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Käesolev uurimus "Ars Gramm*tic*" sarjast on valminud 

ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudis uhe eeltööna eesti 

keele teaduslikule grammatikale, ülevaatlikku kirjeldamist 

ootavate eesti kommunikatiivsete lausetüüpide seas on küsi

lause kõige komplitseeritum. Esitatav analüüs on süntakti

line, aga vajadust ja suutmist mõõda on puudutatud ka seman

tikat, kõneaktide teooriat ja loogikat. Keelematerjal pärineb 

kaasaegsetest eesti draama-, publitsistika-, lasteproosa- ja 

vestmlkuteketidest. Lünki kogutud materjalis täidavad autori 

moodustatud laused ja seetõttu on võimalik, et kirjelduses 

pole õnnestunud vilistada mõnesugust idiolekti erijoonte mõ

ju. Järeldused on peamiselt induktiivset, vähem deduktiivset 

laadi. 

Mida on eesti küsilause kohta seni kirjutatud? Lühiüle

vaate kommunikatiivsetest lausetüüpidest leiame igast gra»-. 

matikast. Põhjalikum on küsilause käsitlus V. Taulll (1980). 

H. Rätsep (1978) on eriküsilauseid kasutanud distributsioonl-

klasside indlkaatoreina. üldküsilauset on vaadelnud H. Saari 

(1976i3-6). Kõrgkoolides on aeg-ajalt kirjutatud kursusetöid 

küsi- Ja vastuslause kohta (Kruus 1971; Laanekask 1971; Haab-

8aar 1971). Küsilausete intonatsiooni uurimisega on algust 

teinud K. Vende (1975). 



1. KÜSIMUS JA KÜSILAUSE 

1.1. Küsimus kui kommunikatsiooni ja loogika 

kategooria 

Küsimus on икс põhilisi, arvatavasti universaalseid 

lausungitüüpe, mille on kujundanud inimtunnetuses ja -euht-

luses alatasa tekkiv olukordi oma teadmise puudulikkuse ära

tundmine ja kaasnev tahtmine teadmist täiendada. Küsimine on 

ühtaegu nii teadmise ilmeikstegemine, soov ebaselged asjad 

selgeks saada kui ka palve, et teadjam inimene soovitud sel

gust tooks. Näiteks küsimuse 

(1) Milline keskaegne astronoom lõi heliotsentriliee 

maailmasüsteemi teooria? 

esitaja teab, et keegi keskaegne astronoom on loonud helio

tsentriliee maailmasüsteemi teooria, ent ei tea, kee oli too 

astronoom. Seda tahab ta kuulajalt teada saada. Mainitud 
teadmine sisaldab veel hulga alateadmisi: on olemas helio-
tsentrilise maailmasüsteemi teooria, see pärineb keskajast, 
teoorial on üks ja mitte mitu loojat, keskajal oli astro
noome jne. KÜsitletu järeldab Buhtluenormide kohaselt, et 
temalt oodatakse puuduvat informatsiooni andvat vastuBlauaun-
g i t ,  n a g u  ( 2 )  v õ i  ( 3 ) .  

(2) Heliotsentriliee maailmasüsteemi teooria 1Õ1 

Kopernik 

(3) Poolakas Kopernik 

Eelmainitud tunnustega küsimus on suundkuslmoe. On ka 

küsimuse sekundaarseid kasutusviise, mis erinevad primaarsest 

järgmiste asjaolude poolesti 

a) kõneleja ja kuulaja on üke ja sama isik, s. t. küsi

mus esitatakse iseendale, sest vaatus loodetakse leida ise; 

b) küsimust ei esitate vastuse saamiseks, vald ta toeta-



tatakee probleemi teatavakstegemiseks; 

c) ekeamküsimuse (exam question) esitaja jaoks küsimus 

probleemi ei sisalda; väetust oodatakse selleks, et näha, kas 

küsitletav oskab vastata ja milline on tema vastus võrreldes 

sellega, mida teab küsija. Nii muutub ka küsimus (1) eksamil, 

koolitunnis või mälumängus eksamküsimuseks. 

Küsimuse sekundaarkasutusi me edaspidi arvesse ei vota. 

Niisiis on küsimus eriti keerukas lausungitüüp, mille 

abil teostub kompleksne kõneväline (illokutilvne) akti teata

takse oma teadmistest ja tahtmistest ning mõjutatakse kaas

vestleja tegevust (vt.,Auetin 1962; KŽroly 1963; Searle 1975; 

Svoboda jt. 1976; joon. 1).1 Modaalses loogikas vaadeldakse 

küsimust käsu (resp. palve) eriliigina - episteemllise e* 

teadmistekohase käsuna, е. o. käsuna muuta küsija suhteliselt 

ebatäielik teadmine suhteliselt täielikuks (Xqvlst 1965; 

Hintikka 1978). Kasutatav saab sellist,käsku kõige loomuliku

malt täita uue koneaktiga, vastamisega. Episteemllise loogika 

seisukohalt sisaldab küsimus võimallkkusemodaalsusega prepo

sitsiooni. Kui näiteks A küsib B-lti 

(4) Kas kirik kiusae Kopemikut taga? 

siis sellega ta väidab ühtlasi, et tema teadmiste kohaselt 

on jaatav ja eitav prepositsioon ühevõrra võimalikud, ehk 

Кд(рове P & poes P) (1) 

Кд - A teab 

poss - võimalik 

P - Kirik kiusae Kopernikut taga 

(Ma tean, et on võimalik, et kirik kiusas Kopernikut 

taga, ja on võimalik, et kirik ei kiusanud Kopernikut 
taga). 

Lihtsaim, markeerimata lausungitüüp on välde. Välde 

sisaldub impliteiiteelt igas teiseski lausungitüübis, seal

hulgas ka kuslmubes. Muudes lausungites antakse vältele omast 

kirjeldavat tõeväärtustatud informatsiooni bassina, millele 

lisandub modaalne (emotsionaalne, taotluslik) informatsioon. 
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Nende kahe propositsiooni kehtivus on välistava dis

junktsiooni vahekorras: kõneleja teab, et paratamatu, tege

lik on kas üks või teine. Seega on valemiga (1) samane 

Кд(пес P v пес P) (2) 

nec - paratamatu, vältimatu, tege

lik (neceesary) 

Operaatori nec tähendust selgitab valem (3): 

пес P ** poes P (3) 

(P on paratamatu parajasti siis, kui P eitus on 

võimatu). 

Valemisse (2) on meie näite puhul pandud järgmine sisu: 'Ma 

tean olevat paratamatu, et kirik kae kiusas Kopernikut taga 

või kirik ei kiusanud Kopernikut taga 1. Valemid (1) ja (2) 

võivad leida iseseisva keelelise kehastuse väitvale lauseis 

(5) Kirik võib-olia kiusas, võib-olla ei kiusanud 

Kopernikut taga 

(6) Kirik kas kiusas või ei kiusanud Kopernikut taga. 

Kusimuse esitaja aga ei lepi oma teadmiste sellise eba

määrasusega, vaid käsib end viia tõsikindla teadmiseni: kas 

seisundini 

Кд(nec P) (4) 

(Ma tean, et kirik kiusas Kopernikut taga) 

või seisundini 

Кд( nec P) ( 5) 

(Ma tean, et kirik ei kiusanud Kopernikut taga). 

Seetõttu lisandub küsimuses operaator Кд-ga tähistatud epis-

teemilisele modaalsusele veel deontiline (imperatiivne, käs

kiv, normatiivne) modaalsus, millele vastab operaator lg 

(В tehku). Küsimuse loogiline lahtiharutamine viib seega 

valemi (6) juurde. 

Кд(nec P v nec P)&!g( Кд(пес P)v Кд(nec P)) (6) 

(Ma tean, et kirik kas kiusas Kopernikut taga või sl 

kiusanud Kopernikut taga; tee nii, et ma teaksin kae 

seda, et kirik kiusas Kopernikut taga, või seda, et 

kirik ei kiusanud Kopernikut taga) 

Võttes kasutusele küsioperaatori ?д g (A küsib B-lt), võime 
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küsimuse (4) tähistada 

*A B(nec P), (7) 

ole on samaväärne küsimusega 

?. «(nec P v nec P) (8) 
A f  D  — A 

(Кав kirik kiusas Kopernikut taga voi kirik ei kiusa

nud Kopernikut taga?). 

Kokkuvõtvalt saame järgmised ekvivalenteuevahekorradt 

7 A B(aec ** ?A B(nec P - nec ̂  ** (9) 
Кд(nec P v пес Р)&1в(Кд(пес P)v K^(nec P)) 

Kuslmue on loogiliselt analüüsitav lieeke 

komponendiks, lähteteadmiseks (valem (1) või (2)) .ja impera

tiivseks komponendiks. käsuks kaotada lähteteadmlsest määra

matus (valemi (6) konjunkteioonlmärgile järgnev оea). Määra

matuse kaotamieeks tuleb valida üks eplsteemiliees komponen

dis antud alternatiividest, kae neo P või nec P* Selliseid 

valida antavaid alternatiive nimetame küsimuse potentaiaal-

vastuateks. Valemiga (1) või (2) väljendatavat lähteteadmist, 

mis on tõene iga potentsiaalvastuse puhul, nimetame küsimuse 

primaarseks eeldeks (primaarseks presupositeiooniks). Küsi

musele on iseloomulik prlmaareelde teatav määramatust küsija 

teab, et nii P kui ka P on võimalikud (valem (1)), kuid 

paratamatuna kehtib kas P või P (valem (2)). väitele, seehul-

gas ka potentsiaalväetusele eelline eele tunnuslik ei ole. 

Modaalloogika tunneb kolme liiki tõeväärtust ja selle 

modaalsust* aieetiline (vastavus tegelikkusele), «p*etaami-

llne (vastavus kellegi teadmistele) ja deontillne (kohusta

tus). näiteks väide Kirik kuulutas Konerniku pühakuks on 

aleetilieelt vaar, aga kui keegi tões ja vaimus nõnda teatab, 

sile on välde selle kõneleja eühtse episteemiliselt tõen*. 

Küsimus Kae ea oled ТаГрпяж^ «pfetrooga sõitnud? on aleeti

lieelt absurdne, kuivõrd siin (sekundaarselt) eeldatud Tal

linna metrood ei ole olemas. Episteemiliselt ei pruugi küel-

mue aga halbeline olla, kui küsija peab Tallinna siiralt 
metrooga linnake. Küsimuse ja potentsiaalvastuste puhul huvi

tab meid asja eplateemilieloogillne külg, kõnelejate teadmis

te loogika. Et teadmiste ja neid väljendavate lausete vaeta-
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vue tegelikkusele on j uba teiste Inimtunnetust uurivate tea

duste objektiks, võtame kõiki potentsiaalvastuseid üheväär

set ena, oõltumeta nende aleetilisest tõeväärtusest. Küsimuse 

deontilisloogllina külg jeeb kõrvale,,kuivõrd küsimuses 

peitub ikka ühesugune, konstantne kask. 

Eespool kirjeldatud loogilise tagapõhjaga lausungi kasu

tamine on õigustatud, mõttekas ja edukae ainult kindlate 

kommunlkataioonltingimuste olemasolul (Searle 1969*57-61; 

KLinke,1976*129-130; Mittwoch 1976*24-25). 

I. .Kõnelejal on õigus küsida. 

II. Kõneleja usub, et nii tema kui ka kuulaja teadmised 

on vastavuses küsimuse episteemlliee komponendiga, nõnda et 

a) kõneleja ei tee vastavet tõelkindlat propositsiooni, 

b) küsimuse eele on aleetiliselt tõene, 

c) kuulaja usub, et eele on tõene, 

d) kuulaja teab vastavet tõeikindlet propositsiooni. 

III. KÕneleje usub, et nii teme kui ke kuulaja teldeved 

kaeuektl tingimusi, nõnda et 

a) kõneleja taheb tõsikindlat propositsiooni teede, 

b) soovitud lnformeteioon ei jõue soovitud ejeks küsi

jani muul viisil, 

o) kõneleja taheb, et kuuleje teeteke teile tõslklndle 

propositsiooni (veetuee), 

d) kõneleje esiteb kuulejale küsimuse vastuse seemlseks, 

e) kuuleje mõisteb küsimast, 

f). kuuleje on velmis kõnelejale sessemes kõnesituatsioonis 
vesterne. 

Kui kõneleje oma oletustes eksib, ei see te soovitud 

vestust, veld hoopis ebevestuse. mis teile vea teetavaks teeb 

(Iwenlcke 1976), niiteks Sul pole ve.1e seda teede. Se teed .1u 

isegi. Tellinnea polegi metrood. Me ei tee. B1 ütle. Mis se 
ütlesid? 
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1.2. Küelleuee üldiseloomustus 

KnelBuee spetsiifiline vii J endusvorm keelee on küsi-

1eaee. Sel leusetüübil on järgmised eritunnused. 

I. Kbecmniketliveelt js loogiliselt vormiBtab lause 
küsimust. 

Tl. Kuslleose tekstlgrenmatiliseka tunnuseks on tekatl-
valentat koellaose hasgib ende kulge jergneve veatualauae, 

moodustades koos sellega elementearae tekstiüksuse, küsi-

1euse-veetosieose ühendi. Kuslleuee pole mitte autoaemantiline 
naga viit- või hnudlaase, mis eeeved üksinda moodustada iee-
•eisve teksti, veld eünsementlline, mooduetadee iseseisvat 
teksti ainult koos vastusleusega (Svjetogor 1973). Kusilauae 

veereb potentsiaalsete •aatusleusete klaasi semantilised Ja 

auntektlllsed tunnusjooned, Veiteka järgmistegi küsi- Ja 

vestuslaosete puhul on täiesti ilmne, millised võivad kokku 

kuuluda ja millised mitte. 

See, et konkreetaes tekatis kusilauae valents igakord ei 

realleeeru.(vestualauset kes ei järgne või ei järeldu), ei 

muude eo ja. 

III. Leuaegremmetliieelt eristub küsilause küsipartik-

llte (кед, еяе). küsisõnade (kes, mis, kus), küaijätkude 
(kae pole, eka ole, ega Ju)1 või pöördeõnajärje, samuti 

1Jatka tervlteme Inglise teg11 vastena. Küsijätku lisa

mine teeb vältlauseat küsilausel Täna tuleb näerlvene. eka 

ole? Eestikeelses kirjanduses kasutatud veatetepeari teg 

auestlon - lühlküalmua (Kivimägi, Mutt jt. 196Qi301) puhul 

(7) Kes se kesee ermeeted? 

(6) Ooted se mind? 

(9) Mida sa oteld? 

(10) Kas sa eelistad kasse või koeri? 
(11) 
(12) 
(13) 

(14) 

- Bi 

- Ei armasta 

- üht paberit 

Kaaae 
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intonatsiooni abil. 

Küsilause kategooria tuuma (vt. Kralt 1979*8-11) шю(loe
tavad kõigi kolme tunnusega laosed. Selliste pjrlekaeilaosete 
hulka kuuluvad kõik seni toodud näited. 

Kui on olemae küeiveid lauseid, millel on kõll 1. Ja 2. 

' tunnus, kuld puudub 3» tunnus isegi eripärase intonatsiooni 

naol, siis on need osalise süntaktilise transpositsiooniga, 

küsilaused Ja kuuluvad sellistena kategooria perifeeriasse. 

» Intuitiivselt tundub täiesti võimalik, et niisugused küsi

mustena toimivad, vastust ootavad laused nagu Sa siis täied? 

voi jfoh? võivad olla intoneeritud nagu avaldused või hunnd. 

Ka K. Vende (1975) uurimietalemostest paistab, et kosi-, 

väit- ja hüüdlause intonateioonll on ebaselgeid piir J ohte. 

Osalise kommunikatiivse transpositsiooni tulemusi on 

emotBlonaal-konstateerlv küsilause.1 Selle koeiaodaaleoe on 

norgenezmd, lausung on pigem nii väide teada oleva või ilm

siks tulnud fakti kohta kui ka hüüd, mis vaiJendab emotsio

naalset suhtumist faktisse. leketivalente ei пае ette eita

vat vastust, kuivõrd vastajalt oodatakse üksnes kinnitust 

* väidetule* 

(15) Sina oled juba siin? 

(16) Sa aina kohid? 

Vaiteintonateioonl korral on tegemist Joba väitlaosetegat 

(17) Sina oled Juba siin 

(18) Sa aina kohid 

peetakse is^t lt? - eks ole? taolisi moodustisi osalause

teks. Siin käsitatakse neid lausekonstruktsioonidena, ale 

laiendavad lauset naga küsipartikildki. 

1Transponeerunud küsilausete ja eelistueküellausete 

(näide (38)) liikide leidmisel ja nlmetemleel on saurestl 

abiks olnud P. Restanl uurimus vene Jt. slaavi keelte üld

küsilause kohta (1972). 
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Taieliku kommunikatiivse transpositsiooni tulemuseks 

on ebaküsllaused. mia funktsioneerivad väidetena,.käskudena, 

huududena või soovidena. Ebaküsilausel on olemas 3» tunnus, 

1. puudub, küslmusepärast vastust pole ette nähtud. Sellised 

retoorilised, kask- ja hüüdküsilaused on küsilause plirjuhud 

teiste kommunikatiivsete lausetüüpidega. Lausungi tegeliku 

kommunikatiivse modaalsuse assotsieerumine vormis antud taus

taga, küsimodaalsusega, annab erilise stllliefekti. Ebakusi-

lause võib omandada mitmesuguseid stiililisi lisatähendusi. 

Näiteks küsilausega väljendatav käsk võib olla väga viisakas 

palve, aga kõlada ka eriti nõudlikult või irooniliselt. 

(19) Anna mulle soolal 

(20) Ega sa ei võiks mulle soola ulatada? 

(21) Kas sa annad mulle soola või ei anna? 

(22) võid sa mulle soola anda või ei? 
Vaitena ja hüüuna toimivate küsilausete kohta sobivad näited 

(23) Kae inimese elu ei maksagi,midagi? 

(24) Milline filosoof oli Hegell 

Ka küsimus omakorda võib sekundaarse vormi võtta. Ena

masti slsestub ta sellisel puhul küsimiseltuatsioonl asja

olusid (vt. 1,1) tähistavasse lausesse, olgu siis eksplit-

siltselt või ieplitsllteelt. 

(25) Ei tea, kus Mari elab 

(26) Mind huvitab, kus Mari elab 

(27) Kas sa nimetaksid Mari elukoha? 

(28) ütle, kus Mari elab! 

(29) Ma küsin, kus Mari elab 

. (30) Kas sa tead, kus Mari elab? 

(31) Sa ehk ütled, kus Mari elab? 

Küsimuse samasus säilib: kõigile neile erinevalt vormis

tatud lausungitele tuleb anda sellised vastused nagu 

- "Oktoobri" kolhoos(is) 

- Tulbi tänav 7 

- Tartu rajoon(is), Roe-

la(s) 

Käesolevas toos võtame vaatluse alla lihtküsilaused, 
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kusjuures peatähelepanu pöörame päriзкивЦаиаete eiseehituse-

le. Koneituateioonl mõjusid püüame elimineerida või jälgida 

eraldi, kui need on regulaarsed. Seega analüüsime lauset kui 

keele-, mitte kõneÜkeuet. Tekstivalentsi, küeimusp kommunika

tiivset ja loogilist kulge Ja küsilause kategooria ääremaid 

puudutame sedamööda, kuidas see taustana vajalikuks osutub. 

Liltküsilause kõrvalejätmist õigustab see, et nagu materjalist 

ilmneb, taandub ta erinevus lihtküailaueeet liitlause ja liht

lause erinevusele, v. a. sellised trапвропеeritud küsilaused 

nagu (27). (30) ja üldalternatiivküsilaused nagu allpool (35). 

Koos liitkusilausega jääb vaatlusest välja ka sisestatud kaud-

кйвЦацве nagu kus Mari elab näiteis (25), (26), (28...31)• 

1.3. Küsilausete liigid 

Keeleteadlased liigitavad küsilauseid samamoodi nagu loo

gikud küsimusi! aeal üld-, alternatiiv- ja eriküsimue, siin 

üld-, alternatiiv- ja eriküsilause (vt. tab. 1). Esmaseks 

tutvumiseks küsilause üldtunnustatud põhiliikidega vaatleme 

mõningaid näiteid. 

Üldküsilause. mis ootab jaatavat või eitavat vastust, 

algab tüüpiliselt kuBipartikiiga kas$ lause lõppu võib või 

abil rinnastada eituse. 

(32) Kas Jüri on tööl? - Juri on tööl 

- Jah 

- El 

- El ole 

(33) Kas Juri on tööl või ei ole? 

- On kull 

- El ole 

Alt ernat11vküsllайв ega antakee vaatajale valida lausete 

või uhe lausekonponendi eritähenduslike variantide vahel. 

Tavaliselt algab lause partikliga kas, pakutavaid alternatiive 

rinnastab või. Vastus seisneb mingi alternatiivi vaiJavali-
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mieee. 

(34) Kas Juri on tool või kodus? 
- Tool 
- Juri on kodus 

(35) Kae Juri on tool või on tal vaba päev? 
- Ta on tool 

- Tal on vaba päev 
Brlküellaueele vastamisel tuleb valida 1ausekomponendi 

etteandmata variantide vahel. Määramata tähendusega komponenti 
tähistab küslfraas (kes, ais, kus, mis ajal -Ine.). mis paigutub 
tavaliselt lause algusesse. 

(36) Kus Juri on? - Juri on tool 
- Kodus 

- Treeningul 
- Kinos 

Vastuslause peab kusifraasi asendama täistähendusliku fraa
siga. Põhimõtteliselt on võimalikud kõik süntaktiliselt Ja 
semantiliselt sobivad vastused. Kui küsija usub end teadvat 
kõiki võimalikke vastusevariante, on eriküsilause tema jaoks 
samaväärne alternatllvküeilaoaega, näiteks lause (36) lausega 
(34) või (37). 

(37) Kas Juri on kodiis, tool, treeningul või kinos? 
Heldetest selgub, et eri liiki küsimuste abil peegeldab 

küsija oma informeerituse määra (Moroz 1963)• Sriküsimuse 
(36) esitaja eeldab ainult seda, et Juri on kusagil, ega pea 
võimalikuks vol otstarbekaks mingit asupaika välja pakkuda. 
Vaetava alternatlivküsimuse (34) puhul eeldatakse kahte 
võimalikku asupaika, flldküslmus (32), (33) peab Juri tool ole
misega võrdvõimalikuks seda, et ta seal ei ole. Kui aga küsija 
mingit vastust ootuspärasemaks arvab,'saab ta seda näidata 
eelistosküsimusegai 

(38) Juri on tööl, eks ole? 
Erinevad vaetarnisvõimalused on tingitud põhimõttelistest 

erinevustest üht või teist liiki küsilausete propositsiooni de 
vahel. Propositsiooni all mõtleme sisu Ja vormi invarlanti, 
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mie on ühine uksteisest vaid kommunikatiivse tüübi, info-
struktuuri vol tõslkindluse, e. t. epiäteemllise võimaliku -

paratamatu tõesuse т vaarusе poolest erinevatel lausetel 

(vt. Xrelt 1979»15)» lause (lauee "üleüldse") on alla naga 

matemaatiline funktsioon, mille peamisteks argumentideks on 

propoaltslojjn Ja modaalsus (laias tähenduaes). Nii nagu 

funktsiooni väärtus resulteerub argumentide väärtustest, nii 

tuleneb kogu lauae (konkreetse lause) vorm Ja tähendus sel

lest, milline prepositsioon ja milline modaalsus selleks 

ühenduvad. Viimaseid võib omal taaändlT"j^llegi funktsiooni

dena käsitada. Propositsiooni arvukatest argumentidest nime

tagem näiteks agenti ja patalenti (alust ja sihitist), Pro-

.positsiooni tähendus sõltub sellest, milline on ta struktuur 

j a millised leksikaaltähenduslikud üksused selles üht või 

teist rolli mängivad. Samamoodi omandab näiteks funktsioon 

y-f(x1, x2) mitmesuguseid väärtuel vaetavalt x1 ja Xg väär

tustele. väitva lause prepositsioon on analoogiline funkt

sioonile mingi kindla väärtuse korral. Küsiva lause preposit

sioon on tavaliselt nagu funktsioon, mille ühe argumendi, 

seega ka funktsiooni väärtus on määramata. Küsimusega antakse 

vaatajale ülesanne anda x-ile selline väärtus, et y, et kogu 

prepositsioon osutuks paratamatult toeseks. Küsilause piirit

leb muutuja määramispiirkozma - võimalike väärtuste piirkon

na, kust vastus tuleb valida. Seegi on võrreldav matemaatl-

llse funktsiooni maäramlspilrkonnaga. Näiteks saab y-f(x)-
-Vl-x2 omandada reaalarvulisi väärtusi vald argumendi väär

tuste -14x41 korral. Küsimuse puhul on määranilepiirkoima

val ine vastus mõttetu, näiteks väetus Jah või Neljapäeval 

küsimusele (36). Vastamisel on ükskõik, kas nimetatakse muu

tuja (x) väärtus, millest ühtlasi ka kogu täielik tõslkindel 
prepositsioon (y) järeldub, või esitatakse viimane täiel ku

jul (vrd. naite (34) kaks vastuelauset), 

yümmnata loogiline liigitus, millele keeles vastab 

küsilausete liigitus, põhineb kolmel asjaolul (vt. joon. 2)1 

1) mis on kusimustuumaks, s. t. kas küsimus käib kogu pro-
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poelteloonl või selle mingi osa kohtagi 2) milline on muutuja 

vahekord küsimustuumaga - kas muutujaks on küslmustuuma 
väärtus või väljapakutud väärtuse tõslklndlue;.3) kas küsi
mus annab muutuja väärtuste valiku ette või ei. Kui tundmatu 
on kuslaustuuma väärtus, siis on tegemist eri- või altama-
tllvküslmusega. Brlkuelmuse maaramlspllrkonna moodustab kogu 
etteantud "kategooria (niiteks koht), mille raames on valiku
võimalused piiramatud. (Muidugi kitsendab müramispiirkonda 
tublisti kõnelt uatsioon, lülitades niiteks enamiku Jüride 
puhul küsimuse (36) potentsiaal vae tuste hulgast vilja Poh.1 a-
poolueel.) XltematiivküeimuB esitab maaramlspllrkonna loen
dina, millest tuleb valid» õige väärt ue. Propositsiooni kui 
terviku tõslklndlue, paratamatu tõesus (õige x väärtuse kor
ral) on nii eri- kui alternatiivküsimuse jaoks ette antud. 
Küsimuste (1) Je 

(39) Kas heliotsentrilise maailmasüsteemi teooria 
lõi Oal 11ei või Kopernik? 

esitaja on kindel, et (1) keegi keskaegne astronoom või (41) 
üks kahest nimetatust on sell# teooria loonud, Alternatilv-
küsiaused jaotuvad edasi üld- Ja erlalteraatllvküsimueteks 
vaetavalt sellele, kas antakee valida alternatiivselte pre
positsioonide (35) või proposltslooniosade ((34), (39)) var-
hei. ~ 

Muutuja võib aga olla ka hoopis propositsiooni tõsl-
klndlus ise. Sel juhul on tegemist üldküsimusega. Maäramis-
pllrkond hõlmab kaht väärtusti küsimusega esitatud proposlt-
sioon on kae paratamatult tõene (jaatav vastue) või parata
matult viir (eitav vastus). VÕimalikkusemodaalsusega vastused 
(nagu Vist küll või Arvatavasti mitte) on liiga väheinfor-
matiivsed, et olla eeldatud potentsiaalvastusteks. Oldküsl-
muse propositsioon muutujaid ei sisalda, vaid on tiielikult 
konplekteerltud (niiteka Juri on tõõl (32)). 

^Loogikast riikidee mõtleme propoelteiooni all keele-
propoeltslooni loogikalist vastet. 
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Miв on aga muutujaks küsimuses 

(40) Kas heiiotsentriliee maailmonüsteemj. teooria lõi 

Kopernik? 

Propositsiooni tõeikindlus õige teoorialooja korral on küei-

musega ette antud: küsija teada on kindel,, et i:2eg j on nime

tatud teooria loonud. Muutujaks osutub kÜGimustuiuna, Koper-

п1кц tõaikindluB propositsiooni suhtes. J .läär ami sp 1 i г ко nda 

kuulub kaks võimalust nagu üldküslmusegi nuhuli Koperniku 

paigutamist teooria looja овяа on peetud kas paretamatult 

toeseks (jaatav vastus) või paratamatult vaaraks (eitav vas

tus). Küsimust propositsiooni osa tõsikindluee kohta nlme-

tame eri uidküslmus eke. Paljudel juhtudel on üld- Ja eriuid-
kusijnuse piir ahman et ei ole eristatav, kas ei/j aar-vae tust 
oo"(iatakse kogu lause sisu või~ ainult mingi selle kõnpoTne"ndi 

койУйгг-уа -Kifcllffufet ('32)" võib mõnes kontekstis käsitada eri-

uldküsirausena selle kohta, kas nimelt töökoht on see paik, 

kua Juri on* 

Eri liiki küsimuste loogiline ülesehitus erineb eelete 

ja potentsiaalvastuste osas. Muud valemi (G) elemendid jää

vad koigi liikide puhul püsima. 

Ü1dalt ernat1ivkueimus, nagu 

(35) Kas Jüri on tool või on tal vaba päev? 

annab valida kahe või enama prepositsiooni vahel. Seda tuupi 

küsimuse loogiline tähistus on 

?(nec P^ v nec Pg) (10) 

P.j - Juri on tööl 

P2 - Jüril on vaba päev, 
eele 

nec P.j v nec P? (11) 

(Kas on Juri tõõl või on Juril vaba päev) 
ehk 

(nec P1 4 nec Pg) v (nec P1 & nee P2) (12) 

(Kas on Jüri tööl ja tal ei ole vaba päev, vol siis 

Jüri ei ole tööl ja tal on vaba päev). 

Avaldises (12) sisalduvadki potentsiaalvastused 



18 

1) neo P1 & neo P2 ( 1 3 )  

(Jarl on tõõl ja tal ei ole vaba päev) 

2) nec P1 4 neo P2 

(Juri ei ole tõõl ja tal on vaba päev). 

Igasse potentsiaalvastusesse ühenduvad muutujate need 

väärtueed, mie saavad ühekorraga toelklndlad olla. Siin on 

muutojake propositeloon ning maäraaispiirkond hõlmab kaht 

väärtust, P1 Ja Pg. Väetuses (13) on ahtaegu,paratamatud P1 

Ja P2, vaetusee (14) aga, vastupidi, P^Ja P2* Loogiline 

potentsiaalTsetus poleke täielik, koi ta annaks ainult nal-

teke nec P^. Potentsiaalvastuselt eelgub ka see, kuidas on 

sel Juhul lood ulejaänad väärtustega, antud Juhul Pg-gai on 

ta paratamatult tõene vol vaar. ffiieilet kui küeimuse eele 

teisendada selliee dlsjunktelöonl kujule, mille lgae liikmes 

on konjunkteioonlga ühendatud kõik muutuja võimalikele vaai>-

tustele vaetavad propoelteloonld kooв nende üheaegselt para

tamatute tõeväärtustega, eile iga selline alternatiiv ongi 

üks potentsiaalvaatus. (Keeleline väljendus piirdub ainult 

paratamatult tõese propoeitsioonlga, näiteks Juril on vaba 

päev, kuivõrd ülejäänud alternatiivi(de) väärus Järeldub 

selleet.) Kui eele annab teada, mis on võimalik, mis võike 

osutuda paratamatuks, eile potenteiaalvastus,ütleb üheselt 

ära, mis on ja mle ei ole paratamatult tõene. 

BrlalternatllvküsimufleB (34) langeb valiku tila üks 

komponent muus osas püsivast propositeioonist. See on sama 

mis valida selle propositsiooni eri variantide vahel, kus 

muutujal on kord üks, kord teine pakutud alternatiivsetest 

väärtustest. 

?(nec P(a1 v а^) ?(nec P( a1) v nec P(a2))(15) 

(Kas Jüri on tool või kodus? Kae J ori on tool 

või on ta kodus?) 

Asendades valemeisse (11)...(14) P^Pta^, P^ePCa^), 

saame eelde 

nec P(a1) v nec P(&2) (neo P( b1 ) 5c nec P(a2)) v 

v (nec ̂ (a^ & nec P(a2)) (16) 
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Ja potentsiaalvastused 

1) пес Р(а^) & neo P(a2) (17) 

(Juri on tool, mitte kodus) 

2) nec P(a^) 5c neo P(a2) (16) 

(Juri on kodus, mitte tool). 

Ka kõik ülejäänud küsimuslllgid on loogiliselt olemu

selt alternatiivsed. 

Üldküsilause alternatiivseteks prepositsioonideks on 

kus lauses väljendatud P Ja selle eitus P. Kui asendame vale-

meisse (10)...(14) P^P, P2=P, jõuame tuttavate valemite 

(8), (2), (4) ja (5) juurde, üldküsilause valem on seega 

?(nec P) ?(nec P v nec P) (19) 

(vt. näited (32), (33)), eele 

nec P v nec P 4-* (nec P ic nec P) j (nec P 4 nec P)*» 

nec P v nec P (20) 

(Jüri kas on tõõl või ta ei ole tööl), 

potentsiaalvastused 

1) nec P (Jüri on tööl) (21) 

2) nec P (Jüri ei ole tööl). (22) 

Eriüi rtV-ÜBimuse korral võtame alternatiivseteks preposit

sioonideks küsimuse propositsiooni etteantud komponendi väär

tusega a ja selle eitusega a. Asendades valemeisse (10)... 

(14) P.f-P(a), P2-P(ä), saame küsimuse (vt. näide (39)) 

?(nec P(a)) ?Cnec P(a v a) ?(neo P( a) v 

v nec P(a)) (23) 

(Kas helioteentrilise maailmasüsteemi teooria lõi 

Kopernik? Kas helioteentrilise maailmasüsteemi 

teooria lõi Kopernik või keegi teine? Kas helio

teentrilise maailmasüsteemi teooria lõi Kopernik või 

lõi heliotsentrilise maailmasüsteemi teooria keegi 

teine?), 
eel de 

(nec P(a) & nec P(a)) v (nec P(a) & neo P(5)) (24) 

ja potentsiaalvastused 



1) пес Р( а) 4 пес Р( а) (25) 

(Heilotsentrilise maailmasüsteemi teooriе lõi Kopernik 

,1a seda ei loonud keegi teine) 

2) nec P(a) 8c пес P(a) (26) 

(Helioteentrilise maailmasüsteemi teooriat ei loonud 

Kopernik, selle lõi keegi teine). 

Kolk esitatud näited on võimaldanud kahte potentsiaal-

vastust Ja eeda sellepärast, et küsimused andsid ette kaks 

teineteist välistavat muutuja väärtust. Altematilvküelmus 

võib ka rohkem väärtuei välja pakkuda, näiteks kolme vastust 

võimaldab 

(41) Kas sulle, anti korter Lasnamäele, õismäele või 

Trummi tänavale? 

ErlkuBimuae propositsiooni tundmatu komponent x esindab 

implitslltselt etteandmata, piiramata paradigmat (näites (36) 

Kus Juri on? paradigmat tööl - kodua - •••* - kinos)« mille 

liikmed on omavahel Alternatiivsed* 

x • a1 v a^ v ... v an, (27) 

kus n * 0, 3, 4, ..., oo 

Küsimuse loogiline kuju on 

?(nec P(x)) <-#• ?(nec P(a1 v a2.v ... v aQ)) 

?(nec P(a1) v nec- P(a2) v ... v nec P(an)),(28) 

eele 

nec P(a^) v nec P(a2) v ... v.nec P(an) 

** (nec P(a1) 5: nec P(a2) fc ... & nec P(aft)) jr 

v (nec P(a1) & nec P(a2) & • & neo P(an)) v ... v 

v (nec P(a^) 4 nec P(a2) Se & nec P(an)) (29) 

Beides sicalduvad potentsiaalvastused kirjutame üles veidi 

lühendatult, 

1) nec P(a1) & nec P(a2, ..., д) (30) 

(Jüri on tööl ega ole kusagil mujal) 

2) пес P(a«) к пес P(a1 „) (31) 
м  c  ' » • » • »  П  

(Juri on kodus ega ole kusagil mujal) 

n) neo P(a„) & nec Ptft. ; - 1) (32) И I ^ • • • 9 *1 \ 
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(Juri on kinos ega ole kusagil mujal) 

Nüüd, mil küsimuse loogilisele ülesehitusele ring peale 

on tehtud, tunnistame, et tegime selle ringi kergemat ja 

lihtsamat teed pidi. Nimelt võtsime küsimuses sisalduvat 

disjunktsiooni alati range, välistava disjunktsioonina. Tege

likult on rangelt disjunktiivne eele ainuomane vaid üld- ja 

eriüldküsimueele, mille jaatav ja eitav vastus teineteist 

välistavad. Alternatiiv- ja eriküsimuse puhul on loogiliselt 

võimalikud nii välistav kui ka mittevälistav disjunktsioon. 

Tegelikus kommunikatsioonis tajutakse alternatiivküsimust 

enamasti välistavana,.kuid kõrvale ei saa jätta ka mitte

välistavat tõlgendust. Viimasel juhul on näiteks kolmese 

valikuga küsimuse 

?(nec P1 v nec P2 v nec P^) (33) 

eele 

nec P1 v nec P2 v nec P^ (nec P1 & nec P? & 

& nec P^) v (nec P1 & nec P2 & nec P^) v (nec P1 & 

& nec P2 3c nec PO v (nec P1 & nec P2 & nec P^) v 

v (nec P1 & nec f2 & nec P^) v (nec l1 & nec P2 & 

Se nec P^) v (nec P1 & nec P2 & nec P^). (34) 

Bt euhtluses esineb nii pikka struktuuri kehastavaid küsi

musi harva, tuli konstrueerida potentsiaalvastuseid (43) 

eeldav näide (42). 

(42) Kas Mari korjas sõstraid, keetis suppi või 

rohis peenraid? 

(43) 1) Mari korjas sõstraid, ei keetnud suppi, ei 

rohinud peenraid 

2) Mari keetis suppi, ja ei korjanud sõstraid 

ega rohinud peenraid 

6) Mari keetis suppi ja rohis peenraid, aga ei 

korjanud sõstraid 

7) Mari korjas sõstraid, rohis peenraid ja kee

tis ka suppi 

Eriküsimuse korral on ühes potentsiaalvastuses tõe

sena esitatavate muutuja väärtuste hulk põhimõtteliselt 
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piiramata. 

(44) Mida ea lõunaks sõid? 

(45) 1) Hernesuppi Ja ei midagi muid 
2) Hernesuppi Ja pannkooke, ei midagi muud 
3) Heeringat, hernesuppi, pannkooke Ja apelsine, 
ei midagi muud 

Viimaste näidete varal Ilmneb eriti, et loogiline potentsi
aal vastas esitab kõigi maaramispilrkonda kuuluvate väärtuste 
tõsikindluse, sisaldades mitte ainult jaatavat, vald ka eita
vat osa. Vastusest nagu Keetis SUPPI küsimusele (42) või 
Hernesuppi küsimusele (44) ei Järeldu loogiliselt ülejäänud 
väärtuste (peenrarohlmise, pannkookide vau) paratamatu eita
mine, vald need võivad jaada ka võimalikena arvele. Keeleli
ses suhtluses, kus toimivad õkanoomsuse ja informatiivsuse 
nõuded, sellised laused küll tavaliselt mitmemõtteliseks ei 
Jaa# 

Siin esitatut ei tule mõista kui elava keele pigistamist 
range loogika raamidesse. Aga loogika algus on keelest keel 
ei peegelda küll mingit arenenud loogikat, kuid siiski mõnin
gaid selle algeid Ja elemente (Kuchllng 1972(354)* Bsimesel 
pilgul tundub küsilausete liigitumisel olevat ilmne loogiline 

1 - H 
alus. Küsilauseid lingvistiliselt kirjeldades tugineme väl
jenduvate küsimuste loogiliselt põhjendatud liigitusele 
(Berkov 1972* Rohrer 1971* Valther 1976), kontrollides üht
lasi küsimuste loogika ja grammatika vahelist seost. 

Küsimust*-vastuste loogika on hästi jSigitav ankee-
dl-, testi- Jms. küsimuste varal. Eeldatavad, olgu siis üks
teist välistavad või mittevälistavad muutuja väärtused esi
tatakse seal loendina. Vastaja ülesanne on.otsustada iga 
potentsiaalvastuse tõesuse või vääruse üle. Telsendatavus 
alternatilvküslmuseks võimaldab ka erlküelmusple (nagu Mitu 
korda te aasta jooksul teatris käite?) liaeda alternatiivsete 
vastuste loendi, kas siis piiratud või piiramata ("mutt-laht-
rlge). 
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Seni oleme jälginud küsilausele (küsimusele) omaseid 
primaareeldeid, mille tõesus järeldub kogu küsilausest tervi
kuna. Küsilause prlmaareeldel on omakorda sekundääreeided, 
mis ei erine viimasel ajal intensiivselt uuritud väitlausete 
eeleteet (vt. Franck 1973; Zveglntsev 1976»205-301). Väit-
lause eele järeldub ühtaegu nii antud lausest kui selle eitu
sest, mis omavahel teineteist välistavad. Küsilause sekun-
daareele järeldub ühevõrra igast potentsiaalvastusest, mis 
omavahel samuti üksteist välistavad. Ka sekundääreeided on 

epieteemilised, väljendavad kõneleja teada tõsikindlaid asja

olusid. Küsilause 
(46) Kes varastas vanaemalt salli ära? 

primaareelde võib sõnastada Keegi varastas vanaemalt salli 
ära. Sekundaareeldeid võib leida hulganisti, näiteks 

(47) Vamaemal oli sall 
(48) Vanaema on sallist ilaa jäänud. 

Küsilause 
(49) Kas Mari hilines jälle? 

prioaareel* on Mari kas мипая jälle või ei hilinenud, se

kundäär eele aga näiteks 
(50) Mari on varem hilinenud. 

Sekundäärešlete olemasolu tuleb ilmsiks, kui kuulaja neid . 
ei aktsepteeri Ja soovitud vastuse asemel annab ebavastusei 

(51) Aga vanaemal pole salli olnudki 
(52) Vanaema sall on ju alles 
(53) Mari ei ole varem hilinenud. 

1.4. Küsilause infostruktuurist 

Küsilausete lnfostruktuur langeb suures osas kokku 
väi tl auseteJTnjrps tr^tuurigla ,'Igäš ugune lause peab kõigepealt 
selgeks tegema, mille kohta ta käib. Lause sisaldab proposit
siooni, millega tähistatakse mingi keeleväline situatsioon 
Ja antakse seega denotatilvset informatsiooni. Näiteks lause
tega 

(54) Jüri lõhub puid 
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(55) Ива Juri lõhub puid? 

identifitseeritakse ühesuguses loogilises järjestuses üks ja 

sama situatsioon 'Juri lõhub -• puid'. Mõlemal prepo

sitsioonil on nii vormilt kui sisult markeerimata infostruk

tuur. Teemasse kuulub alus, reemasee öeldis ja sihitis, lnto-

neeritav on (54) vaitlausena neutraalselt, (55) küsilausena 

neutraalselt. Prepositsiooniga antav denotatiivinformetsioon 

on baasiks, mille kohta infostruktuuri järgmisel astmel antak

se kommunikatiivmodaalset informatsiooni. Sel astmel on tee

maks prepositsioon, reemaks modaalsus. Vaitlaueega* teatatakse, 

et propoaitsloon vastab kõneleja teadmlaTT moofla_paratamatuit 

tõele. Küsilausega teatatakse, et see prepositsioon on küsija 

teadmiste põhjal üldkuslmodaaljigLi kõneleja eeldab, et võima

lik on nii selle kui selle eituse 1Jüri ei lõhu puid' tõesus, 

Ja palub kuulajat teatada, kumb neist tema teada tegelikult 

tõene on. Ka lause 

(56) Lohuks Juri puid! 

erineb eelmistest vald kommunikatlivraodaalae.Informatsiooni 

poolest* soovitakse propositsiooni kehtivust. Lausetega 

(57) Keegi lõhub puid 

(58) Kas keegi lõhub puid? 

(59) Kes lõhub puid? 

teatatakse prepositsioon Keegi lõhub puid. Viimase modallseeri-

misel piirdub väitlause (57) kehtivuse teatamisega, üldküsi

lause (58) teatab uidküelmodaalsuse, nõudes propositsiooni 

kehtivuse määramist. (59)teatab eriküslmodaalsuse* eelde, mis 

väidab sama mis (57), Ja palve Identifitseerida puulÕhkuja. 

Nähtavale tuleb see samatähenduslikus liitküsilausee Kes see 

on. kes puid lõhub? 

Niisiis on küsi- ja vältlausete infostruktuuri ühisosaks 

selle baas, denotatlivinformatsioonl struktuur. Erinevus on 

lconpunticatllvmo daal ses lnformatsioonla. mis info struktuuri 

järgmisel astmel denotatiivinformatsioonile preditseerub. 

Lause teemaks on propositsiooni teema, reema moodustavad 

propositsiooni reema ja aodaalcus. Nimetatud ühisosa väljen

datakse mõlemat tüüpi 'Lausetes eageli ühtmoodi, kui küsi-
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modaalsuse väijendamiseks prepositsiooni eel, harvem järel 
kasutatakse omaette segmentaalseid vahendeid (partikleid, 
kualaonu, Jätke), võtame seetõttu kaeutueele lauee põhivormi, 
(LP) mõiste, mille all mõtleme propositsiooni,sellisel kujal 
nagu markeerimata infostruktuuriga väitlauses. Heiteks lauee 
( 55) moodustab kuelpartlkkel kae + lause põhivorm, mis on 
siin identne lausega (54); sama kehtib ka lausete (58) Ja 
(57) puhul; lauses (59) on lause põhivormis olemasoleva ase
sõnaga väljendatud ka kommunlkatlivmodaalne informatsioon, 
mistõttu keegi1t asendab kee. 



26 

2. ÜLDKÜSILAUSE 

2.1. Neutraalne üldküsilause 

Loogiline esitufti ?(nec P) ?(nec P v neo P) (19) 

Bei ei пес P v пес P poes P & poes P 

Potentsiaalvaetueedt 

1) neo P (21) 

2) neo P (22) 

2.1.1. Neutraalne üldküsimue eeldab prepositsiooni Ja 

tema eltuee võrdvõmalikkuet (vt. joon. 3) • Kasil aus ee ei 

eelne propoeitsioonl või ta eltuee tõenäosust väljendavaid 

laueelalendeld nagu arvatavasti, vist, vaevalt, kaudset kõne

viisi ega hinnangulist suhtumist väljendavaid laueelalendeld 

nagu õnneks või kahjuks. Viimastega saab laiendada ainult, 

tõoikindlaid või tõenäoliselt tõsikindlaid proposltsioone. 

* Kae Juri lõhub Jõnneke puid? 

Ivaevalt 

Lause küsimodaalsust väljendavad lauset laiendavad partiklid 

kas, ega, või, sõnajärje teisendused.(öeldis paigutub leuae 

algusesse või lõppu), jätkud mis, ah. Peale selle erineb 

küsilause muud tüüpi lausetest ka intonatsiooni poolest, 

kirjas väljendab seda küsimärk. Küsilause intonatsioonile 

me üldjuhul tähelepanu ei pööra. 

Kirjeldame üldküsilause põhiliäl elementaarseid lause-

ehitustüüpe (üldküsilause põhivormi variante). 

I. Kas • LP* See tüüp on kõige levinum..Prepositsiooni 

väljendab lause põhivorm, küsimodaalsust kas. Lause on ena

masti vormilt iaaTäv. 

Kas sa lõid endale sõrme pihta? (VIBi75) 

Kas te kuulete mind? (OK*304) 

Kae nõusid ei või pesupulbriga peeta? 

II. Kas + LP modifikatsioon, kus verb on nihkunud lause 

lõppu. 

Kas su vanas rehealueee ruumi on? (0?s21£) 
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Kae sa raamatuid taiо kohvrit üheksandale korru

sele tassida jaksad? 

Kas aa õues käinud oled? 

III. Ega + eitav LP. 

Ega ta (ei) jätnud teile oma aadressi? 

IV. Ega + eitav LP modifikatsioon, kus verb paikneb 

no rgarõhuli в ena lause lõpus. 

Ega ta teile oma aadressi (ei) jätnud? 

V. LP + või (kõnekeelne). 

Aken on lahti või? 

Aken ei ole lahti või? 

LP +j-fjp (kõnekeelne) • 

Maailm läheb hukka, ah? 

Vihma sajab, mis? 

järgmistes lausetes väljendab küsivust ainult LP-et 

erinev sõnajärg. 

VII. Verbiga algav jaatavavormiline lause. Verb (eriti 

olema oma koikvomalikes funktsioonidesT*voib lause alguses 

paikneda inversiooni tõttu. 

Oled sa viimasel ajal teatris käinud? 

On sul täna aega? 

Jaksad sa raamatuid täis kohvrit üheksandale kor

rusele tassida? 

Verb võib lause algusse sattuda ka süntaktilise nulli või 

ellipsi korral (neist vt. Vardul 1977*300-316). 

Mõtled nii? (BRt47) 

Jaksad tassida? (JKi37) 

VIII. öeldisega lõppev lause, võimaluse korral esineb 

selles süntaktiline null. 

5lut tahad? (Vrd.i ?Sa õlut tahad?) 
Buesiraha sul on? (JK«49) 

Raamatuid täis kohvrit üheksandale korrusele 

tassida jaksad? 

Ainult intonatsioonivahendite abil väljendub kusivus 

tüübis 
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IX. LP, kae öeldisele langeb eelletõeterohk. (Lause-
rõhutüüpidest ja nende elaulleteet ülesannetest vt. 51kola-
jeva 1979* Käesolevas tõõa jälgime ainult esiletõsterõhku, 
markides aeda vajadust mõõda naitelaoseie versaaliga. Kont- .. 
raatrõhuga laused nagu allpool esitatule.Jargneda võiv Ада 
kas SIIA JAKSAD? jäävad vaatlusest välja.) 

Sa JAKSAD raamatuid täie kohvrit üheksandale 
korrusele tassida? 

üheksa kirjeldatud tuubi põhjal moodustub mitmeid 
liittwye, mida esindavad näiteks laused 

On sol abi vaja või? 
Kas sul on abi vaja, mis? 
7Ega sellest pahandust ei tule või?' 

Loogiliselt on igale jaatavavormlllsele uldküslmusele 
võimalik lisada v neo P väljendav või + eitus nagu või aj 
või mitte. 

Oled sa viimasel ajal teatris käinud või ei ole? • 
Keele ökonoomia tavaliselt siiski ei luba sellist liiast 
väljendust, kui just ei tahata eitavat alternatiivi emfaati
liselt esile tõsta, vrd.i 

On sul abi vaja või? 
On sul abi vaja või ei? 
On sul abi vaja või ei ole? 

Vagu mõnes muuski keeles, on või + eitusest.välja kasvanud 

omaette üldkuaipartikkel või (Saari 1976i5). 
Öldkusimueel on kaks potentsiaalvastust» välde jaatava 

ja eitava prepositsiooni kohta. Potentsiaalne vastuslauäe,• 

loogille-ikommunikatiivse potentsiaal vastuse keeleline vaete, 
vormlstub kas 1) jaatava või eitava LP-na või tema finiit
verbi sisaldava osana, 2) jaatust või eitust väljendava 
fraasina, 3) mõlema kombinatsioonina (tabel 2). Vaatusiause 
Info struktuuris on teemaks küsilauseis antud prepositsioon, 
reemaks selle paratamatu tõesus või väärus (jaatus või eitus) 
ja nii saadud tõsiklndlale prepositsioonile rakenduv avalduse 
(välte) modaalsus. Vastuslaueed on süstemaatiliselt ellipti
lised. Teemat kas ei väij endata üldse või siin väljendub vald 
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вelle olulisem ова - ainult öeldiе või veel midagi küsilause 

reemast (LÕhub kull puid)» Nn. täisvastuseid, mis kordavad 

kogu küsilauses antud propositsiooni, antakse tavaliselt 

lauseslsu rõhutamiseks.või didaktilisi nõudeid silmas pidades 

(Jah. Juri lõhub puid). 

Kas -Juri lõhub puid? - Jah 

- LÕhub 

- Jah, lõhub 

- Ei 

- Ei lõhu 

- Ei, ei lõhu 

Jaatust või eitust võib rõhutada rõhulaiendiga nagu küll, 

muidugi, igatahes kas öeldise või siis jaatus- või eltuspar

tikli jäises. Enamik rõhul ai endi sõnu suudavad ka üksi jaatust 

väljendada (Muidugi lõhub. Muidugi. Jaa, muidugi. Igatahes). 

Bituae kinnitamise korral peab viimane olema ekeplitsiitselt 

väljendatud (Muidugi mitte). 

Jaatus- või eituefraasi esmaseks ülesandeks on väljen

dada nõustumist voi mittenõustumist prepositsiooniga sel 

kujul, nagu ta küsilauses on vormistatud. Peale selle võib ta 

aga rõhutada vmstuslause eitavat või jaatavat vormi. Kui 

küsilause on jaatavas vormis, pole need kaks funktsiooni 

alati eristatavad, näiteks Ei. ei lõhu alguses olev e£ võib 

ühtaegu väljendada nii eitust vastuseks jaatavavonäilisele 

küsilausele kui ka rõhutada ei lõhu eitavust. Eitavavormilise 

küsimuse korral tulevad aga need kaks funktsiooni selgemini 

esile. 

(60) Kas sa ei tule? 

<61). - 7Ei, tulen küll 

(6a), - Jah, ei tule 

(63) - Jaa, ei tule 

(64) - Jah tulen 

(65) - *Jaa, tulen 

(66) - Ei, ei tule 

(67) - *Jah 

(68) - Tulen küll 
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(69) - Ei 

(70) - Ei tule 

Jaatuefraae saab siin ilmselt taita mõlemaid'ülesandeid 

(vrd. (62), (63) Ja (64))i eitusfraas aga üksnes rõhutab vas

tuse prepositsiooni eitavust (66) ega eita küsilausega antud 

prepositsiooni (61). Seetõttu võib vaateta küll Ei, see on 

ватв mis Ei tule» Jah jääb aga kahemõtteliseks ja kutsub esi

le üleküslmiset "Ив jah? Tuled siis või ei tule?" 

Jaatuefraae võib prepositsioonile ka järgnedes Tulen 

Jah. El tule ,1ah. 

Küsimuse omaette liik on kaalutlueküslmus. mis ootab 

vastuseks soovitust või käsku. Xealutleve üldküsilause pre

positsioon tähistab eündmuet, mida küsija (või ka keegi tei

ne) võib korda eaate. Küsimus annab vastajale õiguse tegutse

mist lubade, soovitada, käekida või keelete (Quirk Jt..1972i 

393). Kaalutiusküellause öeldisverb on da-Infinitiivis. 

Agenti ei tähietata, eest see on niigi identifitseeritav. 

Kae vila kingad kingsepale? - Vii 

- Ära vii 

Küsimas ei une prepositsioon võib vormi et ude ka modaalverbi 

võima, pidama või tohtima konetrukteioonina. 

Kae ma võin ära minna? - võid küll 

- Mine 

- Ei või' 

- Xra mine 

Kae te peeb ere minema? - Peeb küll 

- Mingu peelegi 

- Ei pea 

- -irgu mingu 

Kusimusi on^nipsile võimalik liigitada ke veetuee kom-

munika^iivse tuubi (välde või keek) põhjal. ICaeku või soovi

tust võib noudä niT uld- V eriüld-,""ältematliv- kui erikuei-

musege. Bt kaalutiusküeimus on siiski kõrvalisem, tegelikus 

keeutuees harvem esinev kueimuee liik, puuduteme teda vaid 

üldise loogilise liigituse raames. 

Ifeutraalne üldine kaal utl UO::ÜB trnim vorriistub kõifii eol-
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loetletud küsllausetüüpide abil, välja arvatud da-inflnltllvi 

korral ei tava vormil! aed laused ( Ega ko.1u minna?: väljapää

suks on eiin jaatavavorralllne TCaa jätta ko.1u minemata?). 

Kas saata sanitarid? (OK:305) 

Kaa sanitarid saata? 

Saata sanitarid või. ei? 

Kaalutlusküeimus võib vormiatuda ka nagu tingimuskõrvel-

leusei Kui ma nüüd läheksin ko.1u? 

2.1.2. Eriküniraust sisaldav üldküsilause 

Koi äldküeilehee sisaldab indefiniiteet komponenti, siis 

oodatakse aa tavavo milliselt vastuselt tavaliselt ka selle 

komponendi aisu määramlett kui propoaitsioon osutub kehtivaks, 

niis tuleb te ke sisukana esitada. Kui ta ei kehti ning ves

tus on eitav, siis pole muidugi ka enam midagi täiendavalt 

identifitseerida. 1'üsiraus 

( 58) Ilas' keegi lõhub puid? 
•> 

-  'Jah 
- Jah, Jaak 

- Jaak lõhub 

- Ei 

on parafraseeritav lauseke Ilas keegi lõhub puid, ,1a kui lõ

hub. siis kes? 

Ega keegi puid ei lõhu? 

- 21 

- Jaak lõhub 

Vastus võib piirdudagi eriküslmusele vastamisega: 

Has mul tuleb kuskil ümber istuda? 

- Tartus 

- Jah, Tartus 

- Ei tule 

Kae midagi on juhtunud? - Mann kukkus rõdult alla 

- TA ole 

U^bmäärasuot vormistavad veel üsna-. kenakesti-. päris- jms. 

ühenrUrl, vcl,1 endader kvuntitatiivoet määramlspiirkonda, mille 
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piires vaatus peab täpsustuse andma* 

Kae Mari lõpetab üena pea kooli ara? 

- Jah, eel kevadel 

- Sl lõpeta 

Kae loteriiga võib kenakese вшдша võita? 

- Jah, kuni 5000 rubla 

- El või 

Ka pluespolaarsed omadus- ja määrsõnad nagu suur, hea, pal.lu, 
kauge^. võivad eeindada, kogu skaalat в uur* ..välke, hea. ..halb. 
pal.lii. ..vähe, kaugel... 1 ähedal (Erelt 1977i 15-17)» millelt 
vastue peab täpse väärtuse valima. 

Kae sul on naine kaugel? - Jah, Ameerikas 

- Sl ole 

Brlküslmuae võib eeltada ka terve propoelteloonl kohta. 

Omaette propoeltsioonikusimust vormistab näiteks Mle .luhtus 

Kui selline erikuslmua lülitub uldküslmueesse, eile lisandu, 

üldküsilause lõppu või mis või või kaldas. Vastuseks ooda

takse kae küsilausega esitatud propoaltsloonl kinnitust või 

вelle eitamise korral teist, tõelklndlat propoelteloonl. 

Kae Mann kukkus rõdult alla, või mis? 

- Kukkus Jah 

- Sl, jäi õnneke vä 

llt pidi konksu 

otsa pidama 

Kae sa laupäeval suusatama lahed, võifef,a<1? 

- Lähen kull ' 

- El, ma sõidan pul 

Kõnesituatsioonist tingituna võib Igasugune üldkusim 

nõuda kae eitavale, või jaatavale vaetuaele põhjenduse või 

täpeuetuse lisamlet. 

Xas sa poest piima tõld? - TÕln 

- 7B1 toonud 

- B1 toonud, tinueti 

- Film oli õtsas . 

Ega sa õpetaja käest riielda* (ei) ole saanud? 
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- Ei ole 

- Olen kull saanud» 

ma ajasin tunni 

ajal Juttu 

2.1,3. Alternatiivkusimust sisaldav uldkueilause 

Alternatiivküsimust sisaldava üldküsilause proposltei-

$>onie on mingi osis esitatud alternatiivide loendina. Propo

rtsioon on tõene, kui vähemalt üks pakutud alternatiivsetest 

^äärtustest vastab toele. Jaatavas vormis vastusele tuleb 

^jLsada, millise alternatiivi puhul see jaotav propositeioon 

|ehtib. ICui ta aga ühegi alternatiivi puhul ei kehti, on 

!
astus eitavas vormis ja selles pole enam.midagi täpsustada, 

üsilausele on tunnuslik verbi rõhutamine. 

iras sa SAADAD minu või Silvi koja? 

- *Jeh 

- Jah, ma saadan sinu 

- Jah, ma saadan Sil

vi 

- Ei saada 

OLED sa viimasel ajal*kinos või teatris käinud? 

- *Jah 

- Kinos ma hiljuti 

käisin 

- Jaa, ma käisin 

teatris 

- Jaa, nii kinos kui 

teatris 

- Ei ole 

Iseseisev alternatiivküsimue eeldab aga propoelteloonl 

^slkindlust, probleem seisneb vaid küeimueaiuee komponendi 

tirige väärtuse valimises. Järelikult on potentsiaalvastuste 

jr^omplekt hoople teistsugune. Alternatiivküsilause rõhk lan

geb koordineeritud alternatiividele. 
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Kae ea saadad MINU vol SILVI koju? 

- Ma eaadan einu 

- Ma eaadan Silvi 

Semamoodl on erletatavad ka eltavavormllleed kas-küsilaused» 

Kas aul ei QLNUJ) aega vol tahtmist teda aidata? on üldküsi-

lauee, aga Kae sul ei olnud АДОА või TAHTMIST teda aidata? on 

alternatilvküsilause, mle.eeldab, et ühte nelet kaheet kÜeiJa 

teada tõepooleet ei olnud* Seeeuguet vahetegemist ei lahe 

tarvis partikli ega korral, mida omaette alternatiivkusilan-

see üldse ei kasutata. Neutraaleee alternatilvküelmust sisal

davas ega-üldküsilauses langeb rõhk alternatiividele. Vllma^ 

seld võib ühendada nii või kui ka ega. 

Ega ea VAIBALE ГPADJALB ei Istu? 
Lo ** 

- Ietun kull, vaibale 

- Ietun küll, padjale 

- Si, ei istu 

Verbi rõhutamine muudab ega-lauee hoopis oletavaks (vt. 

2.2.t) - kõneleja eeldab, et istumata Jätmine on tõenaolieem 

kui istumine. Seejuures sallib ka alternatiiveust sisaldav 

üldküsivue. 

2.2* Eelistusilk üldküsilause 

Küsimuste 

(55) Kas Juri lõhub puid? 

(71) Juri lõhub puid, eks ole? 

eelete vahel täheldame järgmist erinevust. (55) teatab, et 

võimalik on. nii eee, et Juri lõhub puid, kui ka see, et ta 

seda ei tee. Sama teatab ka (71), kuid 11sake sellele eeldab 

küsija, et eeimene alternatiiv on tõenäolisem* Küsimusel (71) 

on niisiis llsaeele 

poes (P) > poes (P> (35) 

Küsimust, millel on alternatiivide tõenäosust võrdlev 

llsaeele, nimetame eelietuekuelmuseks* Eelistavat üldküei-

must võib olla kahte liikit oletusküelmue. mille puhul 



35 

eeldatakse küsimusega esitatud (jaatava- või eitavavormilise) 

prepositsiooni suuremat tõenäosust võrreldes selle eitusega 

(näited (71), (72), valem (35)) 

(72) Ega Juri ei LÕHU ju puid?, 

,1a kahtliiskuBlmuB. mille- puhul eeldatakse küsimusega esitatud 

propoeitslooni väiksemat tõenäosust selle eitusega võrreldes 

(vt. joon. 3» tab. 1)i 

(73) Kas Jüri puldkl lõhub? 

poes (P)>poes (P). (36) 

EelistuskÜsilause moodustub lause põhivormi või üldküsilause 

pohlvormi baasil, mille juures eelistuslikkust väljendatakse 

süntaksi, leksika, intonatsiooni, semantika või teksti vahenr-

ditega. EelIstuskÜBlmuse tunneb ära sellest, et eeldatavalt 

tõenäolisemale vastusele saab lisada küsija oletust kinnitava 

(Sul on) õigus. Xra arvasid vms., vastupidisele aga Sul ei 

ole õigiis. Eksid. Miks sa nii arvad? Jne. Näiteks küsimuste 

(72) ja (73) puhul eelistab küsija vastust Juri ei lõhu puid, 

mistõttu neile on mõlemale võimalik vastata Õigus, ei lõhu. 

EkBld. lõhub küll. 

2.2.1. 01etusküellauee 

Põhilisi elementaarseid lausetüÜpe iseloomustavad jarg-

mlsed-4uiinueed. 

Kui verb paikneb partlklist eemal, on sama koosseisuga lause 

Eks ta aidanud oma õnnetusele Ise kaasa 

II. Ega + eitav propoelteioon, verb on rõhuline (72). 

Ega ta täna ei TULE? 

III.*LP + või vormis lausel on tendents oletuslikkusele. 

Sa lähed ämma vaatama või? 

IV. LP + jätk, jätk + LP. Järel-, aga ka eesaeendis 

I. iSks + verbiga algav propoelteioon. 

Eks puhu eee tuul mõnusasti? 

Eke aidanud ta oma õzmetueele ise kaasa? 

vaitlaueeV 
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eelnevad Jätkud eks, eks ,1a. õigus, tõsi, kas pole; eitava

vormilises lauses ka ega .1a. ega. 

'eks? 

eks Ju? 

Sa sõidad täna ära,^|£?7 

Jcas pole? 

Eke Ju, sa sõidad täna ära? 

Äga Ja, ea ei sõida täna ära? 

Härrad ei võta kaupluetee kübarat peast, ega Ju? 

(VIEi124) 

Ainolt Järelasendis esinevad .1ah Ja e£, mis võivad liituda 

ka üldküsilause põhivormile. 

Kas homne avatakse Sääse pood, Jah? 

Homne ei avata poodi, ei? 

Jätk on viet ainus vahend hüüdlausest küsilause saamiseks. 

ah? 

Oh mis ilus Ilm,< eks? 

kas pole? 

7. LP, mis ei lange kokku neutraalküsilause vormiga. 

Samasõnastuslikust väitlausest eristab küsilauset tõueev in

tonatsioon (Taali .1980*300). 

Sa lahed ära? 

Te ei tea? (KS*105) 

Sa ei viinud lehmale heinu? 

vy LP või üldküsilause põhivorm, mis sisaldab preposit

siooni tõenäolisust tähistavat laueelalendit. Küsija niisiis 

väidab eksplltslitselt propositsioonl võimalikkust, selle 

eituse kohta aga ei ütle midagi. Selliste 1auseipienditena 

esinevad muidugi, teadagi, õieti, arvatavasti, kuuldavasti. 

teatavasti, nähtavasti. .1 ц ei lülitu kas- Ja lnveraioonküsi-

lauseiese, mis on eriti neutraalsed .1ah- ja ei-vaetuste tõe

näosuse suhtes. 

Arvatavasti sõidab ta ära? 

Ega te muidugi homme ei tule? 

Te tulete ju kaasa? 
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*Kae tal hakkas värskes õhus muidugi parem? 

*Tulete te arvatavaetl kaapa? 

Väiksema tõenäolisusega oletavad võ1b-olla, ehk^ äkki, vii

maks. vahest4 vist lülituvad ka Jcaš-~~Ja invereioonküsilaur 
eeisee. 

Ta on ehk haigeks jäänud? 

võibolla 
Kas ta on>ehky 

4 Stfki haigeks jäänud? 
On ta viimaks 

vahest 

VII. Üldküsilause põhivormis küsimus selle kohta, kae 

kõneleja järgib selliseid suhtlusnorme nagujtõerääklmine, 

positiivne suhtumine teisesse jne., on uldjuhul oletav, 

eelistades sotsiaalselt positiivset vastust. 

Kae ma räägin õigust? Eelisvastust - Räägid 

küll õigust 

Ega ma ei valeta? 

Seni vaadeldud tüüpidesse kuuluvad laused on neutraalsed 

või oletuslikud üldküsilaused olenemata nende seosest kon-

situatsiooniga. Real juhtudel tuleneb oletuslikkus aga lause 

seosest eelneva kontekstiga (tavaliselt vestluspartneri 

eelneva repliigiga), kõnesituatsiooniga või vestluspartnerite 

üldiste teadmistega. 

VIII. rontrollküsilause propoelteioon tähistab konsta

teeringut, järeldust, tõlgendust või loogilist järgnevust 

millelegi konsituataioonist teadaolevale. Küsimusega tahetakse 

saada prepositsiooni oletetavale kehtivusele kinnitust. Xont-

rollküsivust väljendav partikkel', või või jätk mis, ah. ah et 

paigutub laune algusespe. 

Voi aina said auhinna? 

Ah et muudkui sõidate? (RKi190)  
lüi künielementidega kui ka ilma nendeta (ainult küeiintonat-

rioonin-a märgitud) lauseis väljendavad kontrollivust sellised 
FÜntaktili-fjclt T.itmeti funktsioneerivad sõnad nagu niisiis. 
r i i , f i ,  goo.gri ,  tähendab,  tõest i ,  lkka(  £i) .  öeldisele  või 1е.цяе-
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laiendile järgnev partikkel -kl. Kontrolliвeos volb ka hoople 

väljendamata jääda, kui eelle olemasolu tekstis niigi Ilmne 

on. 

Hell (solvunult, et Maaja teda ei marka)i Kae mu 

pluus ei meeldi eulle? (OTi230) 

Lauses peituv oletus on tugevam, kui lause on.ka vormi poo

lest vaitlausele lähedane, ja nõrgem kas- jme. küsimustes. 

Te ei olegi päris paiksed? 

tõesti 

perekonna maha? Te jatete 

Tahendab, ") 

ysiis 

j> Jutata perekonna eehe? 

Järelikult] 

Kae te jätate eiis perekonna maha? 

Kas te jätategl perekonna maha? 

Kas te, tahendab, jätate perekonna maha? 

Ega te siis ära ei sõida? 

Ikka(gi) on oletuslausee rõhuline (Kas sa IKKAGI viisid гаеи 

matu ära?), rõhuta aga kahtluelauses (Kas sa ikka VIISID 

raamatu ära?). 

Kii oletuet kui ka kahtlust (sedamööda, kuldas kõnel tu-

ateloon võimaldab) võivad väljendada ka laiendiga tõesti 

kae- ja inversioonküsilaused. Kui oletava lause propoelteioon 

tähistab kõnelejaga või talle lähedaste isikutega toimuvat 

eündmuet, väljendab küsilause ühtlasi üllatust ja küsija hin

nangut sündmusele kategooriate 'meeldib - ei meeldi*. Suhtu

mine võib ilmne olla lause eleuet või konnituatslooni toetu

sel. 

Jäid mul tõesti kõik kondid terveke? 

Olen ma tõeetl kolm ribi murdnud? 

Kui eee aga ei nähtu, on lausel tendents väljendada tõenäo

sema prepositsiooniga tähistatu ebameeldivust selle eitusega 

võrreldes, liäiteks oletuelauseet On oul tõesti kiire? ilmneb, 

et küsijale meeldiks, kui kuulajal ei oleks kiire, Lahed sa 

tõesti ära? - et ta ei laheks, Гад sa toosti ei lähe ^o.1u? -
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et ta läheks koja. 

Oletav kontrollküsimus võib sõnastuda ka nagu vältlause 

ühendatud, järeldav vm. osalause (algab sidenditega nagu ,1a. 

ega, nii et. et), mis haagib küsilause propoeiteiooni usutava 

jätkuna voi järeldusena eelneva kontekäti või situatsiooni 

külge. 

/Me istusime koolis ühes pingis./ 

- Ja sina kirjutasid talle kirjandeid? 

• Ega viitsinud kumbki õppide? 

- Nii et sa tunned teda üsna hästi? 

- Et saaksite koos tundi segada? 

Oletusküsimusena võib funktsioneerida ka vältlause, kui 

tema suhtes kehtivadküsimissituatsiooni tingimused"!näiteks 

kui"™on"ilrane, et kõneleja ei või "propo sits iooni kehtivust 

teada, vaid ainult oletada, küll aga teab seda kuulaja). 

Oletuslikkust väljendatakse enamasti leksikaalselt. 

/Ma tulen eksamilt./ - 3*1d vist viie. 

Esilavastusi - Jah 

Oletusküsilaueele ei saa lisada või + eitust naga neut-

raalküsilauseie. 

*Arvatavasti sõidab ta ära või ei? 

Oletusküsilause erineb neutraalküsilaueest ka selle poolest, 

et teda võib nagu väitlausetki laiendada hinnanguga kate

gooriais 'hea - halb', 'meeldiv - ebameeldiv*. 

Õnneks saabus abi õigel ajal 

õnneks ta vist siiski tuleb? 

Kahjuks ei jätku oul auto ostmiseks raha, jah? 

Sellist hinnangut saab anda ainult sellele, mis vähemalt 

tõenäoliselt kehtib, aga mitte sellele, mis võib ühevõrra nii 

kehtida kui mitte kehtida. 

*!<ae ta õnneks tuleb? 

2.2.2. Kahtluskusilause 

Kahtluaküeimuet väljendavad järgmised lausetüübid. 



40 

I. Eitavavormiline kae- vol ega-üldküsilause, kus verbi

fraasi „laiendab n^tte. Bei lavastus valdab jaatavat preposit

siooni» 

Kas me ei ole mitte kohale jõudnud? 

Eelisvastusi - Oleme 

küll kohale jõudnud 

Ega ta mitte ülikooli ei astunud? 

II. Eitavavormiline kae- või ega-üldküsilause laiendiga 

võlb-olla või ehk» 

Kae me ei ole ^bale jõudnud? 

Ega eiin ehk kulm ei ole? 

III. Eitavavormiline ega-lause, kus verbifraasi laiendab 

ometi* 

Ega meile ometi täna külalisi ei tule? 

Ega ometl-kahtlusküsllausel on nagu kas tõestl-oletusküel-

lauselgi tendents viidata kõneleja hinnangule. See, kas talle 

meeldiks rohkem vastus, mida ta ise tõenäolisemaks peab, või 

vastupidine, võib ilmneda lauseslsu või konsituatsiooni põh

jal. Lauses Ega mul ometi kõik kondid terveks ei .jäänud? 

avaldub lootus, et kõnelejal on õnnestunud säilitada terved 

kondid. Kui lause sisuline külg midagi ette ei ütle, langeb 

sünpaatia eitavavormilise prepositsiooniga tähistatud, vähem 

tõenäolisele sündmusele. 

Ega sa ometi ära ei lähe? (Karta on, et lähed, 

aga mulle meeldiks, kui ei läheks.) 

Ega sa ometi ella ei jää? (Karta on, et jääd, aga 

mulle meeldiks, kui ei jääks.) 

17. Jaatava põhivormiga üldküsilause, kus verb on lause 

lõpus ja oeldierühma mitteverbaalset osist rõhutab -partikkel 

-k^ või Jga. Usutavamaks peetakse eitavat vastust. 

Kaa ta aru ka sai? (VRi53) 
Tfas ta kõrgustki hüppab? 

Kae ta kojugi jõuab? 

kt-ga lause ilma verbi lõppesendita võib väljendada sõltuvalt 

kontekntist nii kahtlevat üldküeimunt kui neutraalset oriüld-
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küsimust (vt. 3.1)» vrd. 

/Jaak pole täna vormis./ 

- Kas ta hüppab kõrgustki? (Vaevalt, et.ta koi> 

gust hüppab.) 

/Jaak on täna heas vormis./ - Kas ta hüppab kõr

gustki? 

Verbile järgneb -kl ka neutraalses kontrollküsilauseв (Kas ta 

hüppabki kõrgust?). 

V. Küsielemendita lause, mida väitlausest eristab ainult 

intonatsioon; lauise Ц'ДЬвев огГ"ТЬа^оег5^Твцв^märkiv lause-

1aiend vaevalt. verb paikneb lause lõpus. 

Vaevalt ta sinna läheb? 

VI. Üldküsilause põhivorm, mis sisaldab vastupidist 

polaarükeust. On olemas rida sõnu ja sõnaühendeid, mis saavad 

esineda ainult eitavale või ainult jaatavale.vait- ja käsk

lausele (Mittwoch 1976*35; Beumert 1976i 148). Negaty,*M 

orientatsiooniga on näiteks ajale viitavad enam ja veeli Ta 

ei tule enam. Ma ei tph* enam/veel süüa. Xra enam otftfcl. N11 
vara ta veel süüa ei taha, mis samatähenduslikena ei sobi 

lauseisse Ta tuleb enam. *Ma tahan enam/veel süüa. #Oota 

enaml. *Ta tahab nii vara veel süüa. Neil sõnadel on ka posi

tiivse orientatsiooniga variandid enamgi (samamoodi funktsio

neerib ka ja veel(gi). mis ei viita enam ajale, 

vaid üksnes kvantumile* Ma võin enamgi (rohkemgi) süüa. Ma 

tahan veel natuke süüa. Tal läheb veel(gl) aega, vrd. *Ma ei 

voi enamgi (rohkemgi) süüa. Ma ei taha veel natuke süüa. 

Tal ei lähe veel(gl) aega. Mõlemal on ka neutraalsed vari

andid: kvantitatiivne enam (rohkem) ja 1auselaiendina rõhutav 

veel* Tänavu tuleb lund enam (rohkem) kui mullu - Tänavu ei 
tule lund enam (rohkem) kui mullu: Sina veel andsid talle 
raha - Sina veel ei andnud talle raha. Negatiivse orientat

siooniga polaarsõnad ja -sõnaühendid on veel näiteks ealeski. 

iialgi. üldBet sõrmeotsagi liigutama. Positiivselt on orien

teeritud .luba (Siin kord .luba käidi - *Siln kord .luba ei käi
dud) , hoopis (Ta läks hoopis ära - *Ta ei läinud hoopis ära), 
l:enasti (Ma sain selle töö kenasti valmis - *Ma ei saanud 
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aeda tood kenasti valmis). paljuks minema» saart tööd ara 

tegema, 

üldküsilauses võib kasutada nii samapidise orientatsi

ooniga polaarüksusi (jaatavas lauses positiivse, eitavas lau

ses negatiivse orientatsiooniga) kui ka vastupidiseid. Esi

mesel juhul jääb küsilause põhivormile omane neutraalsus 

püsima, (Kas ta enam ei tule? Kas tal läheb veel pal.lu aega? 

Kas ta läheb hoopis ära? Kas siin kord .luba käidi?) Vastu

pidise .orientatsiooniga poiaarüksus muudab aga küsimuse kaht

levaks. Kui jaatavavorailises lauses on negatiivse orientat-. 

вiooniga üksus, annab see marku eitava vastuse eelistamisest, 

enam ~ 

Kae ta<üldse tuleb? Belisvastusi - (õigus,) ei 

^ialgi tule 

Kas sa oled tema heaks sõrmeotsagi liigutanud? 

Kas enam oodata? Believaetuet - (Õigus,) ära 

enam oota 

Positiivse.orientatsiooniga üksus eitavavormilises lauses 

viitab jaatava vastuse eelistamisele. 

Kae ei lahe paljuke nii tihti ahju kütta? 

Kae ta ei läinud fcoopie ära? 

Kaa eiin kord juba ei käidud? 

Kvantoraõnade puhul hakkab mõjuma veel üks tendents. Itii posi

tiivse üldisuskvantori puhul, mida keeles väljendavad alati. 

igal Juhul, tingimata, kui ka negatiivse puhul, mille vasted 

кeelee on ealeski, iialgi, mitte kunagi, üldse, mitte mingil 

Jjgigl, kaldub küsija eelistama vastust, mis prepositsiooni 

nii absoluutse kehtivuse tagasi lükkab. 

Kas sa ei tohi üldse magusat süüa? 

Kae direktor on alati nii kuri? 

Ega direktor alati nii kuri ei ole? 

Kas see haigus lõpeb igal juhul surmaga? 

Vastuolu lause ja polaarüksuse orientatsiooni vahel neis lau

seis ei ole, nii et eeepool kirjeldatud asjaolud neist kaht-

luskÜsimuei ei tee. 

Eelisvastus seisneb siin prepositsiooni kehtivuse üldi-
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euskvantori eitamises ja lisaks ka selle aeendamieee olemae-

olukvantoriga. 

- Mõnikord tuli 

- Natuke tohin 

- Mitte alati, vahete

vahel 

Kvantorite eelllse toime võivad konsltuateioonimõjurid 

aelema panna. Kui Üldisus ja mitteüldleus on viimaete põhjal 

võrdvõimalikud, on küsimus neutraalne. 

/Nii kui ma maiuetan, lähen ma kärna./ - Kae ea 

ei tohi üldse magusat süüa? 

/KÕik me oleme direktori kaeet võtta eaanud./ 

- Kae ta on alati nii kuri? 

/Siberi katk tegi omal ajal maa inimeeteet tüh

jaks./ - Kae eee haigus-lõpeb igal juhul surmaga? 

Kui konsituateioon kinnitab üldisuse suuremat tõenäosust, on 

kontrollküsimus koguni oletav. 

/Nii kui ma natukenegi maiustan., lähen ma karna./ 

- Kas sa ei tohi üldse magusat eüüa? 

Eelisvastus* - El tohi 

jah 

Analoogiliselt lekeikaaleetele polaerüksustele toimivad lath-

seliikmed, mis eelnevad eitavas ja jaatavas ümbrueee erinevae 

vormis. Nii eaab sihitis olla eitavas laueee ainult оsaetavas, 

jaatavas aga nii osastavas, omastavas kui nimetavas käändes. 

Täissihitis eitavavormilises küsimuses viitab jaatava vastuee 

oletamisele. 

Kas isa ei toonud sulle uue palitu? 

Osastavaline sihitis jaatavas küsilauses, kus mingitel seman-

tillstel põhjustel peaks olema täissihitis, võib anda marku 

eitava vastuse eelistamisest* /Isa .lõudis lõpuks parast pal

gapäeva ko.lu./ - Kas ta sulle uut palitut tõi? 

Reeglipärane sihitis ei viita mingile eelievastusele. 

Kas isa tõi sulle uue palitu? 

Kas isa ei toonud eulle uut palitut? 

Millise suunitluse võtab küsimus äga siis, kui vastu-
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pldieed polaarüksused lülituvad muude tunnuste poolest eelis-

tuelikku lausesse? 

Kahtlusküeimuses nad võimendavad kahtlust* 

Kas ahvide seas kaevanud lapsest enam inimest 

saab? 

Kas ta enam tulebki? 

Kas viieaastaselt ei ole veel vara kooli minna? 

(Siin on kahtlus tingitud prepositsiooni vastuolulisusest, 

millest allpool juttu tuleb#) 

Oletuskusilause muudavad nad oletavast kahtlevaks. 

Kas ta võib-olla hoopis ära ei sõitnud? 

Kas ta hoopis ära ei sõitnud, kas pole? 

Eelisvastusi - (õigus,) sõi

tis küll 

Mitte-eeliвvastust - (Eksid,) 

ei sõitnud 

VII. Sisuliselt vastuoluline üldküsilause. See semanti

line moodus on küsimuse kahtlevaks muutmisel kõige levinum. 

Kui lausega esitatud prepositsioon on kas semantilistel, loo

giliste!, üldteadmistest või konsituatsioo-iet tulenevail 

põhjustel vastuoluline või koguni vasturääkiv, siis käsita

takse seda ka väheusutavana. Kui ta aga lausa usutamatu on, 

siis on küsilause juba retooriline ega küsi enam midagi, vaid 

väidab vastupidise prepositsiooni kehtivusti Ites tiigriga 

ühes puuris istuda on naljaasi? Kahtlusküsilause on vaheaste 

neutraalse, P ja P võrdvõlmalikeks pidava, ja retoorilise, 

P võimatust ja P paratamatust väitva küsilause vahelt kaht-

lusküsimus peab.P suuremal või vähemal määral tõenäolisemaks 

kui P (vt. joon. 3). Kahtleva ja retoorilise küsilause vahel 

pole teravat piiril see, mis ühes kontekstis on tõenäoline, 

võib teises osutuda ainuvõimalikuks. 

Kas sa ligimesearmastusest võõra risti enda kanda 

võtad? (OTi226) 

Kas pole tore sünnipäevalaps olla? 

Kas korralik töötaja Joob töö ajal? 

/Nii et lähete lõunasse tiibu ripsutama, jah?/ 
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Кав siin enam keni tüdrukuid ei ole? (RKi190) 

VIII. Üldküeilauee põhivorm, mille propoelteioon tähis

tab guhtluenormide rikkumist. KÜeimue eelle kohta, kae küsija 

rikub selliseid norme nagu tõerääkimine, heaeoovllkkue Jm. 

positiivne suhtumine, on üldjuhul kahtlev või koguni retoori

line ning eelietab sotsiaalses mõttes poeitiivset vastust. 

"* Кав ma valetan? Esilavastusi - El valeta 

Кав ша ei räägi õigust? - Räägid küll 

Кав ma sulle halba eoovln?- Ei soovi 

Кав ma ei andnud talle head nõu? 

- Andeid küll 

Edasi vaatleme lauseid, mille kahtlevus on konsituatel-

oonisidus, s. t. küsija kahtleb eelnevast kontekstist või 

eituatsioonist järelduvas. л 

II. üldküsilause põhivorm, т1в sisaldab rõhulise verbi 

Juures rõhulalendlt ikka(gl). 

Kae eee ON ikka seitsmes korter? 

ASTUSID ea ikkagi ülikooli? 

X. Kontrollküeilause, millel on samad tunnused kui ole

taval kontrollküsilausel, on kahtlev, kui ta toob esile järel

duses või eelnenud väitee peituva vastuolu. 

/Ei eaa nii praktiliselt suhtuda asjadeeee, kui 

armaetad./ - Tuleb eils elusse suhtuda teoreeti-

lleelt? (JKi50) 

/Ma saatsin ta rongi peale./ - Ja jätsid kasuta

mata juhuse Jaama taha õllebaari sisne astuda? 

Kahtlev on kontrollküeilause ka elle, kui ta eeltatakse asja

olu kohta, mille kehtivuet koneltuateioon peake olema Juba 

piisavalt kinnitanud. Küsimus oleks lihtsalt ülearune, koi 

küsija eelies näiliselt kindlae asjaolus ei kahtleks, vaid 

sellega nõue oleks. 

/Elu koosnebki valest ja tõest. Oska vaiidal/ -

Ja eina oskad? (JKi49) 

/Selguse mõttee peame talle vist veel ühe selle 

maja asja ära rääkima./ - Kas ta eils ei tea? 

(VRi47) 
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Kas ta tõeeti ei tea? 

järgnevas näites kombineeruvad mõlemad kahtlusteguridi. 

/Те tegutsete täna siin uskumatu pingega... 

Harutate ikka lahtisi otsi?/ Ons neid nii hirmu

äratavalt palju? (AL165) 

Vasturääkivust eelneva konteksti suhtes näitab vastandav 

sidesõna kuld, aga, ent, mis koordineerib osalausekujulise 

küsimuse eelneva tekstiga. 
Aga kae ta ei tea? 

Kuid on see kindel? 

Teketiseos võib jääda ka lmplitslitseksi 

/Kell on kaksteist jahina tuled nüüd tööle./ Kas 

sa pole hiljaks jäänud? 

2.2.3» Belistusküsilause erijuhud ja potentsiaalsed 

vastuslaused 

Nii oletus- kui ka kahtluskus11ause võib omakorda sisal

dada erikusimust 

Sa võib-olla ootad kedagi? 

Bga sa ometi kedagi oota?, 

alternatiivkusimust 

Sa ehk OOTAD Marit või Malet? 

Ega sa ometi Marit või Malet ei oota? 

Mõlemas liigis on võimalik kaalutlusküeimus. 

VÕib-olla veel oodata? 

Kas enam oodatagi? 

Erinevalt oletusküsllausest saab jaatavavormllisele 

kahtlueküsilauseie mõnikord lisada või + eituse, seda koguni 

loomulikumalt kui neutraalküsilauseie, Nii tõuseb esile jaa

tava propoelteloonl taga peituv eituse eelistamine. 

Kae ta enam üldse tuleb või ei tulegi? 

Kas ea oled tema heaks sõrmeotsagi liigutanud 

või ei ole? 

Oled sa täna silmigi pesnud või ei ole? 
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Nagu neutraalsele (vt. 2.2.1)» nll ka eellstusküsllausele 

võib vastata 1) Jaatava või eitava prepositsiooniga, 2) Jaa

tus- või eitusfraasiga, 3) mõlema kombinatsiooniga. Jaatus-
ja eituefraas ei vaij enda siin aga mitte nõustuvuet küsilau

ses esitatud prepositsiooniga, vaid esilavastusega. Eeli»» 

vaatuse prepositsioon võib olla eitav või jaatav - oietus

kus imuse puhul samapidlselt, kahtlusküslmuae puhul vastupidi

selt küsilausele. Seetõttu on kaheosaliste vastuste komplek-

tid ühesugused nii jaatavat propoaltsiooni oletavall kui 

eitavas kahtlevail küsimustel, mis mõlemad eelistavad jaatava 

prepositsiooniga vastust. Sama kehtib ka eltuat eelistavate 

(eitust oletavate ja jaatuses kahtlevate) küsimuste puhul. 

Selgituseks vt. tabel 3> vrd. tabel 2. Erinevalt neutraal-

küsilausest saab kõigi eelistusküsilausete puhul eitusfraa

siga valjendada mittenõustumist. 

Mari zfist ei tule? - Ei, tuleb küll 

Mari yatfvalt tuleb? 

Bituat oletava küsilausega nõustumisel saab ̂ el abil ka vas

tuse prepositsiooni eitavust esile toata. 

Mari vist ei tule? - Jah, ei tule 

- Ei, ei tule 

Vastua võib piirdudagi*eelisvastuse kinnituse voi kummitusega, 

ainult et .jah ja £i üksinda kasutamine on kahemõttelisuse 

tõttu piiratud. Ainult jaatava oletusküsilause vastuses väl

jenduvad nõustuvus ja prepositsiooni enda Jaatavus-eitavus 

ühtmoodi ja on selge, et 

Mari vist tuleb? - Jah О Jah, tuleb 

- Ei О Ei, ei tule 

Sul on/ei ole õigus-tüüpi kinnitused-kummutused võivad aga 

vastuseks piisata. 

Mari ei tule Ju, ega ju? - Sul on õigus О Ei 

tule 
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3. BRIÜLDKÜSILAUSE 

3.1. Neutraalne eriüldküsllause 

Loogiline esitust ?(nec P(a)) ** ?(nec P(ava) 

** ?(neo P(а) $ nec P(a)) (23) 

Eele: nec P(ava) *•» nec P(a) v nec P(a) 

4* poss P(a) & põse P(ä) ** 

(nec P(a) & nec P(a)) v (nec P(a) & nec P(ä)) 

Potentsiaalvastused: 

1) neo P(a) & nec p(^) (25) 

2) nec P(a) & nec P(ä) (26) 

3.1.1. Küsimus eeldab propositsiooni kehtivust, välja 

arvatud selle küslmusalune osa a. Propositsiooni kehtivuse 

eeldamine ilmneb eeldest kujul nec P(ava) - olgu küsimusaluse 

komponendi väärtuseks a vol mltte-a, P on ikka paratamatu. 

Neutraalse küsimuse puhul peetakse propositsiooni P(a) vord-

voImal1kuke prepositsiooniga P(a). 

Esitame võrdluseks üldküsilause (74) Ja sama preposit

siooniga eriüldküsilaused (75) ... (78). 

(74) Kae sa emale lilli viisid? 

(75) Kas sa viisid emale lilll/LILul? 

(76) Kas sa viisid lilli emale? 

(77) Kas sa viisid EMALE lilli? 

(78) Kas SINA viisid emale lilli? 

Prepositsiooni küsimusaluse komponendi, küsimustuuma toob 

esile lauselopupositsioon Ja esiletosterohk. EriÜldkusimusele 

ei eaa lisada või ei. vol mitte, küll,aga vol muu, vol keegi 

teine vms. Parafraseerime lauset (76). 

Kas sa viisid lilli emale või mitte? 

Kae na viisid lilli emale või kellelegi teisele? 

Kellele ea lilli viisid, kas emale või kellelegi 

teisele? 

Kui lilli sai keegi teine, sli.p tuleb vastata Ita, kes. Tege

likus !coTrmnikafcniooni<3 tavaliselt ci piisa eitavast vastuoert 
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(valem (26)), vald üldjuhul tuleb ä-le 1laada ka komponendi 

tegelik väärtus. Brluldkuelmaa sisaldab erikueimuet, nagu 

ilmneb parafraasist Kaa ea vllaid lilli emale või kellelegi 

teisele. .1a kui, alla kellele? Küsimuse (76) potentslaal-

vaatueed on näiteks 

- Jah, emale 

- *Bi 
- (Bi,) sõbrannale 

- (Bi,) tädile 

- (Bi,) pruudile 

Jne. 

Erlüldkuslmust ei esitata niisiis mitte lihtsalt selleks, et 

.teada eaada, kas propoelteioon antud kujul vastab tõele või 

mitte. Selle Jaoks on olemaa uldküsimus. Eri üldküsilausega 

tahetakse ühtlasi teada saada, kas propoelteioon vastab tõele 

küsimusega väljapakutud vol mingis teistsuguaes kooaseisas. 

Vlimaeel Juhul on potentsiaalvastuseid määramata hulgalt 

eitusega kaasneb piiramatult Jaatavaid-täpsustavaid vaatuseid. 

Viimaateat esitame loomulikult vald mõne üksiku naite* Küsi

muse (78) potentsiaalvaatused on 

- Jah, mina 

- BI, minu naine 

- BI, Juri viis 

Eriüldküsllause tuumaks võivad olla mitmesugused lauseosad* 

/Ja kaa mina ei saakski siis üldse neid lilli noppida?/ -

Kas sina murdsid peenralt kõik lilled? (VK) Saadab ta ka 

^e^d turistide .1 uurde? (BR*43) Kas ta on •вгв'ЭД! õõsltl 

ara olnud? (АЫ55) /sõber Tartust teab nüüd ka meie sala

dust./ Kas sa klrjjutasjLd talle? Кав täna on ajjj^ameteiatküm^ 

nes? Кав te olete k^rjjanl^? (RK* 171) Hell, kas sul on kone 

ka hästi peas? Кав panid ka Ilusad sõnad ritta? (OT*235) 

Kui lause infostruktuuris on teemaks kogu propoelteioon, 

mia on eelnevast tekstist teada, võib propoelteloonl reemaks 

ja ühtlasi küsimustuumaks olla mingi üksik tähendusjoon, 

näiteks perfektiiveus või kvantort /Tiina lahendab matemaa

tikaülesandeid./ - Kas ta neid äjpa ei ole lahendanud? Kaa ta 
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lahendab neid kõiki? 

Brluldkusimus vormietub nagu uldkueimue, lisandub ainult 

küsimustuuma eeiletõetmine intonatsiooni, rõhu, lauselõpu-

positsiooni, rõhupartiklite ka, -kl või rõhulaiendite 

lkka(gl,). siiski» hooplstkl). hoopistükkis, pigem, .lust abil. 

Briüldküsilausete hulka ei kuulu need, kus rõhutavad, 

elemendid väljendavad üldküsilause eelietuslikkust (vt. 2.2). 

Mõningates lausetüüpides on homonüümia siiski olemas. Bsile-

tõsterõhuta kag+LP- ja LP* voj.-laua ei в on tuuma piirid määra

mata* küsimus võib kaia nii lauselõpulise komponendi kui kogu 

pröpoeltsiooni kohta. Belmesel juhul.on tegemist eriüldküsi

lausega, teisel juhul üldküsilausega. Haiteke küsilause (75) 

puhul sõltub juba konsltuatsioonlst ja ka koguni vastaja 

suvast, kumba järgmistest vastusekoaplektidest eeldatakse* 

Kas sa viisid emale lilli? "1 1) - Viisin küll 

Sa viisid emale lilli või? J - Bi viinud 

2) - Lilli jah 

- Bi, männioksi 

- Bi, kommi 

Kindlalt eriüldküsilausete hulka kuuluvad need, mille prepo

sitsiooni igaühe teadmised eeldavad* Kas te olete kirjanik? 

Kas täna on esmaspäev? Kas sa elad Tartus? (olgu Tartus või 

mujal, aga kusagil peab inimene elama), üld- Ja eriüldküsl

lause piiril paiknevad öeldisega lõppevad laused nagu Kae 

Mari õmbleb?, mis on tõlgendatavad nii * Kae Mari Õmbleb või 

ei?' kui 'Kas Mari õmbleb või teeb midagi muud?1. 

Partiklige -kl laused võivad samuti vormistada nii kaht

levat. üldküsimusi kui neutraalset erlüldkuslmust. üheselt 

eriüldküeimuse tuuma märgib -kl. mis järgneb lause alusele 

või lausesisese verbi eelsele lauseliikmele. 

Kas sinagi päevitasid enda pruuniks? 

Päevitasid ehk einagi enda pruuniks? 

Kae Jusski hüppas kõrgust? 

Kas meilegi tuleb kevad? 

Kahemõttelised on ka kvant о r sõnaga laueed. ICvan torsona 

tõmbab endale rõhu sõltumata вellest, kas küsimustuumake on 
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teda sisalday fraas (eriüldküsimus) või kogu prepositsioon 

(üldküsimus). Kui eriüldküsimuse tuuma ei tooda esile täien

davate vahenditega 

Kas oma supi soid kolk ära? 

on lause 

Kas kõik sõid oma supi ära? 

parafraseeritav nii uid- kui eriüldkusllausepäraselti 

Kas kõik sõid oma supi ära või ei? 

Kas oma supi sõid ära kõik või mitte kõik (mõned 

või ei ükski)? 

Eriuldkusilaueel võib olla ka uie ühe kueimuetuumai 

/Emale toodi peti ju lilli./ - Kas sina tõid 

krüsanteemid? 

Kontekst võib küsilausest elliptiliselt välja jätta kõik 

peale reema. üldküsilauses säilib minimaalselt öeldist Tuled? 

Rriüldküsilauses säilib minimaalselt küsin tistuum. 

/Kuhu ta läks? - välja./ - Tibutoteiga? (KS*128) 

/Mina helistasin talle kell kuus kolmkümmend./ -

Siia? (AL*47) 

Määramatuks jääb sellise lause küsivus nagu 

/Kolk lapsed magavad./ - Aga Juku? 

See võib olla nii eriüldküslmus tegevuse ja agendi kohta (Aga 
kae Juku ka щвяЬ?) kui ka eriküaimie Juku tegevuse kohta (Aga 

mida Juku teeb?). 

Briüldküsilause võib lahutuda eriküsilauseks ja ellipti
liseks eriüldküsilauseks! 

Kes sul seal on? Isa-ema? (JKi31) 
Millal te teda viimati nägite? Hommikul? (ALi37) 

Kaalutiusküslmus on näiteks 

Ihoopls pigem kasukae? - Osta 

just - El, osta televiisor 
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3.1.2. Eriküslmust sisaldav eriüldküsilause 

Eriüldküsilause eitavale vastusele tuleb lisada ka oige 

jaatav vastus. Kui aga küsimustuum on umbmäärase tähendusega, 

oodatakse sellele täpsustust nii eitavas kui jaatavas vastu

ses* 

Kas te olete seal juba ammu? (НКибЭ) 

- Jah, viisteist aastat 

- Ei, pool aastat 

Kas teie rong läheb varsti? (RKi163) 

- Jah, tunni aja parast 

- Ei, alles hommikul 

Siingi võib täpsustusele eelnev jaatav või eitav vastus ära 

jääde, eriti juhul, kui vastaja ei pea vajalikuks täpsustada, 

kas pakutav väärtus jääb määramispiirkonna ('ammu...mitte 

ammu', 'varsti.•.mitte varsti1) ühte või teise otsa või hoopis 

keskele. 

- Viis aastat 

- Poole tunni pärast 

On teil suur korter? - Kaks tuba ja kook 

(JKi31) 

3.2. Eelistusilt eriüldküsilause 

3.2.1. Oletaekusllause 

Eriüldküsimuse eeldele (24) lisandub eele 

poes (P(a)) > роев (P(a)), (37) 

в. t. väärtusega a prepositsiooni on peetud tõenäolisemaks 

kui mõne muu väärtusega prepositsiooni. Seda näitab ka lause 

vormistusi kogu lausele rakenduvad oletuellkkuee tunnused 

samamoodi nagu üldküeilausegl puhulJ 
Te olete direktori sekretär, jah? (ЛЫ31) 

Kas ei naita ma rääki singi läbi telefoni? (ALt53) 

/Otsitakse taga meeskodanikku.../ - Aga äkki olen 
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mina see? (RK*183) 

Oletusküsllauses sisalduva erlkasinaee võib eksplitseeride 

või mis. 

See siin ongi paks Margareeta» või mis? 

Eelievastost - On kull 

Mitte-eel lavastus — Ei ole 

- Sl (ole), see on Klek ln 

de Kõk 

3.2.2. Kahtlosküsllause 

Lisandub eele 

poes (P(a)) > poes (P(a)) (38) 

Kahtlust väljendavad samad vahendid mlв üldküsilause 

puhul. Tegelikus kasutuses tuleb kahtlev eriüldküsilause 

harva ette. 

Kas sa oled tulnud toole magataa? 

Eitavavormilisee lauses eelneb küslmustuumale eituspartikkel 

mitte. 

Kas mitte sina ei käinud minu peale kaebamas? 

Kas su vend mitte arstiks ei õpi? 

Bellavastusi - (Jah,) õpib 

küll 

Mitte-eelievastuBi - Ei 

õpi 

- 51, ta õpib defektoloogiks 

- Sl, lauluõpetajaks 

Kusimustuuma võivad lülituda kahtlust väljendavad, po

laarsed kvantorsõnadt positiivse orientatsiooniga üsna, lii

ga. päris, natuke, mis eitavavormilises lauses väljendavad 

jaatavavormilise vastuse eelistamist, ja negatiivse orientat

siooniga Iga, kõik, igaüks, mis jaatavavormillees lauses väl

jendavad eitavavormilise vastuse eelistamist. 

/Aga kell on juba kola läbi./ Kas see ei ole 

üsna veider aeg küllaminekuks? (VIEi123) 
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(natuke 
Ega sul akklLj^ suurejoonelised plaanid ei 

ole? 

Kae tõesti peitub don Juan igas prantelaaes? 
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4. AlffBBNlTIIVKasIIAUSe 

4.1. üldalternatilvküsilause 

Loogiline eaitusl?(neo Р., v neo P2 v ... v nec PnX39) 

Belei nec v neo Pg v ... v nec.Pn ++ 

** poes P1 & poes P2 & ... ž роев Pn (40) 

Potentsiaalvaatused* 

1) nec P1 & neo Pgfb ... & пес Pn 

2) neoP 1  & nec P 2  & ... 4 nec P Q  

n) neo P^ & nec P2 8c .... & nec Pn 

n+1) nec P1 & nec P2 & ... & nec ?n 

2n-1) nec P^ & nec P2 & ••• & nec Pn (41) 

Küsimus esitab vähemalt kaks võimalikku propoeiteiooni 

ja nõuab nende seapt tegelikult kehtiva valimist. Kuigi 

alternatiivide arv n pole põhimõtteliselt piiratud, piirdu

takse tegelikus keelekasutuses tavaliselt kahe võimaluse 

väljapakkumisega. 

Kas inimesed usuvad pimedalt AU-8 sieee või on sel 

tõesti tervistav toime? 

Sisuliselt peavad alternatiivid muidugi kõrvutatavad olema -

kuuluma mingis mõttes ühte klassi, omama nii ühis- kui eri

tunnuseid. Siin on jämedais joontes uhistunnuseks AU-8 

populaarsuse põhjendus, eritunnusteks selle väärtused! pime 

usk ja tervistav toime. 

Loogika, vaitleuse puhul ehk ka keel eristab ranget ja 

mitteranget diвjunkteioonivahekorda alternatiivide vahel. 

Näiteks küsimusele Mida Mari rannas teeb? võib vastueena 

järgneda nii väitlauee Ta kae supleb või võtab päikest, mis 

peab võimalikuks ainult üHte neist kahest tegevusest, kui ka 

lauee 

Supleb või võtab päikest, 

mida võiks käsitada ka mitterangelt alternatiivsena, nii üht 

tegevust kui mõlemaid koos lubavana. Kunilause vorm eelliet 
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vahet kindlaati ei tee. Alternatiivküeilauee paistab oma 

põhiolemueelt olevat välletav, mitte ule n vastuse eeldav. 

Kae ea eald eksamil läbi või pead selle uuesti 

tegema? 

- Sain läbi 

- Pean uueetl tegema 

Kui alternatiivid uketeiet sisuliselt ei välista, võike 

alternatsioon olla ka mitterange. Beetl keele kõnelejad (kas 

kõik või enamik neist, aeda ei ̂ ulge autor väita) ootavad 

nähtavasti sellisegi kueiihuse esitamisel uhe, mitte mitme 

võimaluse väljavalimist. 

Kae Meri supleb või võtab päikest? 

- Supleb 

- Voteb päikest 

- 'üll uhte kui teist 

Et propoeiteioonidevahellne alternatiivena vormletub 

liitlausena, miв käeeolevae tõõe vaatluse alla ei kuulu, 

siirdume järgnevalt erialternatiivsuse Vaatlemisele. 

4.2. Brialternatilvkusilauee 

4.2.1. Neutraalne erialternatiivkuellauee 

Loogiline esltuei ?(nec P(a1 v a2 v ... v an)) 

?(nec P(a1) v nec P(a2) v ... v nec P(an)) 

(42) 

Belei пес P(a,jV a2 v ... v an) 

nec P(a.j) v nec P(a2) v ... v nec Р(ад) 

poss P(a1) & põse P(a2) & ... & põse ?(an) 

(43) 

Potentelaalvaetueed 

1) nec P(a1) & nec P(a2) & ... & nec F(*n) 

2) nec f(a.j) & nec P(a2) & ... & nec P(aQ) 

n) nec P(a.j) & nec P(a2) & ... 3c nec P(anJ . 
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ZM-1) пес P(a1) & neo P(»2) 4 ... * neo РСЧц) 

2n-1) пес P(e.|) & nec P(»2) & ... neo Р(а^) 

(44) 

4.2.1.1. Nagu Ilmneb eelde eeitueeet neo P(a1 v Sg v ...v 

v »n), eeldab küsimus propoeiteioonl paratamatut kehtlvuet, 

probleem aeleneb veid eeliee, milline küeimustuumas pakutud 

väärtustest tegelikult õlge on. Siingi pakutakee tavaliselt 

välja kake teineteist välistavat alternatiivi. Heutraalkuei-

lauee puhul peetakse neid võrdvõimalikeke. Näiteks küsimusega 

Kae sul on kodue ema või iea? 

eeldatakse, et vahemait üks neiet kahest on kodue, ilma et 

kummagi kodue viibimine ootuspärasem võike olla. Potentsiaal-

vastused on 
- Tüma 

- isa 

- ̂ Mõlemad 

Kui aga eeldatakse ka võimalust, et propositsioon ühegi 

alternatiivi puhul ei kehti, lülitub alternatiivküeimue üld-

küeimueeei kas propositeioon kehtib Ja kui, elle millise 

alternatiivi puhul (vt. 2.1.3)? öldküsimuses sisalduv alter

natiivküeimue kaldub olema mitterange, kui eeldatavad prepo

sitsioonid uketeiet sisuliselt ei vilista - Mõlemad on kodus 

on eiin täiesti ootuspärane väetus. 

Kae ema või iea on kodus? - Ema on 

- Iea on 

- Mõlemad on 

- Ei ole (kumbagi) 

Alternatiivküeimuse tuumaka võivad olla mitmesugused lause

liikmed: Kas sa ootad ema või iea? Kae jõi<game_võl_laheme 

.1 algel? (VTEi130) Kae kateelendur oli erandnähtus või tüüpi

line praegustele. 1985. aaata Inimestele? (0Ki298) 

Erialternatiivküeilauee sarnaneb eriüldküellaueele, 

ainult et küelmuetuumake on kake või rohkem või abil rinnas-
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tatud, samas funkteioonle lauseliiget. Valietava alternatiiv^ 

küsimuse vormiatamieekB kaeutatakee ka eriküsilauset küei-

fraaslga kumb (valik toimub kahe alternatiivi vahel) või 

milline neist. Milliet alternatiivide loendit need aubatl-

tuudld asendavad, peab eelnevaet teketiat teada olema. 

/Salne virutae mehele või mees naieele - J a  ongi 
kõik!/ - Kumb vereloon tundub teile tõenäolisem? 

(ALt19) 

/Keeltekoolis õpetstakee ingllee, eakaa,.prant-

auee, rootsi, eoome, vene ja eesti keelt./ 

Milliet neiet Peeter õpib? 

Beimeeel näitel on kake potentsiaal vastust, teisel seltse. 
Alternatilvkusimust saab vormistada ka eriküsilause Ja järg
neva alternatiivide loendi abili Mis on hinnalisem» kae kuld 

või leib? (HVt14) Kumb on hinnalisem» kuld või leib? 

Mis keelt sa õpid, kas inglise, prantsuse, saksa 

või rootsi? Mis keelt sa õpid? Ingllee, 

prantuse, saksa või rootsi keelt? ^ Kas ea 

õpid Inglise, prantsuse, saksa Vbi rootsi keelt? 

- Inglise keelt 

- Prantsuse keelt 

- Saksa keelt 

- Rootsi keelt 
7 - Inglise Ja prantsuse 

keelt 
7 - Ingllee ja saksa 

keelt 

7 • Inglise, prantsuse 

ja saksa keelt 
7 - Ingllee, prantsuse 

ja rootsi keelt 

? 
- Nii inglise, prant
suse, saksa kui ka 

rootsi keelt 

4+ Kõiki nelja 

Alteraatiivküsilause v5ib vormistada ka erlktieimuet, kui 
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ei ole valitud sobivat, otsitava maaramlspllrkonda hõlmavat 
küsieona. 

Kas sa magasid end vaiJa enne või parast sõltu? 

- Enne sõltu 

- Parast sõltu 

Kui määramlspiirkond on lntensiivsusskaala, siis tähistab se

da äärmiste väärtuste disjunktsioon Ja potentsiaalvastustena 

võib eeldada ka vahepealseid väärtusi. 

Kas te saite hästi või halvasti läbi? (ALi17) 

- Hästi 

- Normaalselt 

- Keskmiselt 

- Mitte Just hästi 

- Halvasti 

Kui alternatiivid on kontradiktoorsed, nii et uhe eitu

sest Järeldub teise Jaatus Ja vastupidi, siis langevad alter

natiiv- ja uldküslmus sisuliselt kokku. 

Kas ta on õnnelik või õnnetu? 

Kas ta on õnnelik? - Jah Õnnelik 

- Bi õnnetu 

Kas surnu elustamine on võimalik? 

Kas surnu elustamine on võimalik või võimatu? 

- Jah võimalik 

- Bi Võimatu 

Kaalutiuskusimus on niiteks Osta või vahetada? 

4.2.1.2. Brikusimust sisaldav alternatilvkusllause 

Alternetlivkusliauses sisaldub erlkusimus, kui viimaseks 

alternatiiviks on muude alternatiividega samasse tihendus-

klassl kuuluv küsisõna või -ühend, mis võimaldab määramata 

hulgal potentsiaalvastueeld. Kullaltki tavaline on või paigu

tamine ka eelnevate alternatiivide vahele. 

Kas see oli su sõbranna, (või) õde või kes? 

- sõbranna 
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- 6de 

- Töökaaslane 

- Niisama tuttav 

0. Bubnova (1976i221) nimetab sellist küsimust piiramata 

valikuga alternatlivküsimuseks, erinevalt eelkirjeldatud 

piiratud valikuga altematiivküsimuseet. Ta valdab, et vene 

keeles saab neid kahte eristada ka puht intonateioonlliete 

vahenditega. Piiratud valikut iseloomustab tooni tõusev-laiv-

gev kontuur alternatiivide loendi vältel. Võimalik, et eeetl 

keelee on midagi analoogilist»^ -

(79) Kas see oli BU sõbranna, õde või tuttav? 
Piiramata valiku puhul tõusvat toon Igal, ka viimasel 

alternatiivil; kas pole ka mitte eesti keeles lausega Kas aee 

oli su sõbranna, õde, tuttav või kes? samalaadne 

(80) Kae see oli BU sõbraKna, ÕES, (või) tutTav...? 
lause (79) potentsiealvastuaed tulenevad küsimusев loet

letud vahekordadest, leuae (80) puhul lleanduvad kõikvõima

likud muud suhted. 

4.2.2. Belletuallk alternatiivkÜsilause 

Oletttslausee saab teistest tõenäolisemat alternatiivi 

a^» mille puhul eeldele (43) lieandub eele 

poes (P(at)) > ровв(Р(а |̂<1)), (45) 

eeile tõsta rõhulaiendiga nagu Ikka(gl). slleki, hoopiв(kl). 

hoopistükkis. olgem. 

Kae õppida sakaa või pigem prantsuse keelt? 

Кав noorele inimesele sobib must või siiski puna

ne varv? 

Kahtluslauaet avastada ei õnnestunud, kui mitte arves

tada kahtlusfraasi kiilumlet vähem tõenäolise alternatiivi 

ettei 

Kas ta sõitis Tartusse bussiga, rongiga või -

vaevalt küll - lennukiga? 

Eelistatav alternatiiv paigutatakse loendis viimaseks. 
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5. ERIKÜSILAUSE 

5.1. Üldist 

Loogiline eeitusi ?(nec P(x)) 

?(nec P(»1 v »2 т ... v »n)) 

?(nec PCe^ v neo Ptsg) v ... v nec P(*n)) 

n»Ot 3, 4, ...,«o (46) 

Belei nec P(»1 v a2 v ... v ад) 

nec P(»1) v nec P(*2J v ... у пес Р(*д) 

•Г poes P(»1) 4 poes P( Bg) 4 ... 6 poes P(*n) 

(47) 
Potentsiaalvaetuaedi 

1) neo P(a1) 4 nec F(a^) 4 nec ... & nec P(an) 

2) пес P(a1) 4 nec P(»2) & ... & пес P(«n) 

n) nec P(a-f) 4.neo P(a2) & ... 4 nec P(*n) 

n+1) nec P(a.j) 4 nec P(a2) 4 ... 4 neo Р(ад-1) 4 

4 nec P(*n) 

2n-2) nec P(a1) 4 nec P(a2) 4 ... 4 nec P(eD_i) 4 

4 nec PCan) (48) 

5.1»1e Muutuja võib määramispilrkonnas omandada n ette-

andmata väärtust, n euurue on küeimuBega põhimõtteliselt 

määramata, etteandmata, kuigi ta veetlejate taustteadmistee 

võib määratud olla. Kui veetlejad teavad kõiki võimalikke x 

väärtusi, on erlküeimus tegelikult aamavaarne alternatiiv-

küeimueega. Naiteke järgnev küsimus (81), mille määramis-

piirkond koosneb kuuest Eeetl vabariikliku alluvueega linnast, 

on samaväärne küeimueega (82). 

(81) Milline on Eesti kõige heakorrastatum vabariik

liku alluvueega linn? 

(82) Пав Eeetl kõige heakorrastatum vabariikliku 

alluvusega linn on Tallinn, Tartu, Xohtla-järve, 

Tarva, Pärnu või Sillamäe? 
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Sellistel juhtudel eelistatakse erlküslmust pikale alterna

tiivide uieelugemisele. 

Võrdluseks esitame piiraasta valikuga küsimuse 

(83) Kus su ema elab? 

Sõltuvalt küsimuse sisust võib potentsiaalvastuste arv 

ulatuda a-ist (2n-2)-nl. Näiteks nii küsimuse (81) kui ka 

(82) puhul on võimalik anda n-6 vaetusti iga linn võib olla 

kõige heakorrastatum, kuid mitte kaks või rohkem korraga. 

Küsimuse (84) puhul on aga võimalik 2n-2-62 vastust, sest 

vastuses võib esitada kuni viis linna. 

(84) Millistes Eesti vabariikliku alluvusega linnades 

on olemas teater? 

Peale selle,eelneb veel selliseid vastuste arvu piiramisi 

nagu nõue anda rohkem kui Ühe muutujaväärtusega väetus. 

(85) Millised on Eesti heakorrastatumad vabariikliku 

alluvusega linnad? 

Küsisõna mitmuslik vorm nõuab vastuseks vahemait kahe ja kõi

ge rohkem viie linna nimetamist. Potentsiaalvastuseid on siis 

2n-2-n»56. 

Nagu näitab eele nec P(a^ v a2 v ... v aQ), on küsi

musega eeldatud, et vähemalt uhe z väärtuse puhul on prepo

sitsioon paratamatult tõene. Potentsiaalvaetuste hulka ei 

kuulu järjenumbriga 2°-1 vastus, mis tunnistaks sobivaks 

kõik võimalikud muutuja väärtused. Mäletatavaeti oli selline, 

vastus võimalik alternatlivküsimuse puhul (valem (40), (44)). 

Briküsimus eeldab niisiis ka seda, et on vähemalt üks x 

väärtus, mille' puhul prepositsioon on paratamatult väär. 

Teiste sõnadega, erlküeimus on mõttekas ainult siis, kui kõi

gist mõeldavaist x väärtustest vähemalt üks sobib ja vähe

malt üks ei sobi. Siinpool polaerjoont on näiteks mõttetu 

küsimus 

(86) Millisel kuupäeval läks päike looja?, 

sest x määramispiirkonnast (kuupäevadest) sobivad tegelikult 

väetusesse kõik kuupäevad. Küsimus aga eeldab, et määramls-

plirkonnas on olemas vähemalt üks kuupäev A, mille puhul 

kehtib lause 
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(87) Kuupäeval A lake paike looja, 

Ja vähemalt üks kuupäev B, mille puhul kehtib 

(88) Kuupäeval В ei läinud paike looja* 

Et leuee (88) ei kehti ühegi võimaliku kuupäeva puhul ja lauee 

(87) kehtib iga võimaliku kuupäeva puhul, slifl on küsimuse 

(86) primaareele.aleetilleelt vale ja seega ka küsimus ise 

valesti seatud. 

Erlküeimus väidab proposltsiooni tervikuna kehtivat mingi 

määramata x väärtuse korral. KÜsimusalune komponent x moodus

tab küsimuse tuuma. Eriküsilauses paigutub kusimustuum lause 

algusesse. Teda vormistab küslfraas, mis on tavaliselt küsi-

sõna, nagu mis, kes, millal jne. Denotatlivtähenduse poolest 

on küsieõnad samasugused substituudld nagu umbmäärased ase

sõnad miski, keegi, millalgi, märkides identifitseerimata, 

kuid mingisse kindlasse klassi (näiteks eluta või elusate 

objektide klassi) kuuluvaid denotaate. Erinevalt umbmäärastest 

asesõnadest on neil veel kommunlkatlivmodaalne tähendusi nad 

väljendavad lause küsimodaalsuet ja märgivad ära küsimustuuma. 

Kueieõna annab ette muutuja üldise tähenduskategoorla, 

mida edasi kitsendab lauseslsu. Järgmise kitsenduse annab 

laiemast kontekstist tulenev referentsiväli, millest välja?-

poole ei saa antud konkreetse küsimuse vastus jääda. Naite 

muutuja määramispiirkonna kujunemisest annab küsilauset sisal

dav tekstike (89). 

(89) Kui korrapidaja õpetaja Va klassi ukse taha jõu

dis, kuulis ta heledat lapsehäält laulmast "Kui 

lootusetult pime olin õnne kõrval kaind ..." 

Pedagoog astus klassi. Saabunud vaikuses lipsasid 

Priit, Juss ja Tõnu koridori. Ainsana klasei jää

nud Mikult küsis õpetajal "Kes laulis klassis?" 

Mikk vastas ausaltt ... 

ft'ls piirab siin muutuja (kes) võimalikke väärtusi? 

I. Kusisõna kes annab ette tähenduskategoorla: elusobjekt. 

II. Lausesisu eraldab elusobjektide piirkonnast need, 

millel on ka tunnus 4inlmane'. Ruumis laulmine on tavakeele 

jaoks Inimeste tegevus. 
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III* Referente!vaija moodustavad antud konteksti puhul 

neli klassis olnud poieei - Priit, Juee, Tõnu Ja Mikk. 

Need neli nime vaij endavadki tekstis (89) esitatud küsi

muse potentsiaalvastuseid. Et kontekst piirab ka lauljate 

arvu, ei kuulu potentsiaal vastuste hulka Priit .1a Juss J ts. 

Käesolevas toos ei arvestata kontekstilisi, vaid ainult 

lausesieeseid piiranguid. .Need on keelesüsteemiga ette antud 

ja nende rikkumine annab mõttetud vastused, nagu Saabas * 

Homme* Jah (1. piirangu rikkumine), Kana (2. piirangu rlkkur 

mine). Antud kontekstis sobimatud Õpetaja ja Musta habemega 

meee loeme aga küsilause Kee siin laulis? potentsiaalsete 

grammatiliste vast usl aus ete hulka. 

Küsilause annab ette morfoloogilise ja süntaktilise kes

ta, millesse vastus peab paigutama semantiliselt sobiva leksi

kaalse sisu. lüngale prepositsioonis vastab mingi kindel lau

seliige. Kusfraas esindab potentsiaalvastuste vormi- (kes. 

kellega) või distributsiooni kl assi (kus, kuhu). Ifäiteks kui 

küsisona on kes, esineb muutuja väärtus potentsiaal vastustes 

kujul mina, ema. Juri: kui kellega, siis minuga, emaga. J äri

ga; kui kus, siis siin.metsas, heinamaal; kui kuhu, siis siia. 

metsa, heinamaale (Rätsep 1978). 

Briküsimust saab esitada nende tahendusuksuste kohta, 

millega tähistatut on võimalik Individualiseerida - kas siis 

iseseisvalt (elusad või eluta objektid) või ainult teiste 

üksuste vahendusel (näiteks objektide kaudu identifitseeruvad 

nende omadused, tegevused, sündmused, millel n.-ö. iseseisvat 

eksistentsi ei ole). Ilma konteksti toetuseta pole võimalikud 

sellised küsilaused nagu •Hlda teeb? •Millise sa ostsid? 

•Mitu sa ostsid? Objekt, kellele või millele kuulub küsimus-

alune tegevus, omadus vÕi kvantiteet, tuleb küsilausega ette 

anda: Mida Ants teeb? Millise kleidi sa ostsid? r.tltu kleiti 

oa ostBld? Sirkonstantoeid asjaolusid, näiteks viisi või 

põhjust küsides tuleb ette anda prepositsioon, mille viisiks 

või põhjuseks nad on: Kuldas Ants jookseb? Miks Ants jookseb? 

Selline identifitseerimise järjestus selgitab vastupidisele « 

järj estuuele vastavate küsilausete hälbeliouot (vt. Oim 1980). 

» 
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Omadus identifiteeerub pärast teda kandvat objekti, mitte 

vastupidi: *Mllle rohelise sa ostsid? Põhjus identifiteeerub 

pärast põhjustatud sündmust, mitte vastupidii *Mls toimub. 

sest Ants kardab röövleid? Samadel põhjustel oleks hälbeline 

näiteks küsisõna millisem. mllllBelm või kõige millisem. 

Omaduse määr identlfitseerub pärast omadust ennast. Küsimused 

Kui pikk Peeter võrreldes Antsuga on? 

- Antsust pikem 

Kui pikk Peeter oma klassi poistega võrreldes on? 

- Kolge pikem 

on grammatilised. Hälbelised on aga 

* Miili eem Peeter/T$r™M« Anteu«* on? 
1Antsust 

•Kõige millisem Peeter oma klassis on? 1 

Ka verbi jaoks ei ole enamikus maailma keeltee olemas 

küsiasendajat. On vald mida tegema öeldisrühma jaoks. Seda 

ilmselt seetõttu, et verbi esmane sisuline ülesanne on oma 

laiendite ühtesidumlne; kui kõnelej-a teadmised lubavad tea

tada koike seda, mida tegevus ühendab, siis on ka tegevus 

is^anamastl üheselt määratletav (Harris 1978:18). järgnevais 

näiteis on x väärtuse küsimine Ilmselt ülearune, seet laien-

ditevaheliee seose võimalusi on praktiliselt üksainus. 

See raamat x-s kümme kopikat 

Ants x-b 60 meetrit päris hea ajaga 

Ants x-s Peetrile munakiviga vastu pead 

т 
Tekstigrammatika seisukohalt ei pruugi siin haibeiis

teks nimetatud laused seda olla. Kajaküsimustena (vt. 7) on 

täiesti grammatilised näiteks 

/Peeter on oma klasnis kõige pikem./ - Kolge 

MILLISEM Peeter oma klassis on? - KÕige pikem 

/Ma ostsin rohelise kruusi./ - MILLE rohelise sa 

ostsid? - Rohelise kruusi. 

Tingimuseks on siin вее, et prepositsioon tervikuna (v. a. 

küsimuselune osa) on küsilause teemaks, seega vestiejalle 

eelnevalt teada (vt. ka Tauli 1980:290-291)• 
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Kui siiski mingi valik on Jainud, pole cee nii piiramatu, it 

vajaks tingimata erlkiielmuflt. On , u võimalik esitada see 

valik alternatiivküsimusega (Kae Ants käib või .lockeeb 3000 

meetrit?) või pakkuda mõni võimalub välja eritildkiisimuses 

(Kas Mari OSTIS oma rohelise seeliku?)» Hiisile küsib verbi 

üksinda erialternatiiv- või eriüldküsilause. 

Erikiisimuet ei в aa esitada niiteks tõenäosust ja hinnan

gut väljendavate lauselaiendite (kindlasti, vГlb-olla; õnneks. 

kahiuks - vrd. Hakullnen, Karlason 1979*206) ja sidendite 

!:ohta (j_a, vcl. sest). Viimaste kuciasendajad puuduvad liig

eelt taas liiasuse pärast. Seose Igad selgub tekstis sageli 

sidendi elliptllieel ärajäämiselgi. Näiteks .-järgmistes lause-

ter on ilmne, et x1 • Ja ja x2 • sest. 

Ants x1 Peeter läksid seenele 

Ants õpib hästi, x2 tal on hea pea 

Sidendid, tõenäosused ja hinnangud ei omanda piisavat indi

viduaalsust ka mitte muude tähendurüskuete kaudu. Kui tuleb 

lauses Ants tuleb on Individualiseeritud Antsu tegevusena. 

eile võlb-olla lauses Уо1Ь-с1."»д Ant.w tuleb annab Antsu tima

misele tõenäosushinnangu, ise aga ei omanda mingit konkreti

seeritud denotatsioonl. Individualiseerimiseks ja küsitavas-

temiseks tuleb modaalsushlnnangud omaette osalausega esile 

-uuai 

On võimalik, et Ants tuleb 

On kahju, et Ants ei tule. 

Valiku piiratuse tõttu eelistatakse selgi juhul altematiiv-

või eriuldküslmust (On sellest kah.1u« AUI Ants ei tule1:). 

5*1.2. KÜeifraae 

KÜslsõnad ja -sõnaühendiQ annavad muutuja tähenduskate
goorla. Objekte tähistavad kes j* mis. Oposnsiuon ' dinsus -

mitmus* on в ee,] uur es neutraliseerunud. Kes . a mis vahelise 

oponitsiooni markeeritud liige on kes, mis kirjakeeles hõl

mab ainult plusol jekte. "is võit tähistada r.ii elutuid kui 

tunnut.e ' ei i..в1 . uhtes määramaLa bj < te. 
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Keda ea näed? - Kasel 

- Naisi 

- *Autot 

Mida sa näed? - Kassi 

- Naisi 

- Autot 

Peale selle võib ш!з tähistada ka tegevuse sisu (Mida sa 
teed?). situatsioone ja nende komplekse (Mis .1 ahtas?), meta-

keelaena ohjektkeele üksusi (Mis sa ütlesid?) jm. 

Nii elusaid kui ka elutuld objekte tähistab kumb. Kalle 

.la mille määranqoiirkonda kuuluvad i-oik objektid Ja tegeliku 

objektiklassi piirab ära launesisu. Kumb on aga selline ainu

laadne küsisõna, mis käsib valida ühe kahelt etteantud väär

tusest. Seega vormistab kumb-eriküsilause aiternatilvküel-

mufit (vt. 4.2.1). 

Omadusi tähistab milline arve mitmes Ja mitu, maara 

kui, vii oi kuidas, põhjust miks, otstarvet milleks, aega 

millal. kohta kuhu, kus, kupb inr. 

Kui kusisõna seostada tähenduskategooriat märkiva sõna

ga, nii et ühend omandab tähenduse 'milline väärtus sellest 

kategooriaot', tekib küsiühend. KÜsiuhendid on sellised kee

lendid nagu kui mitmes, kui vntu. kui palju, kui kaua, mis

sugune. mismoodi, mil viisil, mis ajal. mis ajast, mis a.1anl. 

mistarvis, mlajaoks, kuhupojxe. kuspool, kustpoolt» Noid on 

piiramata hulgal, sest kate^oo 'акв võib pidada mida tahes. 

Näitekd кuj-ühendid peegeldavad kõikvõimalike mõõdetavuste 

määra: kui vana, kui pikk, .cui raske, kui paks, kui Ilus Jne. 

Tekib tus' nus. mvda pidada uldjtategooriaeõnaks Ja mida mitte, 

mlll^nt к 'nlühendit pidada püsivaks millist Juhuslikuks. 

Sel ist er "evuet kehastavad ilmselt ühendipaarid kustpoolt -

kus; ilmakaarest: mis ajal - mis aeg. Ühend peaks olema seda 

püsivam, mida üldisem maailma asjade ja nähtuste keeleline 

kategoriseerimine temas avaldub. Kustpoolt on selles mõ tee 

palju üldisema tähendusega к L kust ilmakaarest. Teises paa-

f»Vs valjendab aeg molem 1 juhul keei.eJ.lee maailmapildi uld-

^istet, Lu ak es/ndevad pusiOendid ka asjade ,1a nähtuste 
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üldisemaid seoseid, nii nagu need väljenduvad lausete ja 

situatsioonide komponentide tüüpeuhetes. Seetõttu on mis a.1al 

püsivam kui ais aeg» eest lisaks ajakategooriale väljendub 

esimeses ka vaga tavaline ajaeeos. Kustpoolt ja kust Ilma

kaarest väljendavad aga üht Ja sama kust-ruumiseost ja on 

seega võrdselt püsivad. Püsiühendiks peame niisiis mõlema 

nimetatud tunnusega ühendit nagu kustpoolt ja mis ajal ja ei 

pea ühendit, millel puudub üks tunnus (kust ilmakaarest, mis 

aeg) või mõlemad tunnused (mis ilmakaar). Tähenduse üldisu

sest tuleneb ka regulaarsus, püsiühendi väline tunnus. 

Muutuvate sõnade puhul avaldub maailma asjade kategori

seerimine leksikaaltähenduses, seoste kategoriseerimine aga 

morfoloogilises ja süntaktilises vormis (aius kes väljendab 

elusobjekti agendi või kogejana, sihitis keda patsiendina). 

Muutumatutes sõnades sulavad need kaks aspekti sageli kokku. 

5.1.3. Potentsiaalne vastuslause 

Eriküsilause potentsiaalseks vastuslauseke on sama 

prepositsiooni väitev lause, kus küsikomponent on asendatud 

sama funktsiooni täitva ja samas6e tähenduskategooriasee 

kuuluva täistähendusliku fraasiga. Siseehituselt võib see 

fraas olla lihtsam või keerukam - nii üksainus sõna, pikem 

konstruktsioon, lause kui ka tekstiosa. 

(90) Жкв mets nii hõredaks on jäänud? 

- Tormi tagajärjel 

- Mullu möllanud tormi taga-

järjei 

- Aaeta tagasi oli suur torm** 

Mets on hõredaks jäänud 

sellepärast, et aasta tagasi 

oli suur torm 

(91) Kuidas Ants. ujub? - Viiekümne meetriga saab ta 

suurepäraselt hakkama, aga 

veidigi .pikemad otsad ei tu

le tal välja ** 
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•w Ants ujub niii viie

kümne meetriga saab ta suu

repäraselt hakkama, ega 

veidigi pikemad otsad ei 

tule tal väi JR 
Eriküsilause käsitlemisel esitame valiku elementaarseid vas-

tuslauseid, kus lünga prepositsioonis täidab nii lihtsa ehi

tusega fraas, kui antud küsimuse puhul võimalik. Lütlause-

lieed vastused, nagu (90) ja (91) puhul antud, jätame võima

lust mõõda kõrvale. Potentsiaal vastuseks loeme vastuslauset, 

mis esitab muutuja väärtuse maksimaalses semantilises, sün

taktilises ja morfoloogilises vastavuses neile tunnustele, 

mis küsilause talle ette näeb. Näiteks (92) Ja (93) puhul ei 

loe me potentsiaalsete vaetuslfcusete hulka esimesena esitatud 

vaatuslaueeid. 

(92) Millega su vanemad tegelevad? 

- *Nad on kolhoosnikud 

- Põllutööga 

- Spekuleerimisega 

(93) Kes su vanemad on? - +Nad tegelevad planeeri

misega 

- "Ilmariae11 tehase tööli

sed 

Lause (91) potentsiaal vastused on siis näiteks Ants u.1ub 

hästi: Ants uiub kehvasti: Ants u.1ub suurepäraselt: Ants 

ujub kiiresti ja nende ainult reemaosaet koosnevad ellipti

lised variandidi Hästi: Kehvasti; Suurepäraselt: Kiiresti. 

Ära ei tooda vahepealseid võimalusi nagu HäatA. u.1ubt Kehvasti 

u.1 ub; Suurepäraselt u.1ubi Kiiresti u.1ub. 

Kuivõrd erikusimuse süntaktilise vormi määrab eelkõige 

küsifraasi süntaktiline funktsioon, siis lähtume küsilause 

lähemal vaatlemisel viimasest. 
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5.2* Eriküsilaused eri lauseliikmete kohta 

5.2.1. Alus 

Laus* aluseks oleva küsifraasi moodustab küsisõna kes 

(annab määramispiirkormaks elueohlektid) või mis (eluta ob

jektid, situatsioonid). Seda, kas objekt? on oodatavalt üke 

vol rohkem, ette ei anta. 

I es koogis kaibr - Mina 

- Mari 

- Koerad 

Mis valu ara v^taksV - Analgiin 

- Tubli masseerimine 

- *Hea masseerija 

M tnus» võib ette näha m: tmunlika öeldisega; Kes sulle 'tülla 

tulev J Kõnekeeles on клв itusel ka aine mt ja mitmust jris-

tavad к isiühendid kea see - kes näed, mis see - mis need. 

."nlsa. i - misas.lad. 

Kes see köögis käiJb' 

Mis see võ ,ak •' vala ära? 

Kes need яи11е küll' tulev-"'1' 

Zui oodatakse vastust, mis v&ib kuuluda nii kes- kui mlB-

t-xh nduakategoorias^e, kasutataks fraasi kes v*l mi. imlB 

vol fce-). 

Kes või mis sunlla sind pingutama? 

- ülemus 

- Tahtmine midagi ara 

teha 

Kui ->otentsiaalvast is on eksistentsiaallause, о" võima-

1 eeldada küsilauses п'т-s*n Semantilist tunnust 'ahie 

;iuliu'l к hulk', mis aluse puhu! on fcunnuee 'aol voi kompse 

suht "ü markeerinud (vt Ra^andi ja Metslang 1^79{ Brelt 1979 

-3 0* Sel juhul vormletub alus ««antavas mida. 

Miia poes о "Li? - Sinki (aine) 

- Tolvesaapaid Mihue-

lli huilt) 
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Mida sul sahtlis vedeleb? - Paberil (aine) 

- Igasugu pt-btre' d 

(juhuslik hulk) 

- *Üks paber (asi) 

- *Malendid (komplekt) 

Markeerimata mis ei eelda ei osja ega ainet, ei komplekti < ga 

juhuslikku hulka, ja peab vastuses võimalikuks nii nimetavar-

liet kui oeastavalist alust. 

Mis sul sahtlis vedeleb? - Üks paber 

- Malendid 

4 - Igasugu pabereid 

- Paberit 

Aluse puhul on markeerimissuhted veidi teistsugused kui sihi

tise puhul. Sihitis mis~mida võib hclpata ka elueaid objek

te; 'asi' on 'aine* suhtes«markeeritud. See tuleneb ilmetlt 

asjaolust, et objekte tunnustega 'elus' ja •asi1 i."toetatakse 

eeli õige alusena, 1 mitte-elus1 ja 'aine1 aga sihitisena. 

Eksistentsiaallause kes erineb irie'ist st 11 ega, et eius-

obj ekti de juhuslikku, mittekomplektset julka ei margi mitte 

keda ( Keda maal liigub?), vaid täpsustav küsiühend ( t, 

5.2.4) nagu mis inimesi, mis rahvast, ais loomi. 

Mis rahvast maal liigub? - Poolakaid ja taan

lasi 

Mis loomi siinsetes metsades on? 

- Rebaseid, ilveselи 

ja hunte 

Kui vastuseks oodatakse tegevust tähistavat da-lnflnl* 

tiivse verbi fraasi, on küslfraaaikB mida teha; 
1f<| f) О) и •• 

eul plaanis on teha? - Lagi ara varviria 

- -Lae värvimine 

- *TÖõ 

Eelnevaga võrreldes jätab mia-küsllause avaramad vastamis-

voimalusedt 

Mis sul plaanis on? - ои 

- Lae värvimine 

- Lagi ara vi rvida 
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Lauseliikmete järjestus erineb nii alusekohaaps kui muudeski 

eriküsilausetes LP-et põhiliselt selle poolest, et kÜsisõna 

paikneb lause alguses, verb aga võib nihkuda lause lõppu: 

Kes andis Jaagule raamatu? Kes Jaagule raamatu andis? (vt. ka 

Taali 1980:291-292). 

5.2.2. Sihitis 

Üldised sihitise küsieõnad on keda (elus objekt), mida 

mis (tunnuse 1± elus' suhtes määramata objekt või situatsi

oon) ja viimasega kõnekeeles võrdväärne küsiühend misasja. 

tas 

Mida >ea poest tõid? - Leiba 

Misasja - Leiva 

- Tocisi tikke 

- Malenupud 

- Hamstri 

Keda sa ootad? - Sõbrannat 

- Külalisi 

Omastavas käändes kusisõna piiritleb määramispiirkoima kitsa

maks. Lünka täitval üksusel on eeldatavalt tunnus 'asi' või 

•komplekt1 või on selle võimalikud referendid eelnevalt tea

da (vt. Raj andi ja Metslang 1979)• Ses mõttes on avaramaid 

vastueevõmalusi pakkuv mida mille suhtee ja keda kelle suhtes 

markeerimata. Näiteks sünnipäevakink» silmitsedes võib Üks 

külaline teiselt pärida: 

Mille sina kinkisid? - Kleidiriide (asi) 

- Malenupud (komplekt) 

- •Kleidiriiet (aine) 

Bt mida hõlmab igasuguseid, nii elusaid kui niitteelusaid 

objekte, on keda või mida-ühendil vaid esiletõstev, mõlemat 

võimalust rõhutav ülesanne ((Keda või) aida sa võtaksid 

tühjale saarele kaasa?). Miile käib aga ainult elutute objek

tide kohta, nii et kui küsimus on elususe tunnuse suhtes üks

kõikne, siis peab kasutama ühendit kelle või mille. 
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Kelle voi mille ea võtaksid tühjale saarele 

kaasa? 

_da-infinitilviga verbifraasi ootab m< Да taha. 

Mida ea tahad teha? 

Mida sa tahad? 

Kassi 

Kirve 

Mitu toosi tikke 

Koti soola 

•Tikke 

•Suhkrut 

Süüa 

Sind suudelda 

•Vett 

•Jalgratast 

Vett 

Jalgratast 

Süüa 

Sind suudelda 

5*2.3. Määrus 

Muutuvate küsisõnadega või küsiühenditega laused anna

vad nagu aluse ja sihitisegi puhul ette vastuse vormiklassi. 

Kee ja mis mitmesugustes, käänetes täidavad samu kategorieee-

rivaid ülesandeid mis sihitisegi puhul* Neid asendavad vastu

ses vaetavale käändeis nimisõnafraasid. 

Millega John mängib? - Ta mängib oma 

rongiga (VIBi15) 

Kelle poole на hoiad? - Faabripoisi poole 

Millest sa mõtled? - Elust 

- Sinust 

- Sellest, kuidas 

ma su ära söön 

Mida sa TartusDO tegema lähed? - Loengut pidama 
Rohkem huvi pakuvad määrused, kus küsilause annab vas

tuse jaoks ette distributsiooniklassi (vt. Rätsep 1978s39-61), 

mille piires on mitmeid sõnaliigilisi Ja vormilisi võimalusi. 
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5»2*3*1. Kohamaarus 

üldist kohatahenduet esindavad distributsiooniklassid 

intralokaal, lokaal, ekstralokaal. Kitsam maaramisp1irkond on 

translokaalll. Kategoriaalselt markeerimata kohakuelsõnad on 

kuhu, kus.kust vastavalt kolme esimese distribatsiooniklaeel 

esindajatena. 

Kuhu sa sõidad? - Pariisi 

- Saja kilomeetri 

•taha 

Lõuna poole 

- Boa juurde 

- Koju 

- Puhkekodusse 

- Sinna, kue edel-

velss kasvab 

- Pariisis 

- Saja kilomeetri 

taga 

- Lõuna pool 

- Pariisist 

- Saja kilomeetri 

tagant 

- Lõuna poolt 

Maaramlsplirkonda kategoriseerlvad kitsamalt kuslühendid 

kuskohta. kuskohas. kustkohast, kuhupoole, kuspool. kustpoolt. 

kui kaugele, kui kaugel, kui kaugelt, kelle .1 uurde, kelle 

juures, kelle .luurest, mis kohta, mis kohas, mis kohast, mis 

suunda, mis suunast, kueteaadik. kustpeale Jne. 

Kus ea juunis olid? 

Kust sa tuled? 

Mis kohta sa sõidad? 

Mis suunast äike tull? 

Pariisi 

Puhkekodusse 

•LÕuna poole 

•Saja kilomeetri 

taha 

Lõuna poolt 

Lõunast 
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- •Latist 

- *Tuhande kilomeetri 

tagant 

Kui kaugel su ema elab? - Saja kilomeetri katt-

guael 

- •Lõunas 

- •Koolimajas 

- •Säasekülas 

(Vaatueteet паяй frätlst. Lõunas, Koollma.laa. Sääsekülas võib 
potentsiaalvastus, küsitav euund vol kaugue koneltuateloonle 

küll järelduda, aga eel Juhul on tegemist kaudvaetuetega -

vt. 8.2.2). 

Tranalokaalae dletrlbuteloonlklaeei ohteet uldiet küsl-

sõna pole välja kujunenud* Kaeutueel on kiteamalt kategorl-

aeerlvad, kohati kattuvate määramlepllrkondadega ühendid 

kustkaudu, mida mõõda, mis teed jne. 

5.2.3.2. Ajamäärus 

Dlatrlbutsiooniklasa - temporaal, üldised küslsõnad 

millal, kunas, kuslühendid mis ajal, ml в a.laks. mis a.jaat. 

ml в a.ianl. Kiteamalt kategoriaeerivad muutuja tähendust kusl

ühendid ml в kell, mis aasta Jne. laueeehltusele Ja -siaule 

vaetavaiB käändeis. Keelele omane lokallsm avaldub kehaküsl-

sõnade nagu kustpeale, kustsaadlk. kue kasutamises ajaküsija-

tena. 

Millal te ära sõidate? - Paari päeva pärast 

(JKi 39) 

- Homme 

- Tuleval aastal 

- Kell kümme 

- Siis, kui dokumendid 

korda eaan 

Mie kell te ära sõidate? • Kell kümme 

- •Homme 

- •Sile, kui dokumendid 
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korda saan 

Mie päevani vaheaeg keetab? 

- 11. jaanuarini 

- * Kumme päeva 

- +Tanaseet 11. Jaa

nuarini 

Kustpeale ea Instituudis tõotad? 

- Möödunud aastast 

- ülikooli lõpetamisest 

peale 

- *Kumme päeva 

Distributsioonile!aas - temporaalmesuraal. Üldised kusi-

uhendid kui kaua, kui kauakp. 

Kui kaua vaheaeg kestab? - Kumme päeva 

- Tänasest 11. Jaanua

rini 

- 11. Jaanuarini 

5*2.3.3. Kvantumi- (hulga-, mõõdu-, määra-)maarae 

Distributsiooniklass - mesuraal. Üldine kusiühend kui 

pal.lu. kitsamad kui mitu (arvud), kui suurel hulgal, kui mitu 

korda, kui mitme kordselt, kui mitme kaupa, kui mitmekesi. 

kuivõrd Jne. Кц1 võib ühendist elliptiliselt ka ära jääda. 

Kui palju sa korraga rohtu võtad? 

- Kaks tabletti 

- Punnsuutäie 

Kui palju paate merel on? - Musttuhat 

- Vähe 

- Kolm paati 

(Kui) mitu paati merel on? - Kolm paati 
•t 

- 'Musttuhat 

- *vähe 

Kuivõrd sind koju oodatakse? 

- Väga 

- Natuke 
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5.2.3.4. Viisimäärus 

Distrlbutsiooniklass - modaal. üldine kasieona kuidas, 

kitsamalt kategorleeerlvad kusiühendid all viisil, mil moel. 

mis teel, mismoodi. 

Kuidas äri läheb? - Paris hästi (VI Ei 27) 

Kuidas Mari laulab? - Hästi 

- Valesti 

- Noodi järgi 

- Vaikeelt 

Vastuelaueee võib kusilbuee propoeiteioonl yilelmääru-

sena eiseetuda uks või rohkem uut propositeiooni. Viisi, 

eriti aga põhjust ja otstarvet selgitatakse tavaliselt pike

malt kui kohta, aega,hulka ja määra» Viimased väljendavad 

asjaolusid, mis erinevate tegevuete ja sündmuste puhul nii

võrd ei varieeru, mille valikuvõimalused on mõnevõrra piira

tumad ja mille tüüpiliseks väljendamiseks on euuree ulatusee 

olemas fraasimallid ja leksikapiirkonnad (aega väljendavad 

määr- Ja nimisõnad, hulka väljendavad arvsõnad Jne.). 

Kuldas Greenid veedavad oma puhkuet? 

- Had lähevad mereranda. 

Mõnikord sõidavad nad 

välismaale laeva või 

lennukiga (VIBi-142) 

Hui kuldas puhul võib vastue anda konkretlseerimata 

väärtushinnangu (hästi, haivaeti. suurepäraselt). siis kitsa

malt kategorleeerlvad kiisiuhendid, v. a. sellised nagu kui 

häeti. lülituvad väärtushinnangud määraraiBpilrkonnast välja. 

Kuidas Mari ülesandeid lahendab? 

- Suurepäraselt 

- Kehvasti 

- Ilma vaevate 

* - Suure vaevaga 

- Võrrandite abil 

- Ema abiga 

- Intuitsiooniga 
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- Nii, nagu õpetaja ette 

naitas 

Mil viieil Mari ülesandeid lahendab? 

- võrrandite abil 

- Ema abiga 

- Intuitiivselt 

- Nii, nagu õpetaja ette 

näitas 
•> 

- 'Ilma vaevata 
? - Suure vaevaga 

- •Suurepäraselt 

- *Kehvaeti 

Mis teel Mari ülesandeid lahendab? 

- Võrrandite abil 

- Intuitiivselt 

- Ema abiga 

- "Nii, nagu õpetaja ette 

näitas 

- *Ilma vaevate 

- *Suure vaevaga 

- *Suureparaselt 

- •Kehvasti 

Distributsioonile!ees - frekventeal. Kiteemalt kategorl

eeerlvad küsiühendid kui tihti, mitmendat korda jne. 

Kuidas X да viimastel eestatel teatris oled 
Kui tlhtlJ käinud? 

- Harva 

- Umbee kord kuus 

5.2.3.5» Seisundimäärus 

Distrlbutsiooniklass - eeiaundimodaal, üldine küsiaona 

kuidas* Kitsamalt kategorleeerlvad küsiühendid mis seisun

dist se). mis olekus(se). 

Kuldas-küsimuse puhul maärab juba laueesisu, sageli ka 

konsituatsioon selle, kas lünga propoeltaioonls peab täitma 
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modeel või selsundimodeel. 

Кaidaa uks jäi? - Lahti 

- Praokile 

Kinni 

Kuidas uued majad paiknevad? 

- Lähestikku 

- Hõredalt 

Tavaliselt piiritleb kuldas tähenduspiirkonna ja kusi-

fraasi süntaktilise funktsiooni nii laialt, et vestus võib 

märkida väga mitmesuguseid asjaolusid (vt. 5.2.3.8). 

Kuidas uued mejed värvitud on? 

- Siniseks (seisund) 

- Ölepeekeele (viis) 

- Pritsige (vahend) 

Verbifreesi koosseisu kuuluve seisundimodaali kohta ei 

sae tevelleelt erikuelmust esitada. Ei sae küsida 

•Kuidas luks läks? 
•Mis seieundissej 

- Lahti 

- Praokile 

- Kinni 

- Puruks 

Kuslmus käib terve verbifreesi või prepositsiooni kohta» 

Mis ukeega juhtus? - Leke lehti 

- Läks preokile 

- Läks kinni 

- Läks puruks 

- Lõhuti äre 

Seisundiküsimust keelab siin liiesus, mide eespool (5.1) 

ke öeldise puhul meinislme. Meie poolt võimatuks peetud küsi

muse eeldege peeks teetateme, et uke läks mingisse, kõneleje 

jaoks tebamatusee seisundisse. Aga kes juba teeb, et uks min

gisse seisundisse läks, peaks ka seda teadma, mis seisundisse. 

Sedalaadi prepositsioonide puhul võib mõnesuguse valikuvõima

luse säilimisel kasutada erialternatliv- või eriüldküsimust: 

Kao ukp läks kinni või lahti? 
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Kae uke lake kinni? 

Kas Jaan on pur.1 ms? 

Samamoodi võimatu on küsimas 

•Milles sa seisad? - järjekorras 

5.2.3.6. Põhjusmäärus 

Distrlbutsiooniklass - kausaal. Üldine küsisõna miks. 

mispärast. Kui põhjusseos lauseelsust nähtub, võib seda küsi

da ka kuldas ja (kõnekeeles) mis abil. Kasutusel on veel 

mille tÕttu, mis põhjusel, kitsama tähendusega mille läbi. 

mille katte, mispoolest, mille taga.1 ar.1 ei« mille tulemusena. 

Põhjuseküsimus näib olevat levinuim eriküelmue. Küsida 

saab iga fakti või nähtuse põhjust. St põhjusseos tekib fak

tide ja nähtuste vahel, esitatakse põhjus vastuses enamasti 

lause või tekstiosa, harvem lihtsama fraasi kujul. 

Miks te oma Inesega ei abiellu? 

- ... Nii on palju 

põnevam (VRi37) 

Miks.. 1 
MispgrasttJuku tana puudub? 
Mietottu J - Kodustel põhjustel 

- Haiguse tõttu.. 

- Teeb poppi 

- Ta vildi Odessasse 

arsti Juurde 

Miks kutsutakse Juri Gagarinit kosmose Kolumbu

seks? - ... Juri Gagarin 

oli esimene inimene 

kosmoses. Enne 12. 

aprilli 1961, mil 

Juri Gagarin 1endas 

ümber maakera, ei 

olnud ükski inimene 

ilal näinud ,1a tei

nud seda, mida temp. 

nä,^i ja tegi ( VIBt 166) 
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Kuldas miniater su jutule võttis? 

- Üks mu kõrge tuttav 

rääkis temaga 

- Vana tutvuse poolest 

Iilis ea temast ootad? 

Viks sa teda ootad? 

- Ta meeldib mulle (JKi45) 

5.?.3.7. Otstarbemäärus 

Otstarve või eesmärk on ettekavatsetud tagajärg. Kui 

sündmuse A eesmärk on sündmus E, silo on A käsitletav põhju-

репа, В tagajärjena. On ka tagasisidel A toimub sel põhjusel, 

et saada tagajärg P, seega on В omakorda A põhjuseks. Otsest 

eesmärciseost A-lt B-le kajastab küsi eona milleks, mis.laoks. 

mistarvis, küsiühendid mis otstarbel, mis eesmärgil» Tagasi

sidet B-lt A-le kajastavad otstarbeküsilauees kasutatavad 

põhjusmäärusesõnad miks, mispärast jm., mis hõlmavad esimes

te st laiemat tähenduspilrkonda. 

Milleks 
Misj aoks 
Mistarvis 

sa mulle raha annad? 

- Kingade ostmiseks 

- Kingade jaoks 

- Et sa endale kingad 

ostaksid 

- *Et mitte kitsipung olla 

Mis eesmärgil sa mulle raha annad? 

- Et mitte kitsipung olla 
? 

- Et ea endale kingani 

ostaksid 
9 

* Kingade ostmiseks 

- «Kingade jaoks 

Жкв sa mulle raha annad? 

- Kingade ostmiseks 

- Kingade jaoks 
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- Et sa endale kingad 

ostaksid 

- Et mitte kitsipung olla 

Milleks neid riiuleid vaja on? 

- Et sinna raamatuid peale 

panna (VTEi74) 

5.2.3.8. Lai määruseküsllause 

On ka selliseid sündmuse asjaolusid selgitavaid maäru-

seküsimusl, mis ei piiritle vaga kitsalt propositsiooni ja 

lünga vahelist seost, küsitava komponendi distributsiooni-

klassi ja tahenduspilrkonda. Propositsiooni ja küsimusalise 

vahekord ei pruugi olla näiteks ühene põhjuse- või otatarbe-

seos, vaid üldisem motiveeringuseos. Teadlikku või kvaasi-

teadlikku tegevust võib motiveerida nii loogiliselt eelneva 

põhjusega kui loogiliselt järgneva tagajärjega, mille esile

kutsumiseks tegevus toimub. Küsisõna on sel puhul miks või 

mispärast, mis on käibel ka siis, kui põhjus- või otstarbe-

seos lausest üheselt selge on.. 

Miks sa ei söö? - Raha ei ole (põhjus) 

- Et mitte paksuks minna 

(otstarve) 

(94) Miks Greenid eile vara tõusid? (VIEt81) 

- Sellepärast, et neil oli 

vaja maale minna (moti

veering) 

- Selleks, et maale sõita 

(otstarve) 

- Sellepärast, et nende 

akna all hakkas koer 

ulguma (põhjus) 

Lai küsimus on ka Kust sa tead?, mis nõuab põhjendust - kas 

põhjust (nagu miks) või teate lähtekohta (mis allikaot). Ka 

selle küsimuse puhul võib vastus jätta põhjenduse liigi eris

tamata. 
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(95) Ilust oa Faascho indeksit tead? 

- Ma olen seda koolis 

õppinud (põhjendus) 

- Mereste raamatust (läh

tekoht) 

- Mul laks seda hiljuti 

tarvis (põhjus) 

Eriti laiad.võimalused jätab küsisõna kuidas. Kui pro-

posltsioon talle üheselt viisi või seisundi märkimist ette 

ei näe, võib ta hõlmata nll neid mõlemaid kui ka põhjendusi, 

motiveeringuid ja vahendit. Sel juhul tuleb rääkida proposit

siooni ja küsimustuuma veel üldisemast seosest - selgltus-

9eosest. T.fotiveeringuküsimus on Kuidas Greenld elle nõnda 

vara tõuoid? Selle küsimuse potentsiaalvastused kattuvad 

küsimuse (94) potentsiaalvaetustega. Sobimatud on aga näiteks 

modanlld (•Vaikselt). Küsimuse Kuidas sa Paasche indeksit 

tead? vastuseks võib olla nii põhjendus (nagu (95) vastused) 

koi ka otstarve (Diolomitöo* .1 aoks). 

Kuldan sa nii vaikselt sisse said? (VR»35) 

- Ma ei tahtnud sind 

äratada (põhjus) 

- Kikivarvul (viis) 

Kuidas sa laeka lahti said? 
- jõuga (viis) 

- Kergesti (viis) 

- Panin noa vahele Ja 
kangutasin (vile) 

- Moega (vahend) 

5.2.4. Täpsustuskasllause 

Xusiühendeist oleme seni märkinud püsivamaid, lausel1lk* 

mete ja distributsiooniklaeslde juurde kinnistunud Ühendeid 

nagu kui palju, mis a.lal. Peale selle saab vaadeldavate lau

seliikmete määramiseiirkondl veel mitmeti kitsendada juhu-

ühendite abil, kus küslsõnaga kaasneb mistahes hüperonuümne 
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eona või sõnaühend. Vastuses asendatakse hüperonuüm tema alla 

kuuluva hüponüümse fraasiga (kui ilus - väga ilus, mis vär

vi - roheline, kee lastest - Juku). Pusi- ja juhulühendite 

piir pole are, sellel asuvad ilmselt näiteks leul tihti, mis 

kell. kumba kätt. Millised mõisted annavad püsivamaid ja mil

lised juhuslikumaid kategooriasõnu, sõltub suuresti keele-

välistest teguritest. Üldkeeles on mis aastatuhandel ilmselt 

vähem kasutusel ja juhuslikum kui mis,kell. aga geoloogia 

erialakeeles on mis ajastul püsiühend. Juhuühenditaga nagu 

mis ajaga, (kui) mitme tunniga, (kui) mitme tunni ja mitme 

minutiga, (kui) mitme kümnendiksekundiga, kui anmu. (kui) 

mitu päeva tagasi, (kui) mitme minuti eest..kui meelsasti. 

mlо arvamusel, mis keelee. mis murrakus jne.saab esitada 

mitmesugust vastamistäpsust nõudvaid küsimusi mitmesuguste 

lauseliikmete kohta. Seetõttu on otstarbekas küsiühendid 

omaette vaatluse alla võtta. Lahtume seejuures hüperonüümi 

(kategooriasõna) liigist ja täpsustuse laadist. 

I. Jlüperonuümiks on kvantitatiivselt relatiivne omadus-

või määrsõna nagu ilus, nuur. plltk. kaugel. amnu. See esindab 

intensiivsusastmete skaalat, mille astmeid tähistavad hupo-

nüümid (näiteks оuur kitsamas tähenduses, keskmine, väike). 

Nagu eelnevaist näiteist ilmne, toimib hüperonüümina pluss-

polaarne, markeerimata omadus- või määrsõna. Kiinuepolaarne 

hüpоnuum, nagu inetu, väike, lühike, lähedal, on aga markee

ritud (vt. Erelt 1977:15-17). Küsilause sisaldab fraasi 

kui + hüperonüüm või kuivõrd + hüperonüüm, mille vastus asen

dab hüponüümiga, teatades inteneiivsuse määra, näiteks suur 

küsifraasis kui suur on hüperonüüm, mis esindab hüponüümide 

valiku skaalat väike ... keskmine ... suur. Hüponüümi võib 

anda ka omadusele tunnuste lisaminei eriti suur, kohutavalt 

suur, tibatilluke, ühe ruutmeetri suurune, taldrikueuurune. 

taldrikust suurem. Kõik nimetatud hüponüümid sobivad järgne

vate küsimuste vastustesse., 

Kui suur on söögitoa kella numbrilaud? 

Hui suur numbrilaud' on söögitoa '-.ellal? 

Kui suurt numbrilauda vanaema o.ilm seletav? 
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Иui suure numbrilauaga kella vanaema tol? 

Täpsustusvõimalused sõltuvad lausesisust, eeskätt objektist 

või tegevusest, mille omaduse Intensiivsust küsitakse. Mitte 

kõik eeltoodud hüponüümidest ei sobi seetõttu vastustesse 

küsimusele Kui suur su hoiuarve on? 
Osa kui-ühendeid on kujunehud püsivaiks, näiteks arvu-

skaalat esindavad kui mitu, kui mitmes Ja kõikmõeldavate 

kvantumite skaalat esindav kui pal.1u« vähem püsivad on ühen

did kui + ilus, hea, vana, võimalik, kauge, kõrge, sügav, 

kaugel, kõrgel. pügaval, hästi, ruttu, ammu, vara Jne. Ilmsed 

j uhuühendid on need, kus kategoorlasõna ei esinda mitmellikme-

list antonüümi skaalat* kui + üm.n arg une, värviline, sinine. 

osavalt, nal.lakalt. ka semantiliselt ndjektiveerunud nimisõ

nade ühendid Щ1 sõber, kui mune.ia (kana). Vähemasti kõne

keeles saab enam-vähem püsivale Ühendeis kui ära jättai 

(Hui) mitmekesi te toas olete? (Kui) vanalt sa pensionile 

läksid? (Kui) вuur su pere on? (Kui) sügavalt te vett võtate? 

Kui ümmargune maakera tegelikult on? Kui säravalt Mari riis 

täna esines? 

II. Hüperonüümike on nimisõne. 

Ka nimisõna tähendust saab täpsustada kahel 6eltoodulle 

analoogilisel viisilt restriktsiooniga, mis valib välja 

ühe samaliigilise objekti ega lisa kvalitatiivset laadi tun

nuseid (kool : eeltBmes kool), või mitterestriktsioonlga, 

mis seisneb tunnuste lisamises (kool * välke kool). KÜsisõne-

deks on kes, mis, milline, missugune. Nagu pole are restrikt-

вiooni ja mittereetriktsiooni vahaline piir, nii ei anna ka 

küsifraas alati renrelt ette, kumba laadi täpsustust vastu

selt oodatakse. Siiski on küsisõnade võimalused see suhtes 

erinevad. 

Hui hüperonüümi semantika ja küslfraasi ning lause tähen

duse aeos võimaldavad nii ühte kui teist, siis nõuavad kes ja 

käändumatu ais eelkõige restriktiivset täpsustust, milline ~ 

mlsmigune lubab aj?a mõlemaid. 

:"ie koolis sulle meeldib.käia? 

- Tooruse tänava koolis 
(restr.) 
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- Seitsmendas koolis 

(restr.) 

- Uues ,1a ilusas koolis 

(mitterestr.) 

- Sellises, kus pole kah

te vahetust (mitte

restr. ) 

I.Tie ametimees su isa on? 

- Raamatupidaja (restr.) 

Milline ametimees su isa on? 

- Raematupidaja (restr.) 

- Väärt ametimees (mitte

restr. ) 

- Alati hinnas raamatu

pidaja (restr. + mitte

restr.) 

Vastuses asendab küsifraasl nimisõnafraas, kus täpsus

tust vahendab tavaliselt täiend. Põhisõna ei pruugi uuesti 

nimetada (Uues. Seitsmendas). Restriktiivne väetus võib vali

tud objekti tähistada ka uue nimisõnaga (Raamatupidaja). 

Kui proposltsloonl semantika võimaldab ainult mitte-

restriktiivset täpsustust, on nimetatud küsisõnad ühtmoodi 

kasutusel. 

M*e jilma homseks lubati? 
MissugustJ 

- Гülma ilma 

- Read suusailma 

Kui on võimalik ainult restriktiivne valik, siis väljen

dab milline, et küsija on valikuvõimalustega tuttav, mis puhul 

pole objektivaliku tuntus oluline (Harris 1978:9). Lausest 

Millise raamatu sa laualt võtsid? ilmneb, et küsija teab, mis 

raamatud olid laual, lausest Millises sõjas Joosep huk':us? 

ilmneb, et küsija teab, mis sõdadest Joosep osa võis võtta. 

Seevastu lausetes TTls raamatu sa laualt võtsid? I.Tls sõjan 

Joooeo hukkus? küsija informeeritus ei avaldu. 1T!. imate oT.le!;-

* 
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tide puhul võib kuaija informeeritusele viidata ka kee. Ohend 

kea nimisõna nimetavas on ekvivalentne ühenditega kea + ni

misõna seestütlevas ja kea + nimisõna omaatavaa * hu^paat või 

aeast* 

Milline sugulane sulle täna heliatas? 

•Kea sulle täna helistas? 
(sugulastest 

- Onu Joosep 

- Avinurme vanaema 

Nii küsib see, kes vastaja sugulasi teab. Kea pole oma tea*-, 

misea kindel või ei taha seda eraldi avaldada, küsib* 

Же augulane aulle täna helistas? 

- Üks emapoolne onu 

- Vanaema Avinurmest 

- Onu Joosep 

Tapsustusküsilauae ei пае ette täpsustuse vormi- või 

distributsiooniklaasi. Seetõttu on vormivõimalusi laialt, kaa

sa arvatud ka määrustele omaeed distributeiooniklaasid. 

Millises majas sa elad? - Uues majas 

- Bramaj aa 

- Pilvelõhkujas 

- Kana tänava pare

malt esimeses ma-

• jas 

- Sauna vaatas (ma

jas) 

- Madli majaa 

Oodatava täpeuatuse laadi kategoriaeerib kitsamalt oma

jat küsiv ühend kelle või mille + nimisõna ja arhailisevõitu, 

päritolu küsiv ühend kust + nimisõna. 

Kelle majas sa elad? - Madli ma j aa 

r ust jmeee ва oled? - Järvamaa Jmeee 

[mehi (mehi 

Puaiühendeika on kujunenud diatributaiooniklaeae esindavad 

mis-ühendid nagu ml а + n.,1 ai. kohas, otstarbel, põhjusel. 

Vähem pürivacl on Tiia + värvi, usku, looni, taim, inimene, mee
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todil» tingimusel, motiividel» Opositsioon 1restriktsioon -

mitterestriktsioon1, nagu ka 'elus - elutu*, on püsivamates 

ühendites neutraliseerunud. 

5.2.5» ffeldie 

Eraldi küslfraasi öeldisele ei ole (vt. 5.1). Tegevust 

või protsessi küeiv mida tegema, kõnekeeles i:a mis tegema on 

kogu õeldisruhma kÜsiasendaja, mis iseenesest vastusele mida

gi peale verbitähenduse identifitseerimise ette ei kirjuta. 

ICas ja kui palju laiendeid sellele vastuses lisandub, sõltub 

,1 uba verbist endast ja lausesisust. küsilause annab ette ver

bi vormikate,Tooriari (aja, kõneviisi jne.). 

Xra tegema ootab perfektiivset vastust. 

Mida sa vahepeal ara tegid? - •"totlesin ei nuie 

riida sa siin pimedas teed? Otsin oma kasei-

po ef;a (J 7141} 

'Tnf*an 

Mõtlesin sinule 

Käisin Haapsalus, 

tegin maal heina 

ja kirjutasin 

romaani valmis 

Sinule mõelnud 

Käisin Haapsalus, 

tegin maal heina 

Ja kirjutasin ro
maani valmis 

Mida sa vahepeal tegid? 

Mida sa oled vahepeal teinud?' 

Käisin Haapsalus, 

tegin maal heina 

ja kirjutasin 

romaani valmis , 

•Tõlkisin luulet 

Tõlkisin kolm luu

letust 

•niin rtappsalus 
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Kui küsilause annab lisaks agendile voi kogejale veel 

mingi, tihti määratlemata rolliga aktandi, siis seda vormis

tab nimisõna kaasa- voi alaleütlevas käändes. Et küsifraae 

juba sisaldab sihitist mida, siis ei panda lausesse teist 

sihitist, Teint aktanti vormistab alaleütlev siis, kui küsi

musega eeldatakse, et vastus kirjeldab sellele teisele aktan-

dile ebameeldivat või muidu halba sündmust* 

Mia ea koogiga teed? - Me söön ta ära 

i.Tie sa õmblusmasinaga tegid? - õmblesin (sellega) 

pluusi 

- Murdsin tal nõela 

ära 

T.Tia sa õmblusmasinale tegid? - Murdsin tal nõela 

ära 

- «õmblesin (sellega) 

pluusi 

- «Parandasin ta ära 

Же sa Maajaga teed? - Ma saadan ta koju 

- Ma annan talle raha 

- Ma vihastan ta 

välja 

Mis sa Maajale teed? - Ma vihastan ta väl

ja 

- Ma ei anna talle 

rehe 

- Iie ennen talle 

rahe 

- 'Ma saeden ta koju 

- *Me täidan ta süde-

mesoovl 

5.2.6. öeldistäide 

Käändsõnalisel öeldisel (öeldistäitega verbifraesil) on 

keks põhiülesannet: kas identifitseerida mingi objekt või näh

tus (Hageja on isik, kes pöördub kohtusse rikutud või коst.1a 
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poolt vaidlustatava õiguse kaitвекш Minu nimi on Jaagup) või 

iseloomustada Juba identifitseeritud objekti lähemalt selle 

tunnuste kaudu (Jaak on vihane). 

Identifitseerimist nõuab ö ei di s t äi t eküs imus m^sykes/ 

missugune (missugused) уmilline (millised) on ..., kitsamalt 

kategoriseerivateks kusifraasideks on Juhuslikku,laadi ühen

did mis kujund, mis loom, mi я l^ kl mineraal jne. Identifit-

seerimisviise on mitmeid, nagu loogikareeglite kohane defi

neerimine, klassi elementide loetlemine, tuntud objektiga 

seostamine, nimetamine* 

Mis on prisma? - Hulktahukas, mille 

kaks tahku on oma

vahel roöbitised ühr 

tivad hulknurgad ja 

teised tahud rööp

külikud 

- Mingi geomeetriline 

keha 

Kes teie olete? - Mina olen tööline teie 

kombinaadist (JXi39) 

Milline on sinu mees? - See, kes seisab sel
jaga siiapoole 

1 kassipoja nimi on? - Miisu 
Kuidaq 

Mis lon Inglismaal kõige populaarsemad man-
MiBsuguBedf gud? 

- Jalgpall ja kriket 

Omadust voi seisundit küsivaks fraasiks on küsisõna mil

line. missugune, kuidas. Kui lause võiks sõnastuse poolest 

olla nii identifitseerimis- kui omaduseküaimus, siis neid kah
te saab eristada intonatsioonivahenditegai :,'illine SITTU fTEES 

on? küsib identifitseerimist (See, kes seisab seljaga siia
poole) . Milline s(ln)u mees ON? tahab, et meest iseloomusta
taks (Suurte kõrvadega; Ära hellitatud; Tipp-topp; Tumeda 

peaga: Keskmist kasvu). Kui lausesisu eeda võimaldab, ootab 
kuldaq väärtushinnangut sisaldavat vaatust ("uidas su mees on?-
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Ära hellitatud; Tipp-topp; ^Suurte kõrvedega: •Tumeda peaga: 

kasvu). Koitmeks võib olla ka näima» paistma, tun

duma. 

Kuidas see supp sulle tundub? - Soolane 

- Meisterlikult 

keedetud 

5.2.7. Proposlteiooniküsimus 

Küsimus situatsiooni kohta nagu Mis .luhtus? Mis on? 
Kuldas on? Mis toimub? Mis saab? eeldab iseenesest vaid seda, 

et tegelikkuses on mingil ajal olnud, olemas või tulemas 

mingi sündmus. Verb .luhtuma kannab endas ka mõnesugust aimust 

situatsiooni modaalsest laadist. Määramiepiirkonnaks on kõik 

võimalikud situatsioonid. Ainsana piirab oodatava preposit

siooni tähendusvõimalusi konsituatsioon. Kujutleme, et piei-

õega mänginud Juku jookseb ust prõmmides välja toast, kust 

kostab õekese valju nuttu. Ema küsimusele "Mis juhtus?" võib 

oodata selliseid vastuseid nagu "Anne ei lubanud mul endale 

patse teha", "Anne lõhkus mu auto ära", "Ma võtsin Anne käest 

tikud ära". Aga nüüd kujutleme, et isa tuleb koju, näost pu

nane, silm sinine, müts kadunud. Ema küsib temaltki* "Же 

juhtun?" Isa võib vastata "Huligaanid tulid kallale", "Laksin 

sõbraga tülli", "Pidasime palgapäeva", "Jäin jalgratta alla" 

vms.' Kuigi küsimus on täpselt sama, ei sobi Juku olukorda 

isa vastused ega isa olukorda Juku vastused. 

Sageli antakse küsilausega siiski ka mõni sltuatsiooni-

komponent või -parameeter, mis piirab määramispiirkonda. See 

võib olla aeg (r.Tjs nüüd luhtus? (VRt 55)), koht (Mis Aafrikas 

lahti on?), tingimus С Mis Baab/Kuldas оп/Жэ Juhtub siis, kui 

suusallma ei tule?), määramata rolliga komponent (Miв .luhtus 

...ga? Kuldan on ...ga? Mis on...ga? Mis saab ...st?). 

Kuldaв on lood sinu õega? - Teda opereeriti 

- Ta lõpetas kooli 

Kuidas oleks järgmise laupäevaga? 

- See päev sobib 
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mulle 

- Järgmisel laupäeval 

võime me Pärnu 

eõlta 

Kuidas jeablĝ nu vanematekoduge?~T.ll8 saab sinu 
!Iis saab J 
vanematekodust? - Ma hakkan seal ela

ma 
- 'Ta ei kavatse sel

lest ilma jääda 

Mis Jaaguga juhtus? - Ta tegi avarii 

- Teda peteti 

- Ta unustas piletid 

Itoju 

Sellised propositsiooniküsimused esinevad sageli elllp-

tilietena. Välja võib jääda verb (I.Iis nüüd? ITls siis? Ж8 

siis, kui ta nõus ei ole?), aga ka kogu küsifraae. Viimasel 

juhul lisandub aga või Ja (Aga homme? Aga äkki tuleb meile 

uus ema? Ja nüüd? Ja siis? Ja kui ta nõus ei ole? Ja sinu 

õde?)» Ellipsiga võib kaasneda homonüümia, nii et ei eristu, 

kae on esitatud näiteks eriuldkuslmus öeldise kohta, eri-

küslmus öeldise kohta või eriküelmue proposltsloonl kohta. 

Küsilause /Mina sõidan suvel Krimmi./ - Aga sinu ema? on 

parafraseeritav kolmeti* t) Kas sinu ema ka sõidab? 2) Mida 

elnu ema siis teeb? 3)Mls siis sinu emast saab? 

5.2.8. ELementaartähenduste küsimine 

Elementaartähenduste küsimiseks omaette erlküsllause-

tüüpl välja kujunenud ei ole, vaid selleks kasutatakse eri-

üld- või elternatiivküsilaueet (vt. 3.1, 4.2.1.1). 

5.3. Haelutluskueilauee 

Kaalutiusküeimuet saab esitada nende lauseliikmete koh

ta, mis ei tähista agenti ega kogejat. 
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riida teha? 
Mida ma oma vennale 

Keda uskuda? 

Kuhu tana minna? 

Kuilaa toimida? 

Milline olla? 

- Tule ära 

ostaksin? 

- Osta auto 

5.4. Erlkuelmuee intensiivistamine 

Küsimust intensiivistavad emfaatllleelt järgmised vahen

did. 

I. Kueifraasi laiendav rõhulaiend küll, ometi, kurat. 

pagan, põrgu jne. 

j küll 
Keskometi mu kingad ara peitis? 

[kurat 

Tllda kuradit ma ootama pean? 

küll 
Kua kyrat mu kingad on? 

põrgus 

riike küll 

Liille pagana pärast 

II. Lauset laiendav küll, ometi, põrgu päralt, pagan 

võtaks, sual ... söögu, katk ... võtku jne. 

(ometi 
i"n siia tulin? 

}ea siin istud? 

[küll 

Kus mu kingad ometi on? 

Põrgu puralt, *x 
Pagan votakfi* V mlke ma siia tulin? 
Susi mind aoogu,J 

III. 'fodaalverbid. 

''uhu soid mu kingad kaduda? 

Kee võis mu kingad ära peita? 

'uhu mu kingad võisid kadude? 

""ike pidid яа selle supi põhja kõrvetmna? 

Intensiivistatud küsimusega väljendab küsija oma paha-
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•eelt vm* emotsionaalset suhtumist eeldega väidetavasse 

(eelnevate näidete puhul sellesse, et kingad ära kadusid või 

et kuhugi on tuldud), sügavat soovi küsimusele vastus leida 

ja sageli ka (eriti motiveeringuküsimustes) kahtlust 
(vt. 5.7.2.2). 

5.5. Mitmlkküsilause 

Rohkem kui ühe küsifraasiga lause on mitmlkküsilause 

(Kes kuhu läks? Kes kuldas uude õpetajasse suhtub? Kes keda 

mis ajast tunneb?). KÜqdvus on lihi в tunnus, mis võimaldab 

süntaktilise funktsiooni poolest erinevaid küslfraase koordi

neerida jLS «£>11. 
Kes ja kuhu laks? 

Kes läks ja kuhu? 

Millal ja kus sa puhkad? 

Kuhu sa lähed ja miks? 

Vastuslauses ja-koordinatsioon ei säili, sest ühistun

nus kaob (BolingSr 1978i139)• 

- Ma puhkan suvel (,) 

Palangas 

Ma lähen Palangasse 

(,) puhkema 

Koordineerimata mitmlkküsilause ootab vastuseks kontrastile 

lausete rida (vt."ajendi ja Metslang 1979*33-34). Selline 

küsimus eeldab, et igal muutujal on mitu tegelikult kehtivat 

väärtust, mistõttu vastus peab andma mitu kehtivat proposlt

sloonl, milles need muutuja väärtused ühel või teisel viisil 

kombineeruvad. 

Kee kuhu läks? 

Kes läks kuhu? - Bma laks metsa, isa 

heinamaale 

Kes keda mis ajast tunneb?- J iiri tunneb Jaaku 

lapsepõlvest, Jaak 

Marit ülikooliajast. 

Mari Jürit üleeilsest 
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Koordineeritud mitmikkusilauge ei nõua mitut muutuja väärtus

te kombinatsiooni. 

Kee Ja kuhu lake? - Bma lake metea 

- Isa lake heinamaale 

Mida lõdvem on küsifraaei eeoe verbifraasiga, eeda kaugemale 

võib ta paigutuda verbiet. Tihedalt verbifraasiga eeotud 

küeifraaee ei eaa laueelõpulietena koordineerida. 

Kee tappia kelle ja mike? 

•Mika tappis kelle ja kee? 

•ICee tappis miks ja kelle? 

Keda sa nagid Ja kus? 

*Xue sa nagid Ja keda? 

ICui aga küeleõnu eriti ja eraldi rõhutatakse, võib iauee lõp

pu ka tihedamalt seotud kusilaiendeid paigutada. 

Kee tappis, .'UKS ja KELLE? 

5.6. Elliptiline eriküsilause 

Puudutame põgusalt ka ellipsit, mis võib tekkida kon-

sltuateioonl mõjul. 

Kui propoeltsioon oma täistähenduslikus oeae moodustab 

lauses tervenisti teema ning reemaks on küsimustuum.Ja lauee 

küsimodaalsue, siis on küsilause sageli elliptiline. Plnd-

otruktuuris peab leidma väljenduse vähemalt reema. Seda väl

jendab küsilausepäraselt intoneeritud lause, mis koosneb 

a) üldküsilauses öeldisesti /Tõnu pidi elle Ungarisse 

sõitma./ - sõitis? 

b) eriüldküsilauees küsimustuumastx TurlsmlreiBlle? 

c) alternatlivküsllauseB või-koordinatsiooniga küsimus-

tuumasti Tifcitfmlrelslle või komandeeringusse? Turismireisile, 

komandeeringusse? 

d) eriküsilauses küsifraasiga vormistatud küsimustuumasti 

i 1111 eks? Millega? Жкв? Kui kauaks? TTls kell? Kuidas? T'uldaa 

nii? 

'Titmeti funktsioneerib küsimus :!ia? Alusele, aihitieele 

ja öeldistäitele lisaks saab tema abil küsida veel suhtlus
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situatsiooni asjaolusid. His?tahenduses '"ie sa ütlesid?1 on 

metatekstillne küsimus kaasvestleja eelnenud repliigi kohta. 

/Tonu noidab Inglismaale./ - Mis? 

- Tonu eõidnb Inglis

maale 

Sama ülesannet täidavad ka Mida? ja Kuldas? Erinevused on 

stiiliei Kuldas? on kõige viisakam ja wnetlikum, Ula? fami

liaarsem voi vähem viisakas. 

Г!1е? tähendab ka 'TÜs ea tahad?', 'Milleks sa mind kõne-

tad?'. 

/Tõnul/ - Mis? - Tule siial 

- Mul on sulle üks 

jutt 

Eriküsimuses võib ka küslsõna puududa. Siin vormistab 

küsimast lause, mis on Ilmsesti poolik Ja ootab vaetuslauset, 

mis ta lõpetaks* Ja sina? - Tulin tulema: Aga homme? - sõidan 

ära: Ja see oli? - Tltaanimürgitus} Diameeter? - Kolm meetrit* 

Tele nimi? - Jaagup Jaam: Härra ...? - Von Pahlen: Maria ...? 

Nlkola.1 evna. Vt. ka 5.2.7. 

5.7. Belistusküsilause 

üldküsimuse puhul, mis,annab valida muutuja kahe väär

tuse, lause paratamatu tõesuse ja vääruse vahel, on üsna loo

mulik, et küsijal võib olla ühte neist kahest rohkem usku. 

Seetõttu on kujunenud rld* regulaarseid ja laialt kasutata

vaid vahendeid küsija uskumiste äramärkimiseks. Altematliv-

küslmuses on valik laiem Ja eelistamine vähem valja arendatud. 

Hoopis haruldane ja vähearenenud on eelistamine eriküsimuses, 

mis annab valide määramata hulga etteandmeta väärtuste vahel. 

5.7.1. Oletusküsllause 

Llsaeele: poes (Р(а^)) > poes СР(а^^)) (45) 

Lisaeeldega peetakse ühte lausest või kontekstist Järel
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duvat muutuja väärtust või kitsast väärtuste piirkonda üle

jäänuist tõenäolisemaks. 

I. Тарsustusküsimus, kus kui-ühend sisaldab markeeritud, 

miinuepolaarset omadus- või määrsõna. Markeerimata kusiühen

did nagu kui suur, kui vana, kui palju, koi kaugel, kui аштц 

annavad ette võrdsed võimalused määramispiirkoena kogu skaala 

!suur ... väike', 'vana ... noor* või 'vana ... une', 'palju, 

... vähe', 'kaugel ... lähedal', 'ammu ... hiljuti' ulatuses. 

ITarkeeritud ühendid nagu kui välke, kui noor, kui uus, kui 

vähe, kui lähedal, kui hiljuti viitavad sellele, et küsija 

arvates langeb tegelik väärtus kuhugi skaala milnusotsa lahe

dale, et küsimusaiune omadus on. oletatavasti väikese inten

siivsusega. Selle jaoks, kes küsib Kui vanalt tädi Hermilne 

mehele läks?, on põhimõtteliselt võrdvõimalikud vastused 

näiteks nii 17-aastaselt. 30-aastaselt kui 60-aastaselt. 

(Iseasi on muidugi sellised konsituatsioonlasjaolud nagu ühe 

või teise konkreetse Hermiine vanus jm. mõjurid.) Kui aga 

küsitakse Kui noorelt tädi Hermilne mehele läks?, siis eelda

takse, et tädi abiellus noores, mitte kesk- või vanas eas. 

Neutraalne on ka näiteks küsilause 

(Kui) suur su pere on? - Kaks inimest 

- Neli inimest 

- Kümne inimest, 
oletav aga 

Suuruke su pere on? Belisvastus näiteks: 

- Kaks inimest 

Mitte-eelisvastus näiteks* 

- Kuimne inimest 

II. Kontrollküsilause (vt. 2.2.1). Eelisvastus nähtub 

kõneltuatsioonist. 

/Minu mehe sissetulekud pole just kiita./ - Ja kui pal

ju oa isegi palka saad? Eelisvastus* 

- Vähe 

/Ila ei tea veel üldse, kus siin midagi on./ - Milleks 

õul slio mees on? /Aitab sellest, kui temagi teab./ (KS*93) 
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5.7*2, Kahtlueküsilause 

5.7.2.1. 

Lisaeelet роев (PCa^^)) > роев (P(a^)) (49) 

Kahtlusküsimus nimetab maaraniepiirkonna vähem tõenäo-

llse ala. Küsimuses antuga vaetupldlee oletamine on omane 

kul-tapBUBtuaküsllauaele. Kui-ühendi kategooriasõna viitab 

IntenellveuBBkaala miinus- või pluaeotea eelistamisele. Ka 

pluaepõlaareed omadus- või määrsõnad mitte Üksnes ei esinda 

kogu skaalat nagu tavaliselt, vaid oeutavad ka oma kitsama 

tähenduse, suurema intensiivsuse piirkonna.kaheldavusele. 

KÜelfraas ja lauselaiend ikka on rõhulised. 

KUI PALJU sinusugune IKKA palka saab? 

Eelisvastusi 

- Mitte palju 

- Keskmiselt 

- Vahe 

Mitte-eelisvastust 

- Palju 

KUI INETU su tütar siis IKICA on? 

Eelisvastus! 

- Mitte just inetu 

- Üsna» kena 

5.7.2.2. 

Llseeelet ровв(Р(а^)) > poss ' 

Eeldatakse, et kõik määramispiirkonda kuuluvad väärtused 

on vähe tõenäolised, et pole olemas küsija jaoks aktsepteeri

tavat väetust. Küsimus peaks osutuma mõttetuks, sest ooda

takse seda kuumutavat vastust ei miski, ei keegi, ei mingil 

(mõistlikul) põhjusel Jne. Et aga eriküsimus üldinelt eeldab, 

et määramlspilrkonnaa on vähemalt üks väärtus, mis vastuses 

rahuldab, siis läheneb kahtlusküsilause retoorilisele eri

küsilausele, mis väidab nullväartust kui ainuvõimalikku. 
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võrdleme kaht küsilauset, mia võivad Jargneda lausele Miks aa 

mind vaatad? 

(96) Mike ei võika ma sind vaadata? 

(97) Mika siis.enam ilusat inimeat vaadata ei võika? 

Lause (96) on kahtlev. Küsija oletab, et ei ole mingit akt

septeeritavat põhjust,.mike ta oma veetiuakaaalaat vaadata ei 

vÕika,Ja ootab vastust. Lause (97) on aga retooriline. KÜaija 

väidab, et ei ole mingit aktsepteeritavat põhjuat, mis ilu

sate inimeste vaatamise ära keelaks. 

Kindlat piiri kahtleva ja retoorilise eriküailauae vahel 

ilmselt ei olegi. 

Lause kahtlevas vormistab järgmistel viisidel. . 

I. KÜaifraaaiks on mis muu (kui ...). kea muu, kuidas 

teisiti, kuldas muidu, millal veel..kes veel jne. Ealisvaatu-

ees asendab aeda 'ei miski muu kui ...', 'ei mingil muul ajal 

kui ...' jne., mis jääb pindstruktuuris tihti väljendamata. 

Mida muud sul teha on kui tööd? 

Eelisvastus* 

- õigus, tööd ikka 

- Ei ole küll midagi muud 

teha 

Mitte-eellevestusi 

- Lulll lüüa 

- Magada 

Уuhu ta veel läheb, kui mitte koju? 

Eelisvastus* 

- (õigus,) koju jah 

Mitte-eelisvastus* 

- Sõbra juurde 

- Jalutama 

II. Lauses on lntensiivistav lisand hing, vaeseke, pime

loom. tobuke vms. 

Kuhu ta, hing, läheb? 

KÜaija oletab, et pole ühtki mõistlikku kohta, kuhu 'ta' võiks 

minna. Vrd. neutraalne eriküaimus* Kuhu ta läheb? 
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III. Intensiivistatud motiveeringuküsimuse (vt. 5.4) 

puhul eeldatakse, et küsilausega tähistatud sündmusel pole 

ohtki mõistlikku motiveeringut. 

Miks ta siia küll pidi tulema? 

Kuldas võid sa nii arveta? 

Шкв sa ometi ei tulnud? 

Vrd. intensiivistamata, neutraalne küsimusi 

Miks ta siia tuli? 

Kuidas sa nii arvad? 

Шкв ea ei tulnud? 

IV. Vastupidise polaarüksusega lause. 

Kes täna enam tuleb? Eelisvastus! 

- ICeegl ei tule 

Mis tähtsust on meie palvekirjal? 

Eelisvastus! 

- Ei mingit tähtsust 

Kes liigutaks tema heaks sõrmeotsagi? 

Eelisvastus: 

- Keegi ei liigutaks 

- Ei keegi 

Vrd. neutraalküsilaused! 

Kes täna tuleb? ' - Jaak tuleb 

- Jaak oma perega 

Mis tähtsus on meie palvekirjal? 

- See tähtsus, et ... 

V. Semantiline vahendt küsilause prepositsioon osutub 

kõigi võimalike muutuja väärtuste.puhul sisult vastuoluliseks, 

vastuolu kaob nullväärtuse korral. 

Milleks hullu kätte tulirelva anda? 

Kuidas saab heeringat vahukoorega süüa? 

/Asari (astub professorile väga lähedale)! Kui te 

mind siia toole võtsite, ütlesite, et arst peab 

olema patsiendi kõrval tema viimase hingetõmbeni 

ja pärast sedagi oma jõudu ja mõistust pingutama 

inimese elustamiseks./ Uiks. te nüüd panete ini

mese asemele masina? (OK:305) 
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VI. Küsimus kuulaja sellise tegevuse motiveeringu kohta, 

mida küsija Ilmselt halvustati. 

Miks sa rabeled? 

Miks sa riidled lapsega? 

Mida sa nii vaga kardad? 

Küsija oletab, et rabelemiseks, riidlemiseks või kart

miseks pole mingit arukat põhjust. Selline küsilause funkt

sioneerib tihti keeluna 'Ära rabele!', 'Xre pabistal1, fXra 

karda!'-

VII. Xontrollküsilause. Küsija kahtleb konsltuataioonlst 

järelduvas ja asetab küsimuse nii, et järelduses tekib mingi 

nõrk koht, näiteks ei leidu sellele piisavalt põhjendust. 

Uis siin häbeneda on? 

./Mine nüüd kartuleid koorima./ - Aga miks sina 

kartuleid ei koori? 
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6. ЕВАKÜSILAUSE 

Bbaküsilauseks peame kommunikatiivselt transponeerunud 

küailauaet, mia ei funktsioneeri mitte küsimusena, vaid väite

na (retooriline küsilause), hüüuna (emotsionaal-konstateeriv 

küsilause, hüüdküsllauae) või kaauna (käekküsilauae). Ka eba-

küallauaete loogilised eelded ei kattu mitte küsimuste, vaid 

väidete, hüüdude või käskude eeletega. 

6.1. Emotsionaal-konstateeriv küsilause 

Erinevalt ülejäänud ebaküsilauseist, mlв reeulteeruvad 

taielikust kommunikatiivsest tranepoeitsiooniet (vt. 1.1), on 

emotsionaal-konatateeriv küsilause oaaliae tranepoaitsiooni 

tulemua. Propoaltaloon tahiatab auhtluaaituetaiooniB, harvem 

eelnenud tekatie ilmnenud seika, mis on võrdselt teada nii 

kõnelejale kui ka kuulajale. Propositsioon on lauses teemaks, 

reemaga teatatakse aga küllaltki kompleksne modaaleusi 1) tõ

demus, et kõneleja on seda fakti täheldanud; 2) emotsionaalne 

suhtumine faktiaaei üllatus, heameel, pahameel jne.; 3) säi

lida võib küaimodaalaust oodatakse kinnitust fakti kehtivuse

le või selgitust, kui fakt on küsijat üllatanud ja vastaja 

sündmuses mingil maaral osaleb. Emotsionaal-konatateeriv küsi

lause ei eraldu süntaktilise vormi poolest parlsküslleuselst, 

ta kommunikatiivsed ja,loogilised erijooned on tabatavad seo

sest konsltuatsiooniga. Esinevad kõik küsilausete liigid peer 

le alternatiivküsilauaete. 

6.1.1. Oid- ja erlüldküsllauee 

Lausung vormlstub nagu oletuekuaimue, algust ja selle 

seosest konsltuatsiooniga on aga ilmne., et lause vormiga sama-

pldist vastust ei pea kõneleja mitte ükanea tõenaol1aemaka 

kui selle eitust, vald ainuvõimalikuks. Eele ei sisalda eeega 

disjunktsiooni nagu valemid (20) ja (24), vaid ükeikotauetuat, 
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mie üldküsilause puhul on 

пес P <-> пес P & nec f (51) 

ja eriüldküsllauee puhul 
nec F(a) пес P(a) & пес P( a). (52) 

Ah ea ei vaeta?! 

/Mina arvan, et lugu võib pidada ainult sümpaat

setest inimestest. Vajalikest inimestest*/ -

Ah te räägite ikka veel sellest? (RK*159) 

(- Jah) 

üld- või eriüldküsilause võib sisaldada eriküsimust, mie 

nõuab motiveeringut. 

Sa ei läinudki ära? - Mul hakkas kahju... 

(ALi148) 

- Uks oli lokus, ma 

ei pääsenud välja 

- ?Ei läinud 

Metaküsilause. kaasvestleja eelneva teksti tõsikindluse 

kohta (vt. 7.1.1) toimib eriküsimueena järgneva teksti kohta, 

andes ühtlasi märku teksti jätkamise ootusest. 

/Kellest see on? - Sinust./ - Jah!? 

- Kurat, ma olen 

õnnelik!(JK*49) 

6.1.2. Eriküsilause 

Emotsionaal-konstateeriv eriküsilause väidab samuti 

propositsiooni kehtivust ega oota muutuja obligatoorset täp

sustamist* lause on selletagi informatiivne ja tervikliku 

tähendusega. Lausega 

/Esimene päev uues korteris, aga juba terve maja 

kisa täis, lõhverdatakse ja lõhutakse nagu purjus 

elevandid Aafrika savannides! .•./ Mie orgiat te 

siin peate? (T'Si114) 

konetateeritalcse fakti 'Te peate eiin orgiat'. HÜsilause vor

miga Juhitakse tähelepanu küsimustuumale (mie orgiat). mille 

tähendus on niigi aelge või ei vääri otsimist. 
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Üllatuet või rahulolematust väljendava küsilause puhul 

võidakse oodata ka vastust. KÜsifraasi süntaktilisest funkt

sioonist sõltumata on see ikka motiveering. 

Mis orgiat te siin peate?I - Meil on soolaleiva

pidu 

- Sobrad tulid külla 

Motiveeringut küsitakse ka metaküeilausega Kuidas?! (vt. 7. 

2.3). 

/Ma ei taha sind enam näha./ - Kuidas?! 

- Sa oled mu ära 

tüüdanud 

- Jaa. Sa oled mu 

ära tüüdanud 

Viimane väetus annab nii. kinnituse kui ka motiveeringu. 

6.2. Hüüdküsilause 

Hüüdude väljendamiseks on kasutusel täpsustusküsilaused, 

kus küsifraasi kategooriaeõna tähistab omadust või objekti 

kui omaduse kandjat (inimene - inimlike omaduste kandja). 

KÜeivus puudub lausest täielikult. Erinevalt samas sõnastuses 

küsimustest on kategooriaeõna rõhuga esile tõstetud. Sellise 

lausega teatatakse, et omaduse määr tähistatavas faktis on 

erakordne, mõjutab kõneleja tundmusi. 

Kui ILUS su sõbratar on! 

Kui VASTIK on hambapuurlibine! 

Mie SÕPRUSEST sa räägid! 

Milliet ARMASTUST inimente hulgatf ette'tuleb! 

Vrd. pärieküsilaused: 

Kui ilua su sõbratar on? 

Kui vastik on hambapuurimine? 

Mis sõprusest ea räägid? 

l*illiet armastust inimeste seas eti.e tuleb? 
Täiend mis väljendab negatiivset, milline sagedamini 

positiivset suhtumist, vrd.i 
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Mia INIMENE au isa on! Milline INIMENE su 

isa on! 

Mis ORGIAT te siin peate! Milliat ORGIAT te 

siin peate! 

Mis SÕPRUSEST ea räägid! Millisest SÕPRUSEST 

sa räägid! 

Kui-ühendiga lause väljendab üksnes kõrget määra (1väga ilus1, 

'väga vastik'), mis- ja mllline-lause nii kõrget ('lmeteldar 

vait suur sõprus') kui ka vähest, null- või koguni negatiiv

set määra ('sõprust pole olemaski', 'vaen, mitte sõprus1). 

6.3* Retooriline küsilause 

Retoorilise küsimuse kui stiilikujundi mölate on üld

tuntud* Selle juured on siin vaadeldavas,tavalise, mitte-

poeetiliee keele retoorilises küsilauses. Retooriline küsi

lause vormietub nagu kahtlusküsilause, kuid kommunikatiivselt 

ja loogiliselt on ta väide. Kas lauseaemantlliate, konteksti-

liste või keeleväliste asjaolude tõttu on ilmne, et küsilause 

propoolteloonile vastupidist eelisvastust ei esitata tõenäo

lisemana, vaid küsija meelest ainuvõimalikuna ja paratamatu

na. Sellega on ühtlasi eitatud lauee.vormistusele vastavat 

väidet. DisjunktilvBus eeldee puudub. Kui küsilause toimib 

väitena, erinevad ta kommunlkatsioonltlnglmused küsimuse om»-

desti kõneleja teab küsimuses sisalduva muutuja väärtust ja 

usub, et ka kuulaja selle lausungist järeldab. Retoorilise 

küsilausega vormistuv väide erineb emoteionaal-konštateerivas 

küsilauses peituvast väitest kahe asjaolu poolesti esiteks, 

tema sisu ei pruugi kuulajale konsltuatsloonist tuttav olla; 

teiseks, retooriline küsilause on kahtlüslause, emotsionaal-

konstateeriv küsilause aga oletuslause edasiarendus esila

vastuse 100%-se tõenäosuseni. 

Retoorilise küsilausega vormistatud väite stiililise 

markeerituse väitlausega võrreldes tingivad eelkõige väite 

konnotatiIvaeosed küsilause vormi kaudu antud taustaga -
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küsimuse ja vastupidise vaitega. Küsilause Kas mina ei olegi 

inimene? väidab 'Mina olen inimene', kuid teeb aeda esitatud 

küsimuse ja väite T.Tina ei ole inimene' tagasilükkamise kau

du. 

Vastus retoorilisele küsilausele on üldjuhul fakulta

tiivne nagu väite puhul ikka. 

6.3.1. Öid- ja eriüldküsilause 

Eele: üldküsilausel 

nec P ** nec P & nec P, (53) 

eriüldküsilausel 

nec P( a) nec P(a) & nec P(a). (54) 

I. Küsilauses esitatud prepositsioon on semantiliselt 

vasturääkiv, absurdne vol taunitav, mistõttu on ainuvõimalik 

vastupidine vastus. 

Kas päike on kandiline? 

Kas päike ei olegi siis ümmargune? 

Kas kivi mõtleb? 

Kas siis sõbralikku kingitust ka enam ei tohi 

teha? (T) 

Aga niisugune sorimine ja sopramine teiste Isik

likus elus on väga huvitav, eks ole? (AL:66) 

Kui kuulaja - näiteks väike laps - ei suuda küsimuse 

retoorilisust tabada, funktsioneerib selline lause täiesti 

tavalise küsimusena. 

II. Konsltuatsioonist järeldub küsilauses esitatule vas

tupidise prepositsiooni ainukehtlvus või eamapldlse proposit-

siooni kehtetus. 

Kes sellise hirmuj utu peale enam AU-8 sisse usuks? 

/Sa pole sellest kunagi rääkinud./ - Oled sa iial

gi küsinud? 

Kas su mees sulle vähe kingitusi on teinud? / К оlk, 

mis sul seljas, on ju temalt./ 

III. Enamasti on retoorilised oellieed küsimused, min 

käivad küsija enda kohta ja mille vastust küsija ise paremini 
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реакв teadma kui kuulaja. 

Olen ma kunagi õnnelik olnud? 

6.3.2. Altematiivkusilause 

Alternatiive esitatakse tavaliselt kaks, neist üks ilm

selt kehtiv ja teine kehtetu (samadel asjaoludel mis 6.3.1). 
Eele on niisiis 

nec P(a1) & nec P(a2). (55) 

Ema: Kae ma olen salle ema või võhivõõras vana

inimene? 

6.3.3. Eriküsilause 

6.3.3.1. 

Eele: nec P(BU) SC nec P( a1 0 ) (56) 
и ю •••• л 

Retoorilise erikurilausega valdetakse, et propoeitsloon 

jääb kõigi võimalike muutuja väärtuste korral vastuoluliseks, 

taunitavaks, absurdseks vms. Paratamatu on nullväärtus, ühte

gi muud võimalust kõneleja ei aktsepteeri. (Vrd. 5.7.2.2, 

valem (50).) 

I. Prepositsioon on semantiliselt või keelekasutajalle 

üldomaste tauatteadmlste (vt. 6lm 1980) põhjal vastuoluline 

vms. 

Huhu sa,  rumaluke, kraavist enam kukud? 
Ш.В- nõu aa läbi telefoni ikka pidada saad? 

Miks ei võika lahkumine olla lõbus ja murteakas? 

(OTi213) 

II. Vastuolulisus tuleneb konaituatsioonist. 

/Mlka see neetud taüaan just Valter Ruutpõllu 

naisi oma ohvriks valib? / - Milleks sa pidid 

seda praegu meenutama? (VR:41) 

Ja mie sina veel ootad? (RK:180) 
•res teine veel kasvataks nii kauneid lilli? 

/Tibutots (Ahtile, veidi viivitades): Et teil uues 

korteris alati hästi läheks ...'/ Ete: Mis ajast 
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ee Atsi teietama oled hakanud? (1(3195) 

Retoorilietele põhjunlcüsilausetele on kõnekeeles omasem 

kualsõna mis 'miks1, päriBküallauaetele miks, vrd.t 

Mis need hiinlased sõdivad? Miks need hiinlased 

nõdivad? 

Mis me Õpime? -Tike me õpime? 

Mis me ikka õpime? niks me ikka õpime? 

III. Kusi sõna ei-sobi propoaitelooni aemantilia-süntak-

tiliselt. Sellega on grammatiliselt ette antud, et proposit-

eiooni ei kõlba ükski küsiaõnale vaetava vormi- või substi

tutsiooni- ning tähendusklasei üksue, a. t. propoeiteioon on 

kehtetu. 

Mis noor ta enam on? 

Ja kus on ainu teened kodumaa ees? 

Mis hea naine t* sulle on? 

/Ega aa mulle ei valetanud?/ - ̂ û aslma aiia 
ÛB valetasin? 

/Кав aa magad?/ - Kus ma siis magan? 

Loetletud kolme liigi põhjal on välja kujunenud hulk retoori

lise eriküsilause vormeleid,.nagu Ula mõtet on ...? Mis mõt-

tega ...? Kes (sul) käskis ...? Kellele ma räägin? *11 в täht

sust в ell ei on? Kust mina tean? Mlka mitte ...? Г,Т1 a siia? 

Mis (aul) sellega pistmist on? Mis aee (ainu) asi on? Же see 

(ainusse) puutub? Mis (sul) sellest? Mla aa alla otsid? 

6.3.3.2. 

Eel et nec P(a^) & nec P(a^^) (57) 

Konsituatsiooni põhjal on ilmne, et antud juhul aobib 

küalfraasl asendama ainult üks väärtus a^. Väide vormistab 

küsilausega, tõstmaka esile muutuja ainuvõimalikku väärtust. 

Kui т.й'<+Д1лпЦ| Уии,ца̂ п sisse ainu pärast asemel öeldakse 

Kelle pärast ma sisse kukkusin?, siis sellega rõhutatakse, et 

süüdlane on juat nimelt kuulaja. 

/Itas aa olid tööl nii kaua?/ - "us ma siis pidin 
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olema? 

/Кае sa loid endale sõrme pihta, taat?/ - Miks ma 

siis sinu meelest karjusin? (VIEI75) 

6.4. Kaskküsilause 

Isikult A isikule В suunatud käsku (keeldu, palvet, ette

panekut) sooritada prepositsiooniga P tähistatud tegu tähis

tame loogiliselt 

P & Кд (nec P v nec F). (58) 

Konjunktsiooni esimene liige on käsu imperatiivne komponent, 

teine liige episteemiline komponent, eelei kõneleja teab, et 

P-ga tähistatav sündmus kas toimub või ei tpimu. Kasul Tee 

uks lahti! ja üldküsilausel Kas sa teed ukse lahti? on niisiis 

ühesugune eele 'Sa kas teed ukse lahti või sa ei tee ust lah

ti'. See loob pinna üldküsilause kasutamiseks käsu funktsi

oonis. xäsuna võib esineda ka proposltsioonl väitev lause Sa 

teed kohe ukse lahti, samuti käsu kommunikatsioonitingimusi 

tähistavad laused: väitlause kõnelejapoolse tingimuse kehti

misest Ua tahan, et sa ukse lahti teeksid ja küsilause kästa-

vapoolse tingimuse kehtimise kohta ГСав sa saaksid ukse lahti 

teha? Kanuakti olulisemad kommunikatsioonltinglmused on 

1) kõneleja on huvitatud, et tegevus sooritataks; 

2 )  L:oneleja tahab, et selle tegevuse sooritaks kästav 
is ik;  

3) 'cõneleja usub, et kästav isik saab tegevuse soorita

da; 

4) !:oneleja usub, et kästav isik nõustub tegevust soo

ri tarna. 

Husi-' ja väitlause !:om.iunikatiIvne transpositsioon käsuks on 

võimalik järgmiste linatinginuste kehtimisel: 

5) propositsioon tähistab (või eitab) kas kaetava isiku 

parajasti toimuvat või tulevast tegevust või siis käsu tingi

musi; 
G) ::опиАtuatsloon võimaldab lausungit tolgendada kasuna, 
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e. t. kehtib käsule, mitte küsimusele (vt. 1.1) ega vältele 

omane euhtluBBltuateloon. 

Dendel tingimustel eaeb käsku adreeseerida mitte üksnes 

kuulajale, vald ka kolmandale isikule. Transponeerdtud käsk 

on enamasti vähe Intensiivne (palve, ettepanek), harvemini ka 

eriti nõudlik. Esimesele juhule on tunnuslik tingiv kõneviis 

ja palun, viimasele ükskord, lõpuks, juba. 

On võimalik eristada jarp^niei Iräakküallause tüüpe. 

I. üldküsilause P või P kohta kindlas või tingivas 

kõneviisis. Neutraalne küsilause väljendab käsku IP,.mitte 

keeldu !P, olgu ta BIIB jaatava- või eitavavormiline. 
Кав aa aitad mind? ('Aita mind.'') 

Kas ва jätad ükskord oma hullgamlse? ('jäta oma 

huilgaminel1) (KSs125) 

Кав ea ei jäta ükekord oma huilgemiet? ('Jäta oma 

huilgamine!•) 

Tas na võtaksid oma raamatu kaasa? 

:rae sa ei võtaks oma raanmtut kaesa? 

Zra te ei aitaks mind? 

Иав ta ei vilke kirja poeti? 

Belietueküeilauee väljendab kae käsku või keeldu vaetavalt 

eellcle, kae eeHsvantas on jaatava- või eitavavormiline. 

Khk alustame jutuajamist? ('Alostame jutoaje-
miot!') (ТГ':47) 

Ta viib võib-ollE kirja posti? ('Vilgu ta kiri 

ponti!*) 

Võib-olla ea ci läheke veel ara? ('Ira mine veel 

ära!') 

Kae me täna enam külla lähmegi? ('lame täna kül

la lähme!') 

II. Üldküsilause 3. või 4., käetavapoolse kõnnunikatsi-

oonitingimuee kehtivuee kohta. Mii eitava- kui jaatavavormiline 

lause väljendab käeku, mitte keeldu, "ida rohkem vorm teise-

neh (eitav kõne, tingiv kõneviis)., sodr. tagasihoidlikum ,1a 

viinakam on käek. 

Иао te võite mind juhatada porti-ontoriepe? (VTE:157) 
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Kae ae emed mulle natuke reha enda? 

Palun, ega aa ei вeaka triikrauda ara parandade? 

Bga teie abikaasa ei võika nulle uht vaikest 

teenet osutada? 

• Kas aa saeksid triikraua ara parandada? 

riis oleka, kui me jooksime midagi? 

Hui jooks midagi? 

Alternatiivne vormistus lisab kasule nõudlikkust: 

Kas sa aitad mind või ei? 

Kas sa saed mind aidata või ei saa? 

nõudlik on ka eiternatiivkusilaoaega väljendatud kaski 

Kas еж tuled kaasa või jäädki siia? 

III. Retooriline eriküsilause, mis on.trangpоneerunud 

küsimusest ?(nec P(x)) või ?(nec P(x)) (vt. 6,3.3.1), võib 

edesi trannponeerud* vaetavalt kae keeluks IP vol kasuks tP. 

Jaatavas vormis retooriline küsilause teatab tähistatud tege

vuse mõttetusest ja kasuks saades käsib seda mitte teha, ei

tavavormiline teateb tegematajBtnd.se mõttetusest ja vastav 

käsk soovitab tegutseda. 

Kuhu sa ometi tormad? (' Ara tormal1) 

•üks te mind tao te? ('Ärge tagage mindi') (OKl 

308) 
Ja kuhu oina siis lähed? (1 Ara niinel' ) (JKi49) 
TTlo sa keerutad? ('ira keerutal') 
r'le sa sest kassist piinad? 

"'ic sa naerad? 

Miks sa. molle nulle ei iatu? ('Istu mulle süllel') 

"lks sa mantlit maha ei võta? (1 Võta mantel 

mahal*) 

ülka peaksid sa majandust õppima? ('Хве hakka 
rr.aj and ust õppima!1) 

"Tiks ei neaks sa majandust õppima? ('Hakka majan

dust õppima! *) 

Ettepaneku vormeliks on kujunenud Kuidas oleks ...ga? ('Teh

kem •..'). 

"Liirlaa olekr ühe pikema reisiga? 



112 

Kuldas oiake järgmise napsiga? 

Xäskküsilauae, nagu käsk ikka, ootab vastuseks kas käsu teos

tamist või keeldumist koos motiveeringuga. Nõusoleku väljen

damine on nõutav siis, kui tegevuse sooritamine nihkub tule

vikku. 

Sa võib-olla ei lähe veel ära? - Ei, ei lähe 

- Lähen küll, nai
ne ootab 

Kas sa teeksid akna lahti? - /Kuulaja aveb 

akna/ 

- Ei, külm on 

Palun, kas te ei võiks mulle soola ulatada? 

- /ruulaja ulatab 

rroola/ 
- (El,) soola ei 

ole laual 

Miks peaksid sa majandust õppima hakkama? 

- Ega ma ei hakka

gi 

- Hakkan ikka, sel

lel alal on tule

vikku 
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7. METAKEEL ELINE KÜSILAUSE 

Igasugune lause, osutub ka küsilause metakeeleli-

tema proposltsioonl mingi komponent on objektkeele 

selle aubstltuut. 

Kes ütlesi "Edasi, Kentukl poisid!"? 

Kae Toota ütles* "Edasi, Kentukl poisid!"? 

Kaa sa lõhnad "Punase Moeleva" või"Rahvusvahelise 

nalstepaeva" Järele? 

/Aret Aeari, meil pole õigust temale teha eran

dit, meie vastutame tema tervise eest./ Saite 

aru?(,Kas te saite eelnevast tekstist aru?1)(0K*320) 

Mõningad suhtlemises tekkivad tüüpsituatsioonid on aga vaiJа 

kujundanud erilised metakeelelise küsilause tuubid, mis on 

kasutusel kaasvestleja teksti selgitamiseks või kontrolli

miseks. Sellise küsilause teema pärineb eelnevast repliigist, 

olles enamasti lause või selle mingi osa tähendus; reema tea^ 

tab teema küsimusaluse aspekti ja kusimodaalsuee. Informatal-

oonlkeskmena saab küsifraas rõhuliseks. ^ 

(98) /KUB sa kolasid?/ - KUB ma kolasin? ('Kas sa kü-
/ T 

sidi kus ma kolasin?*) R / $ 

(99) /See ei ole uLdae keeruline./ - MIS ei ole üldse 

keeruline? 
R / T 

- Mis see? 
В / 1 

('Mida tähistab —. ellle kohta ea Täidad, #t see 

ei ole üldee keeruline?1) 

Metaküsimuse süvastruktuuris on abstraktne kõnelemie-

võl tahendamls-tähletamispredikaa*, mille üheks argumendiks 

on nisestatud objektkeeleüksus. Pindstruktuuris võib selline 

küsimue realiseeruda liitlausena, nagu eespool sulgudes too

dud ligikaudsed sisuseletused. On- aga vaija kujunenud tüü

pilised lausemallid, mis sisaldavad küsielementl- reemat -ja 

objektkeele üksust (kajalauaed) või asendavad viimase substi-

tuudlga või ellipsiga, toetudes vahetule tekstlseosele eelne

va repliigiga. 

Nagu 

eeks, kui 

üksus või 
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Küsimused eelneva teket i ükeuse koht в võime Jaotada kab-

te liikii 
a) küsimused üksuse denotatiivtihenduse kohta - kae see 

vaetab tõele, mie eee tapeelt on Jne, (99)t 
b) kueimueed keeleüksuse enda kohta (millel on muidugi 

ka oma denotatllvtahendue) - kae öeldi Juet niimoodi, mida 

öeldi jne. (98). 

Konkreetsete, teketle eelnevate kajakueilaueete lligi-

kuuluvue ei ole alati uheeelt valjendatud. 

7.1. Kueimue tahenduee kohta 

KÜelmuee eesmargiks on eaada vaetue, mie esitab kueimue-

aluee teketiukeaee (lauee vm.) tahenduee kueija Jaoke ldenti-

fiteeerltavana ja tõelkindlana. 

7.1.1. öldkuellauee 

Bnamaeti eeitatakee eelletuelik kontrollkueimue vaidetu 

tõeeuee kohta. Kui küeimuealuet teketluksuet tahletada S-iga, 
elle kusilauee oma taielikul kujul on naitekfe Kae (tõeetl) S? 

('Kae ma eain õigeeti aru, et 8?'). 

/Ma eaadan eu koju./ - Kae sa tõeeti eaadad mu 

koju? - Jah 
- Ei, ea eksisid 

- Ei, mitte einu 

- El, ma eliekl ei saa 

- sind eaata 

Kahtlueküeilauee on Kae ikka (tõesti) 3? 

Kae sa ikka eaadad mu koju? 

Vaetue on kae S tõeeuee jaatus või siis eitus kooe moti

veeringu või selgitusega. 

Nii täielikult vormistub küsimus harva. Tavalisem on 

elliptiline Kas tõesti?. Tõesti? või kajaküsilauee S?, mie 

taielikult või osaliselt kopeerib üksust S. 

Sa saadad mu koju? 
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/Talle tuldi järele./ - Tuldi järele? (RK* 179) 
/Tsüaanlühendeld hoitakse seitsme luku taga, aga 

lähteained, mllleet neid valmistada eaab, on kol

gile kattesaadavad./ - Kae tõesti? (Vilt41) 

Vestluse strateegias jääb üldküsivus sageli tagaplaani

le. Lause toimib hoopis küsimusena selle kohta, kuldae jätkub 

kaasvestleja teket või mlUlne on S-iga vaidetu motiveering, 

või käskiva ebaküsllausena, mis õhutab kaasvestlejat oma teks

ti edasi arendama, Need kolm funktsiooni sulavad tavaliselt 

eristamatutena kokku. Viimati toodud näide jätkub täiesti 

ootuspäraselt nii* 

- Kui on olemas keemik ja 

vähegi korralik laboratoo

rium, siis pole teusanlühen

dite ... saamine mingi prob

leem (VRs41) 

Kontrollküsilause esineb peamiselt selliste vormelitena 

nagu Tosl (või)? Jah? Ausõna? Ausalt? Ah nõnda? Bks ole? 

Arvad? Noo? 

üldkusimuse eesmärk on informatsioon üle kontrollida. 

Kui S on väide, siis on see informatsioon nominatiivne* Kui 

aga S1 andis nominatsiooni baasil kommunlkatilveodaalest 

informatsiooni kusivusest, kasklvueest või emotsionaalsest 

suhtumisest, sile suudab llhtlauseline metakusimus hõlmata 

vald uht liiki informatsiooni. Seega pole tegemist enam uld-

kusimusega kogu S kohta, vaid eriuldkuslmusega selle uhe as

pekti kohta. Tavaliselt küsitakse ule nominatiivne teade. 

/Oh mis ilus ilml/ - Ilus ilm? 

Küsimus küsimuse kohta taandub küsimuseks Jaatava eeldekompo-

nendi kohta. 
/Ega Jüril vaba päev ei ole?/ - Kas tal võib vaba 

päev olla? 

/KUB Juri ujumas käib?/ - Kas Jüri käib ujumas? 
Küsimuse võib esitada ka kommunlkatlivmodaalse teate kohta, 

/Oh mis ilus ilm!/ - See ilm meeldib sulle? 

/Jukul on homme sünnipäev?/ - Кав sa küsid seda? 



116 

- Kae aa ei tpa? 

7*1*2. Kriüldkusilauee 

I. Kontrollküsimus lauae S prepositsiooni mingi kompo

nendi a tõeeuee kohtai tahetakse teada, kas Belle denotaat 

toepoolest esineb sellistes seostes, nagu esitab lause S(a). 

Küsimas vomlstub uldkajul Kas (tõesti) 3(a)?> Kas (tõesti) 

a? või kajakusllaupena S(a)?. a? Hagu metakusimuete puhul 

üldse, võib siingi elliptilisust süsteemseks pidada. 

/Juri saatie Mari koju./ - Kas tõeetl JÜRI aaatle? 

- ICas tõesti Juri? 

- JÜRI eaatle? 

• - Juri? 

•- Jüri Jah 

- El, aee võis ka 

.keegi teine olla 

/Vaadake, ma ostsin selle maja .../ 

- Ostsite? (JK*39) 

Vastus antakse nagu üldküsilause puhul ikka. 

II. Küsimas, millega pakutakse a-le identifitseeriv 

täpsustus ja päritakse, kas see on õige. Lause vormlstub jäl

legi tüüpilise erlüldkusilausena. 

/Juss tuli./ - Kas Saueaugu Juee? 

/Kas nad on olemas?/ - Maajumalad? 

/Ma ootan teda./ - Sa ootad Leenat, eks? 

7.1*3* llternatiivküsilauee 

Valida antakse kajastatava üksuse ja uue, pakutava alter

natiivi vahel 

/Jüri saatis Mari koju./ - Mari või T,faile? 

vol alternatiivsete täpsustuste vahel 

/Nad on eiiski olemas./ - Kratid vol pisuhännad? 
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7.1.4. Eriküsilause 

Briküsimue on.täpsustusküsimus kogu lause S või selle 

komponendi а kohta. Tahenduee täpsustamist nõutakse siis, kui 

see lauses S väljendub küsija Jaoks identifitseerimatu substi-

tuudi või ellipsiga või ka täistähendusliku fraasiga..Kuei-

lause on tavaliselt elliptiline, sisaldades ainult kusiffaaei, 

või kajalause. 

/Но on üks meest/ - Kes? 

- Kapten CJTI292) 

/Sellepärast, sa siis tookord niiviisi ütlesid./ 

- Mismoodi? - Sa ütlesidt "Veame 

kihla, Vessik, ma teen 

sellest poisist veel 

kuulsa mehe, ma teen 

temast kangelase* 

(JTi254) 

Mismoodi ma ütlesin? 

/Vist kardab, et see on nakkav./ - Mis asi? 

- Patt (VRi41) 

/Kas leidsid?/ -Mille? -söögimaja 

/... alguses tema, siis Saaberi hääl .../ - Kelle, 

kelle? - Saaberi, meie I osa

konna Juhataja (ALi37) 

JTetakusilauses võib isegi hüüdsõna kohta küsimuse esitada* 

/Ilohl / - riis noh? - Mis me siis teeme? 

(JK*33) 
/Oeh!/ - Же oeh? 

- Mis? - Kergem hakkas 

Küsimus võib lausele S lisada ka uue komponendi1 

/Ma ei saa tulla./ - Miks ea ei saa? 

- Ema ei luba 

Kajaküeiühendis asub kajastatav, täpsustust ootav ft-sea kate

gooriaeõna rolli. KÜsieõna ei ole enam mitte ainult mis või 

kui (vt. 5.2.4), vaid võib sõltuvalt kategooriasõnast kuulu

da igasugustesse vormi- ja dietributsiooniklassidesse. Avar
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dunud on к» mla Ja kui kasutusväli. 

/М1в vihjeid te eiin enne Valter Ruutpõllugs 

vahetasite?/ - Millal enne? - Kohe, kui me ella 

jõudsime (Tfltt41) 
/На olen nüüd valmis./ - Kui valmis sa oled? 

- Täiesti valmis 

/В1./ - Mis ei? - Ma ei tule (JKi 37) 

/On ikka seesama või?/ - Kuldas seesama? 

- Oma noorik? (KSt79) 

/Aga kui ma Joon piima, ja ei lõhu mänguasju, ja 

teen igat asja, mida sa kasid teha, siis oleme 

varsti ühtemoodi./ - Kuidas ühtemoodi? 

- ... et me teeme 

kõike vaga hästi 

ja kuulame ühtemoo

di hästi sõna ... 

(RSi26) 

/Ma küsin, kus me oleme? - Kodus./ - Mis kodus? 

- Meie kodus. Me ela

me nüüd siin (AL:76) 

VÕib formuleerida ka süvastruktuuri täpsemalt järgiva küsi

muse Mis S/вee tähendab? Mis a/see tähendab? Mis/kes a/see 

on? 

/Saaber tull./ - ICes see Saaber on? 

- I osakonna juhataja 

/Aga seal mul ikka kopikas kukub./ - Mis see 

tähendab? - Ma saan seal head 

palka 

Eriküsimus käib niisiis tavaliselt prepositsiooni või 

selle komponendi kohta. Küsilause kajastamisel ei pruugi S 

säilida küsivalt vormistatuna, selle asemel võib sõnastada 

S-iga jaatuse-*eituse teljel eamapldlse eeldekomponendl. 

/Kuhu sa oma inkunaabli panid?/ - Kuhu ma MILLE 

panin? 
- Illile ma panin? 
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/Kas ea täna sinna lähed?/ - Kas ma lähen täna 

KUHU? 

- Kuhu ma lähen? 

- Kuhu ma peaksin mine

ma? 

/Ega sa seal ei käinud?/ - Kus seal ma ei käi

nud? 

Ka hüüdlause kohta esitatav kuslmus hõlmab proposltsioonl. 

/Missugune kaunitar ta onl/- Kes on kaunitar? 

Bt emotsionaalseid hinnanguid saab olla mitut liiki, 

saab ka hüüdlause modaalsuse kohta eriküsimust esitada, eri

nevalt küsimodaalsusest, mis sisemiselt ei liigendu ega paku 

valikuvõimalusi• 

/Missugune pilt sul küll seinal ripub!/ - Kuldas 

nimelt see pilt sulle tundub? 

Võib esitada ka alternatilvküslmueei 

On see siis hea või kehv pilt? 

7.2, Küsimus keeleüksuse kohta 

Küsimuse eesmärk on saada vastuseks küslmusalune keele

üksus selgel, mõistetaval ja tõsikindlal kujul* 

7*2.1. üldküsilause 

Üldkuju Kas sa ütlesid 3? On harva kasutusel. Kajaküsi-

lause S? koos võimalike küsivusti, kahtlust või oletust väljen

davate lisaelementidega on kas puhtkontrolliv, kahtlev (kas 

ma ikka kuulsin õigesti?), emotsionaal-konstateeriv või hüüdr-

küsilause üllatuse, iroonia vms. väljendamiseks. Ta võib sisal

dada ka erlküsimust 3 sisu motiveeringu kohta. Samuti võib 

see olla küsimus üksnes S tähenduse, mitte enam vormistuse 

kohta. Üldküsilause S? vorm iseenesest ei määra ta liiki ega 

lausungitüüpi* viimane tuleneb sisust, koneituatsioonist ja 

vestluse strateegiast ning võib ikkagi jääda mitmeseks, 
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meeramatuke. 

/Ma sõidan Antarktikasse./ - Sina sõidad Antark

tikasse? 

- Jah, ma sõidan 

Antarktikasse 

- Miks sa ei usu? 

- Mis siin imelikku on? 

" Jah, ma võtan ekspe

ditsioonist osa 

Vastus küsimusele on kus jaatav või eitav. Eitavale vastusele 

tuleb lisada tegelik S. 

/Mari oli elln./ - Mari oli siin? 

- Jah, Mari oli siin 
- Jah 

/Malle oli siin./ - Mari oli siin? 

- El, Halle oli siin 

/Mari oli siin./ - Maril on hiir? 

- Ei, sa kuulsid valesti, 

ma ütlesin, et Mari oli 

siin 

Kui metaküslmus esitatakse küsimuse kohta, tekib näiteks 

järgmine küsimust»-vastuste aheli 

Kas ea võtsid mu pliiatsi? 

- Kas ma võtsin su pliiatsi? 

- Jah, kas sa võtsid mu pliiatsi? 

- Б1, ma ei võtnud su pliiatsit 

ehk 

Kas sa võteld mu pliiatsi? 

- Kas ma võtsin su pliiatsi? 

' - Jah 

- Ei 

ICui kajaküslmus kajastab küslpartiklita küsilauset, lisab ta 

tavaliselt sellesse partlkll. 

/Oled sa sellest raamatust vaimustatud?/ - Kae ma 

olen sellest raamatust vaimustatud? 
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Ka süntaktiline null materialiseerub! 

/Mäletad?/ - Kae ma mäletan? 

Mäletatavasti ei saanud metakusimust esitada mitteväitleuee 

kogu tähenduse kohta, vaid ainult,nominatiivse või kõmmuni ke

til vmodaal ee tähenduse kohta (7.1.1). Mittevältleoee mõlemaid 

kuigi kejeetev küeimue on tõlgendatav üksnes 'Kae ea ütleeld 

S?' ja mitte 'Kas (tõeeti) S on tõel?'. 

/Ega vareti eõda ei tule?/ - Ega varetl eõda ei 

tule? 

/Oh mie ilue. ilm!/ - Oh mie ilus Ilm? 

/Kus Juri ujlimas käib?/ - Kus Juri ujumee käib? 

/Mine magame!/ - Mina mingu magame? 

Bmotsionaal-koneteteerive kuslleueege rõhutetekee kejee-

tateve kueimuee ülearus ust või mõttetust. Emotsioneelne vaj>-

jund on eeda tugevem, mida vähem on kasutatud eubetitutelooni-

võimaluei, vrd.: 

/Kas sa pead lugu Jaagup Petersonist?/ 

- Kae ma pean temast lugu? 

- Kee mine pean lugu Jaagup Petereoniet? /Kuidae 

saad se eellee kehelde?/ või /Temeet ei eee ju 

kuidagi lugu pldade./ 

7.2.2. Eri üldküsilause 

Eriüldküsilause võib nagu üldküsileueegl veetlueee funkt

sioneeri de mitmeti. Teme täielik kuju on Kee ee ütlesid S(e)?. 
Kes se utleeid e?. ent tavaliselt vormletub ta elliptlliee 

kajeküeileueene e? 
/Me ei tehe preegu riskide teme eluge./ - Te üb-

leeite - teme eluge? /Kee ainult .../ (OKl306) 

/Ei-noh, kohe nähe, et kui vennige korter käes, 

eile on äkki härre valmis, nii et ere julge jutu-

legi tulle!/ - Vennige, jeh? /Tooge ege kõik о me 

must peeu sile, küll me üheskoos puhteke peseme. 

Milleks inimesele midagi, mie oleke ome ja puutu

matu? Koik loome puruks J/ (КЗИ51) 
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/Tikutaja: Ma toõtan seal teaduslikus ekspedit

sioonis*/ Miilits: Teaduslikus? /(Kõnnib umber 

Tikutaja, vaatab teda.) Noorevõitu nagu oleksite 

teadusmehe jaoks./ (RK:183) 

/Ma tulen teiega kaasa./ - Minuga kaasa??? (RK: 

187) 

Kajaküsimuse saab esitada ka modaalsete lauselaiendite 

kohta,.mida muidu eri- ja eriüldküsilauses küsida ei saa 

(vt. 5.1*1). Hinnanguküsimusee sisaldub tavaliselt ka eri-

küsimua põhjuse kohta: kas sa andsid just sellise hinnangu, 

Ja kui jah, siis miks sa proposltsioonl selliselt hindad? 

/Õnneks ta tuleb./ - ÕNNEKS ta tuleb? 

- Õnneks? 

- Jah, õnneks, sest 

meil on teda väga 

vaja 

/Та võib-olla tuleb./ - Ta tuleb VÕIB-OLLA? 

- Võib-olla? 
- Jah, võib-olla. 

/Та on teatavasti haige./ - Kas ta on TEATAVASTI 

haige? 

7.2.3. Eriküsilause 

Küsilause lause komponendi kohta on kas rõhulise küsi-

fraasiga kajaküsilause S(x)? või vormistab teda üksnes küsi-

fraas. Küsimuse esmane ülesanne on kindlaks teha küsimusaluse 

komponendi sõnastus kajastatavas, ülejäänud osas küsijale 

selges lauses. 

/Ma tõin maalt õunu./ 

- KUST se õunu tõid? 

- Kust? 

- Kustkohast? 

- Maalt 

- Maalt tõin 

- MIDA sa maalt tõid? 
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- MIDA sa tõid? 

- õunu 

- Õunu tõin 

- MIS sa tegid? 

- Ma tõin maalt õunu 

Kajaküsilause võib lausest S erineda vaid lisanduva või 

asenduve kusifraasi poolest. Seetõttu eaab küsilauset kajas

tav küsilause võtta väga mitmesuguse vormi, ka sellise, mis 

oleks nõimatu tavalises küsilauses, kus ei esine objektkeele-
metakeele suhteid ja mille aituatsioonistruktuur pole komp

lekssem süntaktilisest. Vastus annab kajastatud küsilause 

uuesti ja see saab järgnevalt omakorda vastuse. 
/Иаа "Tari sõitis Lapimaale?/ 

- Иве Mari sõitis KUHU? ('Mis koha kohta sa küsidi 

kae Mari sõitis sinna?') 
- Иав Mari sõitis Lapimaale? 

- Ei 
- Sõitis küll 

Tavalise küsimusena oleks TCas Mari sõi tl я kubu? võimatu 

eel ete vasturääkivuse tõttu. Eriküsimus eeldab propoelteioonl 

paratamatut kehtivust (nec P(x)), üldküeimue peab aga parata

matuks kao kehtivust või kehtimatust (nec P v riec P). Viima

sest tulenevalt võib prepositsioon ka kehtetu olla, nii et 

Mari,polegi kuhugi sõitnud, ja küsimus kohast osutub mõtte

tuks. Üld- ja eriküsimust saab ühendada vald nii, et üldküei

mue eelneb loogiliselt eriküsimuseiei Кав Mari sõitle kuhugi, 

ja kui sõitis, siis kuhu? ** TCas ,1a kui, elle kuhu Mari sõi

tis? Kas ja kuhu I.Tari sõitis? ** Kas ГЛаг! sõitis kuhugi? 

Lletaküsimuse puhul on aga ainus loogilise järjestuse kitsen

dus selles, et metaküslmus rakendub objektkeele üksusele, ol

gu see siis omakorda küsimus või midagi muud. 

•Tetaeriküsimuse saab esitada ka selliste lauseelementide 

kohta, mille kohta tavalist küsilaunet esitada ei saa (vt. 

5.1.1). 

/^äna on palju külmem ilm./ - KULLISEM ilm täna 

on? 
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/Ma seisin kaka tundi vihma, kaes apelsini sabas./ 

- MILLES sa kaks tundi vihma kaes seisid? 

Kajaküsilauses võib küsifraas ka lõpus paikneda. 

/Ma hakkan koolmeistriks./ - 3a hakkad KELLEKS? 

Koordineerimata mitmikkusilauy, mis tavaliselt nõuab vastu

seks kontrastilviausete Jada (5.5) 

Kee mida ostab? - Juri ostab leiba, TÕnu võid. 

Mari piima, „ 

piirdub kajakusimasena ühese vastuse nõudega* 

/Juri ostab leiba./ - KES MIDA ostab? 
- Juri ostab leiba 

Terve lause S kohta saab esitada sellise küsimuse nagu 

Mis sa ütlesid? Mis sa räägid? Mis? Ah? Kuidas? Noh? 

/Mul on kõrvakuulmine kehvavõitu./ - Kuidas? 

- Mul on kõrvakuulmine 

kehvavõitu 

Metaeriküsilause on sageli emotsionaal-konstateeriv* 

küsija teab küll, kuidas oli x kajastatavas lauses sõnasta

tud, aga tahab sellele (eriti x tähendusele lauses) tähele

panu Juhtida. Kajastatavas lauses on küsija arvates esinenud 

midagi erilist, üllatavat, sobimatut vms. 

/Tikutaja* Ausalt Öelda on mul tahtmine teile 

vastu hambaid anda./ 

% Revidenti Kuidas? /(Tõuseb kohkunult.) 

Tikutaja* Istuge edasi. Ka minul on ainult see 

tahtmine / (RK*161) 

7*3. Briküsimus järgneva teksti kohta 

Lisaks eelneva teksti kohta käivatele metaküeimuetele 

on kindlaks kujunenud ka küsimus 'Mida sa edasi räägid?'. 

See kiilutakse teise vestleja teksti vahele, õhutamaks kaas
last teksti jätkama. KÜsimueega sulab kokku käsk 'Räägi eda
si!' Küsimus esineb peamiselt selliste vormelite kujul nagu 
Ja edasi? Ja siis? Aga edasi? Aga siis? riis edarl (sai)? T!is 
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veel? Koh? 

Kõnetlusele järgnevad Mis.on? Mie sa tahad? Mis? 

Vastuseks on jätkuv tekst. 

/Ruutel lõi kaks röövlit maha, kolmas laskiв 

jalga./ - Ja siis? 

- Ruutel haaras röövitud 

daami ja kadus 

/Edamail/ - Mis on? - UBU, ma ei kahtlusta 
sind milleski. Olen 

kindel, et sina seda 

ei teinud. Aga ma pean 

teadma (VR*48) 

Kui kaasvestleja eelnev repliik lõpeb pooliku lausega, 

vormistab eeda kordav kajalause küsimust terviklause.kohta. 

/Anne on vaga lahke ja abivalmis. Aga .../ - Aga? 
- Mis aga? 

- Aga tema seltsis on 

kuidagi ebamugav,oliа 

/Ma võtsin südame rindu Ja tegin ukse lahti. 

Seal .../ - Seal? - Seal sibas toatais 

rotte 
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8. VASTUS JA VASTUSLAUSE 

Vastus on lausung, millega reageeritakse kaasvestleja 

küsimusele. Grammatiliselt lausena vormistuv vastus on vastus-

lause. Käesolevas toos huvitab meid,eelkõige lihtlaueeline 

vastus ja tema tingitus küsilausest. 

Nii vastuseid kui vastuslauseid sätib jaotada küsi-nuse 

suhtes potentsiaalseteks ja aktuaalseteks. Potentsiaalne vas

tus tuleneb loogiliselt, kommunikatiivselt ja grammatiliselt 

küsimusest* Aktuaalne on tekstis võimalik vaatus. See võib 

potentsiaalvastusega kattuda, olles küsimusega ette antud ja 

küsija poolt oodatav vastus (Kuhu sa lähed? - Колu). võib aga 

ka potentsiaalväetusest erineda (Suppi keetma. Lähen kuhugi: 

El ütle: Sa ,1u tead isegi, kuhu ma iga päev sel kellaajal 
lähen). Küsilause käsitlemisel oleme pidevalt jälginud ka 

kõikvõimalike küsilausete potentsiaalseid vastuslauseid. Siin 

anname veel kord üldülevaate potentsiaalvastustest, aga ka 

aktuaalvastustest. 

8.1. Potentsiaalvastus 

Pärisküsimuee potentsiaalvastuse loogikast lahtuva üldise 

ja liigitiee iseloomustuse oleme andnud jaotises 1. Siin jääb 

veel üle vaadelda kommunikatiivseid ja grammatilisi tunnus

jooni. 

8.1.1. Potentsiaalvastuse kommunikatiivne iseloomustus 

Potentsiaalvastus on adekvaatne vastus adekvaatsele küsi

musele. Idealisatsioonina kuulub ta ideaalsesse küsimis-vasta-

mieakti, kus mitte ainult küsija, vaid ka vastaja usub küsi-

misakti tingimucte kehtivuat: on nõus küsimuse eeldega, enda 

kui vastaja rolliga, oma vastuse tõsikindlusega jne..(vt. 1.1). 

Potentsiaalvantиз on küsimuse suhtes relevantne: annab 
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oodatud informatsiooni ja tuleneb loogiliselt ja granmati-

liselt küsimusest. 

Potentsiaalvastus on nii informatiivne kui küeimua nõuab, 

mitte vähem ega rohkem. 

Potentsiaalvaatuse informatiivsuse määr sõltub sellest, 

kui palju üht või teist liiki küsimusel üldse potentsiaal' 

vastuseid on, kui suurest võimaluste hulgast iga vastus vali

takse. Kõige vähem informatiivsed on üld- ja eriuldküsimuste 

ei- ja jaa-vastused. Alternatiivküsimuste vastused on seda 

informatiivsemad, mida rohkem alternatiive on küsimusega ette 

antud. Hõige informatiivsemad on määramata hulgast etteandma-

ta vastustest valitavad erikusimuse vastused. Indefiniitaet 

komponenti sisaldavate uid-, eriüld- ja alternatiivküsimuste 

jaatavad vastused ja eriuldküsimuse eitav vastus ei või reeg

lina piirduda vähese j aa-ei informatsiooniga, lisada tuleb ka 

vastava eriküaimuse vastus (2.1.2; 3; 4.2.1.2). Need küsimu

sed sisaldavad niisiis omakorda ka eriküsimust. 

Kas sa kuulud mingisse ühingusse? 

- *Jah 

- Jah, karskusseltsi 

Vastus on informatiivne mitte iseeneses, vaid kuulaja 

(küsimuse esitaja) suhtes. Järelikult peab ta olema viimase 

jaoks mõistetav, identifitseeritav, ta ei või sisaldada tähen

das üksusi, mille denotatiivtähendust kuulaja ei oma teadmiste 

ega laueeeiseste tähendusseoste põhjal tabada ei suuda. Seda 

nõuet rikub näiteks lapselaps, kes kodulinna ajaviiteasutusi 

mitteteadva vanaema küsimusele Kus sa eile õhtul olid? vaatab 

ebainformatiivaelt "Rebase urus1*. 

Potentsiaalvastuste hulka ei kuulu küsimusega ettenähtust 

vähem või rohkem informatiivsed vastused. Täiesti ebainfoi>-

matiivne on tühivastus, mis väidab küsimuse loogilise eelde 

kehtivust. 

'"ae täna. öö eel sadas vihma? 
- võib-olla sadas, võib

olla mitte 

(oose P "s poss P) 
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- Oks kahesti kaa sadas 

või ei sadanud 

« (пес P v пес P) 

Kas ta tuleb Jalutamast või läheb jalutama? 

- Võib-olia tuleb, võib

olla läheb 

(pose P1 & poss Pg) 

- Kas tuleb või siis 

läheb 

(nec P1 v nec P2) 

Kes sult raamatuid laenab? 
- On uks (nec P(x)) 

Tühivastuseks tuleb lugeda ka vastus, mis valdab kommu

nikatiivse või kontekstil!se eelde kehtimist. Need on sellised 

eelded, mis ei ole antud küsimuse loogilise struktuuriga, vaid 

koneituatsiooni või vestlejate uhisteadmistega* 

Kes sa oled? - Inimene 

- Naisterahvas 

Eriküsilause informatiivsuse nõue ja vastuse kooskõla 

sellega sõltub üldse tugevalt keelevalistest asjaoludest, nii 

et vaevalt.siin grammatika raames selgust saada võib. Vastu

sed (101) ... (107) küsimusele (100) on nii grammatiliselt 

kui ka loogiliselt ühevõrra võimalikud. Kuigi nad informatiiv

suse poolest erinevad, mahuvad nad kõneltuatsioonivaliselt 

võttes siiski oodatava informatiivsuse vahemikku. Erinevates 

koneituatsioonitingimustes kuuluvad aga potentsiaalvastuste 

hulka vald ühed või teised neist. Kui näiteks vestlejad tei

neteist kui paidelasi teavad, on (103) konsituatsiooniiiselt 

tingitud tühivastus. 7ui (100) järgneb küllaminekukavatsuse 

teatavakstegemisele, on piisavalt informatiivne vastus ainult 

(107). Kui aga küsimus siin Eestimaal kaugema eesmärgita, 

lihtsalt huvi pärast esitatakse, on (106) nõutust informatiiv
sem. 

(100) Kus sa elad? 

(101) - Ameerikas 

(102) - Ukrainas 
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(103) - Paides 

(104) - ühiselamus 

(105) - Tallinnas Kuke tänavas 

(106) - Krimmi lõunarannikul Jalta 

lahedal Vatutineki kula esimeses 

majas 

(107) - Kuke 15-2 

Kõneltuatsioonilistest varieerumisteet abetraheeruva liht-

lausesüntaksi jaoks on need kõik siiski potentsiaal vastused. 

Kommunikatiiveetest eeleteat võtame arvesse vaid neid, mis 

tulenevad kogu kõnelejaskonna üldkehtivaist Ühieteadmistest. 
Sel juhul on eelet väljendav vastus nagu Maailmas ilmne tühi-
vestus. 

Oodatust vähem informatiivseks peame osalist, ebatäpset 

väetust, mis vaid kitsendab muutuja maaramlepiirkonda, nii et 
ükskõik millise võimaliku täpsusastmega võttes ei ole muutuja 

väärtus siislci üheselt määratud ja lõplik valik tehtud. 

Пив ta elab? - Igatahes mitte Tallinnao 

- Kas Tartus või Elvas 

Has sa sõidad Tartusse rongi, bussi või autoga? 

- Rongiga või buspiga 

- Autoga küll mitte 

Kas ea tuleval nädalal Tartusse sõidad? 
- Vaevalt küll 

Oodatust rohkem informatsiooni pakuvad näiteks järgmised 

vastused. 

Kes sult raamatuid laenab? 

- Erialakirjandust laenab Tõnu, 

juturaamatuid Mari 

41 кв sa ei maga? 

- Süda valutab, sest läksin kalli

maga tülli, kui ta minuga teat

risse ei tulnud 

4as sa Petersoni tunned? 

- Tunnen ja ei turne ka. Olin tema

ga ühes seltskonnas, kuid mäle-
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tan teda vaga ähmaselt 

Aktuaalne väetus ei piirdu/*! tavaliselt potentRiaalvas

tuse raamidega, vaid lisab sellele täiendavat või rel^i bavat 

informatsiooni. 

"illal teie direktorit viimati näpite? 

- "a rääkirin te^n^R urades 

tund-poolteiot enne töö

päeva lõpnu (AX»31) 

8.1.2. Vastuslause grammatiline oeos küsilaunega 

ITÜsilause ja potentsiaalne vastuslause erinevad teine

teisest prooositsioonl kõmmunikatiivoe modanlsuse (küsilause 

- väi tl айве) ja objektiivse modaalsuse (võimalik-cue - parata

matus) poolest. Neid ühendab ühine prepositsioon, mille tõe

väärtus, mingi komponendi tähendus vm..moment on küsilauses 

määramata, vastuslauees aga määratakse^ Iga võimalik muutuja 

väärtus annab ühe semantilise potentsiaalvastuse, millel on 

rida regulaarseid süntaktilisi realisatsioone. Küsilausega 

antud propoeiteiooni, teema, võib vastuslause sõnastada kas 

täielikult või osaliselt (peamiselt öeldisega), kuid ka hoo

pis nimetamata jätta; väljenduma peab aga prepositsiooni ree-

ma - muutujale väetuses antav väärtus. Prepositsioonile vas

tuslauees reeglipäraselt rakenduvad modaalsused võivad pamuti 

tähistamata jääda. Väitvus on markeerimata kategooria, mis 

avaldub küsivuse, käsklvuoe vms. tunnuste puudumisega. Ka 

paratamatus väljendub keeles võimalikkuse väljendamata jät

mises. Paratamatuse eriline väljendamine (muidugi, kahtle

mata) teenib selle esiletõstmise ülesandeid. 

üldküsilause vastus võib piirduda üksnes verbivormiga 

(milles avaldub nii tõeväärtus kui ka Tnodaalfmo) või tõeväär

tuse väljendamisega (jah, ei). Eriüldküsilause vaalus võib 

samuti tähistada üksnes tõeväärtust või kürLimrtuuma .1 ta

vana või eitavana (Kae SIITA keedad tänn kohvi? - Jah; 7£1; 

Mina; Ivlina mitte). Altematiivküsi-nuse vaetun või piirdudn 

toese alternatiivi nimetamisega, milleat ,-järeldub ülejäänute 
t 
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vaarus (Хав ootad Jürit. Jaaku või TÕnut? - Jaaku). Eriküsi

muse vastus võib redutseeruda kuni lünka taltva tähendus-

üksuee nimetamiseni (Keda sa ootad? - Jaaku). Elliptilised 

väetused on täiesti regulaarsed, liiasem väljendusvorm on 

peamiselt esiletõstmise teenistuses. 

Loogiline potentsiaalvastus määrab üheselt ära muutuja 

iga võimaliku väärtuse tõesuse või vääruse. Seetõttu on 

mõeldav vaatuse nii positiivne kui ka negatiivne vormistus. 

Esimene oleks kõigi tõeste väärtuste loetelu, millest järel

dub ülejäänu^ väärtuste vaarus, teine - kõigi väärade väär-

tuete loetälü, milleot järeldub ülejäänute tõesus. Viimane 

on võimalik väärtuste piiratud ja mõlemale vestlejale teada

oleva valiku korrali üld-, eriüld-, alternatiiv-, mõningatel 

juhtudel ka eriküsi-nuse puhul. Regulaarne grammatiline potent-

giaalvastus on Riiski üksnes positiivne, mitte negatiivne. 

ГТав sa ootad Jürit, Jaaku või rõnut? 

Pos.i - Jürit 

Heg.: - El.Jaaku ega TÕnut 

Иг.в partii võitio T!ari või T.Tai? 
Pos.t - Mari 

ITeg.t - Mai ei võitnud 

,'c.c cc. koolis käid?, 

Ров.i - Jah 

- Ei 

Neg.: - •Pole tõsi, et ei kai 

- •Pole tõsi, et kain 

7 '.г;& па в utmas et käinud? 

Pos. x - Jah, käisin.. 

- Ei, ei käinud 

l."eg.: - •Pole tqai, et ei käi

nud 

- •Pole "tõsi, et käisin 
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Kee teiet on Poolas käinud? 

Poe,» - Juri 

Neg.t - Peeter ei ole 

Negatiivse potentsiaalvastuee kasutamisega antakse pigem 

marku küsimuse vaarast asetusest. Näiteks se6, kes vastab 

Mai ei võitnud, ei ole partii tulemusest ilmselt nii infor

meeritud, kui küsija on arvanud. On võimalik, et Mari võitis, 

aga on ka võimalik, et eele •Partii võitis kas Mari või Mai' 

on aleetiliselt vale Ja mängiti hoopis viiki. Ainult siis, 

kui. piiratud valikuga küsimus on eitavavormiline, võib.nega

tiivsest vastusest üheselt järelduda positiivne vastus. 

Kee teist ei ole Poolas käinud? 

- Jüri on käinud (s. t. 
kõik teised ei ole) 

Milliseid tähti Mann veel selgeks pole saanud? 
- Tal on selged a, e, u 

ja i 

8.2. Aktuaalne vastus 

8.2.1. Aktuaalse vastuse liigid 

Küsimusega seostumise viisi järgi jagunevad aktuaalsed 

vastused nelja põhiliiki. Jälgime seda küsimuse (108) vastus

te (109) ... (118) varal. 

(108) Mida eile Draamateatris mängiti? 

(109) - "Kõrboja peremeest" 

(110) - Suures saalis mängiti 

"Bingot", väikeses saalis 

(111) 
"Preili Julie*d" 

- Mingit Tammsaare näide»-

(112)-.  
dit 

- Millist suurepärast Katku. 

(113) 
(114) 

Villut ma seal eile nägin$ v 

- Hingit näidendit 

- Draamateater praegu ei 
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tööta, seal on remont 

(115) - Ma ei tee 

(116) - Aga ea ju kaisid lae ka 

eile teatris 

(117) - Noorsooteatris oli eile 

igatahes "Makarenko ko

loonia" 

(118) - Miks su nagu tahmane on? 

Vastused (109) ••• (112) on pärisvaptused. Nad esitavad 

küsimusega etteantud määramlepiirkonnast, Draamateatri reper

tuaarist, kae mingi väärtuse( (109), (110), (112)) või.väär-' 

• tuste kitsama piirkonna ((111) - Tammsaare näidendid)• Päris-

vastus kae kattub sisuliselt ühe potentsiaalvastusega (109)» 

esitab potentsiaalvastuse ja lisaks veel mingit informatsi

ooni (110) või sisaldab mingit oea potentsiaalvastuseit ooda

tavast informatsioonist (111). Vastus nagu (109) või (112) on 

täielik, (110) ülelnformatiivne. (111) alainformatiivne ehk 

osaline väetus. Muutuja väärtust esitavad vastused nagu (109), 

(110), (111) on otsesed, seda järeldada võimaldavad nagu (112) 

kaudsed. 

(113) on tühivastus. Küsimuse eelet 'Draamateatris män

giti eile mingit näidendit' korrates ei kitsenda see muutuja 

määramispiirkonda, vald jätab selle täpselt samaks mis küsi

muses. Muutuja väärtus esitatakse endiselt kui mingi määra

matu näidend Draamateatri repertuaarist. 

(114), (115) ja (116) on ebavastused, mis teatavad küs^-

miGveaat. nüsija on eksinud küsimie-vaatamisaktl tingimuste 

vastu: uskunud valet sekundääreelet 'Draamateater töötab prae

gu' (114) ja esitanud seega vastamatu küsimuse; esitanud 

küsimuse, na^u ta ise ei teaks muutuja tegelikku väärtust 

(116) vol nagu kuulaja seda teaks (115). 

Parisvastus aktsepteerib küsimust ja annab soovitud In

formatsiooni; ebavastus teatab küsimuse akteepteerlmatuseot, 

mistõttu jääb j:a informatsioon andmata; tühivaetue küll akt

septeerib küsimuse, кВ1Д informatsiooni ei anna. Hui aga jääb 
saamata informatsioon nii muutuja väärtuse kui küsimuse akt-
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aepteoritavuse kohta, osutub laus une küsimuse suhtes mi t e-
vastuseks ((117), (118)). 

Paris- Ja tühivastuse võimalused sõltuvrd orimnnreelclont 

j a seega küsimuse liigist. Ülejäänud aktuanlvastus tel ':üs®imuse 

liigile vastavaid erijooni ei ole. 

Esitame näitena aktuaalvastuseid eri liiki küf?\n:ufitele. 

I. Üldküeimus. 

Kas Draamateatris sel hooajal "Hamletit" mängi

takse? 

Parisvaetust täielik -Jaa 

- Ei mängita 

üleinformatiivne - Jaa, suures 

saalis, Juhan 

Viidinguga pea
osas 

- Ei, publikut 

jäi väheke ja 

tükk võeti män

gukavast maha 

- "VTa lähen homme 
aeda vaatama 

(kp.udne jaatav 

vastus) 

aiainformatiivne - Vist küll 
- "Tinu meelest ei 

manpita 

TÜhivastusi - Voib-olla män-

rita!:se, võib

olla rcitto 

Ebavastus: (114), (115), - Sa peaksid 

Triinust paremini 

teadma 

TTittevastue: (117), (116) • 

II. Briüldküeimus. / 

Kas eile mängiti Draamateatris "Hamletit"? 

PariGvaotust taielik - Jaa 
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- Sl, УчогЪо j а 

peremeest" 

äleinformatiivne - Juet nimelt 
"Hamletit", aga 

mitte välja

kuulutatud 

"Peeter Paani" 

- Ei, ja ka mitte 
väljakuulutatud 

"Peeter Paani", 

vaid hoople 

"Xorboja pere

meest" 

alninformatiivne - Vist küll 

- Viat mitte 

- Ei, "Hamletit" 

küll ei mängi

tud 

rühivaetuai - Voib-olla, kui 

oeal midagi 

muud kavas ei 

olnud 

'Jbavr.stust (114), (115), (116). 

"1 itevaatua: (117)* ^119). 

III. Alternatlivküelmua. 

"ae eile mängi tl Draamateatria "Hamletit" voi 

"XÕrboja peremeeat"? 

PäriBvastue: täielik - "Hamletit" 

- "Xorboja pere

meest" 

üleInformatiivne - "Hamletit", 

täissaalile 

nagu alati 
- "Xorboja pere

meest" , mida 
ammu kavas oole 
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olnud 

aieinformatiivne - Kuuldavasti 
"Hamletit" 

-• "Hamletit" 

küll mitte 

- Reklaami järgi 

pidi "XÕrboja 

peremees11 olema 

TÜhiveatus: - Ühte neist ka

hest küll 

Efbavastusi (114), (115), (116). 

Mittevaetusi (117), (118). 

8.2.2. JPÜrisvaetus 

?äriвvaatus on vastavalt potentsiaalvastuse sisalduvu-

sele kas taielik, ala- või üleinformatiivne, kas otsene või 

kaudne. Aktuaalse vastuse erijuhuks on adekvaatne vastus -

taielik, otsene la veel enam, ka grammatiliselt vormistuselt 

potentsiaalvastusega kattuv vastus. Adekvaatsete vastuste 

hulka arvame ka need, milles muutuja väärtus või vastaja 

veendumus on eraldi esile tõstetud, näiteks lause- või rõhu

lal endi te teadagi, muidugi, küll, jgatphes. .lust, tingimata. 

nimelt, mitte mingil ,1uhul. llmnskl. samuti valmislausete 

n"gu ei caa aalata. miks mitte qbil. ."üsilauaete käsitlemisel 

oleno potentsiaal vastuste hulgas esitanud ka mitmeid konkreet

setest tekstidest võetud adekvaatseid vastuseid. 

=;audvastuste hulka kuuluvad negatiivset potentsiaalväe

tust sisaldavad vaotused, samuti üldinimlike teadmiste põhjal, 

notentniaelvastust järeldada laskvad vastused. 

Huidas su lapsel koolis läheb? - Mitte just hal

vasti 

- ?3i saa nuriseda 

- :"är!;uei e.^a kah

tesid pole si* a-
ni -eoj u toonud 
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- Xrs parem kusi 

Kaa me sõidame bussiga või läheme jalgel? 

- Aega meil on ja jalu

tamine on tervieeka 

- Jalgel ei jõua me il

maski kohale 

Xaudvastust võib vormistada lause, mille üheks loogili

seks või kommunikatiivBeke eeldeke on üks potenteiaalvaetue. 

Said Lillelt kirja? - Kirjutas, et sinuga 

on aejad pahad (ffii 

17) 

Mida farmer nitchell oma põldudel kaevatab? 

- Farmer Mltchell nai t ae 

oma külalistele odra-, 

kaer»-, rukki- ja ni-

eupõlde ning euurl 

kartuli-, kapsa- Ja 

peedi vai Ju (VIBi82) 

Alalnformatilvne vaetue on oodatuet vähem tapnet 

ICul vana ta on? - Kolmekümne umber 

Väheinformatllvne on ka vastue, mlв ei eeita üht potent-

eiaalvaetuet mitte paratamatuna, vaid "võimalikuna, üle j ai

nul st tõenäolisemana* Voimalikkue väljendub tingiva kõnevli-

eiga, indirektaaliga, modaalverbidega, vaatuet laiendavate 

või Двв-vaBtuet asendavate fraasidega nagu võifr-olla. vist. 

arvatavaeti. tõenaoliselt, kindlastl. 

Kes võtab reha kogumise enda peale? 

- Mina võiksin võtta 

Kae Mari on haige? - Olevat haige Jah 

Kae Peeter laks koju? - VÕib-olla 

- Kindlasti laks 

- Vist mitte 

Kuhu Peeter laks? - Vist koju 

- Arvatavaeti mitte 

koju 

Viimane vaetue on ühtlasi ka vahetäpne. 
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Üleinformatiiveus seisneb nõutust suuremas täpsuses või 

muu lisainformatsiooni,andmieee muutuja või kogu proposlt-

eiooni denotaadi kohta. 

On ta hea mängija? - Jah, päris heas väle

jalgne ja hea eilmega 

(VIEf131) 

Kas lennuki pardal on saada suupisteid? 

- Muidugi on. Stjuardess 

serveerib mineraalvett, 

limonaadi, teed ja või

leibu (VIBi150) 

Mitmeaastane koolikohustus on Inglismaal? 

- Inglismaal on kümneaas

tane koolikohustus! 

viiendast eluaastast 

kuni viieteistkümnenda 

eluaastani ... (VTEi127) 

Vastuse informatiivsus seisneb ka vastavuses Icüsinusega 

etteantud kvantifikatsioonile (vt. ka 2.2.2). Kui küsitakse 

üldist, aga vastatakse eksisteeriv, on vastus alainformatiiv-

ne. 

Kas Tõnu lõunatab alati dieetsöõklas? 

- Olen teda vahel neal 

näinud 

Kui küsitakse eksisteerivat, aga vastatakse üldine, on vastus 

üleinformatiivne, 

Kae välismaalt tulnud üliõpilased õpivad vene 

keelt? - Muidugi. Selle teadus

konna üliõpilased ei 

opi ui tme kuu kestel 

midagi muud peale vene 
keele (VIE1O6) 

Enamasti jätab küsimus kvantifikatsiooni määramata, nii 

et selle täpsuntamine pole potentsiaalvastusele ette nähtud. 

Kas TÕnu käib dieetsööklas sööma?? 

- Käib küll 
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Kvantiflteeeriv vastus on juba oodatust täpsem, uleinforma-

tiivne. 
- Vahel käib 

- Alati kaib 

Adekvaatsete, potentsiaalvastustega täpselt ühtivate 

pärisvastuelaueete kõrval esineb sageli neist grammatiliselt 

erinevaid vastuseid. Vaikseim erinevus on puht vormiline. 

Träitekr: antakse semantiliselt adekvaatne otsevastus teise 

vorai- voi substitutsiooniklassiga, retoorilise küsilausena 

vms. 

'Tillega Ärni rahakapi avas? 

- Juuksenõela abil 

Kas ea siit jaama oskad minna? 

- Miks ei oska! 

- Kus ma siis oekeni 

Otsevastuses võib küsimusega antud propositsioon teise

neda. 

LÜB on tema maksimaalne kiirus? 
- Arendab kuni 85 miili 

tunnis (VIE169) 

l.fis sa talle ütlesid? - Andsin mõista, et lugu 

on segane (VRs53) 

Propositsioon! võib lülituda uusi komponente. 

Kuhu sa lahed? - Ma lähen bussijaama 

piletit ostma 

- Rongi peale, kui ma 
veel jõuan 

Otse- ja kaudvastuse piirile jääb vastus, kus muutuja 

väärtus on eksplitsiitselt esitatud komponendina teises pro-

poeitsloonio, millele loogiliselt eelnev adekvaatne vastus 
on n.-õ*. vahele jäänud. 

/Кав aa uht vigast parti nägid? —-/ Kuhu ta 

kukkus? - Siin kivil ta lösutab 
(0Tt210) 

Itas Istmed on küllalt mugavad? 

- Kogu sõidu aja lamate 
ülimugavas tugitoolis 
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(VIEt15Ö) 

Muudel semantllistel, loogilistel või taiistteadmiBtest 
tulenevatel asjaoludel võib aktuaalse väetuse prepositsioon 

küsilause omast sootuks kaugele jääda ja ikkagi laeta järel

dada üht potentsiaalvastust. Selline vastus on kaudvastus. 

Kas me proovime ühega? - Ega me kõigiga ikka 

proovida ei julge 

('Jah') (RSt28) 

Kas ea lähed ära? - Па ei taha enam toas 

olla ('Jah') 

7uldao ea ennast tunned? - Xra parem küsi ('Keh

vasti ') 

riike ea põllule ehitad? / / 

- 7Cne ökonoomsem, sinna 

ehitan ('Sellepärast, 

et põllule ehitada on 

ökonoomsem') (OTi212) 

Otaevastust saab väljendada ka parallngvistiliselt -

peanoogutusega, -raputusega, osutava zestiga, jaatava või 

eitava häälitsusega (ш?шш. mhmh). 

8.2.3» Ebavastue 

Ehavastue on teade selle kohta, et küsija uskumised, mil
lest lähtudes ta küsimuse esitas, on olnud ekslikud ja see-

tõttu vastaja ei aktsepteeri küsimust. Pelk tagasilükkamine 

(N11 ei saa küsida vme.) jääb väheinformatiiveeke, vaatus peab 

küsimuse akteepteerlmatust ka põhjendama. Bbavastuseid võib 

liigitada selle järgi, millistes kommunikateioonitingimustes 

eksimine tingib küsimuse tagasilükkamise. 

I. Sekundaareelde tagasilükkamine. Vaataja ei ole nõus 

eekundaareeletes avalduvate küsija teadmietega maailma leohta. 

Kas Parnu-Haarepi kaupluse slsoemurdmine on nüüd 

meelde tulnud? - "ae aelline Icoletu 

kuritöö on ik:-a tõesti 

juhtunud? (IüRt49) 
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Ega te kahekesi restoranis pole käinud? 

- Vabandage, ma olen 

karsklane (ALt 22) 

Uis selle kassipoja nimi on? 
- Ei olegi nime (JKi32) 

/Teil kui advokaadil on kindlasti palju elulist 

..., noh, nii-öelda dokumentaalset materjali./ 

"tui palju te eeda oma kriminaaljuttudes ära 

kasutate? - üldse ei kasuta (VR»37) 

Kui vant-je peab võimalikuks eeldeviga parandada, annab 

ta korrigeeriva vastuses 

"ep BC oled komnoor? - Olin 

Sellisel vastamisel jääb väljendamata rida implitsiitseid 

teateid, näiteks selliseid* "Küsimuse eele 'Sa kae oled või 

ei ole komnoor' oõhineb valel sekundääreeidel 'Sa oled komso-

raolieas'. Tegelikult jääb minu komsomoliiga minevikku, mistõt

tu õige oleks küsimus . ав oa olid Iconmoor? Sellele ma vastan, 

et olin.11 

Lihtsamini annavad korrigeerida vale urimaareeldega 

küsimused, näiteks eksliku kategorieeeringuga erikUaimue: 
Уell ei on Juku peale kõige suurem mõju? 

- Televiisoril 

II. "imija usku omaenese teadmiste seisu kohta lükkavad 

tagasi sellised vaatused nagu Sa ,1u tead aeda isegi. Sina .1u 

peaksid seda paremini teadma. 

III. nüsija usku, et kuulaja muutuja väärtust teab, lük

kab tagasi vartus nagu Ki tea, T^ust mina seda tean?, ka õla

kehitus. 

IV. Vae fca,1a võib tagasi lükata.ka küsija usu, et ta saab 

võlutetava ja informatiivse vantuse. 

/"Paleterid puhastavad vett, liul neid ärritada./ -

: aidas te neid ärritate? - Kulla tohter, see on 

kitsalt teaduslik 

probleem ... (9Xf311) 

ikr: 'arvi a uu juurest põgenes? 

- Te ei saa aru ... ja 
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ma ei oska seletada ... 
(ОТ: 237) 

Viimases naitee lükati tagari ka küsija veendumus vaataja 

veetamiBr-uutlik-usee. 

V. "usinal pole õigust vantavat tõeikindlat proposit-

aiooni teade, ee<?ga ica mitte küsida. 

TIiko teie naine teid öö в ei jaamaat taga otsib? 

- See on meie perekonna 

BBi (RK* 191) 

- See pole teie aei 

VI. Vastaja valdluetab küsija eo о vi tõeikindlat preposit

siooni teada saada kui mõttetu, ebaõige, tähtsusetu vmr. 

!'as oanid ka ilusad eõnad ritta? 

- T'ul lähevad kindlasti 

sõnad коов keelega 

BUUB nii puntrasse, 

et ... (ОТ:238) 

Kue te öö eel oli? - T'ie tähtsust sellel 

on? 

- Sellel pole ju mingit 
tähtsust 

VII. Vastaja vaidlustab küsija soovi, et just tema 

informatsiooni annaks. 

Mike te praegu muldasite? - Eks küsige tema pro
fessori käestt (VR:41) 

Kee on tapja? - Miks te eeda minu 

käest küsite? (VR:44) 

- Ega sa ometi ei taha, 

et mina sulle seda 

ütleksin? 

VIII. Vaetaja keeldub informatsiooni andmast, aeet ta ei 

eee või ei teha seda teha. Selliee ehavastuse viisakama väl
jendusena kasutatakse tühivestust, mie küsimust vormiliselt 

tagasi ei lükke. 

liike te seda arvate? - ] lisama ( VR: 56) 
Aga kuhu te lähete? - On vaja ühte kohta 
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minna (JK*32) 

- Ei ütle 

- Ila ei või aeda teile 

öelda 

IX. Küsija saab soovitud informatsiooni tulevikus. 

Huhu ea suvel puhkama lähed? 

- Ma ütlen seda sulle 

paari päeva pärast 

/Ja ikkagi ainult trellid .../ Kas vanglae on 

nad iluead? - Värati näete (Ж*4б) 

8.3* Vastue eelistusküsimusele 

Eelistuslik on küsimua lisaeeldega selle kohta, millist 

muutuja väärtust küsija tõenäolisemaks peab. Potentsiaolvaa

tused jagunevad eeliovastusteks ja mitte-eellBvaetueteke. 

Väljendades seda, milline muutuja väärtua parajasti parata

matult tõene on, kattuvad nad neutraalküeimuee potentsiaal-

vastustega. Viimasele võib vaatusiausungiв kaasneda välde 

eellsvastuse tõesuse (jaht sul on õigus) või vääruse (eit 

sa ekeld) kohta. Eri- ja eriüldküsimuse vastus võibki piirdu-

da eelisväärtuse kinnituse või tagasilükkamisega. 

Esitame näiteid eelistusküsimuse pärisvastuste kohta, 

Otsevaotus võib olla samasugune nagu neutraalküsimuse puhul. 

. /Нагutate ikka lahtisi otsi?/ One neid nii hirmu

äratavalt palju? - Enam mitte (Alt65) 

/Kui te mind siia tööle võtsite, ütlesite, et 

arst neab olema patsiendi kõrval tema viimase 

hingetõmbeni ja pärast sedagi, oma jõudu ja mõis

tust pingutama inimese elustamiseks./ Miks te 

nüüd panete inimese asemele -nasina? 

- Selleparast, et ma-

, *• \. -•>*' sinal pole närve, 

.r : -v • ;o.-', ..1 i . pole emotsioone 

.. A . (OHt 305) 

Гn voinr.lik i::t, o tRQVOfituG, milles väljendub ainult nõustuvua 
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esilavastusega; milles aga viimane seisneb, pole vaja kor

rata. 

Sul on radloola, eks ju? - 6igus (VIEi42) 

Kas te tõesti ka mind ei maleta? 

- El saa salata, 

kodanik ülem. 

/I.Ieie juhtusime 

ju elama poisike

sepõlves ühes ja 

samas majas / 

(ERt44) 

Parlsvastuo eelistuskusimusele võib olla ka kaheosaline» 

Kas sa jood teed või ikkagi kohvi? 

- fiigus, ikka Icohvi 

- *6lgus 

- *Jah 

/Minu mehe sissetulekud pole just kilta./ - Ja 

kui palju sa isegi palka saad? 

- Jah, egp ma tõepoo

lest kuigi palju 

ei saa 

- Ei, minu palk on 

päris korralik 

Kes täna enam tuleb? - Toepoolest, nüüd 

ei tule enam ke

dagi 

- Ei, Joosep võib 

veel tulla 

Haudsel vaatamisel täheldame üht eelistusküelmusele eri

omast vaatamisviisil lastakse järeldada, et vastaja kas nõus

tub või ei nõustu eelisvastusega, mida ta ei võta küsija ole

tusena, vaid juba vältena. 

/Ma rääkisin temaga elle kaks korda, / -

II osakonna reorganiseerimisest, jah? 

- Olete hästi infor

meeritud (Alt 35) 
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/Oleks mul kodus selline, ma mujal ei seisakski 

kui naisega voodis. - Aga mehel tervis läbi,/ 

äkki voodis nahka läkski? 

- Kl в sa lolli juttu 

ajad! (OKl335) 

/Tohoo pagan, küll on interventl Trügib kutsu

mata alsse!/ - Aga kuldas su endaga on? (~3a trü

gid ju ise ka kutsumata sisse?) 

- Kuule, sa oled täne 

tõesti palju rääki

ma hakanud. T.Iina tu

len õigusega, tulen 

sõprade juurde soola

leivapeole. Mis sa 

õiendad? (KSi101) 

/See daam oli ilmselt direktori armuke./ Miks 

muidu direktor talle oma naisest rääkis? 
- Oodake oma klaeeike-

Ив te Järeldustega t 
Ka neutrenlkusimusele võib vestete nagu eeliatuskuelmu-

sele, lükates tapoei sinne kätkemata oletuse. Sellise ebevestu-

sege vihjatakse küsimuse mõttetusele. 

Kas sa oled õhtul kodus? - Ei tee, miks me kodus 

peeksln oleme? 

8.4. Vestus ebeküsileusele 

Transponeerunud küsilause tekstlvelents sõltub sellest, 

mis lausungina te tegelikult funktsioneerib. Ome põhiolemu

selt pole ei velde, käsk ege hüüd sünsemantilised nagu küsi

mus, vaid autosemantilised, neile uue leusungige vestemlne on 

fakultatiivne. Konkreetses tekstis võib vestemlne olle ooda

tud või mitte, tolmude või mitte. 

Emotsloneal-konstateerlv küsileuset 

/Mind on kool ere tüüdenud./ - Tüüdanud? ••• 

/Meie oleme lsege korralikud inimesed .../ 

(JKi 37) 
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Sind on kool ara tüüdanud? - LIuidugi. Uks igavene 

irisemine käib päe

vast päeva 

Retooriline küsilauses 

/Aga veate, see vana on ülemus, kai niisuguse 

kaest eoineta sead, eiis oled nagu lauekirikus 

käinud./ Aga kas sina üldse ülemust hinnata os

kad? /Professor on ülemas, jaa, ta ei pea paljuks 

ühe sitavarese kapis ошв kasi määrida. Autori

teeti/ (OK: 320) 

/Inimene hingab sunnist surmani, vahetpidamata, 

üke ei viitsi ribikondi otsagi liigutada, teine 

hingab sügavalt -/ kae see teeb temast kangelase? 

- Aga .nina olen vanema 

põlve inimene ja pean 

teid kangelaseks 

(OK: 327) 

- Olen teiega täiesti 

päri 

-Caskkuaileuse: 

Ehk alustame jutuajamist? - Alustame siis pealegi 

väikest vestlust ... 

(ER:47) 

Vabandage, kee te võiksite mulle juhatada teed 

Trafalgari väij akule? - Palun. Hinge Regent 

Streeti pidi Pica-

dilly väij akuni — 

(VIBU 55) 

Aktuaalne väetus võib aga ka ignoreerida küsilause trans

poneerunud funktsiooni ja reageerida sellele kui küsimusele. 

Niisuguse ebavantucege vaieldakse tavaliselt vastu retoorili

se küsilausega esitatud väitele: ei tasu arvata, et eiin enam 

midagi küsida ei ole, tegelikult on (võib olla) vastus hoopis 

teistnugune, kui küsija-vaitja arvab. 

*Tis mõtet on niiviisi kela osta? 

- Plaani toitmise ninrr; 
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/Эп ikka вееааяа või? -

noorik?/- I^es siia? 

TÜks pean aina eee loll 

ületamise eeet eaab pree

miat. Kaeud on igal Juhul 

aeee (JTi278) 

Kuidas aeeaama? - Oma 

Koh, enne olid teiaed 

(KSi79) 

oiema?w 

Selleparast, et aina Bo
bid aelleka kolge pare

mini 
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9. KOKKUVÕTTEKS 

Kuslmus on kommunikatiivne ja loogiline kategooria, mil

le tüüpiliseks väljendusvahendiks on küsilause. Loogilise 

ülesehituse ja vae taini в võimalus te poolest jaguneb küsimus 

viide liiki: üld-, eriüld-, üldalternatiiv-, erlalternatiiv-

ja eriküsimus. Seda loogilist liigitust järgib küsilausete 

liigitamine üld-, eriüld-, üldalternatiiv-, erialtematliv-

ja erlküeilauselks. Küsimuses eristub muutuja, küsija tead

miste jaoks määramata osa, ja eele, küsijale teadaolev ja 

küsimusega väidetav osa. Muutujat hõlmav osa küsilause pro-

positsioonis on küslmustuum. Üldküsilauses, kus küsimuse alla 

langeb propositsiooni tõesus või vaarus, on tuumaks kogu pro

positsioon. Eriüldküsilause tuum on mingi komponent, mille 

tähenduse tõesust või väärust antud propositsiooni suhtes 

küsitakse. Alternatiivküsilauses on tuumaks kaks või enam 

alternatiivset propositsiooni(üldalternatiivlause) või kom

ponenti (erlalternatlivleuse), mille võimalikud väärtused 

lauses esitatakse. Eriküsilauses on tuumaks määramata tähen

dusega, küeifraasiga väljendatud komponent. KÜsifraasi (eona 

või sõnaühendi) ja lauäe tähendus viitab määramispiirkonnale, 

kust tuleb leida sobiv vastus. Rohkem piiranguid muutuja 

väärtuste valikule eriküsimus ette ei näe. 

Üldküsilause esmane tunnus on lause algusse painrutuv 

küslpartlkkel kas. Muud vahendid on näiteks partikkel ega, 

verbi asetsemine partiklite lause alguses või lõpus. Eriüld-

kücilause erineb üldküsilausest põhiliselt küsimuotuuma esi

letõstmisega lauselõpupoaitsiooni, esiletosterõhu või rõhu-

laiendite abil. Erialternatilvküsilause vormlotub nnpu kas-

eriüldküsilause, kus küsimuFtuum paikneb lause lõpun. "üci-

mustuuma vormistab voi abil koordineeritud alternatiivide 

loend. Eriküsilauses väljendab küaifraae nii küaimodaalount 

kui ka kÜsimustuuma ja paigutub lause algusesse. 
Iga liiki küsimuses on võimalik enile toota Beda muutuja 

väärtust, mida küsija usutavamaks peab. Briti põhjalikult on 

välja arenenud eeliotusllk üldküsilause, millega inifcto üksnce 
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ei küsita, kaa propositsioon on tõene või vaar, vaid antakse 

ühtlasi teada, kumba võimalust küsija tõenäolisemaks arvab. 

Oletuslikkust väljendavad jätkud .jah?, eks ole?, kas pole?, 

partikkel eks, küsielementide puudumine* Kahtlust esitatud 

propositeioonis näitab selle sisuline vastuolulisus, propo-

nitsioonile vastupidise orientatsiooniga polaarükeused (enam. 

sormeotsagi liigutama). Alternatiivküsilauses, mis on üldse 

vähem levinud ja pakub rohkem vastuaevõimalusi, ei ole eelis

tamine nii levinud. Oletuse väljendamiseks kasutatakse pea

miselt rohulaiendeid nagu pigem, siiski, hoopis eelistatava 

alternatiivi juures. Eriküsimue võimaldab vastuseid nii laias 

valikus, et vaid üksikjuhtudel аааЬ mõnda neist usutavamana 

ecile tõeta. See on võimalik peamiselt kvantitatiivselt rela

tiivsete omadus- ja määrsõnade puhul, mis esindavad omaduse 

intensiiVBusskaalat. Iläitekn eelistavad küaifiraasid kui välke 

ja kui suur + iklca skaala 'suur ... vaike' 'väiksemat' ala 
1 suuremale'. 

iõningaid prainmatilisi ja funktsionaalseid erijooni on 

küsimusel, mis esitatakse metakeelellsena eelneva lause vm. 

komnunikatsiooniüksuse vormistuse, tähenduse või tõesuse koh

ta. Tiheda tekstiseose tõttu eelneva lausega on elliptilisus 

eiin regulaarne, võib väljenduda üksnes küsivus: /На ostsin 

kilo õunu./ - Kuldas? TÕsi? KÜsimusalust lauset kopeerivale 

kajalaueeis võivad küsimustuumaks olla mistahes komponendid. 

KÜsifraas võib paikneda ka lause lõpus (3a natsid leilo mida?) 

ja olla rõhuline (KES oatls kilo õunu?). ''etaküsilause üles

andeks on kontrollida või täpsustada kuuldut, küsida selle 

motiveeringut, avaldada üllatust, pahameelt vm. emotsionaal

set suhtumist (Sa OSTSID kilo õunu?!), õhutada kaasvestlejat 

oma tekati jätkama (Jaa?) jne. 

Kommunikatiivse transpositsiooni tulemusel võivad küsi

laused funktsioneerida väidetena (retooriline küsilause: Kas 

'nina siis polegi inimene?), hüüdudena ('TIe Inimene sa oled?!), 
karkudena (Kas sa saaksid akna lahti teha?). 7Г11 hüüdu, väidet 

kui küsimust koondab emotsionaal-konstateeriv küsilauoe (Sina 

•->1с'Г .-uta f lin?). 
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Iga küsimuse loogiline eele maärab ära potentsiaalsete 

väetuste hulga- Üldküsilausel on kaks potentsiaal vast ust: pro

positsioon on tõene voi prepositsioon on vaar» Alternatiiv-

küeimusel n liikmest koosneva tuumaga, n alternatiiviga on 

potentsiaalvastusteks propositHiooni uht voi teist alterna

tiivi sisaldavad'variandid- Kui alternatiivid ukateint välis

tavad, on võimalik valida n vastuse hulgast, kui ei välista, 

on vastuseid 2n-1, Sri küsimus» miil в mmrbn^a vo i b omandada 

lõpmatult väärtusi, olgu siis üksteist valistavalõ või mitte, 

võimaldab lõpmatc pslju proporitsiooni vastusvariente. Eri-

uldkusimuse vastus tuleb valida nagu uidktrailausegi puhul 

kaheet võimalusest:proporitsioon küsilauses väljapakutud 

komponendi väärtusega on kas tõene voi väär. Tegelikult on 

viimane vastus niivõrd väheinformatiivne, et eitavale vastuse

le lisatakse ka oige väärtus, f. t- vastatakse ühtlasi ka 

nagu eriküsimuaele- Sel juhul võib vastuseid olla lõpmata 

palju. Beiistueküsimuse puhul võib vaatusesse lisanduda ka 

teade selle kohta, kas küsija oletus oi i oige. 

Potentsiaalseks vaBtuelaoaeks on potentsiaalvastust 

väljendav väitlause. HÜsilausega antod propositsioonis on 

siin küsimust tuima paigutatud mingi kindel muutuja väärtus. 

Tervet propositsiooni korratakse vaid vastuse rõhutamisekr 

mis muidu on suuremal voi vähemal maaral elliptiline. '.Iiini

in urn, mille vest usinuse nindstruktunr peab andma, on muutuja 

väärtus: üld- ja eriüldküsilause põhul jaatus voi eitus, 

elternatiivküflilause puhul valitud alternatiiv,eriküsilause 

puhul sobiv täietähenduslik Üraae-

Potenteiaelne vastuslause tuleneb fcüsü aiasest. Küsimus 

peab seejuures õigesti, sobivalt, mõttekalt esitatud olema, 

muidu antakse seda tagasi lükkav ebavantus fTa ei tea. Sa 

tead seda ise paremini jne-)-

Aktuaalne, tekrtis võimalik vastne on küsimuse suhtes 

pärigvRStus,, kui ta kas kattub nir~i notentFiaclse vastus-

1aunega (adekvaatne vaetue), sinalöab selle tähendust täie-

lii-.ult v~i osaliselt või laseb seda taielikult või osaliselt 
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j areldada- AJctuaalne vaatus vaib peale paris- voi ebavaatuse 
osutuda ka tdhivaatцжекя: (sonaatab kuaimuse eelde: Kuhu aa 

lahed? - Lähen ühte '^ohtc.) voi itittevagtuselca ( ruhu. aa lähed? 
- :Tika aind nii ammu. nrThai ;iole olnud?). 



Вопросительное предложение в эстонском языке 

Резюме 

Вопрос - категория коммуникации и логики. По логической 

структуре вопросы делятся на общие, специально-общие, обще

альтернативные , специально-альтернативные и специальные. 

Различиями в логической структуре обусловлены различные 

классы потенциальных ответов, придающих неизвестному в про

позиции вопроса определенное значение. Языковым оформлением 

вопроса является вопросительное предложение. Каждый логи

ческий вид вопроса имеет характерные средства выражения, 

так что классификация вопросительных предложений следует 

классификации вопросов. В работе дается описание простых 

вопросительных предложений эстонского языка. 

ü начале общевопросительного предложения обычно стоит 

частица kae 'ли* (Кае за kinkisid emale lilli? 1 Подарил ЛИ 

ты маме цветы? 1). Специально-общевопросительное предложе

ние отличается от общевопросительного тем, что в нем при 

помощи порядка слов, ударения или частицы выделяется ядро 

вопроса (Kas aa kinkisid lilli emale? 'Ты подарил цветы 

маме?'). Альтернативно-вопросительное предложение строится 

подобно специально-общевопросительноыу предложению с ядром 
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в конце предложения, ядром при этом являются альтернативе с 

сочинительным союзом või 'или * (Кав ва kinkisid lilli enale 

vöi õele? 'Ты подарил цветы маме или сестре?1). Специально-

вопросительное предложение начинается вопросительной фразой 

mia 'что millal* КОГДа* , mis ajaat 'С КЗКИХ ПОр1 ИТ. Д., 

выражающей одновременно как вопросительность, так и ядро 

вопроса (Kellele aa lilli kinkisid^ 'Кому ты подарил цветы? '). 

При названных видах вопросительных предложений выделяются 

подвиды для выражения предположительного (презумптивного ) 

(Sa kinkiaid lilli emale, eke ole? "Гы ПОДарИЛ ЦВвТЫ маме, 

не прав ia ли?1) и выражающего сомнение ( дубитативного) воп

росов (Каа sa mitte emale lilli ei kinkinud? *He MSiie ЛИ ТЫ 

подарил цветы? 1 - в отрицательном предложении выражается 

большая вероятность утвердительного ответа и наоборот), а 

также вопросов, включающих другой вопрос (Кав sa kinkiaid 

kellelegi lilli? 'Подарил ли ты кому-нибудь цветы?», т. е. 

'Подарил ли ты кому-нибудь цветы, и если подарил, то ко

му? f)• Рассматриваются также метаязыковые вопросительные 

предложения, в т. ч. вопросы-Повторы; делиберативные воп

росительные предложения, требующие в ответ повеления или 

совета; псевдовопросительные предложения, выражающие ут

верждение , повеление или восклицание; потенциальные 

(предполагаемые вопросом) и актуальные ( следующие в текс

те вопросу) ответы и ответные предложения. 



JOONISED JA TABELID 



hd
 

О
»
 

Ö*
 i pt
 

h3
 

o
>
 

,r
 

X
o
n
e
l
e
j
a
 
p
s
ü
ü
h
i
l
i
n
e
 
m
o
t
i
i
v
 

In
te
ll
.-
f-

+
 e
m
o
t
 s
.
+
 

+
t
a
h
t
e
i
.
 

В
 

я
 

p
 
p
i
 

m 
m 

T
a
h
t
e
l
i
n
e
 
E
m
o
t
s
i
o


n
a
a
l
n
e
 

I
n
t
e
J
 l
e
k
•
 

t
u
 a
a
l
n
e
 

m:
 

hd
 

о
»
 

у
 

cd
 B>
 

C_
l.
 
<
 

К
 

С
 

3
 t
" 
'j
 

св
 9
 •
 

(D
 H
j о
 

4
 о
 •
 

X
l
_
 

XD
 

U\
 

VJ
 

Ф
 
•
 

PS*
 
&
 & 

P
e
e
g
e
l
d
a
t
a
v
a
 
t
e
g
e
l
i
k
l
m
a
e
 
l
a
a
d
 

'
a
a
r
a
m
a
t
a
 

f
a
k
t
 

S
o
o
v
i
t
u
d
 

f
a
k
t
 

о
 о
 

о
 

c+
 

9
 •
 

u 
+
 ч
 

H-
 (0
 v
 

о
 
g
 
?r

 
о 

О 
et

 

K
õ
n
e
l
e
j
a
 
t
e
a
d
m
i
n
e
 
l
a
u
s
u
n
g
i
 
t
õ
e
v
ä
ä
r
t
u
s
e
s
t
 

E
i
 
t
õ
e
n
e
 
e
g
a
 
v
a
a
r
 

K
a
g
^
t
o
e
n
e
 
v
o
i
 

v
ä
ä
r
 

L
a
u
s
u
n
g
i
 
a
i
s
u
 
v
a
h
e
k
o
r
d
 
t
e
g
e
l
i
k
k
u
s
e
g
a
 



"
ü
a
i
m
u
s
t
u
u
m
a
 

v
a
h
e
k
o
r
d
 

p
r
e
p
o
s
i
t
s
i
o
o
n
i
g
a
 

M
u
u
t
u
j
a
 
v
a
h
e
k
o
r
d
 
k
ü
s
i
m
u
s
t
u
u
m
a
g
a
)
 

"
ü
a
i
m
u
s
t
u
u
m
a
 

v
a
h
e
k
o
r
d
 

p
r
e
p
o
s
i
t
s
i
o
o
n
i
g
a
 

c
ü
s
i
m
u
s
t
u
u
m
a
 
t
õ
a
i
k
i
n
d
l
u
e
 

k
ü
s
i
m
u
s
t
u
u
m
 

"
ü
a
i
m
u
s
t
u
u
m
a
 

v
a
h
e
k
o
r
d
 

p
r
e
p
o
s
i
t
s
i
o
o
n
i
g
a
 

M
u
u
t
u
j
a
 
v
õ
i
m
a
l
i
k
u
d
 
v
ä
ä
r
t
u
s
e
d
 

"
ü
a
i
m
u
s
t
u
u
m
a
 

v
a
h
e
k
o
r
d
 

p
r
e
p
o
s
i
t
s
i
o
o
n
i
g
a
 

o
n
 
k
ü
s
i
m
u
s
e
g
a
 
e
t
t
e
 
a
n
t
u
d
 

e
i
 
o
l
e
 
k
ü
s
i
m
u
s
e
g
a
 
e
t
t
e
 

a
n
t
u
d
 

P
r
o
p
o
s
i
t
s
i
o
o
n
 

Ü
L
D
K
Ö
S
i
m
S
 

Ü
L
D
A
L
T
E
R
N
A
T
I
I
V
K
Ü
S
I
M
ü
S
 

E
R
I
K
Ü
S
I
M
U
S
 

P
r
o
p
o
s
i
t
a
i
o
o
n
i
 
o
s
a
 

E
R
I
Ü
L
D
K
Ö
S
I
I
W
S
 

E
R
I
A
L
T
E
R
M
A
T
I
I
V
K
Ö
S
i
:
.
m
S
 

E
R
I
K
Ü
S
I
M
U
S
 

J
o
o
n
i
s
 
2
.
 
K
ü
s
i
m
u
s
t
e
 
l
i
i
g
i
d
 



157 

ETfOTSIOUAAIi-

•\ONSTATEJ5RIV 

tR 
О 
о 

HBVTRAALIIE 

> 
< 

w 

о 

  
о 
m 

P.ETOORILIITE 
о 

Sina oled juba ei 1л? 

Га läheb ara, jah? 

Кав ta läheb toeeti ara? 

Kae ta läheb ara? 

7aa ta enam aragi läheb? 

Кав aa oled Kuu pealt 

kuklrunud? 

Joonis 3. üldkünilauae oõhilii/rid vastavalt propo-

cltniooni eeldatavale toenäosuoele 



T
a

b
e

l 
1

. 
K

ue
lm

ue
e 

ja
 p

a
rl

e
k

ü
e

ll
a

u
e

e
 l

o
o

g
il

in
e

 l
ii

g
it

u
*

 

K
u

e
ia

u
e

e
 l

o
o

g
il

in
e

 
E

e
ll

n
tu

a
k

ü
e

ln
u

e
 

ü
ld

la
e

lo
o

D
u

a
ta

a
 

(l
la

a
e

e
le

 
Ja

 
ee
ll
at
ue
kü
al
la
uB
e)
 

V
a

le
®

 J
a

^n
e

u
t-

 
B

e
le

 
C

le
tu

a
k

u
a

lm
u

a
 

K
a

h
tl

 u
a

k
ü

n
in

u
a

 
re

a
ln

e
 

k
u

a
ll

a
u

a
e

 

Oi
d

k
ü

e
lla

u
a

e
 

7С
 л

е
с

 
P

) 

К
а

в
 
J

u
r
i 

o
n

 
tõ

õ
l?

 

E
rl

ü
ld

k
ü

e
ll

a
ti

a
e

 
?

(n
e

c
 P

( 
a

))
 

K
ae

 
e

e
ll

e
l 

k
o

h
a

l 
la

tu
b

 J
u

ri
?

 

n
a

o
 P

 •
 n

e
e

 P
 

n
e

e
 P

( 
a

) 
v 

п
е

с
 

P
( 

a
) 

C
ld

a
lt

e
rn

a
t1

lv
-
 

?
(n

e
o

 
P

1
 
•

 л
е

е
 P

2
 

v 
.
.
.
 *

 
n

e
e

 
P

R
) 

n
e

o
 

P
1

 
*

 
n

e
e

 P
j 
•

 
k

ü
e

il
a

u
e

e
 

•
K

ae
 J

ü
ri

 
o

n
 

tö
ö

l 
v

õ
i 

o
n

 t
e

l 
va

b
a

 p
äe

v?
 

E
rl

a
lt

e
rn

a
tl

lT
- 

?
(n

e
e

 P
(a

, 
v 
«

г
 
v 
..
. 

v 
a

Q
)
)
 

k
ü

n
la

u
e

e
 

la
e

 J
a

rl
 e

n
 t

õ
õ

l 
võ

i 
к

о
й

о
а

Т
 

E
rl

k
ü

e
ll

a
u

a
e

 
?

(n
e

c
 P

(*
))

 

K
ee

 
tä

n
* 

tu
le

b
?

 
K

u
i 

ve
n

e
 J

u
ri

 p
ru

u
t 

on
? 

ne
e

 P
(a

1
) 

•
 n

eo
 
P

(»
2
) 

v 
v 

ne
e 

P
<

»„
) 

n
e

e
 P

(a
.,

) 
v 

n
e

e
 Р

(
»

г
)
 

v
 

v 
n

e
o

 
P

(«
_

) 

p
o

a
a

(P
)>

 p
o

a
a

(P
) 

J
ü

ri
 

o
n

 
tö

ö
l,

 
e

ka
 o

le
?

 

p
oe

#
 (

P
(e

))
>

 p
o

e
e

(P
(e

))
 

S
e

ll
e

l 
k

o
h

a
l 

la
tu

b
 
J

u
ri

, 
J 

oh
? 

ро
аа
 (
P^
) >
р
о
е
в
(
Р
1̂

1)
 

K
a

e
 
J

u
r
i 

o
n

 
tõ

õ
l 

ir
o

l 
o

n
 

ta
l 

lk
H

a
p

l 
va

b
a

 p
äe

v?
 

р
з

в
з

 
. P

) 
>

p
o

a
a

(P
) 

K
a

e
 
J

u
r
i 

o
n

 
e

n
a

n
 

tõ
õ

l?
 

р
о

е
я

(P
(ä

))
>

 р
о

е
л

(Р
(а

) 
) 

K
a

e
 
p

e
ll

e
i 

k
o

h
a

l 
m

it
te

 
J

ü
ri

 
e

i 
is

tu
?

 

р
о

а
в

(
Р

^
)
 >

р
о

в
р

(Р
^
) 

Г
а

е
 
J

u
r
i 

o
n

 
tõ

õ
l 

v
o

i 
o

n
 

t 
v

a
e

v
a

lt
 
k

ü
ll

 -
 

va
b

a
 

p
ä

e
v?

 

p
o

e
e

(P
( 
e

t)
) 

>
р

о
Е

в
(Р

(а
^

1
))

 р
о

в
е

(Р
(a

j^
1
)>

>
 р

о
в

е
(Р

(а
1
>

) 

K
a

e
 
J

ü
ri

 o
n

 t
õ

õ
l 

v
o

i 
''a

e
 
J

ü
ri

 o
n

 
tõ

õ
l 

v
õ

i 
-

e
il

e
k

i 
ko

d
ue

? 
v

a
e

v
a

lt
 k

ü
ll

 -
 

ko
d

u
s?

 

р
о
в
о
(
Р

(
а

1
)
)
 >

p
o
#
r
(
P

(
a
j^

1
)
)
 p

o
e
e
(P

( 
в
р
))

 >
p
o
e
e
(
P

(
«

1
 

?
 

>
 

K
u

i 
n

o
o

r 
J

u
ri

 
p

ru
u

t 
on

? 
K

ea
 

ti
n

a
 

en
am

 
tu

le
b

?
 

p
o

e
e

( 
p

o
e

e
(P

(a
^)

) 

K
u

i 
n

o
o

r 
J

u
ri

 p
ru

u
t 

s
il

e
 

Ik
4

a
 o

n?
 



T
a
b
e
l
 
2
.
 
J
a
a
t
u
s
 
j
a
 
e
i
t
u
s
 
n
e
u
t
r
a
a
l
s
e
 
ü
l
d
k
ü
s
i
l
a
u
s
e
 
p
o
t
e
n
t
a
i
a
a
l
v
a
s
t
u
s
t
e
e
 

K
ü
s
i
l
a
u
s
e
 

P
o
t
e
n
t
s
i
a
a
l
v
a
a
t
u
s
 

P
r
e
p
o
s
i
t
s
i
o
o
n
 

K
a
h
e
o
s
a
l
i
n
e
 

k
ü
s
i
l
a
u
s
e
 

j
 a
e
t
a
v
u
s
-

n
u
h
t
e
s
 

c
i
t
a
v
u
s
 

J
a
h
>
 
V
 

J
a
h
'
 e
i
 
V
 

E
1
'
 V
 

e
i
 
V
 

V?
 

+
 

V 
J
a
h
,
 
t
u
l
e
b
 

-

(
k
u
l
l
)
 

*
E
i
,
 
t
u
l
e
b
 

:
'
af
? 
-
l
a
n
 
t
u
-
 

(
k
u
l
l
)
 

l
e
b
?
 ~
 

e
i
 

V
 

-
 

-
*
 

E
i
,
 
e
i
 
t
u
l
e
 

J
a
h
,
 
ei
 

t
u
l
e
 

e
i
 
V
?
 

*
 

,
 

J
a
h
,
 
t
u
l
e
b
 

"
E
i
,
 
t
u
l
e
b
 

::
an
 I
.l
ar
i 

e
i
 

(
k
ü
l
l
)
 

(
k
Ü
l
l
)
 

t
u
l
e
?
 

+
 

eJ
 
V 

-
 

J
a
h
,
 
ei
 
t
u
l
e
 

-
 

E
i
,
 
ei
 t
u
l
e
 



T
O

e
l 

Э
. 

J
a

a
tu

e
 

J
*

 
e

lt
u

o
 

e
e

ll
e

tu
e

ü
ld

!:
ü

s
ll

e
u

a
e

 
p

o
te

n
ts

ia
a

lv
e

e
tu

s
t 

es
 

"u
cl
-

ls
u

m
 

S
e

ll
e

v
a

s
tu

» 
li

ik
 

P
o

te
n

te
le

e
lv

is
tu

e
 

Fo
u

a
 t

u
ru

i 
P

ro
p

o
a

lt
-

ra
h

e
o

a
a

li
n

e
 

J
 e

h
, 

7
 

Ja
h

, 
e

i 
7

 
E

l,
 

7
 

S
l,

 
e

i 
7

 

V
a

ri
 
v

ii
t
 

tu
le

b
?

 

J
a

h
, 

tu
le

b
 

(k
ü

ll
) 

E
l,

 
tu

le
b

 k
u

ll
 

J
e

h
, 

e
i 

tu
le

 
E

l,
 

e
i 

tu
le

 

e
i 

7
 

V
e

ri
 

e
i 

tu
le

 
L'

ax
-1

 v
i e

t 
e

i 
tu

le
t 

7
 

J
a

h
, 

tu
le

b
 

(k
5

ll
) 

E
l,

 
tu

le
b

 k
u

ll
 

J
a

h
, 

e
i 

tu
le

 
E

l,
 

e
i 

tu
le

 

S
a

 l
u

is
k

a
d

 
X

ga
 

e
a

 i
k

k
l 

e
i 

lu
is

k
a

?
 

J
a

h
, 

1
 u

la


k
a

s
 (

k
ü

ll
) 

S
l,

 1
u

ie
k

a
n

 
k

u
ll

 

J
a

h
, 

e
i 

lu
is

k
a

 
E

l,
 

e
i 

lu
is

k
a

 

e
i 

7
 

!"
ir

l 
e

i 
tu

le
 

V
a

ri
 

v
a

e
v

a
lt

 
tu

le
b

?
 

•
J

a
h

, 
tu

le
b

 
k

ü
ll

 
SL
, 

tu
le

b
 

k
u

ll
 

J
a

h
, 

e
i 

tu
le

 
E

i,
 

e
i 

tu
le

 



KIRJANDUS 

A u e t i n ,  J .  L .  1 9 6 2 ,  H o w  t o  d o  t h i n g e  w l t h  w o r d e .  L o n d o n .  

A q v 1 a t, Ii. 1965, A new approach to the loglcal theory of 

^ interrogatlvee. (Part I, Analysie.) Uppsala. 

В a u m e r t, tl. 1976, Der theoretleche Statue der yea/no-

Frape. - Sprachtheorle und Pragmatlk. Akten 

des 10. Linguletlechen Kolloquluma. Tübingen 

1975. Ed. 1. (Llnguiatische Arbeiten, 31•) 
TIrag.: H. Weber, H. V/eydt. Tübingeni 143-152. 

e 0 г к о v, v. 1972 - в. Ф. Бервов, Вопрос как форма мысли. 

Минск. 

F o l i n g e r ,  D .  1 9 7 8 ,  A s k i n g  m o r e  t h a n  o n e  t h i n g  a t  а  

.time. - Queetiona. (Synthese Language Library. 

Texts and Studies in Lingulatice and Philoao-

phy. Voi. I.). Dordrecht - Bostoni 106-150. 

в u ь n о v а, g. 1Э78 - Г. И. Бубнова, Ксщуникативная роль 

альтернативного вопроса в диалогическом 

единстве в современном французском языке. 

- Сборник научных трудов МПШИЯ. Вопросы изу

чения фонетики текста. Москва: 206-223. 

г Е г е 1 t, И. 1977, Eesti adjektiivide süntaks. Gradatsioon. 

Tallinn. 

E г e 1 t, Г. 1979, Eesti lihtlause probleeme. Tallinn. 

P г а n с k, D. 1973» Zur Problematik der Präauppoältions-

diskuarion. - Präauppoaitionen in Philosophie 

und Linguletik. (Lingulstiache Porschungen,7.) 

Hrsg.i J. S. Petöfi, D. Pranck. Frankfurt am 

">ain: 11-41. 

I l a a b s a a r ,  2 .  1 9 7 1  •  V a a t u s i  a u n e d  e e s t i  k e e l e s .  T a r t u .  

(Kursusetöö TRÜ eesti keele kateedris.) 

H n k u 1 i n e n, А., И а r 1 a e 0 n, F. 1979, Uykyauomen 

lauseopoia. Jyväokylä. 

K a r r i s ,  S .  S .  1 9 7 8 ,  T h e  i n t e r r o g a t i o n  i n  a  s y n t a c t i c  

framework. - Questione. (Synthese Language 



162 

Library. Техte and Stadlee in Linguistics and 

Pbiloaophy. Voi. I.) Dordrecht - Bostoni 1-34. 

Hintikka, J. 1978, Anewers to questions. - Questions. 

(Syntheee Language Library. Texts and Studies 

in Linguistlce and Philoeophy. Voi. I.) 

Dordrecht - Bostoni279-300. 

I w a n l c k a ,  B .  1 9 7 6 ,  Q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r e  i n  E n g l i s h  

and Poliah. - Papers and Studies in Contras-

tive Linguistics. Voi. 5. Poznan:247-256. 

К а г о 1 у, S. 1963» Kinde of а entencee examlned from the 

point on vlew of function and form. - Aeta 

Linguistlca Academiae Scientiarum IIungaricae. 

T. XIII, fasc. 3-4t225-255. 

K i v i m ä g i ,  L . ,  M u t  t ,  0 . ,  S i l v e t ,  J . ,  H o n e ,  L .  

1968. Inglise keele grammatika. Tallinn. 

К 1 i n к e, W. 1976, Wie heisat Antwort auf diese Prage? -

Sprachtheorle und Pragmatlk. Akten des 10. 

Llnguistiachen Kolloquiums. Tübingen 1975. 

Bd. 1. (Linguletlsche Arbelten, 31.) Hreg.: 

H. Weber, H. Weydt. Tübingeni 123-132. 

ICruus, T. 1971, Vaatualauaed eesti keelea. Tartu. (Kursu

setöö TRÜ eesti keele kateedria.) 

Kuchling, H. 1972, Zur Stellung des Zweiwertigakeits-

prinzipa in der Logik, Sprache und Xommuni-

kation. - Quantoren - Hodalitäten - Paradox 1 -

en. Eeiträge zur Logik. Hrsg.: H. Weaael. 

Perlin:338-361. 

L a a n e k a s k ,  J. 1971, Vaatualauaeot eesti keeles. Tartu. 

(Hureuaetöö TKÜ eeoti keele kateedrie.) 

Mittwoch, A. 1976, Graranar and illoc utionary force. -

Lingua, voi. 40, • ro. 1*. 21-42. 
м о г о z, v. 1963 - В. H. Мороз, 0 вопросительном предложении. 

- Научные труды Ташкентского университета. 

Вып. 211. Филологические науки, книга 24. 

Ташкент: 137-147. 

к i к о 1 а j е v а, т. п. 1979 - Т. М. Николаева, Акцентно-



163 

просодические средства выражения.катего

рии определенности - неопределенности. -

Категория определенности - неопределенное 

тж в славянски ж балканских языках. 

Москва: Н9-Г74. 

Q u i r k ,  R . ,  G r e e n b a u m ,  S . ,  L  е  е  с  h ,  G . ,  

S v a r t v i k ,  J .  1 9 7 2 ,  •  g r a n m a r  o f  c o n t e m p o r a r y  B f i g l l a h .  

London. 

R a j  a n d i ,  H . , M e t a l a n g ,  H .  1 9 7 9 .  M a ä r a m a t a  J a  

maäratud objekt. Tallinn. 

R e в t a n, p. 1972 - П. Реотан, Синтаксис воцросктельного 

предложения. Общий вопрос. (Главши обре

зом на основе современного русского язы

ка. ) 0в1о - Bergen - Тговцр. 
R о h г е г, Chr. 1971, Zur Theorie der Frageaatze. - Prob-

leme und Fortechritte der Traneformatione-

grammatik. Referate dee 4. Linguletiachen 

Kolloquiume. Berlln, 6.-10. Oktober 1969. 

' (Linguletleche Reihe, Bd. в). Hreg.t 

J). Wunderlich. München* 109-126. 

R a t в e p# H. 1978, Bestl keele lihtlausete tüübid. Tallinn. 

S  a a r i ,  H .  1 9 7 6 ,  K e e l e h a a l l n g .  T a l l i n n *  

S e а r 1 e, J, R, 1969» Speetch aeta. London - New York. 

S e а r 1 e, J. R. 1975, A texonomy of illocutlonary aeta. -

Minnesota Studlee ln the Philoaophy of 

Science. Voi.7* Minneapoliа:344-369. 

S v j a t o g o r ,  i .  1973 - g. ц, Святогор, Наименьшее выска

зывание как предмет синтаксиса связно! ре

чи. — Лингвистические дигацчиинц на факуль
тете русского языка и литературы. Москва: 

76-80. 

S v о b о d а, А. jt., 1976, An ordered-triple theory of 

language. - Brno Studiea in Engllah. Voi. 

XXI. Studiea in the linguletic charaetero-

logy of modern Engllah. Brno:156-186. 

ü v e g i n t e e v ,  v. 1976 - В. А. Звегинцев, Предложение и 
его отношение к язш^ и речи. Москва. 



164 

T i а 1 1, V. 1980, Eesti grammatika II. Lauseõpetus. Uppsala, 

v • r d u l, i. 1977 - И. Ф. Варцуль, Основы описательно! линг
вистики (синтаксис и суцрасинтаксис). Москва. 

V е tl 4 е. К» 1975, Intonation of question and answer in 

Estonian:!. - Estonian Papers in Phonetics. 

Tallinn:86-114. 

V / a l t h e r ,  J .  1 9 7 6 ,  Z u r  L o g i k  v o n  P r a g e  u n d  A n t w o r t .  -

Sprachtheorle und Pragmatlk. Akten des. 10. 

Linguletiechen Kolloquiums. Tübingen 1975. 

Bd. 1. (Lingulstisehe Arbelten, 31.) Tubin-

gem 133-141. 

6 i m, H. 1980, Language, meaning and human knowledge. -

Grammar and eemantics. Tallinn. 



ANALÜÜSIMATERJALI ALLIKAD 

A L = L i i v e e ,  А .  1 9 7 3 ,  I n f a r k t .  -  V a l i k  n ä i d e n d e i d .  
Tallinn»7-71. 

E R » R a n n e t ,  Б .  1 9 6 8 ,  " k r i m i n a a l t a n g o "  j a  v a g a  k o r r a 

likud inimesed. Tallinn. 

HV= Veip er, H. 1978, Viljatera saladuste jälil. -

Horisont 9«14-16. 

JK - а r u u s v а 1 1, J. 1979, Lammutamisele määratud maja. 

Haigla aed. - Heie Repertuaar 4i30-53. 

JT - T u \il i k, J. 1973, Hull kaheksa. - Valik näidendeid. 

Tall inni 249-293.. 

XS • S ü у а 1 ep, К. 1973, Soolaleivapidu. - Valik näiden

deid. Tallinnr73-153. 

OK = И о о 1, 0. 1973, Lilled professorile. - Valik näiden

deid. Tallinni 295-343. 

ОТ » 'Г о о m i n g, 0. 1973, Kulvikuu. - Valik näidendeid. 

Tallinni199-248. 

RH • И а u g v e r, R. pong väljub hommikul. - Valik 

näidendeid. Tallinn*155-198. 

R S - S a l u r i ,  R .  1 9 7 9 ,  i r u i d a a .  T a l l i n n .  

S » Soooerval. - Täheke 1979, 5. 
T = hommikus. - Täheke 1979, 5. 

VIБ = 71 в а о, О. 1068, Veetlusi ingliпе ja eesti keeles, 

"allinn. 

Т.: = " о r z e t s, V. 1979, "crike ja lilled. Täheke 5. 

VR = R ä h n, V. 1979, l õrumandlikokteil. - "Teie Repertuaar 

3»33-57. 



SISUKORD 

1. Kus laue ja küsilause 5 

1.1» Коя1жпв kui kommunlkateloonl Ja loogika v 

kategooria 5 

1.2. Koellauee üldiseloomustus 10 

1.3. Küsilausete liigid 13 

1.4. Küsilause infostruktuurist 23 

2. üldküsilause 26 

2.1. Neutraalne Üldküsilause 26 

2.1.1 - 26. 2.1.2. Brlkuslmust sisaldav 

üldküsilause - 31. 2.1.3. Alternatllvkü-

sleuet sisaldav üldküsilause - 33 

2.2. Bellstusllk üldküsilause * 34 

2.2.1. Oletusküsllause - 35. 2.2.2. Kaht-

lusküsllause - 39. 2.2.3, Belistusküsi-

lauee erijuhud Ja potentsiaalvastused -

46 

3. Sri üldküsilause 48 

3.1. Neutraalne etriüldfcüsllause 48 

3.1.1 - 48. 3.1.2. Brlküslmust sisaldav 

erluldküsllause - 52 

3.2. Bellstusllk erluldküsllause 52 

3,2.1. Oletusküsllause - 52. 3.2.2. Kaht-

lueküellause - 53 

4. Alternatllvküsllause 55 

4.1. üldalternatllvküsllause 55 

4.2. Erielternatilvküsilause 56 

4.2.1. Neutraalne erlalternatllvküsllause 

- 56. 4.2.1.1 - 57. 4.2.1.2. Brlküslmust 

sisaldav alternatllvküsllause - 59. 4.2.2. 

Beliatuslik alternatllvküsllause - 60 



167 

Кг1кйв11ацвв 

5.1. Üldist 
5.1.1 - 61, 5.1.2. Kasiffraas - 66. 5.1.3 

Potentsiaalne vastuelause - 68 

5.2. Eriküsilaused eri laueelllkmete kohta 

5.2.1. Alus - 70. 5.2.2- Slhltie - 72. 

5.2.3. Määrus - 73. 5.2.3.1. Kohamäärus 

- 74. 5.2.3.2. Ajamäärus - 75* 5.2.3.3. 

Kvantumi- (hulga-, mõõdu-, määra-) euüU 

rua - 76. 5.2.3.4. Viisimäärus - 77. 
5.2.3.5. Seisundimäärus - 78. 5.2.3,6. 

Põhjusmäärus - 80. 5,2.3.7. Otstarbe

määrus -81. 5.2.3.8. Lai maarueekuel-

lause - 82. 5.2.4. TepeuetuBküeilauee -

83. 5.2.5. Öeldis - 88. 5.2.6. Öeldis

täide - 89. 5.2.7. PropoBitsioonlkusimuB 

- 91. 5.2.8. Elementaartähenduate küsi

mine - 92 

5.3. Kaalutlusküsilause 

5.4. Erikuelmuse inteneiivistamine 

5.5. MitmikkuBilause 

5.6. Elliptiline eriküsilause 

5.7. Belistuskueilause 

5.7.1. Oletuekueilause - 96. 5.7.2. Kaht 

luskusilause - 98 

Ebakusilause 

6.1. Emotsionaal-konatateeriv küsilause 

6.1.1. üld- ja eriüldkueilauee - 102. 

6.1.2. Eriküsilause - 103 

6.2. Huüdküeilause 

6.3. Retooriline küsilause 

6.3.1. Üld- ja eriüldküsilauee - 106. 

6.3.2. Alternatiivküeilause - 107. 6.3.3 

Eriküsilause - 107 

6.4. Kaskkusilause 



168 

7. Metakeeleilne küsilause 113 

7#1. Küsimus tähenduse kohta 114 

7.1.1. üldküsilause - 114. 7.1.2. Bri-

üldküsilause - 116, 7.1.3. Alternatliv-

kueilauee - 116. 7.1.4. Erikuellause - 117 

7.2. Kuoimus keeleüksuse kohta 

7.2.1. üldküsilause - 119. 7.2.2. Eri-

uldkusilauee - 121. 7.2.3. Eriküsilau

se - 122 

7.3. EriküsimuB järgneva teksti kohta 

8. VastuB ja vaetualause 

8.1. Potentelaalvaetus 
8.1.1. Potentsiaalvastuse kommunikatiivne 

iseloomustue - 126. 8.1.2. Vaetualause 

grammatiline ееов küsilausega - 130 

8.2. Aktuaalne vastus 

6.2.1. Aktuaalse vastuse liigid - 132. 

8.2.2. Pariavastus - 136. 8.2.3. Eba-

vastus - 140 

8.3. Vastus eelistusküsimusele 

8.4. Vastus ebaküsilausele 

9. Kokkuvõtteks 

Вопросительное предложение в эстонском языке 

Joonised ja tabelid 

Kirjandus 

Analüüsimaterjali allikad 

Академия наук ЭССР. Хелле Метсланг. ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ. На эстонском языке.Худож

ник-оформитель Т.Ару. Таллин, "Валгус". 

Toimetaja U. UiboJlB   3378. Trukkida antud 25.12.80. мВ - 08942. 

Formaat 60x84/16. Trükipaber nr.1. Masinakiri, Rotaprint. Ting-

triikipoognaid 9,77. Arveetuspoognald 6,87. Trükiarv 400 . Telli

muse nr. 123. Hind rbl. 1.10. Tellitud. ENSV Riikliku Hinna-

komitee rotaprint, Tallinn 200 ЮЗ, Toömpoa 1. Kirjastus "Val

gus", Tallinn 200 090, Pärnu mnt. 10. 

119 

124 

126 
126 

132 

143 

145 

148 

152 
154 
161 

165 


	1. KÜSIMUS JA KÜSILAUSE
	2. ÜLDKÜSILAUSE
	3. ERIÜLDKÜSILAUSE
	4. ALTERNATIIVKÜSILAUSE
	5. ERIKÜSILAUSE
	6. ЕВАKÜSILAUSE
	7. METAKEELELINE KÜSILAUSE
	8. VASTUS JA VASTUSLAUSE
	9. KOKKUVÕTTEKS
	JOONISED JA TABELID
	KIRJANDUS
	ANALÜÜSIMATERJALI ALLIKAD
	SISUKORD



