-ipio,

к-ь чену, luottamus, epäusfollisuus johonfuhun; преданность к-ь lo-
cyzäpm, usfollisuus hallitsiaan.

2. Jos nimisana on »vierellisenä (appositio, аппозннди, прило-
Hlénie), seuraa se pääsanaa siassa, ja niinpaljon tuin mahdollista on,sumussa ja lumussa, esim. Пётрь, благодетель ?occiii, Pietari, Ve-
näjänmaan hymänteliä; Екатерина, законодательиипа (ei законодатель)
отеиества, Katriina, isänmaan lainsäätäjä.

Muist. Nimisanat, jotta merfitsewät erinäisten fappaleitten nimiä (nomin»
propi-i»), firjain nimiä, j.n. e. pannaan mielellisenä nimentöön, waiffa alus on toisessa
siassa, esim. в'ь трагё/ои: донской, иного прекрасиыхт, зти-
XÖB-B, murhenäytelmässä: Demitri Donsfoi, on monta faunista runoa.
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2. Laatusana.
Laatusana (ja laatutapa), jota määrää nimisanaa, seuraa sitä su-

mussa, lumussa, siassa ja pannaan täybelliseen päätteesen, esim.полезнаи иау-ка, hyödyllinen tiebe; Пётрь Le.iiiKiii преобразовалъ
kocctio, Pietar Suuri uubestaan muobosti laajan Wenäjän

w altatunnan.
Täsjä owat waariin otettawat feuraawaifet muistutntfet :

I. Jos laatusana fuuluu useampaan nimisanaan, jotta oivat yfsifössä ja erisuina,
niin pannaan se monikkoon ja mieluisemmin miespuoleen, esim. безоёртные L.ia-
дй,пра> и Прославь, fuolematoin Wladimir ja laroslawi; знаменитые Москва и
Петербург,., kuuluisa Mosfuwa ja Pietari (faupunfi).

2. Jos laatusana fuuluu ominaiseen ja yhteiseen nimisanaan, niin seuraa se yh-
teistä nimisanaa, niinfuin: дрёвиlй тёродт. Bйвы, wanha faupunfi Thebe.

3. Laskusana.
Kuin laskusana määrää nimisanaa, seuraa se sitä sumussa (jos

lastusanalla on päätteitä erisutvnisja), mutta maatii fen ohessa nimisa-
naa seuraamalla taivalla:

1. Jos nimisana, ilman lastusanalla, seisoisi nimennössa, niin ottaa
lastusana nimifanan sian ja asettaa nimisanan omantoon joto ytsitösjä tahi
monikossa seuraawaisesti:

a) Että оба, два, три, четьгре ja niiden yhdistykset (двадцать
два, сброкъ три, j. n. e.), sekä полтора, полтретья ja seuraawaiset,
waatiwat nimisanaa yksikön omantoon, esim. два года, kaksi wuotta;
три шляпы, kolme hattua; две книги, kaksi kirjaa; оба стола, molem-
mat pöydät; сто три человека, sata kolme miestä.

Muist. I. Jos laatafana eli sianimi määrää nimisanaa, niin pannaan nämä
oliollisissa tehdilöissä monikon nimentöön; mutta oliottomisfa on laatafana moni-
kon omannossa, esim. cm два чёрные ворона, nämä fafsi mustaa torppia; no-
ставлено два болыпйх'ь «тола, afetettiin fatsi suurta pöytää.

Muist. 2. Jos nimifaualta puuttuu ytsittö, niin täytetään monifon omanto,
esim. полторы суюк'ь, puolitoista ivnorotautta.

Muist. 3. Oifeampi olisi se yllänimitetysfä fäännösfä mainittu yksilön oman-
to Pitää monifon nimentönä eli kohdantona, jotta tässä tapaufsessa olisiwat yfsifön
omannon fanssa yhdenlaiset. Sillä sanotaan setä три рубли ja три рубли, folme
ruplaa; два дни ja два дни, fafsi päiwää.

b) Пять, шесть, семь ja kaikki seuraawaiset, sekä двое, трое, чет-
веро, пятеро, полтораста, fy. m. ottawat nimisanan ja sen laatusanan
monikon omantoon, esim. пять рублей, wiisi ruplaa; семь дней, seitse-
män päiwää; сто книгъ, sata kirjaa; трое братьевъ, kolme weljeä.

Muist. l. Laatusana ja sianimi woiwat seisoa monikon nimennössä, kuin
ne owat laskusanan edellä, esim. цълыя шесть нед-вль, kokonaista luusi wiikkoa; эти
шесть храбрьгхъ офицеровъ, nämä kuusi urhoollista upsieriä.
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Muist. 2. Eroitus двоет ja двоит, трест ja троит, j.n. e. Malilla on se,

että edelliset täytetään ihmisistä ja jättimäiset nimifanoisfa, joilla ei ole yfsifföä, esim.
двое разбойников-ь, fatsi ryöwäriä; двои (ei дв'в) сани eli санёй, fatsi refeä; трои
ворота eli вороть, folme porttia.

2. Jos nimisana turisi olemaan siivusiasja, niin löytyy seuraawaisia
tapanista.

a) Lastu-nimisanat, joilla on sutu, niintuin: сброкъ, сто, тьк-ииа,
шил.и'бнь, нитбкь, сбгни, пара, трбйни, y. m. ottaivat setä nimisanan,
että laatusanan ja sianimen monikon omantoon, niinkuin: пб сорока
копеекь, neljänkymmenen kopeekan jälteen; сь шил.llбношъ тЪхъ старыхь

yhbeltä miljonalla niitä wanhoja Preusin taaleria;
на сбтню инпъ, jäbälle munalle.

Muist. l. Mutta jos сто, тысича, »Iилл!6и'ьтаа fenraa toinen lasfnfana,
ilman fuwutta, niinfuin: пить, шесть, j. n. е., niin pannaan fefä laskusana että
nimisana samaan siaan, esim. сь ты<:ич«» питыо судами, tuhannella miidellä
aluksella.

Muis t. 2. Jos два, три, четыре owat yhdistetyt toisiin laskusanoihin, niin
on kohdanto yhdenlainen nimennen kanssa, wailta olisi kysymys elämistä olen-
noista, esim. еббралх двадцать два человека и сто четыре лошади (ei двад-
цать двухъ ja сто четырёхъ лошадей), hän keräsi kaksikymmentä kaksi
miestä ja sata neljä hewoista.

b) Laskusanat три, четыре, fy. m., joilla ci ole sukua, sekä оба,
два, двое, трое, j. n. e., полтора ja полтораста, ottawat niin hywin
nimisanan kvin sen määräykset samaan siaan, jossa itsekin owat,
esim. безъ трёхъ минуть, kolmea minuuttia wailla; говорилъ на пяти
языкахъ, hän puhui tutitta kieltä; 6e3i. сихъ двухъ нбвыхъ ошибокъ,
paitsi näitä kahta uutta wirhettä.

с) Mielellinen sellaisille nimisanoille, joita laskusana waatii, pan-
naan monikon nimentöön, jos laskusana on suorastassa, waan muutoin
samaan siaan pääsanan kanssa, esim. два обманщика, жители
Ярославля, убежали, kaksi wietteliää, laroslawlin asukasta, karkasi; при-
вели двухъ обманщиковъ, жителей Ярославля, tuotiin kaksi wietteliää,
laroslawlin asukasta.

Yhteinen Muist. Kuin lastusana osoittaa liitua, ei määrättyä,
waan sen ja sen palloin, niin pannaan se pääsanan jälestä, esim. верш-
ка два, tahbeu werstan paikoilta; иелов'вкъ двадпать, noin kaksikymmentä
miestä; иаса иерезъ три, noin tahbeu tiiman perästä; грйвень за во-
сешь, noin tahbetsan rinnan ebestä, (80 kop.).

4. Sianimi.
Kuin laatnsanallinen sianimi määrää nimisanaa, seuraa se pää-

sanaa sumussa, luwussa ja siassa. Tassa owat waariin otettawat
seuraawaiset muistutukset:
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l. Ontistawainen sianimi свой (minun, sinun, hänen, meidän, teidän) täytetään,

tuin se fuuluu lauseen alufseen, »юй, твой, наигь, ваш'ь, его, их'ьт afemesfa niin-
fuin: опт. читалт, свои» книгу и и cnoiö, hän luli firjaanfa ja minä luwin firjaani.

2. Sianimi са,гь täytetään Harmoin itfeffenfä, maan joutuu nimifauan eli oliolli»
fen sianimen fanssa, esim. и са,гь, minä itse; отёпт, ea,iT> учит'в, isä itse opettaa.

3. Eroitus зтоть, сей, tämä ja тот'ь, tuom wälillä on sellainen, että edelliset
tarfoittawat lähellä olewaa esinettä, jota aistimilla woipi fefsiä, mutta jättimäinen
tarfoittaa edempänä olemaa, eli ajatuksellista esinettä, niinkuin: атоть ,ien«

спаг'ь, tämä pelasti »uinun.
4. Muutamat sianimet kuuluwat toinen tcifcenfa, niinkuin: тотъ — который,

1011, — кто, fe — joka; такой — какой, таковой — каковой, sellainen — jettai»
nen, esim. тотъ, кто cié' едмалъ, se joka on tämän tehnyt; гд-б есть такое сукно,
какое ты купйлъ, missa on sellaista werkaa, jollaista sinä ostit.

5. Sianimi nui-rö käytetään sefä nimisanana että sianimenä. Jättimäisessä ta-
pauksessa woipi esisanalla sen jafaa fahbefsi sanatsi, edellisessä tapaufsessa ei, niinfuin:
Tjorb гёздал'ь «»р'ь изь ничего, Jumala toi maailman tyhjästä; ны «и за что не
продадйнт, свосгё до»>а, me emme mistään hinnasta myö huonettamme.

2:nen Luku.
Tehdikön määräykset.

Tehbitön määräykset owat: I. nimisana, 11. tehbittö.
I. Nimisana.

(Kohde.)
Se esine, jota »vastaanottaa waitututjen siltä toimitutselta, jonka

ulostohtainen tehbittö osoittaa, tiitsutaan kohteeksi (нредшётъ дъйсттая).
Jos tämä esine osoitetaan nimisanalla, kutsutaan kohbe nimisanallisetsi
kohteeksi; jos je merkitään olioltijetta sianimeltä, niin luisutaan tohbe sia-
nimelliseksi. Toisinaan tawataan Yhbesfä lauseessa talsi tohbetta, lähem-
pi ja tautaijempi. Lähempi tohbe kutsutaan asia-kohteeksi (»varsinai-
seksi kohteeksi) ja kaukaisempi kohbe kutsutaan olio-kohteeksi.

Kohteen siat owat: kohbanto, omanto ja toisinaan teinonto.
1. Kohbanto.

Kuin toimitntfen ivaitutus ulottuu toto tohteejen, pannaan tohbe koh-
bantoon, esim. сплине освипаеть зешлю, aurinto malaijee maan; и
внд-вль игйи.!, minä näin linnun.

2. Omanto.
Kohbe on omannossa:

a) Kuin toimituksen waikutus ei ulotu koko kohteesen, waan senosaan, eli kuin toimitus lestää waan wähän aikaa, esim. дай ши-в хлъба,
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anna minulle leipää (дай ши« хл-вбъ mertitfee: anna minulle leipä);
достань шнЪ кннгъ, hanti minulle tirjoja; посвить nniennni,!, овса,
tylmää wehnää, tauraa.

Muist. l. Etenfin ottawat tehdiföt, jotta owat yhdistetyt esisanain na ja nom
fanssa, fohteen omantoon; sillä sanat: «ало, j. n. e. ymmärre-
tään siinä alla, esim, накопила дёнегт,, hän teräsi rahaa; налил-ь воды, hän faasi
»vettä sisään; покосить травы, niittää wähän ruohoa.

Muist. 2. Kohde pannaan omantoon ainoastaan silloin, tuin tehdiffö on
päätetyssä muodossa. Mutta päättymättömän muodon jälestä seuraa kohdanto, esim.
покупать сукно, ostaa werfaa; опт, пшеницу и »весь, hän fylwi wehnän
ja fattran.

Eroaw. Испрашивать, anoa, waatii päättymättömässä muodossa omantoa,
mutta päätetyssä muodossa fohdantoa, esim. испрашивать разрешён!», испросить
разрешён!», anoa päätöstä.

l>) Kuin tieltosana no on nloskohtaisen tehbikön ebellä, jota
»vaatii tohbantoa ja tekee lauseen tiettäwäiseksi, esim. не хои/ те-
рать врёшепн, minä en tahbo häivittää aitaa; и ие отдаваль книги,
minä en ole antanut tirjaa.

Muist. Jos tehdiffö maatii jotafuta toista siaa, tuin fohdantoa, eli jos se
täytetään joutuu esisanan fanssa, niin ne ei waifula mitään.

o) Tehbiltöin jälestä, jotta merkitsemät: peltoa, toimoa, obotus-
ta, anomusta, kunnioitusta, poisryöstämistä, poistamista. Sel-
laiset tehdiköt oteat:
беречься, kawattaa
бояться, pelätä
гнушаться, inhottaa
держаться, tuottoa j.kuhun
добиваться, harrastaa
добыть, saadaдожидаться, odottaa
доискиваться, etsiskelläдомогаться, pyrkiä j.luhun
достигать, faawuttaa, tawata
жаждать, himoitaжалеть, sääliä
ждать, odottaa (eli kohd.)
желать, toiwoa (eli kohd.)
избывать, päästä j.kusta
изб*гать, wälttää,
искать, etsiä (eli kohd.)
исполняться, täytyä
литйать, ryöstää

лишаться, häwittääнадеяться, toiwoa (eli на что)
ожидать, odottaa (eli kohd.)
опасаться, pelätä
ослушиваться, olla tottelematkin
остерегаться, kawattaa
отведать, maistaa (eli kohd.)
поджидать, odottaa
преслушаться, olla tottelematoin
придерживаться, Pysyä Yhdessä

(eli къ чему)
припасти, hankkia (eli kohd.)
причащаться,käydä Herran ehtoollisella
просить, anoa (eli kohd.)
пугаться, pelästyä
слушаться, totella
совеститься, tehdä Waiwaa omalle

tunnollensa
страшиться, pelätä
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сподобляться, ansaita ужасаться, kauhiswa
стыдиться, hälvetä уклоняться, eretä (cli отъ чего)
требовать, waatia (eli kohd.) хотеть, tahtoa
убегать paeta чаять, toiwoa
удостбивать, kunnioittaa (eli kem.) чуждаться, wierastäa.

3. Keinonto.
Kohbe on leinonnossa sellaisissa tehbitöissä, jotta raertitjemät : hal-

litsemista, uhraamista, hylkimistä y. m. Sellaiset oivat:
владеть, hallitaгнушаться, inhota
дорожить, pitää arwossa
жертвовать, uhrataзавладеть, walloittaa
мерзить, ilettää
м-вняться, waihtaaнаслаждаться, nautita
обладать, omistaa, hallita

пользоваться, käyttää htzwäksensä
править, hallita, hoitaa (eli kohd.)
предводительствовать, olla esimie-

henä
пренебрегать, ylenkatsoa (eli kohd.)
располагать, järjestää
распоряжать, toimittaa
руководствовать, johdattaa (eli kohd.)

, управлять, hoitaa, hallita.
111. Tehbikkö.

Kuin kaksi tehbittöä tulee yhteen, joista ylsi on täytteenä toijen merti-
tylselle, pannaan jälkimäinen nimitapaan, esim. n<e.iaio знать, minä
halajan tietää; онъ хбиегь питать, hän tahtoo lukea; шы ушлешь ри-
совать, me osaamme piirustaa; не шогу- сказать, en ivoi sanoa.

Muist. Tässä tapauksessa seuraa määräyssana määrätöintä tehdikköä,
esim. опасаюсь говорить правду, minä pelkään puhua totuutta; онъ хочетъ искать
нашей б*ды, hän tahtoo etsiä meille onnettomuutta.

3:mas Luku.
Määräykset siwusioilla ja esisanoilla.

Esineillä moipi olla suhbe toinen toijeenja, jota suhbetta näytetään
sioilla eli esisanoilla.

Selitys. Kaikki aistilliset esineet ottamat jonkun paikan; mutta
taitti amäruubessa olemat esineet owat joto liikkeessä eli liikkeettä.
Kuin katsellaan esineitten suhbetta toinen toiseensa, niin nähbään, että yksi
esine on joko tykönä, »vieressä, sisässä, eli ulkona toisesta esineestä,
eri että ylsi esine lähestyy toista, eli pakenee toisesta. Tämän tähben
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tuulnwat taitti fnhteet, jotta esineitten ivälilla' owat, seuraawaiseen kolmeen
luottaan: 1. phbeSfä olo: a on b:n tykönä, luona, mieressä, myötä,
sisäpuolella, ulkopuolella, päällä, alla, ebessä, takana; 2. liike
johonkuhun: o.sta a:han, ja 3. liike jostakusta: b:stä cl.hen.

Kaikki nämä suhteet woiwat wielä olla aineelliset, paikassa, kappa-
leitten kesken, ja aineettomat, aistittomat, ajatusten, läjitysten ja esitys-
ten testen.

Aikaa woipi. samoin pitää laiveutena, josja liike mistä, yhbessä
010 (»vissin hetken), ja liike johonkuhun on »vaarissa pibettäwä.

Esisanat, jotta osoittawat esineitten suhbetta sekä paikassa että
ajassa, owat:
Liike jostakusta: Yhbessä olo: Liike johonkuhun:

mistä? missä? minne?
оть, -lta, -Itä, Ora. до, asti, Ora.

иь, -lle, Ann.
съ, -lta, -ltä,-sta,°stä, Om. «>,-lla,'llä,kanssa, Kein. до, Dm. no, asti,Kohd.

»'k, на, -tim, -lle, Kohd.
изъ, -sta, -stä, Om.

«31.-3», takapuolelta

изъ-подъ, alapuolelta

въ, -ssa, -ssä, Es.
на, «Ha, -llä, Es.
при, wieressä. Es.
за, takana, Kein.
надъ, päällä, Kein.
подъ, alla, Kein.
предъ, edessä, Kein.
ja useammat omannon
waatiwaiset esisanat.

1. Omanto.
A. Esisanatta.

въ, «tim, Kohd.
на, -lle, Kohd.
за, taakse Kohd.
подъ, alle, Kohd.
предъ, eteen, Kohd.

Paitsi yllä mainittuja tapauksia (§. 101. I. 2.) käytetään omanto:
1. Kuin nimisana ynnä laatusanan kanssa kertoo esineen omai-

suutta, laatua, nautintoa, ikää j. n. е., niin pannaan määräysfanat
omantoon, esim. иеловъкь болынаго )ша, paljo ymmärtäiväinen ihmi-
nen; д'вло крайней важности, hywin tärteä asia; шальиикь большаго
роста, fuuritaswuinen potta; шладёнепь пяти лЪть, wiifiwuotinen
lapsi.

2. Nimi-, laatu- ja määrasanat, jotta mertitsewät paljoutta,
»vaatiwat omantoon sitä sanaa, jota ilmiantaa sen, missä paljous on, esim.
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шнби<ество кораблей, laiwain paljous; шало дёиегь, wähän rahaa; до-
вольно раббтниковь, tylliisi työntekijöitä; — samoin fanssa: иго нбваго,
mitä uutta?

3. Nimisanat, jotta merkitsewät määrää, mittaa ja painoa,
ottawat määräyssanan omantoon, esim. аршйнь сукна, arssina werkaa;
иетверикъ шукй, setweritta jauhoja; саи<еиь дровъ, syli puita; <s)ить
itzpnaro иаго, naula mustia teelehtiä.

4. Wertomamääran jälestä seuraa omanto, esim. честь дороже
золота, kunnia on kalliimpi kultaa; онъ старше меня, hän on wanhempi
minua; сн*гь б'вл'ае бумаги, lumi on walkeempi paperia.

Muist. Mutta jos mertomasanat иси<е.»и, ч'В'гв, luin, (какт, käytetään hai»
mentmin) omat täytettynä, niin asetetaan määräysfanat fantaan siaan pääfanan iansfa,
esim. свипёп'ь Tn<KÖ.ie nénce.iH lyijy on rasfaampi tuin fupari; Uralia теп-
.i-ie ?occin, Ilaalia on lämpimämpi Wenäjänmaata.

6. Wuosiluku, kuukaus ja päimä pannaan kysymyksellä: milton,
mihin aikaan? omantoon, esim. десятяго (сентября тысяиа восешь-
сбть трйдпать пятаго года, IN.nes р. syyskuuta 1335.

Muist. 1. Woipi ntyös fanoa wuosilukua ja päiwää siten, etta muosilu-
fu pannaan esintöön в-ь:п fanssa, ja muut omantoon, eli wuosiluku ja kuu-
laus omantoon ja päimä lohdantoon вьт fanssa, esim. богданбвичь роди.,-
ся вь 1743:»iT, году, декабри 23:r0 дни, а скончался 1892:го года в°в 6:ой доиь
январи, Bogdattowitsch syntyi 23 P. joulufuuta wuonna 1743 ja tuoli 6 p. tammi»
fuuta 1802.

Muist. 2. Wu«siluku ja kuulaus, ilman päiwättä, woiwat myös olla esin-
nössä въ:п kanssa, esim. Санктпетербургъ оснбванъ въ 1703:мъ году, Pietari
(kaupunki) perustettiin wuonna 1703; онъ npiixa.ix въ Мертв м*сяц-ь, hän tuli
maaliskuussa.

6. Laatusanat: достоинъ, ansaitsewa, пблонъ, täysi (ei tawalli-
sessa merkityksessä) ja чуждъ, wieras, outo, sekä näistä johdatetut tehdiköt
(katso edelläpäin Om. siw. 98) ottawat määräyssanan omantoon, esim. герой
достоинъ славы, sankari on ansaitsewa arwoa; комната полна людей и
крику, suoja on täynä rahwasta ja rähinää.

Muist. Laatusana п6.!онт,, täysi (tamallisessa merfityfsessä) maatii keinontoo,
fuin sanotaan, että täyttää jotafuta reunojansa myöten, esim. ушатъ по.юн'ь водою,
saawl on täynnä mettä; кошелё'къ погонь д«иьга»lи, fuffaro on rahaa täynnä.

L. Esisanain kanssa.
Ne esisanat, jotta waatiwat omantoa, omat ebelläpäin mainitut (kat-

jo §. 64.) Niistä on merkittämä:
Että eroitus esisanain »värillä изь, отъ ja сь, -sta, -stä, lta, -Itä, on

je, että изъ raertitjee liitettä joutuu sisästä, отъ — liitettä rajalta eli
paikasta, josta matka ottaa alkunsa, ja сь — liitettä jonkun päästä
eli pinnalta, esim. Израильтяне вышли изъ Lrnnra, Israelilaiset laksiivät
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illattaan Elyptistä; отъ Москвы до Петербурга, Hiostuivasta Pieta-
riin; у-паль со стола, hän putosi pöybältä.

Muist. Kuin fysymys on ajasta, merfitfemät отъ ja съ sitä famaa, ja сть
mastaa до:lа, съ — по, до, naita, asti, esim. отъ сотворснlя iitpa до нашихъ

maailman luomifesta meidän aitoihin asti; съ пёрваго числа по десятое,
ensintäifesta päimästä fymmenenteen asti; съ утра до вечера, aamusta iltaan asti;
со дни на день состояи!е его поправляется, päiwä päiwältä parantuu hänen tilansa.

2. Annanto.
L. Esisanatta.

Esifanatta täytetään annanto:
1. Uloskohtaisissa tehbitöisfä pannaan annantoon fe sana, jota

näyttää, kelle eli mille jotakuta annetaan, esim. онъ бтдалъ шне книг)',
hän antoi minulle kirjan;, я показалъ картина своей сестра, minä näy-
tin kuwataulua sisarelleni.

2. Uloskohtaisissa tehbitöissä pannaan ne sanat, jotta osoittawat
oliota, jonka »vahingoksi eli hyöbyksi joku tapahtuu (oliollinen tohbe), an-
nantoon, mutta asiallinen tohbe on tohbannosja, esim. уступи-
ла koccin шнбг!и ббласти, Ruotsi jätti Venäjälle monta maatuntaa;

добро б'вднышь .иодишъ, tee löyhille hywää.
3. Muutamani niinhywin olokohtaisten, kvin uloskohtaisten teh-

biltöin jälestä on tautaijempi tohbe armarmossa, waitta warsinainen
eli asiallinen tohbe joto poisheitetään eli janotaan jollatulla toisella ta-
ivalla tum tohbannolla. Sellaiset tehbitöt mertitsewät: mahinkoa eli
hyötyä, pahuutta ja wihaa, myönnytystä eli maastaansanomis-
ta, käskyä eli kieltoa, humitusta eli hannia, apua eri estetta,
uskollisuutta, kunnioitusta, yhtäläisyyttä j. m. ra. ja omat:
велеть, käskeä
внимать, warota
возбранять, kieltää
возвещать, ilmoittaa
воздавать, antaa takasinвозражать, wastata
воспрещать, kieltää, ewätä
вредать, Vahingoittaa
верить, uskoa, luottaa 1)
грозить, uhata
грубить, olla törkeä j.kuta kohtaan
дакать, myönnyttää
доброжелательствовать, suosia

доверять, Uskoa, luottaa j.kuhun
дозволять, luwata
докучать, kyllästyttää
досаждать, suututtaa
завидовать, kadehtia
завещать, tehdä testamentti
изменять, pettää
ласкать ) ~ , ~c liekarellaльстить J
мирволить, turmella (lapsia)
мстить, kostaa
мвшать, hämmentää
аадосадить, äfä^ttää.

l) Kuin в«рить merfitsee: uskoa j.tun Päälle, ottaa se въ:п ja kohbannon
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надоедать, ikäWöittää
намекать, antaa älytä
напоашнать, muistuttaa
наушничать, kieliä, kieltä lantaa
недовърять,■ci uskoa
ответствовать il wastataотвечать I
отказать, ewätä, kieltää
отмщать, kostaa
отплачивать, palkita
перечить, estää
пoблажåтьs pitää weltosti
подражать, matkittaa, jälitellä
подсидеть, pettää sukkelasti
покорствовать, nöyristyä, totella
помогать, auttaa
послаблять, antaa perää
пособлять, auttaa
поспешествовать, auttaa
потакать, myönnyttää

похл-вбствовать, liukastella
прекословить, sanoa wasten
препятствовать, estää
претить, uhata, kieltää
приличествовать, sopia, kelwata
принадлежать, kuulua j.kuhun2)
присягать, wannoa
раболепствовать, olla orjallinen
салютовать, terwehtiä, ampua ter-

weisiksi
светить, walistaa
служить, palwella
следовать, seurata 3)
советовать, neuwoa
соревновать, kilwata
способствовать, auttaa
стужать, waiwata, rasittaa
угождать, miellyttää, hywittää
удовлетворять, tyydyttää. Palkita 4)
удружить, olla ystäwällinen, auttaa

потворствовать, hemmoitella усердствовать, harrastaa,olla ahkera.
2) Принадлежать ottaa къ:п ja annannon, kuin se merkitsee: luulua j.

fuhun (niinfuin osa johonfuhun fofonaiseen).
3) ottaa за ja keinonnon, tuin fe merfitsee: seurata jtfuta

(ruumiillisesti).
4) удовлетворять maatii annantoa, tuin fohde merfitfee foppaletta eli aja»

tufsellista esineitä, mutta kohd antoa, tuin fohde on olio.
4. Annannon ottaivat wielä ne tehbitöt, jotta owat yhbistetyl esi-

sanoilla: подь, предь, нрбтивь, со, määräsanalla благо ja januttaalla
преко, esim. подлежать, olla wallan alla; благотворить, tehbä hywää;
предшествовать, fäybä ebellä; протнву стать, jeijoa wastaan; сод'вн-
ствовать, tehbä apua.

5. Seuraawaiset keskikohtaiset ja yhteiset tehdiköt ottawat an-
nannon:
годиться, kelwata (cli на что)
дивиться, kummeksiaжаловаться, walittaa (cli на что)
казаться, näkyä (cli чфмъ)
кланяться, terwehtiä
клясться, »onnea, wakuuttaa (eli

ч*лъ)

шолйться, rutoilla (eli о иешъ)
нравиться, miellyttää, tellvata (eli

иешъ)
обещаться, luwata
повиноваться, totella, antautua
подвергаться, heittäitä Maltaan
поклоняться, terwehtiä
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покоряться, antautua wallan alle
полюбйтьси, miellyttää
предаваться, antautua
противиться, wastustelta
радоваться, iloita (eli о иешъ)

6. Dlokohtaiset ja yhteiset
ottaivat annannon. Sellaiset owat:
видится, näkyy
задолжаль, »velastui
кажется, nätyy
нравится, telpaa
подббится, on yhbennätöinen

сдаваться, antautua
спаяться, nauraa (eli падь иешъ)
удивляться, ihmetellä
улыбаться, muhoilla.

tehbitöt, tuin ne täytetään 3 oliossa
понадобится, tarwitfeeпринимается, tuntuu yhteen liituun
слуиается, tapahtuu
слышится, tuutuu.

?. Oliottomat tehbitöt täytetään annannon fansfa:весело, on lysti
довл'веть, riittää
должно, pitää, täytyy
есть, on, löytyy
жаль, on tvalitettatoa
легкб, on felvyt
льзя 1
можно f °« mahdollista
надлежать, pitää, tulee

першить, hataroittaa
подобаеть, telpaa
пбшннтся, johtuu mieleen
спится, nukuttaa
стыдно, häwettää
скуино, on ikäwä
трудно, on waitea
хворается, on tituivainen
хбиется, haluttaa.

8. Tehbitölliset nimisanat, laatusanat, ja määräsanat, joh-
batetut sellaisista tehbitöistä, jotta maatilvat annantoa, täytetään annan-
non tanssa (tatso ebelläpäin Z. ЮO. 1. 1 Muist. 2. d), esim. присяга ln-
сударю въ верности, nstollisuuben wala hallilsialle; соответственный
назиаиён!ю, raääräystänjä wastaawa; ты радь гостяшь, sinä olet iloi-
nen »vieraistasi; онъ дброгь шоешу сёрдпу, hän on tallis fybäraraelleni.

9. Muutaraain huubantofanain jälestä, niintuin: гбре, бЪда, увы,
ахти, woi, ah! seuraa annanto, esim. гбре вашь, moi teitä'

L. Esisanain kanssa.
Annantoa waatiwat esisanat: кь, tykö, -lle; вопреки, wastoin;

по, pitkin, rankaan, jälteen, siitä, fentähben, terrassaan.- No täytetään:
1. Kuin tysyrays on: pitkin j.tnn pintaa, esim. гулять пб полю,

talvella tebolla; зншбю д'вти катаютси пб льду, taimella lastelval lap-
jet lintua jäällä; птипы летають по воздуху, linnut lentäwät ilmassa;
шы npiLxa.iH но ноитовбй дороге, me tulimme postitietä myöten.
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2. Kuin tahdotaan merkitä, että joku tapahtuu jonkun mukaan, eli
jonkun jälkeen, esim. поступать по приказание, по законапгь, по
совести, tehdä käskyn, lain, omantunnon jälkeen; выбирать товаръ по
величине, по цвету, по доброт*, walita tawara suuruuden, wärin,
hywyyden jälkeen.

3. Kuin näytetään useammalle eri«esineelle heibän paittanfa, ejim.
СВЛН но шесгашъ, he istuiwat paitoillenja; пёин устроены по углашь
кбшнать, uunit owat tehtynä huoneitten nurttain mutaan.

4. Kuin tyjyessä aitaa osoitetaan, että jotu tapahtuu Mississä ajan-
lvaihteisja, esim. но утрашъ, aamuisilla; но воскресён!яшъ, pyhäpäiwinä.

5. Kuin lysyessä paljoutta (Kvantitet) osoitetaan, että fe sama jaetaan
yhben suuruisiin osiin, esim. продавать по «.унташъ, myybä nauloittain;
лить по капл'в, taataa pisaroittain; онъ даль каждошу по рублю,
hän antoi jotahijelle ruplan.

Muist. 1. Lasfusanat: два, три, четыре, jäämät miimemainitussa tapaufsessa
nom jälestä muuttumattomiisi, esim. идутъ по два въ рядъ, he fäymät fafsi rinnat-
tain; въ каждой карств сидело по четыре гостя, fussafin waunussa istui neljä
»vierasta.

Muist. 2. Ä, ты, онъ ja кто ei millonfaan täytetä atmannossa esisanalla no,
»raan sen asemessa täytetään esintö, esim. бсрегъ крутъ, по нс«ъ трудно всходитъ,
ranta on jyrftä, sitä myöten on maifea nousta.

3. Kohbanto.
Estsanatta.

Esifanatta käytetään kohbantoa:
1. Kohteena (tatfo §. 101. I. 1).
2. Kyfyesfä aitaa täytetään tohbantoa silloin, tuin toimitus lestää

lvissin ajan pituuben alusta loppuun asti ja lvastalaan tyjymytjeen: tnin-
ta kauan? ejim. спалъ всю поив, hän matafi toto yön; жиль шинуту,
hän eli yhben minuutin; служиль сброкъ летъ, hän palweli neljätym-
mentä wuotta.

Muist. Jos fieltosaua не on tehbifön edellä, niin seuraa omanto, esim. ne
»IИЛЪ ни нииуть!, hän ei elänyt yhtään minuuttia.

L. Esisanain kanssa.
Esisanat, jolla waatiwat tohbantoa, oivat: про, -sta, -siä; ирезь,

tantta, yli; сквозь, lätvitje; — за, ebestä, taatje; подь, alle; предь,
eteen; — въ, j.tuhun; на, He; o eli объ, wasten; — сь, со, yhben
totonen; — no, j.tuhun asti.

Näistä on täsfä mertittäwä, että:
1. Lb, во, j.tuhun, täytetään:
a) Kuin liite tapahtuu j.tun sijaan, tyjyen: minne? esim. кашель
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ynä.ib въ вбду, kiwi putosi weteen; рт>кн впадаютъ въ шоре, joet рп-
toatvat mereen.

b) Kvin osoitetaan jonkun tapahtumisen aikaa, kysyen: millon, mi-
hin aikaan? esim. въ воскресеше, sunnuntaina; Li, праздникъ, PYhä«
nä; въ полночь, puoli-yönä; въ часъ по полудни, kello yksi jälestä
puolen päiwän; «i. срокъ, määrättynä aikana; въ это вреаш, »i, ту
пору, siihen aikaan; въ царствоваше, hallituksen aikana; 0111. дремалъ
во всё засадаше, hän torkkui koko istunnon ajan.

Eroaw. Sanoista: день, ночь, утро, вечеръ, весна, л*то, осень, зима,
katso leinonnossa; sanoista: часъ, м*сяцъ, годъ ja неделя, katso esinnLssä.

о) Kuin osoitetaan tappaleitten joutkoa, määrää, mittaa ja
hintaa, ejim. дошъ въ три зтажа, kolmenkertainen huone; сукиб въ
сброкь рублей аршйнь werka neljään kymmeneen ruplaan ars sina; кб-
локоль в'всошь вь тысяиу нудь, tuhannen puudan painawa kello.

2. За, ebestä, taakse, käytetään:
a) Kuin puhutaan liitteestä joutuu taafje, tysyen: minne? esim.

сблнпе скрылось за туиу, aurinto meni piiloon pillven taatse; ъхать
за Гранину, raattustaa yli (toiselle puolelle) rajan.

b) Tehbilköin jälestä, jotta mertitjelvät : puottustusta, palkin-
toa, rangaistusta, maksua, j. n. e. esim. наказать за проступокь,
rangaista hairanlsesta; тебя хвалить за прилежанlе, но бранять за
неопрятность, sinua liitetään ahteruubesta, mutta torutaan siiwottorauu-
besta; ушерёть за отёиество, tuolla isänmaan ebestä; платить за pa-
боту, matsaa työstä; дошъ прбдапь за тысяиу рублей, huone on myy-
ty tuhannesta ruplasta.

La, -lle, täytetään:
a) Kuin tysymys on liitteestä joutuu pinnalle, eli fenbulle, tysyen:

minne? esim. я пойду на рынокъ, minä menen tauppatorille; итти,
сЪсть, лень на шъ-сто, mennä, istuita, täybä pittällensä paitalle; обра-
тйться на восгбкъ, западь, täännäitä itään, länteen päin.

Muist. Samoin sanotaan: лечь на спину, на бокъ, на брюхо, fäydä fe»
lällenfä, fylellenfä, mahallenfa; пасть на колени, langeta Polwillenfa; итти наработу,
сиотръ, mennä työhön, falfelmuffeen.

d) Tehbiftöin jälestä, jolla mertitselvät: tuottamusta, mihaa,
harmia, kiusaa, inhoa, malitusta, suostumusta, sopimattomuut-
ta, j. n. е., ejim. надеюсь на Löra, minä luotan Jumalaan; не дблж-
по полагаться на сиасп'е, ei pibä luottaita onneen; не жалуйся на то-
варипдей, elä taipaa tumppaneiji päälle; согласись на шою просьбу,
suostu minun anomutseeni.

с) Kysyen: kuinka paljon ebestä? ja kuinka kauaksi? masta-
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taan nallia lohbannossa, esim. купиль хл'вба на тысииу рублей, hän
osti riistaa tuhannen ruplan ebestä; онъ отпущепь на годь, hän on
mirasta »vapautettu tvnobetsi; звать гостей на веиеръ, tutsua mieraita
illatsi.

4. Keinonto.
A. Esisanatta.

Esisanatta täytetään keinonto:
1. Kvin nimitetään se kappale, jota on toiraitutselle aseeksi eri kei-

noksi ja kaluksi, esim. пишу пербшъ, tirjoitan pannalla; рыбы дышать
не лёгкншн, а жабраши, talat hentittäwät ci teuhtoilla, mutta tibutsilla;
гордиться породою, ylpeillä sumustansa; сей богаиь разорился игрою,
tama ritas hämitti itsensä pelillä; шбюсь водою, minä peseitsen me-
bellä.

2. Wastatohtaisilla tehbitöillä on sen esineen nimitys, jota toimi-
tulsen mattaansaattaa, leinonnossa, tysyen: kelta? esim. письшб пйса-
но шнбю, tirja on minun tirjoittamani; Петербурга пострбень Ile-
трбшъ Le.iHKHHb, Pietari (taupunli) on ratennettu Pietari Suurelta.

Muist. Sellaifen wastatohtaifen lauseen woipi muuttaa nlosfohtaiseffi siten,
että alus tehdäit fohteefsi, mastafohtainen tehdiffö ulosfohtaisefsi ja feinonto alufsefsi
nimennössa, esim. и писалъ письмо, minä firjoitin firjeen. Ia wastoinpäin woipi
laufeen: я получилъ деньги afemesfa, fanoa: «ною получснь! деньги, millä olen
faanut rahoja.

3. Nimisanat, merkitsewäiset jonkun esineen osia eli kokoja (di-
mensioner), jotka näyttäwät itsensä kunnollisiksi jollakulla omaisuudella, ar*
wolla, määrällä, mitalla j.n., pannaan keinontoon, esim. онъ бл-вденъ
лицёпгь, высонъ рбстомъ n широкъ плечами, hän on kalwea kaswoil-
tansa, suuri kaswultansa ja leweä hartioiltansa; добръ душёю, hywäsy-
dämmillen; рбдомъ Датчанинъ и верою Хриспанинъ, sukuperältä Tans-
kalainen ja friettn uskoinen; лотъ, painolta luoti; доска тол-
щиною въ палецъ, sormen paksuinen lauta.

4. Uloskohtaiset tehbitöt, jotta merkitjeivät: nimittää, kutsua
j.kuksi, löytää, pitää j.kuna, katsoa j.kuksi, tunnustaa, tehbä
j.kukfi, näyttäitä, ottamat, paitsi tohbantoa, joka ojoittaa oliota, kei-
nonnon, jota näyttää, tninta jotu tutjutaan, löybetään j. n. e, Sellaiset
tehbitöt oivat:
звать
именовать 1 kutsuaназывать
находить, I'6Ща
почитать, katsoi j.kuksi

признавать, tunnustaa
нринншать fatsoa j.tulsi
провозглашать, julistaa
прозывать, tutjua nimeltä
родить, synnyttää



108

сделать, tehdäсоздать, tehdä
сотворить, luoda, tehdä

считать, pitää j.tuna, lastea liitua
учинить, tehbä.

6. Kesti- ja »vastakohtaiset tehbiköt, syntyneet äsken mainituista
iiloskohtaisista tehbiköistä, täytetään keinonnolla, esim. онъ сдълался
учёнымь, hän tuli oppineeksi; онъ почитается гербешъ, hän pibetään
sankarina.

6. Seuraamaiset olokohtaiset tehbitöt: быть, olla; стать, стано-
виться, tulla j.tulsi; пребывать, оставаться, jääbä j.tulsi; казаться, nätyä
ja слыть, pibettää j.tUna, ottamat keinonnon, ejim. зто дело кажется
важнышъ, tämä asia näyttää oleman tärteä; пребываю твоишъ другошъ,
minä olen Ystämäsi.

Muist. Jos быть feuraa oliollisia tehdiköitä, niin ottaa fe keinonnon, paitsi
>lory, ivoin, ja дблжеиъ, minun täytyy, jotfa täytetään nimenuöllä, esim. старайся
быть полёзпынъ, foe olla hyödyllinen; надеюсь быть готбвыиъ, minä toiwon
olewani walmis; они должны быть готовы, heidän täytyy olla malmiit; ты utu-

«ccntb быть спокбенъ, sinä woit olla rauhassa.
7. Nimisanat, johbatetut sellaisista tehbitöistä, jotta waatiwat tei-

nontoa, täytetään keinonnolla (tatso ebelläpäin §. Юl. 3-), esim. no-
жёртвованlе жнзнпо, elämän iihraaminen; управление делашн, asiain
hoito.

8. Wuoben aikain nimet: весна, tewät; лъто, tesä; осень, syfsy;
зима, talwi, ja muorokauben ofat: день, päiwä; ночь, yö; утро, aamu;
вечерь, ehtoo, seisoivat, luin ne käytetään määräsanoina, ilman määräys-
sanoitta, leinonnossa, esim. днёшь надобно работать, вёчерошь от-
дыхать и ночью спать, päiwällä pitää tehbä työtä, iltasella lewätä ja
yöllä maata.

Muist. Mutta sitä wastaan sanotaan: сего дни, tänä päiwänä; въ прошлую
осень, menneenä syfsynä; въ три часа по полудни, fello folme jälestä puolenpäiwän.

L. Esisanain kanssa.
Ne esisanat, jotta waatiwat keinontoa, owat: падь, päällä; шёжду.

wälisfä; за, tähben, tatana, toijella puolella, ultona, jälestä; подь, alla;
предь, ebesjä; сь, tansja. Näistä on läsjä mertittäwä:

1. 3a, takana, toisella puolella, ebestä, tähben, jälestä,
täytetään:

a) Kuin osoitetaan oloa eli liitettä joutuu esineen takana, tysyen:
missä? деревня лежйть за горами, tylä on mätien tatana.

d) Kuin näytetään, että tapahtumisella on jotu este eli haitta, esim.
за игушошъ ничего не слышно, rähinän tähben ei tuule mitään; за бо-
лезши» осталси дбша, jairailben tähben jäi hän totiin; за нишъ однншь
остановка, hänen tähtensä Ytsinään on iviilvytys.
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с) Kvin osoitetaan, etta joku ejine seuraa toista esinettä aivaruu-
besja, eri jotu toimitus seuraa toista toimitusta ajassa, esim. ступай за
шнбю, tule perästäni; за каретою едутъ верховые, waunuin jälestä aja-
ivat ratsastajat; ударь за ударошь слышень, lyömä fuuluu lyömän
perästä.

a) Kuin osoitetaan liite niintuin hakemaan j.tuta, ejim. пошли за
хлебошъ, lähetä leiwän perään; поехаль за товараши, hän reisiisi ta-
waroita hakemaan.

3. Надь, päällä, yläpuolella; подь, alla, alapuolella; né-
редъ, предь, ebessä, merkitsewät joko oloa eli liikettä joutuu esineen
yläpuolella, alapuolella eli ebessä, tyjyen: missä? орёль парить падь
сизышь бблакошь, totta leijaa yläpuolella miistansinistä pilweä; стоять
подь открытышъ нёбошь, seisoa paljaan ilman alla; пёредъ пёриовыо
находится площадь, tirton ebessä on tori.

3. (!ъ, kanssa, täytetään:
a) Kuin näytetään, että kaksi eli useampi esinettä on yhdessä, esim. я

зд-ёсь ei, товарищеэгь, minä olen täällä kumppanilleni; сделать что
съ охотою, удовольстшемъ 11 прилежатемъ, tehdä jotakuta halulla,
mielellä ja ahkeruudella.

o) Ulostohtaisten ja keskikohtaisten tehbittöin jälestä, jotta mer-
litsewät tapahtumista tahbeu eli useamman esineen »välillä, esim. ?йшляие
долго воева.гн сь Ruomalaiset sotimat lanan Kartago-
laisten tanssa; снбрить сь <I!ишебношъ, Antti riitelee Simon tanssa.

5. Esintö.
Esintöä, jota ei millontaan täytetä ejijanatta, maatiwat seuraawoi-

fet esifanat: при, luona, simulla, läsnä; въ, -ssa, -ssä; на, -lla,
-llä; o eli объ, -sta, -stä; но, jälkeen, jälestä. Näistä on mertittäwä:

1. Lb, -ssa, -ssä, käytetään:
a) Kuin osoitetaan tapahtumista eri olemista joulun sisässä, ty-

syen: missä? рыбы плавають вь водъ, talat uimat mebessä; въ вашей
книге шнбго хорбшаго, teibän tirjasjanne on paljon hywää; хранить
вь пашятн, pitää mielessä; быть вь радости, вь печали, въ сомн'в-
Hill, olla iloinen (ilossa), suritinen (surussa), epäilyksessä.

b) Kysyen: millon, mihin aikaan? seisoo: 1. чась, tunti, въ:п
kanssa esinnössä, luin siihen on yhdistetty järjellinen lastujana, maan muu-
toin въ:п tansja kohbannossa, esim. вь десятомь часу, tyraraenente-
nä tuntina; вь два часа, letto talsi; вь свободный чась, mapaana hei-
tenä. 2. Sana: число, päilvä, täytetään ainoastaan raonitossa вь:п ja
esinnön tansja, mutta Ytsitösfä omannon tansja esisanatta, ejim. въ пёр-
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выхъ чйслахъ Мая, toukokuun enstmäifinä paitoina'; перваго числа Iio-
n», 1 p. kescttuuta. 3. Sana ickÄyi., kuulaus, käytetään въ-.n kanssa
esinnössä, esim. въ Марта мАсяцъ, maaliskuussa. 4. Sanat: годъ, wuo-
si, в*къ ja стол4тlе, wuofisata, pannaan esintöön въ:п kanssa, silloin,
kvin ne owat yhdistetyt järjellisiin laskusanoihin, esim. 11, вътътпетъ
1864:»гь году, nykyisenä wuotena 1864; въ девятнадцатомъ стол'Ьтш,
yhdeksännellätoista Vuosisadalla.

Muist. Mutta jos fysymys on wuosiluwusta, käytetään myösfin omantoa (tat-
so ebelläpäin omannosta. H. 5).

2. Ha, -lla, -llä, täytetään:
a) Kuin sanotaan, että joku on eli tapahtuu jonkun pinnalla, eli

tienoilla, kysyen: missä? esim. книга лежйтъ на стол-в, kirja on pöy-
dällä; мы живёагъ на север*, mc asumme на неб* звезды,
taiwaalla on tähtiä.

Muist. Samoin myös sanotaan: лежать на боку, на спине, на бри»*,
loikoa kupeellansa, selällänsä, mahallansa; стоять на ногахъ, на колъняхъ, seisoa ja»
loillansa, polwNansa; ходить на цьшочкахъ, пбльзать на четверенькахъ, käydä
waipaisilla, ryömiä nelin jaloin.

b) Kuin tyfyesfä aikaa ofoitetaan, että jotu tapahtuu raoniain päi-
wäin tuluesfa, esim. на сихъ дняхъ, näinä päiwinä; на прошлой, на
будущей неделе, menneellä, nousemalla wiitolla; на праздникахь, pyhinä.

3. Но, jälestä, jälkeen, käytetään silloin, tuin osoitetaan, että jotu
tapahtuu sitten tuin jotu toinen toimitus on ennen tapahtunut, esim. no
рождестве Хрнстбве, Kristulsen syntymän jälleen; по сшёргн, luoleman
jälteen; по иснолиёш'и того, jen täyttämisen jälestä.

Muist. 110 esinnön tansfa ei oifeestaan Pitäisi millonfaan täytettämän muisfa,
tuin tehdiföllisisfä nimisanoissa, maiffa lohta fellaisia laufeita löytyy, niinfuin: по
густ-в Ilccapß парствовалъ т/цвсрlй, Keifari Auguswffen jälestä hallitsi Tiberins;
сыиъ по HHiinie, poila peri tilan ifän perästä; носить трауръ
по родитсляхъ, olla huolessa wanhempainfa jälestä.

§. 103. Muistutuksia muutamain tehdikköin
waatimuksesta (rektion).

1. Muutamat esisanoilla yhbistetyt tehbiköt, antaatfenfa enemmän woi-
inaa esifanan raertitytfelle, ottamat faraan esisanan nimisanan ebelle. Tämä
tapahtuu silloin, luin esisana ei muuta enempi tehbitön mertitystä, tuin että
esisanan mertitys pannaan tehbitön mertitytseen. — Mutta jos esisana mer-
litjee toimituksen alina, jatkoa eli päättymistä, niin ei tarivitfe fama esisana,
johon tehbittö on yhbistetty, sitä seurata, esim. игралъ на «злёйт'в, hän
soitti huilua; заигралъ па «лёнтъ, hän alotti soittaa huilua; отнгралъ
на Флейте, hän herkesi soittamasta huilua. Esisanat, jotta yhbistetään
tehoilkoon ja monisteillaan nimisanan ebellä owat:
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в, во . . . . вь, esim. войти вь дошъ, astua hnoneesen.
до до, n . доехать до реки, mattustaa joellen asti.
за за, » заплатить за хлЪбъ, matsaa leimasta.
изъ, изо . . изъ, n извлечь изъ книги, uloswetää tirsasta.
на на, » навьючить на лошадь, tuormittaa hewoista.
падь .... надъ, « надсшатривать надъ детьшп, pitää silmällä

lapsia.
от, ото . . . отъ, » оторвать отъ работы, temmata työstä.
с съ, » скинуть сь себя, wistata päällänsä.

2. Toiset tehbitöt waatiwat toisia esisanoja määräyssanan ebelle, tuin
niitä, joihin he itse omat yhdistetyt. Sellaiset esisanat omat:
воз, взо, вз . . па, » взойти па гору, nousta mäelle.
вы изъ, » выйти изъ кбшнаты, mennä ulos tamraarista.
пере, пре . черезь, n перейттп чёрезъ реку, mennä yli joen.
при кь, » приттй къ другу, tulla ystämän luotse.
про сквозь, n пройггн сквозь огонь, mennä tulen lälvilse.
пронз .... отъ, » происходить отъ болезни, saaba alkunsa

taubista.
раз па, » разрезать на части, teilata osiin.

Muist. Molemmisfanyt mainitttisfa tapanfsisfa löytyy muutamia eroamaifuuffiafin.
3. Muutamat tehbitöt käytetään omalla taivaltansa. Sellaiset omat:
варить ja жаловать, lahjoittaa, ottamat joto olion annantoon ja

asian tohdantoon, eli olion tohbantoon ja asian teinontoon, ejim. онъ по-
дарйль брату лбшадь, hän lahjoitti meljelte helvoifen; оиь пожаловалъ
шен/i дёныашп, hän lahjoitti minulle rahoja.

AleniiTbCH, naiba, пошблв!lть, сватать, tihlata (miehistä) ja выйти,
mennä naimiseen (naisista) täytetään, ebettinen na:lla esinnössä, ja jätti-
mainen 3a:lla tohdannosja, esim. шой брать сватался, женился на вдове,
meljeni losioi, nai lesken; она вышла за нашего соседа, hän meni nai-
miseen naapurimme fanssa.касаться ottaa merfinnössä: koskea, lamata, omannon, mutta
mertinnössä : tulla, kuulua, до ja omannon, ejim. одна лиши каса-
ется другой вь одной точке, ylsi miiiva tapaa toista lviiwaa yhbesfä
pisteessä; что до шеня касается, mitä minuun tulee.

Принадлежать ottaa mertinnössä: omistaa, annannon, mntca mer-
tinnössä: kuulua johonkuhun (niinkuin oja johonkuhun kokonaiseen), къ:п
ja annannon, esim. книга прннадлежнть шне, kirja kuuluu minulle;
часть kocciu принадлежйтъ къ oja Venäjänmaata kuuluu Aasiaan.

Ироизвёсгь, повысить, пожаловать, korottaa, постричь, mihtiä
muntitsi, täytetään въ:п tansja raoniton tohbannossa, jota sia tässä tapant-
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fesfa on yhbenlainen niraennön tansfa, esim. его пожаловали вь оФн-

пёры, hän lorotettiin upsieritsi, fe on. upsierin arwoon; постричь вь шо-
näxn, wihtiä rauntitsi, fe on, muniin säätyyn.

Muist. Että fohdauto täsfä tapauffesfa on yhdenlainen nimennön fansfa (oman-
non afemesfa) Mlee siitä, että ne sanat, ajolla meifitse»v»it ihmisiä, niinfuin: upsieria,
majuoria, tenraalia, Pappia, y. m. otteestaan ajatellaan merfitsewän fäächjä, wirfoja,
arwollifuufsia, wirfa-arwoja, joihin mennään. Sillä lamoin täytettyinä monikossa otta-
mat ne fofousfanain merfinnön. Korottaa majuoriffi ei merfitfe muuta tuin että loro-
tetaan majttorin armoon eli armollifuuteen. Ei wihitä papifsi, mutta papisfäätyytt eli
popismirfaan. Tästä felittäiffepi eroitus (lauseitten Malilla: она вышла за ny»iT, (ei
нужа), hän meni naimifeen, fe on, meni awiofäätyyn, ja она вышла за .iiocrö брата
(ei «ой братъ), hän meni naimifeen meljeni tansfa (fe on, »vissin ihmifen fansfa).
Muisfafin tapaufsisfa, tuin puhe on, että mennä johonfuhun säätyyn eli ihmisten seu-
raan, jääpi fohdauto nimennön fanssa yhdenlaiseffi; esim. звать въ гости, futstta wie-
raifsi; записаться въ куппы, firjoittaita fanppamiehefsi; отдать въ солдаты, an-
taa sotamiehefsi; выйти въ люди, tulla arwoon; призвать во свидетели, futstta
wieraafsimiehefsi; попасть въ дураки, pitää hupsuna.

обучать, opettaa, ottaivat olion tohbantoon ja asian annan-
toon, esim. я учу сестру грашшатике, minä opetan sisarelleni tieli-oppia.

Mvist. Учиться jo обучаться ottawat samoin asian annantocn, esim. «ui.
учится языкамъ, l>än lukee kieliä.

III. Luokka.
Oppi useamman lauseen keskinäisestä suhteesta.

Johdatus.
§. 104. Oppi useamman lauseen keskinäisestä suhteesta näyt-

tää, minkälaisessa suhteessa paljaat lauseet owat toinen toiseensa silloin, tuin
ne teteivät vhbistetyn lauseen. Ihbistetyt lauseet owat: 1. Lyhennetyt
(сокрапдёниыя пред.!.), tuin joto useampi alus yhdistetään yhteen raainee-
sen, eli useampi maine pannaan yhteen alutseen. 2. Olleestansa phbis*
tetyt (собственно сложный предл.), tuin fatsi eli useampi lausetta on
yhbistetty tesfenänsä. Otteestansa yhbistetyistä lauseista tutsutaan se lause,
jota ci ole joutuu toijen lauseen mallassa, waan »vapaasti ilmoittaa ajatut-
sen, päälauseeksi (главное предложена), ja ne laujeet, jotta selittämät
joutuu ojan päälauseesta, luisutaan syrjälauseiksi (придаточный пред-
ложёшя), esim. шой другь, котбраго вы знаете, уехалъ вь Москву,
ystäwäni, jonta turmette, reijuji Mostuwaan. Tassa on: ystäwäni rei-
susi Mostumaan päälause, ja: jonka tunnette, jyrjälanje. Ihbistet-
tyin laufeitten yhbistys woipi olla tasan-yhbistämäinen (coordinerande),
tuin turapanentin lause on mapaa eitä seiso mallanalaifuuben suhteessa jo-
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hontuhun toiseen lanseesen, eli alistamainen (BHbordineratide), luin jompi-
kumpi lauseista tuutun toiseen, eli seisoo mallanalaisiiuben suhteessa toiseen
lanseesen. Tästä syystä luisutaan lauseet: tasan-yhbistetyitsi (сочи-
няешыя предл.) ja alistetuiksi (подчнняешыя предл.).

1:nen Luku.
Lyhennetyistä lauseista.

Z. 105. Lauseet lyhennetään siten: a) että kaksi eli useampi alusta
yhbistetään yhbeltä ainoalla maineella, eli b) että kaksi eli useampi mainetta
pannaan yhteen ja jamaan alukseen.

Ainoastaan tasan-yhbistetyitä laufeita moibaan lyhentää. Tässä on
rauistettalva:

1. Että yksi alus yhbistetään useammalla maineella, esim. ?ншь
былъ велйкь и славенъ (asemessa: ?ншь быль велнкъ, ?ншь быль
славень), Rnomi oli suuri ja luuluija; деревья растугь и зелен'вють,
puut taswawat ja wiheriöitjewät.

2. Useampi alns yhbistetään yhbeltä maineella, jota silloin asete-
taan moniltoon (tatso tz. 98: 2.), esim. сплине и лупа светить, aurinto
ja luu loistalvat (asemessa: сблнпе светить и лупа светить); Iднп,ербнь
и Ilecapb были соврешённиии, Cicero ja Caesar oriwat yhbenaitaiset.

3. Kahbella eli useammalla alutsella ja maineella on yhteinen
yhbytin, ejira. бяшня была велика, а пёрковь шала, torni oli juuri,
mutta tirtlo ori pieni.

4. Useammalla aluksella ja maineella on pf ji ja sama määräys-
sana, esim. Пётръ и Ивань весьша бедны, Pietari ja Juhana owat san-
gen löyhät (asemessa: Пётрь весьша бедень, Иваиъ весьша бедеиь).

6. Useampi lauseen osista woipi olla yht'ailaa lyhennetty, esim.
Москва и Neßb ие всегда были столйпашн koccin, Mostuwa ja Kiewi
eiwät ole aina olleet Wenajänmaan pääfaupunteina (asemessa: Москва не
всегда была стол/ндею kocciii, Illeeb не всегда быль сголипею посети).

Lyhenläissä pitää tartasti tatjottamau, että janat, joita lyhennetään,
asetetaan samaan moniltoon, siaan eli aitaan, tapaan ja olioon, joissa sa-
nain niissä paljaissa lauseissa, jotta owat tulleet lyhennetylji, pitääpi seiso-
man, tuin myös, että ne muutoin täytetään samalla taivalla. Niinnuioboin
ei woi lyhentää seuraawaisia lauseita: корова пасётся на лугу, а овны
пасутся па горе, lehmä syöpi niityllä, mutta lampaat syölvät mäellä, lau-
seiksi: корова пасётся на лугу, а бвпы на горе, lehmä syöpi niityllä,
mutta lampaat mäellä. Ei woi sanoa: онъ напалъ н ушертвйлъ его,
waan pitää sanoman: онъ напалъ на него и ушертвйль его, hän tar-
kasi hänen päällensä ja tappoi hänen.
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2:nen Luku.
Päälauseesta.

tz. 106. Päälauseesta on raertittämä:
1. Katsi päälausetta omat testenänsä tasan-yhbistetyt, ei millon-

taan alistetut, esim. и пишу ппсьшб, а ты читаешь книгу, minä tirjoi-
tan tirjettä, mutta sinä luet tirjaa.

2. Päälauseet yhbistetään yhbistyttäivillä sibefanoilla (сочинитель-
»«e союзы), Sellaiset owat:
а, ja, mutta
впрочемъ, muutoin
да, ja, mutta
же, mutta, taas
за сшаъ] . ~.,-.) sentahdenза темъ|
и, ia
и такъ, siis sentahden
ибо, sillä
или ] f.

•e. \ ekлибо j
наконецъ, wiimeksiнапротевъ, sitä wastcn
ни, ei
ниже, eikä
но, mutta

однако, kuitenkin
отчасти, osittain
посеагь! , ~,,., sentahdenпосему |
потомъ, senjälkeen
потому, sentahden
притбмъ, ilman sitä, wielä
равном-Ерно, samoin
следовательно! . ,r 0,.. i feuraateследственно J
такъ, niin, sillä tawalla
также, myöskin
то, niin
тогда, silloin
т&лько, ainoastansa
частш, osittain.

Wielä seuraawaisct momstelu-sidesanat.
и....и, sekä....että
или....или, jos... taikka
либо....либо, jos....taikka
ни ....ни, ei....eikä

отчасти... .отчасти, osittain... .osittain
то....то, wälista....wälistä
частно....частпо, osittain....osittain.

3. Maine päälauseessa seisoo määrätyssä ajasja eli täskytamassa,
esim. человекь Ъсть, чтобы жить, а не жнвёть, чтобь есть, ihrainen
syöpi, että elää, mutta ei elä, että fyöbä; скажи ешу, чтобь онъ писаль
ко шив почаш,е, sano hänelle, että hän kirjoittaisi minulle useammin.

3:mas Luku.
Syrjälauseista.

tz. 107. Syrjälanseet (придаточный пред.южён!я) owat sen sa-
nan laabun mukaan, jonka ebellä he omat, jeuraawaijet:
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Nimisana tliset (предл. нрндат. супгествнтельныя), jotta owat
päälauseessa nimisanan asemessa, esim. я знаю, что ты здбрбвь, minä
tiebäti, että sinä olet terwe, (что ты здорбвь, asemessa: твоё здоровье,
on nimisanallinen syrjälauje).

2. Laatnsanalliset (нредл. нрндат. прилагательный), jotta owat
päälauseessa laatusanan asemessa, esim. человеке, который вашь нзвъ-
степь, уже' выехаль изъ городу, se ihminen, jola on teille tuttu (joilta
te tunnette), täisi jo taupungista (который вашь пзвестеиъ, asemessa:
известный вашь, tetee laatusanalrijen syrjälanjeen).

3. Määräsanalliset (нредл. обстоягельсгвеllНыя), jotta päälait»
jeeöja owat määräfanan asemessa, ejim. скажи шне, когда aro случится,
jano minulle, raition tämä tapahtuu, (когда aro случится, tarkoittaa toi-
raitulsen aitaa päälauseessa ja on siis raääräsanallinen syrjälauje).

Syrjälauseitten yhbistytjestä päälanjeejen ja testenänjä owat »vaa-
riin otettatvat jeuraawaijet säännöt:

1. Kaksi syrjälausetta woipi keskenänsä sekä tasan-yhdistyä, että
alistua. Tasan-yhdistetyt syrjälauseet yhdistetään' yhdistyttäwillä sidesa-
noilla (katso edeltäpäin), esim. истинно свободный человекъ тотъ,
который, не зная никакого страха, не иэгбя никакнхъ »le.ilmi»,
повинуется только своему разсудку и внемлетъ гласу Провид'Ешя,
totisesti wapaa ihminen on se, joka, tietämättä mitään pelkoa, ilman mi-
tään toitooa { tottelee ainoastaan ymmärrystänsä ja kuulee Jumalan ääntä.

2. N imisanai life t syrjälaujeet alistetaan päälauseen alle sibesanoilla :
что, että; будто, niintuin; ли, -ko? esim. и не зиалъ того, что вы
больны, minä en tietänyt sitä, että te olette fairas; шнбг!е говорить,
будто онь ушёнь, moni päättää, että hän on älyläs.

3. Laatufanalliset syrjälaujeet alistetaan päälauseen alle:
a) Koskemaisilla sianimiltä.
Sääntö koskemaisesta sianimestä fyrjälaujeessa on se, että kos-

kemainen sianimi seuraa päälauseen nimisanaa sumussa ja lu-
mussa, mutta sen sia on tehbitön eli sen suhteen mallassa syr-
jälanjeen toisiin sanoihin, esim. купёпъ, когбраго вы знаете, увхалъ,
kauppias, jonka te tunnette, reijusi pois; Иёсторь, котброшу шы обазаны
драгоп'внныши сведешяшн о древней пашей истбгпн, быль шонахь.
Nestor, jota kohtaan me olemme welwoitetiit kiitollisuuteen talleista tieboista
wanhassa historiassamme, oli muutti.

d) Sentautta, että määrätty tehbittö muutetaan iaatutamutsi, jos»
ja tapautjesfa tostewaista jianimeä ei ulospanna, ejim. человеке, испо.!-

-няюшlЙ своп обязанности, не делаюшдй инкошу зла и стараюшднся
пошогать блйжнешу, заслуживаете ббш,ее уважёше, je ihminen, jota
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täyttää wellvollisuutensa, jota ei tee pahaa telienkään ja jota totee auttaa
lähimmäistänsä, ansaitsee yhteisen arivon.

4. Määräsanaltiset syrjälaujeet alistetaan päälauseen alle:
a.) Sibesanoilla. Sellaiset owat:

буде, jos
будто, juurituin
да, ja
если, jos, tuin
дабы, että, jotta
какъ, niinkuin, kuin
KaKb-To,|mtnfuin
когда, loska, millon
ли, -ko, *Щап
лишь только, tuskin
поелику, koska
пока, koska, kunnes

покуда/ kunnes
почему, mmtätähden
пускай, olkoon
равно какъ, sekä myös
то есть, se on
такъ что, niin että
сколь, niinpaljon
хотя, waikka
что, että
чтобы, että
чтагь, minkä kautta, t), m.

Esim. и пошбгь бы тебе, если бь ты былъ тогб достбииь, minä aut-
taisin sinua, jos sinä olisit sen anfaitfelva; подушай основательно прёж-
де, нежели приступишь къ делу, mieti tarkasti ennenkuin rupeet työhön.

b) Senkautta, että määrätty tehbittö muutetaan rekemistamaksi,
esim. желая жить долго, живи ушереино, jos sinä toiwot kauan elää,
niin elä kohtuullisesti; .гокшапь, толкуя о шудрости, говорйль, что
опь заншствовалъ её у сленпёвъ, kuin Lokman puhui wiisaubesta, sa-
noi hän sen lainanneensa soteilta ihmisiltä.

Muist. Tekemistawan pitää syrjälauseessa malttamattomasti osoittaman toi-
mitusta, jotu päälauseen alus matfaansaattaa, se on, päälauseen alus on alufsena tefe-
mistamallisessa syrjälauseessa, esim. ииюши, запинаясь паукани, ие зиаютъ скуки,
nuorufaiset eiwät tiedä ifäwyydestä mitään, niinfauan tuin he harjoittamat tiedettä.

IV. Luokka.
Oppi sanain ja lauseitten järjestyksestä.

(Käytteen järjestys).
§.108. Oppi sanain järjestyksestä eli sanain juoksusta näyt-

tää: 1. tninta janat jeuraalvat toinen toistansa paljaissa lauseissa ja 2.
tninta lauseet seuraatval toinen toistansa.
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1:nen Luku.
Sanain järjestyksestä paljaissa lauseissa.

§�" Ш9. A. Lause-osain asennosta.
1. Kertomaisissa laufeisfa feifoo ensin alus, sitten yhbytin ja

lviiineifetfi maine; esim. ?ншь былъ славень, Ruomi oli tuulnifa; ле-
ность и праздность (суть) предвестнипы ннш,егы и погибели, lais-
tnus ja joutilaisuus oivat löyhyyben ja fabotutfen ennustajat.

2. Kysymäisissä lauseissa seisoo tysymyssana (sianimi eli määrä-
fana) ensimäifenä, esim. что онъ дълаетъ? mitä hän tetee? онъ что
д'ьлаеть? mitä hän tetee?

Muist. Jos fttmnms tehdään ei fysymäisellä siauimellä eli määräsanalla, maan
loisilla sanoilla, niin pitää sen sanan jälestä, jota fysymyfsessä on tärfein ja jolle niin-
fuin odotetaan mastansta, aina pantaman fysymäiuen sanufas ли, esim. намвренъ ли
бватъ твой купить иашъ домъ? aifoofo weljesi ostaa meidän huoneen? jottfa lau-
seen woipi asettaa seuraawaisesti:

.m бl»атъ твой купить пашъ
братъ ли твой намъренъ kj-пить »Lilli. домъ? weljesilö
твой ли братъ намвренъ купить нашъ домъ? sinunko weljesi
купить ли братъ твой намёренъ нашъ домъ? ostaako
нашъ ли домъ братъ твой нал-Ёренъ кушать? meidänkö
домъ ли нашъ братъ твой на»гЕренъ купить? huoneemmelo

3. Käskemäisissä laufeisfa feifoo tehbittö (eli käskytapa) ensin,
fen jälestä alus ja sitten kohbe, esim. нодай (ты) воды! anna (sinä) »vet-
tä! будь (ты) счастливь! ole (sinä) onnellinen! да пропеетаютъ нау-
ки! tiebe tutoistataan!

Ehdollisissa lauseissa pannaan sanukas бы mieluisemmin jälestä,
mutta дабы, чтобы, että; когда бы, jos, tehdikön edelle, esim. я усп-к!ъ
бы написать, minä ennättäisin firjotttaix; »3,11, надлежало бы кончить
своё д"бло, teidän pitäisi lopettaa työnne.

§. 110. L. Määräyssanain asennosta.
Määräyssanat pitää aselettaman niiben sanain »viereen, joita ne mää-

rääwät. Tässä owat tvaariin otettaivat seuraawaiset säännöt:
1. Nimisana, ollen määräyssanana, asetetaan pääsanan Mesta,

esim. роспись кнйгаиъ, kirjain luettelo.
Muist. Nimisanan omanto on aina pääsanan jälestä, esim. lly.närn,

arfti paperia.
2. Laatusana asetetaan tawallisesti nimisanan ebelle, esim. добрый

хозяинъ, hylvä isäntä; шилосёрдый I>бже! laupias Jumala! нбвыя
книги, uubet kirjat.

Eroaw. Laatusana asetetaan nimisanan jälestä: ») tuin sille annetaan erinomai-
nen tärfeys, esim. егё сштаютъ häntä pidetään
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humätttahtoisena ihmisenä; K) fuin luetellaan ainoastaan moniaita omaifttufsia, »vaan
muista ei tahdota Mirffaa mitään, esim. опт. I«лов«къ добрый, hän on (fyllä) hywä
ihminen; mutta sitä wastaan merfitsee: опъ добрый I?лов«къ, hän on hywä ihmi-nen; o) ominaistein nitnisanaiu jälestä, esim. Опип»опъ .<l>рикаиск!й, Seipio Afrifa»uus; Iетвертый, Henriffi neljäs.

3. Jos määräys tapahtuu useammilla eri-lajia laatusanoilla, sia*
nluulla ja muilla sauanluotilla phtaifaa, niin järjestys on seuraatvainen :
a) omistalvainen laatusana lähinnä nimisanaa, esim. птнчтй дворь, lintii-
fartano; b) omaifuus-laatiifana, esim. просторный nrnniii дворь, awara
lintutaitano; c) asianlaidan laatufanat ja lasliifanat, esim. прёжшй про-
стбрный птнч!й дворь, entinen awara lintutartano; cl) omistawainen
sianimi, esim. шой прёжшй просторный птнчп! дворь, minun entinen
awara lintutartanoni; e) ofoittawainen fianirai, esim. сей шой прёжнш
просторный птпчlЙ дворь, tama minun entinen awara lintutartanoni.

Muist. Lecb, faiffi, fofo, ja öSa, molemmat, asetetaan aina esiitnä.
4. Omanto oliollisesta sianimestä онъ asetetaan laatusanan ja

nimisanan mätiin, esiin, главное ихъ заияп'е, heibän pää-työlsentelemisen-
sä; новый его дошъ, hänen uusi huoneensa.

5. Kysywäinen sianimi asetetaan nimisanan ebelle, mutta ofoit-
tawainen ja oraistaivainen nimisana setä ebelle että jälestä, fen tärkeyden
rautaan, jota sianiraelle annetaan, esim. какова погода? minkälainen on sää?
шой другь ja другь шой, minun ystäwäni; и сашь зго сдълалъ, minä
itse olen tämän tehnyt; сашь я зтого пе сделаю, itse minä en tee tätä.

6. Kohbe seisoo tehbitön jälestä, esim. чиню перб, minä teiltään
tynää; читаю книги, minä luen tirsoja.

Muist. Kahdesta fohteesta seisoo oliollinen fohde (annannossa) asiallisen foh-
teen edellä (fohdannossa), esim. оиъ подарйлъ «воёй cecrp-i новую книгу, hän lah-
joitti sisarellensa uuden firjatt.

7. Määrätöin tehbikkö seuraa määrättyä tehbittöä, esim. яне хочу
читать, en minä tahbo liitea; онъ ушееть рисовать, hän osaa piirustaa.

8. Määräsana asetetaan suorastaan sen sanan ebelle, jota se sama
lähemmin määrää, esim. онъ скоро научнлси рисовать, hän oppi pian
piirustamaan; онъ ноётъ весьша унылую песню, hän laulaa sangen
surullista laulua.

9. Kieltosana ne asetetaan tehdastaan pääsanan ebelle, esim. онъ
любить рисунки, а не книги, hän ratastaa piirustufsia, mutta ei tirso-
ja; ne и игралъ вчера на скрипке, en minä soittanut eilen wiulua; joka
lause woipi saaba seuraawaiset mertinnöt tieltosanan asennon suhteen:

не и игралъ вчера на скрипке, en minä soittanut eilen wiulua;
я ие игралъ вчера на скрипке, minä en soittanut eilen wiulua;
я игралъ вчера не на скрипке, minä en wiulua eilen soittanut,
я игралъ ие вчера на скрйнкЪ. minä en eilen soittanut wiulua.
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10. Esisanat asetetaan tohbastaan niiben sanain ebelle, joita he
waatiwat, esim, ко шне. minulle; у тебя, sinulla; сижу па стуле, mina
istun tuolilta.

2:nen Luku.
Yhdistettyin lauseitten järjestyksestä.

Ihdistetyissä lauseissa owat »vaariin otettawat seuraawaiset säännöt,
paljaitten lauseitten järjestyksestä lestenänsä:

1. Jota lause, olioon se pää- eri syrjälause, pibetään paljaana; fa-
nanjuolsnn pitää siis oleman sellaisen, tuin yllä on näytetty paljaissa lau-
seissa.

2. Wastaawaisissa laufeisfa heitetään ne fanat, joilla fyfymys
tehbään, »välistä pois, »välistä monisteillaan, esim. где ты живёшь?
missä sinä asut? въ Москве, Mostuwassa (afemesfa: и живу въ Москве');
хочешь ли читать? tahbotto lutea? хочу, tahbon; онъ, кажется, ещё
не прншёлъ? hän, nälyy, ei ole wielä tullut? петь, прншёлъ, on.

3. Nimisanalliset fyrjälaufeet pitää asetettaman siihen paittaan,
jossa nimisana, joitta siassa he oivat, tulisi seisomaan, esim. что тебя pä-
дуетъ (asemessa: радость твоя) сегодня, завтра будете тебя печа-
лить, se mitä sinua ilahuttaa (asemessa: sinun ilosi) tänäpäiivänä, mur-
hetuttaa sinua huomena.

4. Laatusanalliset fyrjälaufeet asetetaan ei sen nimisanan ebelle,
jota he määrääwät, waan tohbastaan sen jälestä, esim. врёшя года, въ
которое всё пвётётъ, ншеиуется весною, se wuoben aita, jona taitti
tittoistaa, futsutaan telvääfsi; я забыль всё, что зналь, niinä olen un-
hottanut laitti, mitä olen tietänyt.

Mvist. l. Jos laatusanallinen syxjälause on sanottu laatutawalla, niin woipi
sen luitenkin asettaa nimisanan edelle, esim. обрадованная твоймъ семья
встр'Ьчаетъ тебя съ востбргомъ, tulostasi iloinen perhe Vastaanottaa sinua ihas-
tuksella.

Muist. 2. Kosfewaisen sianimen Pitää laatusanallisessa syrjälanseessa seisoman
niin lähellä, luin mahdollista on, sitä nimisanaa, johon se fuuluu, ja »tiiumuodoin syrjä-
lauseen alussa, esim. и купйлъ д<»lъ, въ котороиъ etn« ие бывалъ, minä ostin
huoneen, jossa en wielä ole fäynyt.

5. Määräsanalliset fyrjälaufeet asetetaan niin lähelle, tuin mah-
dollista on, sitä sanaa, jota ne lähemmin määrääwät, esim. онъ улыбнулся,когда шеия увндЪлъ, hän naurahti, tuin näti minun.

Muist. Määräsanalliset lauseet, sanotut tefetnistawalla, woiwat olla päälauseen
ebellä, jos se toimiws, jota tefemistamalla sanotaan, ajassa on sen toimimisen ebellä,
jota päälauseessa osoitetaan, esim. увйдЪвъ >ienä, оиъ улыЗиулси, minun nähtyänsä
hän naurahti.
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Ihteinen muist. Mutta luonnollinen järjestys, jota yllä osoi-
tettiin, setautuu nseemmiten, tuin muutetaan setä lause-osia eri niiben mää-
räytsiä, että paljaita lauseita laiisejalsossa. Tämä tulee tyllanään siitä,
minfälainen tärkeys tahbotaan sanalle eli lauseelle antaa. Kuin asetetaan
tatasin fe luonnollinen järjestys, jota lauseessa eli lausejatsossa on tullut
setoitetutsi, sanotaan lausetta järjestettämän.

Laufejatfon hajottaminen wasta-altawaisten harjoitutfelsi:
(!шерть не усграшаеть добродетельнаго, который, будучи до-

вблень своею жйзнпо, спокойно схбднтъ сь позбрнша св'вга и го-
ворйть: и жиль и старался исполнить долгъ, возложенный tia шеня
судьбою, tuolema ei pelolta hywätapaista, jota, (ollen) tyytywäifenä
elämänsä fanssa, rauhassa astuu maailman näytelmäpaitasta ja sanoo:
minä olen elänyt ja totenut täyttää sen ivelivollisuuben, jonfa Jumala on
päälleni pannut.

Tasfä on: yksi päälause: сшерть не устрашаетъ добродетель-
наго; kaksi nimisanallista syrjälausetta (kohteen asemessa): я жиль —и старался исполнить долгъ; kolme laatusanallista fyrjälaufetta : ко-
тбрый спокойно схбднтъ съ позбрнша; — н говорить; — возлб-
жениый па шеня судьбою; yksi määräsanallinen syrjälause: будуч!,
довбленъ своею жйзипо.

Wielä on: päälause paljas, tertowainen, tieltäwäinen; nimisanalliset
syrjälauseet owat tertowaiset, ebellinen paljas, mutta lyhennetty jättimäi-
sen fanssa, jota on määrätty määrättömällä tehbitöitä ja sen sialla; laatu-
sanalliset syrjälauseet owat: tertowaiset: molemmat ensimäiset yhbistetyt,
»viimeinen paljas; molemmat ensimäifet sanotut tostelvaisella sianimellä ja
tviimeinen laatutawalla; ensimäisellä ja wiimeisellä on määrätyt maineet, ja
määräsanallinen syrjälause on tertowainen, paljas, sanottu letemistatvalla
ja silla on määrätty maine.
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