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K O H T A M I S B B B U B U D  
d g -  M I T M U S  

Paul Airre 

Beati nagu teistegi läänemeresoome keelte Tenia mitmu-
separadigma on i-aitmualik.1 Selle otaeseks edaaiarenguks on 

kirjakeele Tormid auuria mat aia, kfofftl Jt. Mete prae
gune de-Mi tue (suurtee metaadea) on auhtellaelt noor llaiag, 
mida teiaed eugulaakeeled aelliael kujul ei tunne. Isaaks 
mainituile Tiljaldakae eeati murdeis reel д-, д-, ai- ja tu-
geTaaatmeliet i-mitmust (JalGel 'jalgadel', pffltaaat 'ptike-

teat', maiaZin 'majadea', ialOust 'jalgadeat'). lende mitrnu-

eettttipide päritolu ja lerikut on küsitletud mitmetes erlueri-
muatea.̂  Tähelepanu orbiidist on seni jäänud kdrrale konta
rnin ee ranud de-mitmue, mille olemaaolule murdele on küll xLh-
Jatud̂ , kuid eri tüübina pole teda eani reel arreatatud ega 
analUUeltud. Mõnikord on lõunaeeatiliaed raaemBiPel-tUüpl жиг-

mid samastatud ekslikult i-mitmusega.* 

1 P. А 1 т r e » i-mitmuse päritolust. - Monaginta. 
Tallinn, 1963, lk. 78 j}. 

2 
A .  U n l T e r e ,  a - l i e t e e t  m i t m u s e  T o r m i d e s t  e e s t i  

murdeis. - BSA LTallinn, 1%5, lk. 118 JJ.j P. А 1 т r e , 
A-mitmuae päritolust. - BSA Z. Tallinn, 1964, lk. 57 jj.; 
Т. А 1 T r e , ai-mitmuse probleeme. - KK 1966, nr. 3, lk. 
156 jj.; P. А 1 T r e , TugeTaaatmelise i-mitmuse probleeme. 
- BSA 13- Tallinn, 1967, lk. 23 jj.; P. I 1 т r e , Morfo-
logis-äännehietoriallinen tutkimus monikkorartalon muodos— 
tukaesta suomeaea тerrattuna aukukieliin. Tartto, 1965. (Kä
sikiri TEO Teadusraamatukogus.) 

Ĥ. Rätsep, Beeti keele ajalooline morfoloogia. 
I. ÕpiTahend eeati filoloogia osakonna üliSpilaatele. Tartu, 
1977, lk. 14. (TRÜ rotaprint.) Bimetatud kohas leiduvad kccrt-
amineerunud de-mitmuse kohta näited LUf kiliDeSa. J8h lehei-
Del. Kontamineerunud de-mitmusest pole juttu teoses: A.L ia-
n e s t , Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tallinn, 
1975. 

4 
А. К а а к , Basti murrete kujunemisest ja rühmitu

misest. - Beeti rahTa etnilisest ajalooat. Tallinn, 1956, lk. 
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lontamlneerunud de-mi tmuse puhul eelneb käändelõpuJe dg-

tunnuee kõrrel reel l-mitmuse tuanae. Tttübi tekke-eeldueeke 

näib olevat praeguse то! varasem® eitmisetöveliee genitiivi 

olemasolu, eeet kontamineerunud de-mitmus tuleb pShiliselt 

eeile ranniku- je lõunamurdeis, lagu uitase teisegi hilis-

tekkeliee mitmus et tiübi puhul, on ka siin piiravaks teguriks 
edna eilpide erт. 

Rannikumurdes liitub pShjemurdeet laenatud Dg-ainae es

majoones kahesilbiliste eSnade i-mitmuslikule ttirele v8i pi

gemini mitmusetüvelisele genitiivile (*Jalkol£en » JalGu +DeX 

Oteeet £ > £ muutustki on oletatud ( lauDuDe <. *lautoi£e», 

samuti pflhj—atrdee laeDaDe < lauteSea)6, kuid pike ealeeee 

eilbi Järel oo ootuspärane hoopis £ > & (vrd. laut*<$en }>lau-

JH). ObliikrakjMtndela on dekllnat eioonimall öl*ie«ilt ea* kui 

pShjeanrdee fittt*. genitiiv + käiadelOpp), olmlis«iks erine-

тцееке raid kääadelõpu ese ilmnev kontamineerunud teri (eB 

jaioaDe- - eP jalgaDe-). LÕqne-Beetl alal, p ei1.ee!t Tartm 

ja Helgi murdee nimg *8nel »Ural ke ldunaeestiilne värvin

guga pShJeentrdeie viljeldakse kontamineerunud de-idtmust kol

me Je ewsmssllbllAsist soomaneiet, kuna eeereetu kahesilbi

listest s8ms4est eede ei tunta, Mäib, et 18m*emmn'ete enama

silbiliste eftmmde mitmuse genitiivi on kontrahs en mud noome

nitest üldistunud k«tindel8pp -tte. mille gemlaeet on oetû jtu-

raeelt 1Ühesemal (kaBajiBe < *kaBaJitt«m. vrd. abessiiv ke-

palî a < *keBeJl%tek). Lõuna- je pShjamurrete plli-imlal v81b 

-tte «11* veel sellisena eäilinudki (• 99 trr 3-Msmttjltto. 

lgalifcclSto 27). St p8hjamurde m8ju Maigi Je Tartu тяг*# p8h-

Jaoseei on muadelgi Juhtudel märgatav, näib looealdJc, et aim-

eueetttvelistele Ite-gemitlividele tuginevad de-milnause rer-

? Ainsuse- Ja mitmusetlhreliste genitiivide liivikust sae
ti keelse vt. P. Alvre, Lääneeereeoome aluel:sels vere-
eeet murdelllgeadoeest. eriti eesti je soome keelt eilses pi
dades!. - Kt 1973, sr. 3, lk. 158 JJ. 

^ M .  l o o m s e ,  So n  c o r r e s p o n d e n t  i  1 ' o c c l u s i v e  i m e 
tele eprte une eyllebe lmmocentufe dene lee dlaleotes lit-
iereex 1 'Bstonle du nord-est. - ÕBSl 1936, lk. 284; J. P e e-

fe 1 , Kesti venade rahvaleulude MBle morfeloocLa. Tartu, 
954, lk, 91 JJ. ÜOUiiMLrl IKÖ leeduereemetuko(pie)t vt*. 
blrlii e , ühest eeeti keele eftmevahelduao kflalas
sest.. - Beeti MST Teedest« Akadeemia Toimetised, 1954#nr. 4, 
lk. 52$ Jj. 
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aid võeti kasutusele itte-, iDe-ttivelistena (ramattittest. 

raaattiPeet). Algupäras em rimâ ti p* i "»nfl*** •* suhe oo k81-

ge vastupidavamaks osutunud Toru murdes, milleni p8hj «wurde 

Tahetu mdju pole küündinud. 

Kuigi kontamineerunud de-mitmus on ranniku- ja lÖuna-

murdeie tekkinud iseseisralt, pole kahtlust, et ajend on kue-

ealgi pool tulnud pShjamurdest. Taatleme selle eeineemat mtr-

deis ja таоаа kirjakeeles sSnatüvede kaupa. 

g- ja ä-t ü T e d . Rannikumurdes on д-ttivelistel s8-

nadel De-, te-tunnuse ees esimese silbi sdnandist tingitult 

kas о, u v6l jr, ä-tüvellstel ainult 1 : H 78 T*g piSuDeet 14 

'piigadest•, ITH Lüg elGute 279 'Sigade', Vlg TilluDest 278 

•Tilladest', Hlj sikuDelle 278 'sigadele'; - FF Joh talupol-

jidele 93 'talupoegadele1, ITH J8b ufrBiDeat 278 'urbadest', 

EL j, J8e ьп.шль 277 'loomadele'; - SC J8h ailmiDest 278 

•silmadest', M 78 VSg pesiDes 4 'pesades*. 

Tekkelt hilisem ja reel praegugi küllalt harr oa konta

mineerunud de-mitmus rannikumurde kolmesilbillsis sSuust PP 
J8h Talvaiutale 83 'Talrajsitele'. Seerastu itte-l8puliaed 

(JÕh paramitte 'paremate', тадemiste 'Tanemate') liituvad Ida

murde Tähendusel ISunapoolse esinemusega, mille kohta lisaks 

genitilTile Ote toodagu järgmised obliikrakäünete 

nältedt Mt Ш I Kr Ic ---»viHtwi aršfcd.1) 39 'harakatel', £u 

raGuilDel 67 'puuraiujatel'; Ti Ж 34 San vanemBIPeat 23 'va-

nematest'; Ti H 23 Bäp küBäriDettä 48 'kübarateta'; *e5a-

tyS-adjektiiTidt Ti M 35 T6n aiGiPele (~aiSila) 54 'hai

getele', M 23 San pimeiPeat 23 'pimedatest*. 

Mis mitmuse tunnuse geminaadi paigutises erandlikku säfc-

llmlsse puutub, siis v8ib selle kohta leida näiteid lduna-

murrete kagusopistki» * 48 Tas tuQ «ritte Ĉ tufljvlOa) 9 'tu

gevate kiri Titte 8 ' kirevate', M 79 Tas tuhaiiDitteOa'' 42 

'tuhandetega' jt. L8unamurretega lähedalt haakuvas Kodavere, 

läänemurrete ja Kihnu saare esinemuses on tt säilimine reeg

liks: Kod: UKD ietoPltte 'der herren' 120, LK uBlnitteOä 

•Suntega*, küinDrltteGä 'küünardega', küiBlitteQti 'küünalde

ga' i Li M 5 Aud laBeDitte 72 'labidate'; Kih: BK 27 mglemlt-

JUil 220 'mSlematel'. ~ 

'Mr ja (t)te- liste kont aninat ei oonigeni t ii wide ja -ko-

mltatÜTlde leidumlne lSunaeesti vanadel kirjameestel on kSi-

glti ootuspärane, näit. J. Bossihniusel SULK Wgggggb̂ tlfcg 108, 
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MHUtt» 167t J. Gutelami TÄVM pBlmiit« 112, Koohto-

issndlte 119; Andr. Ja Adr. ferglaiusel Seuwoandildega 199» 
Bllawide 198 jt. Pole võimatu, et 6. Mülleri jutlustes - eel

nevad lde- ja Ite-lSpullaed vormid pärinevad otsaga lõuna-

eestilisteet käsikirjadest« ИКР »anambidde kaas 116, Issan-

dlte 19, 64, 143 jt* Seevastu i- ja lde-mltmuss kontaminat-

sloonlna ISP Taaambldllle 2 00 ilaselt ta oma looming. Rah

vakeele taust näib küsitav ka J. Boeslhniuae el-llstes vor

mides 8ШДС neine pagganelte 92, 103, 111, 117, pajcaneide 230. 

kus ei » ai (vrd. neist peggeneist 83, 153). Kuid pole välis

tatud võimalus, et neis kajastub Harglast registreeritud dek-

linatsioonitüüp kižDeiĈ  'kinnaste', reBaselDe 'rebaste'.Ju

husliku komistusega paistab seevastu tegemist olevat H. Stab

il issede-lõpulise genitiivi TBKVM Allamblssede 42 puhul, mil

le kummalises kujus on ilmselt süüdi järgneva noomeni sede-

18pp (nende Allamblssede ninok laisede). 

Kahesilbiliste noomenite kontamineerunud Ae-mitmust v&lks 

oodata ainult vanimais põhjaeestikeelsele tekstides, eemajoo-

nes Mülleri jutlustes, sest Tallinn oma ligema tiebrueega on 

kuulunud varem rannikumurde piirkonda7. Ootusevaetaselt lei

dub rannikumurde esinemust meenutavaid то ree jtist mõnedes 

lõunaeestikeelsele tekstides ja grammatika keelenäiteis, mlüt. 

J. Sossihnlusel SULK laigud» «tt« 137, Jalgade 170; 

J. Outslaffil тпппш hiHHiW «»nni.de 113, A. W. Hupe lil SS 

inirod» 25, aiJude Кaicu) 24, huwwide 20 'httvade', päi wide, 

leibude 21, kurlide (~ kurje) 22 jt. St J. Rossihniuse kee

lepruugis võib muudelgi juhtudel märgata põhjaeeetlliste kä

sikirjade vahendusel Ilmnevat rannikumurde jooni (HB! ka ime-

taiulle 'imetajaile'), pole vormi jalgude puhul tingimata va

jalik eeldada põhja- ja lõunaeestiliste vormide jalgu + Jal

gade kontamlnetsiooni. Seevastu nõrgaastmeline jallude (vrd. 

ka altm. partitiiv jaliu) on kahtlemata J. Rossibniuse oma-

kombineeritud vorm. Saaia kehtib ka A. V. Hupelll leiduva ai-

jude 'aegade' kohta. 

e- ja i- t U v e d . eRt M 78 VHg joGIPee ' jõgedes«, 

mldes(ea) 6 'nimedes', SC Jõe ttihtiDsGa 279 'tähtedega', JÕh 

safvite. BafrlDe 278 'sarvede', LK JÕh ketolDeQa. vokkiDeOa. 

ePs К: Ж 73 VMr tütritte 68 'tütarde'; I» LK! Kod nree-

7 А. К а s к , Resti keel ja selle arenemine. Tallinn, 
1946, lk. 31 jj. 
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«itt«qa 'таиКб««'. 3l̂ »««ltty »jäneste', kl»vitteS& 'kir-

vestega', UKD Kod rikkitteGä 'rikastega'; eEt M« Ж 99 Trr 

vgtmiDe 23 'vStmete', EM I tlntrlDel 146 'teenritel'; Т>Ж34 

Я" 21 'südametega', M 15 Ote itinutt« 24 'liikae-

te't V« Ж 23 Räp jp»«t 39 'rikateiaf. 

Toodud näitele on arvatud algsete e-tüvede hulka kakSlk 

kontraheerunud noomenid (rikkitteOÄ < * rikkani- t*rikkab£-). 

LSunaeesti näiteis piirdub kontamineerunud de-mitmuse tarvi
tamine esmajoones genitiivi Ja komitatiiviga. ̂ -noomenite pu
hul ei erine tänapäeva mitmuse i (< *yO sõnatüve vokaalist. 
Rannikumurde keskosas tuleb samuti läETuda *ii-et (vrd. 3o-

ClDeat - keŽPiDest). kuid selle idaosas (vŽFvara) näib prae
gu prevaleerivat ainsueetUveline, s. o. tavaline de-mitmus 
(vrd. jokePest - keõplDeat). Algselt aineusetttveline on m6ie-
tagi ka kirjakeele keppidest, kuid ii-lisest kujust lähtub 
mitmusetüveline kenest (< ̂keiSplistfo. 

Vana kirjakeele e-tüvede kontamineerunud mitmuse geni

tiivi näiteid pakuvad ennek8ike Mülleri ja Stah.ll tekstid, 

näit. 0. Mülleril MSP Surma Keuside siddes 75. KQslde 284, 

lipside ette 335, kuiwa holkidde noü 65; H. Stahlil HH III 

tun» k-DvHri« ir,h» 152, HH IV nende joekide kaldal 1. J. Ros-

iihniuselt olen registreerinud isegi ühe obliikvakäänete näi-

tet SULK Latgidelle 52. A. V. Hupeli grammatika lõunaeesti

line ainestik on suurelt osalt teoretiseeritud Ja viganei BS 

beneide. suride 21, märjrlde (~ mäkke ~ miede ~ aai.le) 23. 

Kolme- ja enamasilbiliste sSnade genitiivid J. Rossihniusel 

8ULK iuttussitte 153. J. Outslaffil ТВКТЖ tüttäritte 110, 

A. V. Hupelil BS tullewatalde 21 näivad üldjoontes kajasta

vat faktilist murdeesinemust. Seevastu 0. Mülleri SKP Hobbo-

sidde 59, тУт̂ *я'Р""'164 jt. vSivad seletuda samuti kui ees

pool käsitletud д- ja ä-tüvede puhul. 

u-, Д-, o- Ja oi- tüved . Rannikumurde näiteetik 

(M 78 VHg rohtuDes. vesaatikkuPes 22 Jt.) on vormiliselt sar

nane de-mitmusega, kuigi siin on tegemist kontamineerunud 

vormidega (vrd. .loGiDeat samal murdealal). Seevastu kindlalt 

ainsueetUveline on Vaivara .1 odDuDest-tüÜp (vrd. JokeDest). 

Kolme- Ja enamasilbilistes sõnades ilmneb käändeidu -De 

v8i -tte ees muudest tüvedest üldistunud i. M: BM I rämatti-

Dest 37 'raamatuist', Krk tüDrukklDel 66 'tüdrukutel', Pst 

komitatiiv tüDrukklDeOa 180, sõlikkiDeCa 163 'soolikatega' . 

7 



Ж 99 Trv rSaattltt* 27 'raaaatute', T« Ж 23 Е*у "ЖИЩ!1Г1 

45 'raamatuist'. Tartu ja Võru auräe «naettuist-'Otfflbl *1*1 

ootaks diftongi ka altima* genitiivis ja komitatiivis, sil

le kohta siiski puuduvad näited (vrd. Ote, Т8ж, JCrl, Tas en

net tuDe) . erinevalt tänapäeva keelepruugist on di.ftoag ui 

•eel tlsna järjekindlalt säilinud vanades lõunaeeiiti teksti

des, näit. J. Bossihnlusel StML опт—anatal л» 1 50, 172, ra-

aatulte 156 j Adr. Vergialueel ТВХТЖ Beide Bahmatiilde 170$ 

jutluses a. 1700 ТКТЖ wallatuldega 283; аааш Ж. V. Hupe 11 

grama tikas (a. 1780); BS гам tuide 21, wan a toi,». 24. 

Lisatagu, et kahesilbiliste (eriti ат-tüvede) koatssd.-

neermmd de-altaust on rahvalauludes täheldatud Jca saarte 

ja läita «aardest. Esimesena on sellele tähelepanu juhtinud 

J. Peegel, kes rõhutab, et nähtus on она olemuselt see* kai 

rannikuaurdes.8 Tundubki kõigiti usutav, et sellised Muhu 

rahvalaulude vormid nagu SVBKB aitadesse, laevudess. te&be-

de, rahvudesta. vllludesta. paeludesta. õrsidessi. ттпки-

dease. saunudesse. luldest 'luudest' 57 on koos :L*ulereper-

tuaarlga läinud kunagi liikvele rannikumurdest. tolgi täna

päeval tuleb kahesilbiliste sõnade kontealneeruead de-sdt-

mus põhiliselt esile ranalkianrde keskosas, leidab selgeid 

märke selle oleaasolust nurdertihn* kõige läänep»els*at*lt-

ki aladelt (ITM Jõe kaluDest, pühlde 277 jt.), laisalt aa 

koos rahvalauludega Hlkiisnd kahesilbiliste noaaenite keete

al neerunnd de-aitaume vorae ka lõuna suaaas (vrd. BVEKHbd 

perudella 58), ilaselt kuni Kagu-Eestini välja (vrd. ka 

t. J. Wied «nännil leiduv VXD naiiUe ** naiste 32), ais vS-

heaelt osaliseltki võivad kajastuda ka eespool naleltud 

J. Bossihniuse, J. Gutslaffi ja А. V. Hupeli näitele. Eonta-

minatsloonlliete genitiivide puhul tuleb aga ne-, s-sõna
des arvestada ka tUüblsisest analoogiat, ais paiguti on üht
lustunud dekllnatsiooni silbiarvest sõfltuaata (vrd. näiteks 

Trr nii vaialDe 'vaeste' kui ka kellatslDe 'kollaste', 11a-

našalDe 'linnaste'). ~ 

Beeti keeles kasutatavast seitsmest aitausttuubist aoo-

duetavad oaaette гШша altause genitiivil põhinevad. de-, 

e- ja tugevaastmelisele i-aiteusele lisandub neljandana kontsa 

8 J. P e e g e l ,  E e s t i  v a n a d *  r a h v a l a u l u d e  k e e l e  a c r -
foloogla, lk. 57. 

8 



mineerunud de-aitaue. Erinerat« mitmusetüvede kontaminee-

ruelne läänemeresoome keeltee on küllaltki haruldane Ualagi 

•ellega võrreldavat näeme ainult radja keeles, kui lal-alt-

•ua on tekkinud 5- ja lol-Tond.de koebineerumleel (kolre-

ЛаЫё 'koertele', rautoJtaiA 'raudadel'). 

L ü h e n d i d  

Ж 27 - "Beeti Keel" 1927$ Bt I - Eesti murded I. 

S. Ii anning, Mulgi murdetekstid. Tallinn, 1961;jg -

• A. W. H u p e 1 , Ehstnische Sprachlehre. Riga und Leip

zig, 1780$ ETRKM -J. Peegel, Beeti Tanade rahvalau-
lude keele Morfoloogia. Tartu, 1954. (Käsikiri TRÜ Teadus

raamatukogu«. ) $ HB - H. Stahl. Hand vnd Hauesbuohee 

Tür die Pfarherren /тай. Hauearäter Bhatniachen ?üra ten thumbs 

I - IT (jheiiJ. Riga/ Rerall, 1632-1638$ I7M - M. T о о m-

а e , Ida-TalTara murdest. - ÕB8A 1937. Tartu, 1938$ Lg -

-  L a u r i  K e t t u n e n i  k ä s i k i r j a d e  k o g u d $  M  5  »  A .  J a r r e  ,  

Audru wurde morfoloogia. 1951. (Käsikiri TRÜ eeetl keele ka

teedris) ; M 15 • M. Kreutzberg, Morfoloogiline 

ü l e v a a d e  O t e p ä ä l t .  1 9 5 1 .  ( K ä s i k i r i . ) $  M  2 3  -  A .  L e i n -

book, Morfoloogiline ülevaade Räpina murrakust. 1951. 

(Käsikiri.)$ M 34 -A. Meiessaar, Morfoloogiline 

ülevaade Sangaste murdest. 1927. (Käsikiri.); M 35 - A. Vai

me t , Morfoloogiline üleTaade VSnnuet. 1951. (Käsikiri.)$ 
M 48 • S. L i p p , Soomenlte mitmuse moodustamine Tastse-

liina murdes. (Käsikiri.)$ M 73 » T. 3 a a g e , Väike-Maar

ja kihelkonna murde morfoloogia. 1951. (Käsikiri.)$ M 78 = 

-M. Sormak, Morfoloogia Tiru-Higulast. 1928. (Käsi

kiri. )$ M 79 • P. Tiires , Morfoloogiline Uleraade 
V a s t s e l i i n a  k i h e l k o n n a s t .  1 9 2 7 «  ( K ä s i k i r i . ) $  M  9 9  •  K .  Õ l 
le к , Gramatiline ÜleTaade Lduna-Tarvastu murrakust. 1956» 
(Käsikiri.)$ EBP - Neunddreisaig Estnische Predigten von 

Georg Müller aus den Jahren 1600 - 1606. GBG IT. Dorpat, 1891$ 

P P  -  P a j a t u s i  p 8 h j a r a n n i k u l t .  T a l l i n n .  1 9 5 7 ;  S C  - M .  T  o o m  -

e e , Son correspondent & 1'occlusive dentale apria une 

syllabe inaccentuee dans les dialectes litteraux l'Bstonie 

d u  n o r d e s t .  -  б  B S A  1 9 3 6 .  T a r t u ,  1 9 3 8 ;  S U L K  -  J .  R o s s i  h  -

n i u s , Südestnische Uebersetzung des Lutherischen Kate

chismus, der Sonntags-Bvangelien und -Episteln und der Lei-

2 
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dengeechichte Jesu. Verh. GEG III. Jurjew (Dorpat), 1898; 

OKD -L. Kettun ел , Lautgeaehichtliehe Untersuchung 

Uber den kodafersehen dialekt (= SUST HUII). Helsinki, 1913; 

VEKVM -A. Saareate, А. H. Cederberg, Va

lik eeati kirjakeele vanemaid mälestisi а. 1524-1739. Tartu 

1925-1931; WBD -P. J. Wiedemann, Versuch ueber 

den werroestnischen Dialekt. St. Petersburg 1864. 

КОНТАМИНИРОВАННОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО HA rde 

Пауль Алвре 

Р е з ю м е  

В эстонском языке насчитывается семь типов множественно

го числа: мн. число на ̂ 1, -de. -е. -а. -ai. мн. число на -1 

с сильной основой и контаминированное мн. число на. -de. Кон-

таминированное мн. число на -de встречается только в диалек

тах, где употребляется или употреблялось генитив -левого то

жественного числа. 

Под влиянием мн. числа на -da северного диалекта возник

ли в северовосточном и юясном диалектах формы типа .jalGu-De-1 

на ногах , vanemBl-De-l у родителей / ср. литер, .jalgadel. 

vanematel /. Автор статьи подробно анализирует формы конта

миниро ванного мн. числа в диалектах, языке народных песен, 

старой письменности и доказывает, что этот тип мн. числа 

имеет относительно позднее происхождение. В других прибал

тийско-финских языках контаминированных основ мн. числа не 

встречается, кроме водские формы на -lal (-а + -lob). 
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*  О  0  *  Я  *  P Õ L V A  M U R B A K U S  
( A I Н S U 3 ) 

Sirje Навево 

Käesoleva artikli aluseks on kirjutaja 1979« aastal Tee

ninud diplomitöö1, mille ülesandeks oli anda Ülevaade P81ra 

murraku lõunaosa noomeni morfoloogiast. Materjal, millele tu

ginetakse, pärineb endise Põlva kihelkonna Kernu, leuga, Tsol

go Ja Vana-Koiola külast. Ainestik on kogutud 1977. ja 1978. 

aastal, mil töö koostaja helilindiatas murdekõnet 17 tunni 

ulatuses. 

Käesolevas artiklis vaadeldakse ainult singulari kään

devorme. Artikli põhilise näitematerjali moodustavad heli

lindilt litereeritud keelenäited, mille paikapidavust Ja täp

sust oli võimalik kontrollida ja võrrelda. Keel»juhtideks on 

valitud k3ne all oleva piirkonna kõige arhailisena nurdeta-

vaga vanema põlvkonna esindajad. Vaetavad helilindid asuvad 

TRÜ eesti keele kateedri fonoteegis. Suhteliselt väikese osa 

moodustavad samadelt keelejuhtidelt kuulmeliselt UIemärgitud 
keelendid. 

Ainestikku varasemast murdetavast on pakkunud Seine 1мг-

heidi 1949. a. koostatud töö "Põlva kihelkonna Leevi valla 

murde morfoloogiline ülevaade". S. Kaarheidi materjal päri

neb samalt alalt, kust käesoleva töö koostaja näitematerjal. 

Ühiseks keelejuhiks on Miili Plado Tsolgo külast. 

Kuna varasemate ja hillsenate materjalide vahe haarab 

ligikaudu kolme aastakümmet, on nOnel määral olnud võimalik 

jälgida kõnetava muutumist. 

Kõrvutavalt on artiklis toodud mõningaid näiteid ka Põl

va kihelkonna teistest piirkondadest. See ainestik on pärit 

TRÜ eesti keele kateedri nurdearhlivist ja BBSV TA Keele ja 

Kirjanduse Instituudi murdesektori sõnavara Uldkartoteegiat 
ja tekstikogust. 

Sõltuvalt keelenähtuste erinevast eslnenlsaagedusest ei 

ole olemasolev litereeritud naterjal pakkunud näiteid kõigi 

käänete ja käändtüüpide kohta võrdselt. 

1 S. R а и ш о , Boomen Põlva murrakus. Tartu 1979. Kä
sikiri TRÜ eesti keele kateedris. 
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Konesoleva murraku morfoloogiliste nähtuste kirjeldami

sel on vSetud lähtealuseks käänded. Hende piires cm osutatud 

Ühelt poolt silbilis-rShuliste suhete alusel sarntueelt kään

duvatele sõnagruppidele, teiselt poolt on Iseloomustatud ag

lutinatsiooni puhul käändeaufIksiga Torme ning fleksiooni pu

hul tüvemuutusi sõnavormides. Praktiliselt on noomenid jao

tatud nende ajaloolisest kujunemisest lähtudes uh«-, kahe-

ja kolmeailblllateke ning nendega analoogiliselt Izääidurateke 

tüvedeks. Vajaduse korral on eristatud kahesilbilisi astme

vahelduseta ja astmevahelduslikke ning kolmesilbilist kont-

raheerumata ja nendest kujunenud kontraheerunud ja lühenenud 

tüvesid. Sraldi jaotusena pole vaadeldud pronoomeneid, adjek

tiive ja numeraale, neist on toodud näiteid üldisi;e käänd-

tüüpide all. 

Keelenäidete viitamieel on sulgudes esitatud kogude sif-

rid v8l käesoleva töö koostaja poolt kuuldeliselt ülesmärgi-

tud materjali osas keelejuhtide initsiaalid. Varanemate ma

terjalide puhul on märgitud ka küla ja keelendi registreeri

mise aasta. 

Varasemate ülestähenduste märkimisviisi on mõnevõrra tä

napäevastatud. 

Singulari nominatiiv. 

Singulari nominatiiv on PSlva murrakus, nagu eesti kee

les üldiselt, 18puta. 

ühesilbiliste tüvede puhul on nominatiivivoraild samaku

julised genitiivivormidega. Ük6 olulisi foneetillsi muutusi 

on ülipikkade keskk8rgete vokaalide kõrgenemine, uis on V8ru 

murdele üldiselt omanei » °>§ (Kettunen 1962: 

138). mgtsS t$ (P-403), hirmu» t§ pulmš у (М-Р-!, 

eül< 80 (M.M) . 

Kahesilbiliste astmevahelduseta tüvede puhul on üldine 

singulari genitiiviga samakujuline vormt niBa 'nibu' (F-391), 

r̂ hä (F-402), .1üv£ 'rukkijahust ja veest või piimast valmis

tatud hapendatud jook' (F-392), hlmž (P-403), mgZü 'pesu* 

(P-399), tülü (M.R.), pln'i (M.M.). 
Analoogiliselt kahesilbiliste ne-s8nadega kiiänduvad ke-

ne-. line- ja lane-llitelised s3nad. kene-liite esinemissa

gedus on F81va murrakus suurem kui kirjakeeles. Sagedased on 

deminutiivse aufiksiga sõnad: ti?Zikkgn§ agnnikknš 'väike 
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oinas' (M.P.), kuhvrjkkyij 'rlidekirat' (P-393), aettožkjn̂  

(М.Ы.), ЪаЛ)kleine 1rändkaupmeea' (Bos, KKI SK; 37). 

Sageli esineb kene-llltellatea aSnadea gemlnaatkluaii-

11 aaeael meediakluaill, nSlemaid kujusid vSidakae tarvita-

da ka paralleelseltt kaiBrjGjne (P-397), tumjDaGjnj 'rumala-

kene' (P-405), ahtakkene ~ ahtaGjne 'kitsas, Täike1 (M.R.). 

Produktiivsed liited on reel -line Ja -lane» kgAraline 

•korralik' (F-405), prunD̂ linj ,kroogitud, (F-405), koZlla-

nj (F-392). 

Analoogiliselt kahesilbiliste ne-sSnadega käänduvad tei

sedki kahesilbilise, ne-ga lSppeva sufiksiga tuletised* ožl-

mäne 'pealmine' (U.R.), jõniickanj 'jooneline' (F-399), eifa.-
m ä n e  '  esi m e n e '  ( F - 3 9 1 )  •  ~ ~ ~  

Belneva rühmaga käändub sarnaselt ka rida pikemaid us~ 
üa-aufiksiga s8nu: kohgttui 'leivajuur; segatud ja kerkime 
pandud tainas' (M.M.), pfirüž 1pudrunui' (M.R.), kära PäZüt-
tüä kaerajahuet piimaga keedetud puder' (F-398). 

Ulatusliku ja mitmeilmelise esinemusega rühma moodus

tavad kahesilbilised astmevahelduslikud ja nendega sarna

selt käänduvad tüved. 

ader-tüüpj sõnade ajaloolises kujunemisea oleks teata

vasti reeglipärane konsonantühendiga ldppev nominatiivivorB, 

nagu seda P81va murrakus on tulnudki eelles atR ( < * atra) 

(Kan M 89,14;49). Tänapäeval üldtarvitatavad on aga viima

sest edasi arenenud švaalised vormid; puDJr (P-397), peD|r 

(M.M.), kaBgl 'nöör' (P-405), kuB|l (M.R.), sgG$l 's8el' (P-

405), ngG$l 'n8el' (F-404), vaGJl 'ussikene' (M.R.), naGjl 

'nael' (F-404). Švaa esineb ulatuslikumalt kui kirjakeeles 

mBnedes kahesilbilistes vältevahelduslikes tüvedes: raZjv 

•rasv* (F-405), kežfev 'oder' (F-404), keh|n (Teol, M89, 9; 

48) ~ kehJJ (F-391), vihžm (Taol,M89,9;48j ̂  vižm (M.P.). 

Varasema yr- ja уй-ühendiga tüvedes on spirant voka-

liseerunud, moodustades eelneva vokaaliga koos pika vokaali: 

к& 'kaer' (F-393), ngr 'naer* (F-392), kfil 'kael' (F-403). 

SSnades 1а(за 'lai' (F.405) .1a varfž ~ vaQ.1& Гgen. vajä/'puu-

kiil, vara1 (M.R«) on lähtutud varasemast kujust *>akja 

(Kettunen 1962:87)» Mitmel keelejuhil v8is aga täheldada 

kirjakeelega kokkulangevat vormi lai ( <*laj<ja) (F-395). 
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PSlva murrakus, nagu ldunaeesti murdele üldiselt, on 

keskkõrged vokaalid ülipikas väitee kõrgenenud (vt. lk. 2). 
Vastavad kõrgenenud vokaalidega kahesilbiliste pikavälte-

liste tüvede nominatiivi vomid esinevad vaadeldava piirkon

na kSikide keelejuhtide kSnes: еф! 'meel' (P-393), s|p (F-

395), palleByj 'vaipseellk' (F-4021), кур /gen. kÕBaJ 'koo-

baa*kelder' (M.S.), käppž̂ â r 1 aama emand' (F-3915), kyY 'koot' 

(F-404), n§r (F-404). 

Kahesilbiliste astmevahelduslike tüvedega narnaste s8-

sade rühm tuleb lugeda ka vormid 1ваГ£т /gen. imali-rij 

'email' (F-405\ palieaBŽ«n (F-392) Ja astmevaheldusliku ik-

•uf iksiga s8nadt vähki ii 'väikene' (F-403), kaniirik 'kanar

bik' (F-4022). 

Kolmesllbiliste ja analoogiliselt käänduvate kahesil

biliste tüvede puhul on sagedane genitiiviga uamakujuline 

singulari nominatiiv: iloZa (M.H), tŽŽLl 'tiiscil' (F-404), 

tühtsä 'tähtis' (F-403), tsuiru 'suhkur' (F-392), i§vli 

•röövel' (M.R.), pMl 'püülijahu' (F-399), viibZe 'vintske' 

(F-399), kulsll 'koonal' (F-4022), akna (F-401), 

Seni til viga kokkulangev nominatiiv esineb ica tu-adj ak

tiivides (varem ttoin-lSpullsed). kus lühikesi» gemlnaadi 

asemel on Älva murrakus meediat axm£Du (leol, 11 89, 3,49), 

aliPu 'vilets, vaene, väheväärtusllk (F-391), 11833» 'näotu' 

(F-399). Selle kSrval eelnevad paralleelvormidena gealnaa-

dilised vormid gnnjttu (M.R.), inn̂ ttu ~ innifDu (Roe, M 91, 

47$ 49). " " ~ 

lomlnatiivivormld on homonüümsed genltiivivomidega ka 

eda-adJektiividest kâ Ge (<*kankgo&) (Teol, M »9, 9; 49), 

nilBj 'libe* (F-391), värsid (F-402.,). Esimese ja teiee si> 

bi piiril on Üksikkonsonant kSne all olevas tüübis geiainee-

runud: pUib»& ( <*pime<$b (Teol, * 89, 20; 49), lippj 'le-

helis' (F-403), sakki 'paks (toidu kohta)' (F-392), lakk| 

(F-404). 

Lühike geminaat esineb ka järgmistes kolmnsilbilietes 

tüvedes: aakkuž 'magus' (F-398), siikkuž 'sügis' (F-398), 

puttei (F-399), elläi 'loom, elajas' (F-403), varrev 'puna

ne' (F-405), Valkkuri 'pada' (F-405), vettei (F-395), küppär 

(F-393). 
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Paljudes sõnades, aia kirjakeeles lõpevad s-liitega, 

on murdeomased kujud järgmised: kutak 'kutsikas' (Teol, M 

89, 15s 49), kaik 'kasukas' (P-392), herl^G (P-392), palohk 

'palukas , pohl' (M.P.), lu?tiž (M.R.). ^ 

s-liide esineb sõnades sgänikkad 'väike oinas' (M.P.), 

solGnaž 'solge' (U.M.), prüniEkag 'pruun' (P-405), halllŽ-

kaž 'hall' (P-405). 

Algselt k-lõpulistes sõnades on tänapäeval larüngaal-

klusiil: ahne7(P-405).häije7'heie' (M.R.). Varasem h on sõ

na lõpus säilinud või selles positsioonis tuleb esile la-

rüngaalklusii1, nagu hameh 'hame, särk' (#-397) hamg 7 (P-

392), pereh (P-399), h5n/(P-398). 

Singulari genitiiv. 

Singulari genitiivi varasem lõpp oli -*-n. Eesti Kee

les hakkas genitiivi ̂ n kaduma juba 13. sajandil ja täna

päeva keeles, välja arvatud erandjuhud, aeda ei esine (Kask 

1972:111). Nähtavasti kadus ̂ n lõunaeesti murdealal varem 

kui põhjaeesti murretes. Seepärast ei tule 17. sajandi lõu

naeesti keelemälestistes enam esile n-liai genitiivivorme 

(Rätsep 1977:37). 

Põlva murraku genitiivi esinemus langeb paljudel juh

tudel kokku teiste eesti murdealade ja ka kirjakeele tavalt. 

Genitiivis esineb ainsuses alati vokaaltüvi. Sealjuures tu

leb ainsuses mõningates tüüpides ette nominatiivi- ja geni

tiivi vormide kokkulangemist. Reas sõnatüüpides on mitmesu

guste häälikumuutuste tõttu välja kujunenud nende käände

vormide flektiivset laadi sekundaarne eristus (Rätsep 1977: 

35). 

Ühesilbiliste ja analoogiliselt käänduvate tüvede pu

hul on singulari genitiiv samakujuline nominatiiviga: m8 

inemine (F-398), jyu suG4 (F-402,,), hoi vokki' 'süstikupoo-

lide tegemise vokid' (F-402.,). 

Mii nagu nominatiivis, on ka genitiivie keskkõrged vo

kaalid kolmandas vältes kõrgenenud: läBi sü (M.M.), vü alä 

(F-402.,). — — 

Kahesilbilistest astmevahelduseta ja analoogiliselt 

käänduvatest tüvedest esineb samuti nominatiiviga samakuju-

lisi vorme:muna seir (F-403), imä käedt (M 89, 40; 49). eZä 

näkko (M.R.), üüBre kihä (F-402., ), veZÕ vereh 'võsa ääres' 
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(*-393), mord pSle (F-391)• Teatavates aSnadea од üldistu

nud tugev aatei ^auGü rik ärä? 'aoo rikub ära' (F-405), d1D<3 

афске 'peo aSöke' (F-405), faaü kuBd Bäl (U.R.). 

nominatiivist erineva tüvekujuga on e-tüvelleed esma

vältelised aSnad verž eeh (M.R.), U16 lttvž (F-391), kahe

silbilised ne-ažnad tgZi la£ae (M.P.) ja nendega analoogi -

liaelt käänduvad kahesilbilise, ne-l8pullse sufiksiga s8-

nedt kgrraliZe 'korraliku' (F-405), pefaiZe 'pekemiee' (F-

391)» lifutkeZe häilmu7'lillekese õied* (M.H.), hartakkjZj 

'rändkaupmehe• (Boa, KKI SK; 37). 

Kaheailbiliatea astmevahelduslikes ja samal viiail kSün-

duvatea tüvedes tuleb eeile mitmesuguseid tüvemuutusi. Heal 

juhtudel v8ib täheldada klusiili nSrga vaete kadu (̂ f*̂ )« 

[лот. aleJ I дв ( < *aika : aiven) (>-395), rüä alj' 'rukki 

Bled' (F-395), ru euGÄ (F-4022), 'higi' (M.P.), havi Bä-

le 'hao peale* T1'-404), ou.1i ( < *poî an) 'poja' (M.P.). 

Pika vokaali v8i diftongiga aSnades, kua ees oli u, 

on vaatavast ühendist * û . kujunenud vv s havrd ( <*hau-

jjln) lihhä 'havi liha' (F-392), tauvvž 'pastla' (Ж.Н.). 

Spirandi Ja ^-spirandi ühendist on vii*aiae koopo-

nent kadunud (1 г , а <*ву, h <>Äp s jala 
( <#Jal^en) kudDZ 'Jalakand^"(M.H.), Ala 'aelja* (F-398), 

härä (<#härj4in), rgZa ( < * ristan) plmäGä (F-391), me£i 

fno*. egäkj 'pesu' (F-395),nahi (<*nahvan) (F-4022), mghi 

fno*. eghkj 'leivaküna' (F-408). 

Dentaalkluaiili apirandiline vaste on enamaiati kadunud 

( ф <*<f I $ pile aei ( <( ""aedan) 'peale sõja' (F-399), £a 

•paja' (F-392), eg 'aaja' (U.R.), muA seh 'muda iieea' (U.R.), 

kuA 'suveköögi' (Boa, KKI SK; 37). 

MSningatea aalleaae tüüpi kuuluvates laena8nades on ge

nitiivis klusiil püainud ja tüvi oaaleb vältevahulduaee, esi

nedes nSrgaa aatmeai praDi [пол. prÄI; J 'prae' (F-399), põp'i 

•poe' (F-395). 

Pika vokaali v8i diftongiga aSnadea, kua of eea oli u, 

on kujunenud v-geminaadilised vormid (vv < <JW) i lavva Bäle 

( < * laudan) 'laua peale' (F-403), ravvž (F-4022), uvy| (F-

397), havvž (Vkl, KKI SK; 22-23). 

Liikvida ja dentaalkluaiili apirandiliaeat vasteat on 

kujunenud geminaat (nn <*acf. 11 lc/T rr <* nf): ririnÄ 
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( < * rindan) 'rinna' (M.P.), hganž ai 'saba all' (F-403), 

mulla ( <"* muldan) alŽ (M.R.), orr^Bäle ( < * ordgn) (F-404). 

labiaalklusiili epirandiline vaate on kadunud (<£ <^Ö: 

ud (<*iy&n) (F-398), ei j. ole^häü räZu 'ei ole häbi raaeu' 

TB.R.) või tuleb esile i-na (v <*^): häva (^'h^žan) p$ 

(M.M.), slvu ai 'tiiva all' (M.R.), levä (7-397). 

SilbilÕpulise klusiili ja liikvida ühendiga sõnade ge-

nitiivivormides on tavalised lõunaeestilisel klusiiliga ku

jud sgGlä pai 'sõela peal' (P-392), ngGlä 'nõela' (M.R.), 

kaBIa otsab 'nööri otsas' (F-403), naGla pa"' 'naelapead' (F-

403). 

Lõunaeesti murretee on võrdlemisi laialt tuntud J,-i ka

du konsonandi järel nõrgas astmes (Kettunen 1962:115). See 

nähtus on omane ka Põlva murrakule. Konsonant neis vormides 

on enamasti palataliseeritud: ki^ä 'kirja' (P-400), najlä ala 

'naljamees' (M.R.), a2fe (M.R.), kai** (P-405). 

Reas kahesilbild.se tüvega noomenite nominatiivis pika 

vokaali, diftongi või helilise konsonandi järel esinev afri-

kaat ts vaheldub genitiivis DZ-ga, näit. [пол. suiteJ(S.R.): 

sulDZu 'suitsu' (P-403), [nom. kinisJ(S.R.) : kinDZo 'kint

su' (P-388), /"nom. lgisj: lgDZa 'lõõts' (M.M.). Ilma vahel

duseta on DZ järgmistes sõnades: [noa. IcvUjz/: küDZe 'küüne' 

(M.R.),/"nom. kuztDzJ(P-403) s kunDZa 'kanna' (M.R.), /nom. 

kaüDzJ(S.R.) : kanDZu '(leiva)kontsu' (Kiuma v., H 111,28; 30). 

Nõrk klusiil esineb genitiivivormides: päfG (F-

397), klgmBi sußpi (M.R.), ЬгМ 'v88' (P-403), laDj 'laa

da' (M.P.), lelGo 'lehtri' (M.R.). 

Kahesilbiliste astmevahelduslike noomenite singulari ge

nitiivis esineb nõrga astme vormidele vastavalt lühike gemi-

naat: leppä (F-405), lellä (P-398), ufli 'rumala, lolli' (F-

403), kunnž 'konna' (M.P.). 

Kahesilbiliste astmevahelduslike tüvedega samaselt kääo-

dub rida ik-tuletisi. Kaasrõhulise silbi Järel on lk- lõpu

listes noomenites geminaadi nõrk aste singulari genitiivis 

nõrgenenud meediaklusiiliks: važliGu 'vaheliku; kanga lõime-

vahe' (P-4022), kanarlGu 'keinarbiku' (F-402.,), ümäriGu (F-

398), hämäriGu (P-395), kukllGu 'kukli' (Kiuma v., H 111, 30; 
30). 

Kontraheerumata kolmesilbiliste ja nendega sarnaselt 

käänduvate tüvede puhul esineb ainsuse genitiivi- ja nomina-
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tüvivormide kokkulangemist: /"nom. ildZe latagkkjmgj: ilžZa 

(U.R.),/nom. akna/: akna (F-400), kutsil 'koonlei' (F-400), 

paltto relvad (F-402), tsukru d.K.'). lad.io haüD 'labida 

vars' (F-393)« 

Järgarvude genitiivis on põhjaeesti murrete» ja kirja

keeles tuntud -nDa asemel -Da; kolmaDa (F-401).vlleDä (Kiu

ma, H 111, 51; 30). 

ks-noomeneia on PSlva murrakus ks assimileerunud sa-ks. 

selle asemel v3ib esineda ka Z : kätis ee 'käise' (Teol, M 89, 

19; 49), jusse s?D 'juuksesiid' (F-405), kottusst? ~ kottuZe 

'koha* (Ad, KKI SK; 37), kalmuZe 'kailu' (F-404), 11пля7.й 
(F-379). 

Reas kolmeeilbilistes ne-noomenites esineb Täheldus ne: 

DZe: /пои, linänej: linäDZe (F-391), lavvoDZe pg:?manDu lauli

se p3randa' (F-397), siniDZe (F-402.,). 

Kolmeeilbiliete ja analoogiliselt käänduvate tüvede pu

hul on singulari genitiivis teise ja kolmanda silbi piiril 

lühike geminaat paljudel juhtudel lühenenud mesdiaklusii-

lika: kerigu mant 'kiriku juurest' (F-397), talDreGu pai 

(F-397), am|Di (F-402.,), leZiGe 'leesika' (F-402,), komdDi 

•kummuti' (F-397), minžDi pält (F-392). Vähem esineb gemi-

naadilisi vorme: nüasi&ku 'lüpsiku' (F-392), kerikku (F-392). 

eda-adjektiividee on teise ja kolmanda silbi piirilt 

kadunud varasem dentaalspirant ja vokaalide kontraktsiooni 

järel tekkinud lühike geminaat: [nom. makkšj: makk* (<*ma-

kedan) 'mageda' (M.R.), piimme 'pimeda' (M.P.), lipp§ 'lehe

lise* (F-4021). 

Pikk geminaat esineb h-lSpuliste kontraheerunud noome

nite genitiivis:/"nom. hamfhj : hariimg 'särgi' (F-399), Pef-

re 'pere' (F-392), lAma 'ime' (Ad, KKI SK; 37). 

Singulari partitiiv. 

Partitiivi lõppudeks hilises läänemeresoome algkeeles 

olid -tä -dä. Vastav klusiiliga kuju on andnud tänapäevaks 

variandid -t, -D ja -Da, apirandiline c&-fornwint aga vo

kaaliga lSppevad parti tüvivormid (Hakulinen 1968:87). 

P81va murrakus on singulari partitiivi esiiieaus kuju-
/ 

nenud järgmiseks. 
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1. -Da <*-t&. 

Da-13pp 011 vSinud kujuneda ainult lühikese vokaaliga реагЗ-

huliae silbi järel ja tuleb esile vaid asesõnades: seDä 

(<*oetä) (M.R.), teDä (M.P.), toDž (M.R.), miDa (P-391). 

2. -D <4ä. 

Niisugune muutus toimus häälikuseaduslikult pearShuliae sil

bi pika vokaali ja diftongi järel. Seega kohtame _D-18ppu Ühe

silbilistes ja analoogiliselt käänduvates tüvedes: haina aaD 

( <"mäta) (M.M), häD jahhü (P-3'99), §D 'ööd' (P-395), ns^D 

•nõud' (U.R.), kantseleiD (U.R.). 

Häälikuseaduslikud D-partitiivi vormid esinevad ka kon-

soneuat tüvede helilise konsonandi järel kolmesilbilist es ja 

nendega sarnaselt käänduvates tüvedes. Partitiivi 18pp liitub 

siin vahetult liikvidale v3i nasaalile: aZ^nD ( < *"asgnta) 

'aset' (U.R.), auänD 'südant' (И.Р.). happunD plmä 'haput pii

ma' (P-392), sammglD (F-391), uhm^rD 'uhmrit' (P-403). Sama

suguseid D-lisi vorme esineb ka kihelkonna teistest piirkon

dadest pärinevate varasemate materjalide hulgas: tüttarD (Klu-

ma v., H 111, 25; 30). Nii käesoleva töö autori kogutud kui 

varasema ainestiku seas leidub aga ka .t-lisi partitiivi vor

me: tüttart (F-402.,), karttolt (P-403), laDent 'ladet' (P-

404), happunt 'haput' (Eos, KKI SK; 37). 

3. -t<*tä. 

Singulari partitiivi ^-13pp on häälikuajaloo seisukohalt re

gulaarne konsonanttüvelistes sSnades helitu konsonandi järel. 

Häälikuseadusliku _t-partitiivi kohta leidub näiteid kahesil-

bilistest astmevahelduslikest konsonanttüvedest: mist (<*mes-

tä) (M.R.), riht 'rehte' (F-404), väist 'nuga' (F—405), kcfšt 
1 kaant' (M.R.). 

Singulari partitiiv on jt-lSpuline ka keel-tüüpi . sõna

des. Häälikuseaduslikult ootaks neis D-lisi vorme (* keltä> 

kelD), üldisem on aga kilt (F-403), kurt' (F-392), tult (F-

388), vlrt 'äärt' (Kiuma v., H 111, 21; 30). 

^-lõpulist partitiivi esineb veel astmevahelduseta ka

hesilbilistes teisevältelistes s3nades: kiZlat 'kaerakilet' 
(F-405), provvat (F-407). 

Hääliku seaduslik Jt—1 Spul in e partitiiv on ainuesinemus-

lik ne- ja s-s3nades, nagu karraliat 'korralikku' (F-405)> 
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koZilaat (M.R.), kiräliat "kirjut1 (P-405), tervtieit (F-398>, 

kohettust 'leivajuurt; segatud ja kerkima pandud tainast' 

(M.R.), lMkktthtüat (F-397), helDüst (F-405), käust (M.R.). 

kene-lilteilste sõnade partitiivis on sel puhul ei-diftongid 

aäilinud, kuigi need nominatiivi- ja genitiivivormis puudu

vad; latsikkeist 'tütarlast' (M.M.), kamBrgGjist (F-379), pe-

nikkeiat (F-402.,), settokkeist (M.M.). 

Põlva murrakus esineb häälikuseaduslik ^-partitiiv veel 

kontraheerunud noomenite puhul: lammast ( < *lam/&tita) (Kan, 

M 89, 36; 49), rgivast (F-400), rostet (F-403). 

Kontraheerunud h-lõpulistes sõnades ei ole toimunud muu

tust ht > t_t rõhuta silbi järel ja seetõttu on Põl va murra

kus käibel ht-lised parti tüvivormid, näiteks perttht ( <"*pe-

rehtä) (F-395), murjht (F-395), hameht 'särki1 (M.P.). ht-li

sed on samuti varasemad näited kihelkonna teistest piirkon

dadest: herneht (Eos, KKI SK; 37), imeht (Ad, KKI SK; 37), 

hõneht (Маш, KKI SK; 62). 

Kolmesilbiliste ja nendega sarnaselt käänduvate kontra-

heerumata tüvede puhul on Põlva murrakus käibel _t-llsed ana

loogiavormid, kus -jt liitub vokaalile: korätnat (J'-408), ki

ri vät 'kirjut' (F-403), aknat (F-400), tähtsat (F-392), lei-

jerlt 'loori' (F-397), uBinat 'õuna' (M.P.), naDäMt (F-403), 

va etat 'vasikat' (F-391), rit'sikket (F-403). 

jt-liaed analoogiavormid esinevad ka eda-acjektiivide 

partitiivivormides: pümmet 'pimedat' (Tsol, M 89, 21; 49), 

•Iäamet ' jämedat' (F-405), kippjt 'kibedat' (F-391 j, lakkgt 

•lagedat' (M.R.). 

4. Käändelõpute partitiiv. 

Lõputa vokaaltüveline singulari partitiiv esineb eesti kee

les üldiselt ja ka Põlva murrakus häälikuajalöolinelt rõhuta 

silbi järel nii lühi- kui pikavältelistes kahesilbilistes ja 

nendega analoogiliselt käänduvates tüvedes. 

Vastavates esmavältelistes tüvedes on seoses spirandi 

kadumisega vokaalidevaheline üksikkonsonant gemineerunud: 

kalli ( < *"kalac/a) (F-405), linna (F-400), sukka 'nuga' (F-

402.,), (F-400), tslldta 'äiga' (F-391), rükkä 'rukist' 

(F-403), hättä (F-405), hellü 'häält' (F-388), nl.aaü (F-402p, 

ellõ (F-405), nimmž (F-391), jgkkg (M.R.), väkkž 'rasvainet' 

(F-403). 
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Ka kahesilbilistes pikavälteliatee tüvedes on hääliku-

seadueliku lõputa partitiivi esinemus üldine» ikku 'nuttu' 

(P-405), kära 'kaera' (F-393), nekla 'nõela' (M.P.), vikla 

(U.R.), lštte 'laata' (P-405), шейки 'pesu' (P-403), sula 

•soola' (F-404). 

Singulari illatiiv 

Illatiiv on üks sisekohakäändeist. Selle varasemaks 13-

puks on olnud *-senZen. millest arenes läänemeresoome 

algkeeles *-hen ~ *-hen (Rätsep 1979:27). 

1. h-line illatiiv. 

h-lise illatiivi lõpud pärinevad varasemast illatiivil3pust 

»•-hen, mille vokaal e samastus hiljem lõpule eelneva vo

kaaliga, n aga kadus. Põlva murrakus esineb häälikuseadue-

lik illatiiv kõigepealt ühesilbilistes pika vokaaliga tüve

des. b-eelne pikk vokaal võib olla säilinud või lühenenud. 

Sel juhul, kui vokaal on lühenenud, võib täheldada illatiivi 

lõpus analoogilist larüngaalklusiili: maha ( <*mähen)~maha7 

(F-388), oppgva pahä (F-397) ~ perntti tand pähä7(F-393). ha

ha jalGa 'paremasse jalga' (M.R.), sjjhu 'sohu' (M.M.). 

1930. aastal kirjutatud töös "Kiuma valla konsonantism" 

esitab H. Kuslapuu mõningaid illatiivivorme ühesilbilistest 

tüvedest, kus on gemineerunud lõpu h. H. Kuslapuu arvates 

põhinevad need vormid kahesilbiliste esmavälteliste tüvede 

analoogial (Kuslapuu 1930:14), näiteks sühhu 'suhu' (Kiuma 

v., H III, 14; 30), mähha (Kiuma v., H III, 14j 30). Käes

olevas artiklis vaadeldava piirkonna keelejuhtide kõnes ana

loogilisi vorme esile ei tulnud. 

h-line illatiiv on üldine ka kolmesilbilistes ja ana

loogiliselt käänduvates kahesilbilistes tüvedes: meiZahg 

( <"moisi-ahen) (Kettunen 1962:100) 'mõisasse' (U.R.), tg#-

Duhe 'tõrde' (F-391), kuüslihe 'koonlasse' (F-402.,), uhmr^he 

'uhmrisse' (F-404), tsolohkahe 'süstikusse' (F-402.,), kerik-

kohe 'kirikusse' (F-399), süämehe 'südamesse' (U.R.), kel-

Gussjhe 'küüni' (F-402.,), pefrrehe 'peresse' (M.P.), petseiri-

he 'Petserisse' (F-405), kurmahe 'koormasse' (P-404), kolk-

mghe 'murtud linapeosse' (P-395), pümž^ehe tafrg 'pimedasse 

tarre' (M.P.), nlt'sehe 'niide' (F-399). 
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2. Oeelnateioonillne illatiiv. 

Kõnesolev illatiiv eelneb PSIva murrakus kahesilbilistes 

esmavältelistes tüvedes: гайра ( < <*"rapahan) (M.R.), nenne 

(Ж.Р.), pefteä (M.M,), tallo (P-392), pltto 'peolti' (P-398), 

laik^ (P-405), mäkke (F-397). 

3. Lõputa illatiiv. 

Lõputa ainauae illatiiv on häälikueeadualik ja etiineb Põlva 

murrakus kahesilbilistes astmevahelduslikes pikavälteliatee 

ja sarnaselt käänduvates tüvedes. Selline illatiiv on tek

kinud h kao tõttu ja on partitiivikujuline: .1alGtt ( <*jalkä 

< *jalkin <*jalkahan (Rätsep 1979:38)) (P-400), найпа 'sau

na' (P-403, kala 'kaela' (F-397), kära 'kaera* (M.P.), mgh-

ka 'leivakünasse' (M.M.), tttžftai 'tünni' (P-405), kjttu'kõh-

tu' (M.M.), kuitttl 'linanuutsu' (F-405), trul'll rulli* (F-

400), mulkku 'auku' (F-403), rgukku (F-404), häl].ü 'hälli' 

(P-399). 

Lõputa illatiivivormid esinevad samuti aetnevaheldus-

llkes ik-llitelistes sõnades: aGanikku 'aganate hoiuruumi' 

(M.R.), kuristikku (F-397), važlikku 'Tähelikku, lSimelÕn-

gade vahele' (F-402,,). 

4. De- ~ te-line illatiiv. 

Kahesilbilistes pikavältelistes js-tüvedes (keel--;üüp) oleks 

häälikueeadualik illatiivivorm lõputa, nagu meie (<*mile-

hen). P3lva murrakule, nagu reale teistelegi ees ;it« murdeala

dele, on siin omane lõpp -de. mia on kujunenud metanaliiüsi 

teel va?De ( <* verteilen) tüüpi illatiivikujust (Rätsep 1979: 

39), kus tüve D-line aines arvati illatiivilõpu osaks. Sel 

kombel tarvitatakse kõnesoleval murdealal: milDe (F-400), 

vJrDe 'äärde' (M.P.), sinDe 'seende' (M.R.)~ 

Analoogilisi De-illatiivi vorme leidub ka mõningates 

kahesilbilistes lühivältelistes sõnades, nagu mefrDe (Tsol, 

M 89, 15; 49), vefrDe (M.P.). 
Sama formandi te-list varianti võib kohata :ae- ja s-

sÕnades, olgu nad siis kahe-, kolme- või enamaailbiliasd: 

tgistg 'teise' (M.R.), vyriidte 'eeskotta' (F-395), laülat-

tuižte 'laulatusele' (F-392), vgitluiät^ (Ala, M 91, 31;49). 
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5. h + ta-line illatiiv. 

On tulnud esile vorme, kua illatiivi h-le liitub veel -te. 

nagu poiäk^ne lätfe ptiht| 'poisikene läks puu otsa' (M.S.), 

suite 'suhu* (F-403), kantsaleihte (M.P.). Vaatavaid illa-

tiivikujuaid leidub vaid Ühesilbilistest ja nendega analoo

giliselt käänduvatest tüvedeat. 

Põhjaeesti murretele ja kirjakeelele iseloomulik ase-

illatiiv Põlva murrakus puudub. 

Paralleelselt illatiivivonnidega tarvitatakse genitiiv-» 

sisse ühendeid, näiteks suhtj (F-403)~ sü sisse (F-400), 

ve^te (F-403) —' v£ sidse (H.R.). Näib, et kSige sagedamini 

kasutatakse tagasõnalist konstruktsiooni seal, kus süntee

tilise vormina esineb 18puta illatiiv, mis on partitiiviga 

samakujuline: plmä sidse (F-403), puDrä aižse (F-400). 

Mõnel puhul tehakse sel kombel tähenduslikku vahet, näi

teks poiälcgng läts pühte 'poisikene läks puu otsa' (H.H.), 

тбк jjm £u sidse kaivgt aäne ren 'ruuh on puu sisse kaevatud 

selline renn' (F-391). 

Mõnikord kasutatakse sisekohakäänet seal, kus kirje-

keeles on väliskohakääner ей lät'a jahti 'isa läks jahile' 

(M.P.), latti| 'laadale' (F-405). 

Singulari inessiiv. 

Lduna-Keeti murretes on käibel olnud kolm in eesli vil8-» 

pu varianti -h, -hH ja -n, mis k8ik tulevad esile ka P81va 

murrakus. Need lähtuvad läänemeresoome algkeele 18pu«t 

< *-Zna (Rätsep 1979:46). 

1.h-line inessiiv. 

h-lised ineasiivivormid on käesoleva artikli kirjutaja koge

tud ainestikus ülekaalus. Viimaseid leidub ühesilbiliste» ja 

analoogiliselt käänduvates tüvedes: mâ  (F-404), 'eooe* 

(M.M.), sÜÄ 'suus* (F-4022), t$i 'töös' (F-400), ngõh 'nflae* 

(F-391), kantsaleih (M.P.). 

Kahesilbilised astmevahelduseta ja sarnaselt käänduval 

tüved pakuvad järgmisi näiteid: küläh (M.P.), SM& kott<^ 
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•оиа kodus' (P-392),eloh (P-403), kippukkeZeh 'kibukeaes' 

(P-392). ~ ~ 

Kahesilbilistest astmevahelduslikest ja nendega sarna

selt käänduvatest tüvedest on tulnud esile rida näiteid, mis 

kõik on lõunaeesti murretele omaselt nõrgaaatmelised: pšž 

'pajas' (P-391), sgafi 'sõjas' (P-4022), säläh 'seljas' (P-

398), katt|ii paiGaH 'kahes paigas' (P-393), mÕDah 'moes' 

(P-397), nukkafi 'nurgas' (P-399), käi ah 'kaelas' (P-392), 

hällüit 'hällis' (P-399), .-larmarGih 'laadal' (P-405). 

Kolmesilbilised ja analoogiliselt käänduvad tüved on 

andnud järgmisi näiteid: vankrih (P-404), kelDreh (P-391), 

pulieliA (P-399), koHSteriii (P-397), kerikkuh (P-397), käüs-

seit 'käises' (U.R.), länmäh 'soojas' (M.R.), kofGgii 'kõrgel' 

(P-404), nopp^h 'nobedas' (K.P.). 

Lühivältelistes kontraheerunud »-tüvelistes noomenites 

on vokaalidevaheline konsonant tavaliselt gemineerunud, näi

teks peireh 'peres' (M.P.), haAaeh 'särgis' (M.M.), kuigi 

paralleelselt esineb ka üksikkonsonandiga vorme: pereh (P-

392), tar^h (P-392). 

2. 5-line iaeeeiiv. 

Kõikide käsitletud keelejuhtide kõnes leidub eelnevaga pa

ralleelselt ka üksikuid n-lisi in essiivivorme: talGon (P-

399), rlheh~rihžn 'rehes' (P-403X n-18puliet inessiivi tu

li esile ka varas «aa materjali hulgas: kõlin (Mooste v., КИ 

MT 35; 48), külan (Mooste v., KKI MT 35; 48).. Viimati too

dud näited on pärit kihelkonna põhjaosast. 1930. aastal koos

tatud töös "Kiuma valla konsonantism" väidab Herta Kusla

puu, et Põlva kihelkonna loodeservas esineb noorema gene

ratsiooni keeletarvituses inessiivi lõpuna -n ja esitab näi

teid: sun, pän. keran, külän. tar|n (Kuslapuu 1930:8). 

3. hB-lÕpuline ineeeiiv. 

Andmed hH-lÕpullse inessiivi esinemuse kohta Põlva murrakus 

pärinevad samuti H. Kuslapuu tööst. Viimases väidetakse, et 

inessiivi lõppu -hH esineb mitmesugustes sõnatüüpides, see

juures on see omane rohkem vanemale sugupõlvele (Kuslapuu 

1930:8). Näidetest tuuakse: tühg, käehlJ. kgvistikkuhS, ve

sist! irkiibW (Kuslapuu 1930:8). Käesoleva töö autori kogutud 

ainestikus M-lisi inessiivivorme esile ei tulnud. 
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Hagu illatiivi puhul, nii tarvitatakse ka inessiivi 

funktsiooni väljendamiseks Põlva murrakue tagasõnaliai kaaert-

ruktsloone: v£ eeh 'vee sees' (F-JiCteg)—v£ sSn (P-392), ri

al sl Zeh 'raami sees' (F-404), 1" sth ' perekonna see»' 

(F-397). 

Sisekohakääne esineb mõningatea sõnaühendites, kus põh

jaeesti murretes ja kirjakeeles on tavapärane väliskohti kar-

Geh üldväh 'kõrgel üleval' (F-404), kaüGgh mah 'kaugel maal' 

(M.H.). 
Varasema materjali hulgas leidus näide inessiivi kasu

tamise kohta instrumentaalses funktsioonis ...ma7 olj hoBjs-

t£ßalc
1_, kj.i ßiii pai Go h/ äflllA ja aPraA 'ma olen hobustega igal 

pool, (töötan) äkke ja adraga' (Kun, KKI SK; 49)» Esineb ka 

olukorras olemist osutav inessiivivorm: oi' mi^_,pyl sulaZ^k 

•oli meie pool sulaseks1  -405). Sellele on funktsioonilt li

gilähedased: mž ol'li latsch konDZa pul 'ma olin lapsena Kont

sa pool' (F-4021), nõreh 'noorena' (/-405). 

Singulari elatiiv. 

Elatiivi praegune 18pp -st on arenenud varasemast atfc-

lõpust lõpukao vahendusel, kui kadus sõnalõpuliae lahtise 

silbi vokaal (Kask 1972:151). 

Ühesilbilistest tüvedest leidub järgmisi näiteid: m£gt 

(<*mSete) (F-395), ei vetta sust 'ajas vahtu suuet' (F-405), 

tüät vaBad (F-405). 

Kahesilbilised ja nendega sarnaselt käänduvad tüved pa

kuvad järgmisi näiteid: talost tailo (F-402,), kära iahost 

•kaerajahust' (P-393), imäst (F-4022), kalast 'kaelaet' (F-

405), aožt 'ajest' (F-393), pžit 'pajast' (F-395), ussist 

väfle' 'uksest välja' (F-395), kufnust 'sõelast' (F-391). 

Kolmesilbiliatest ja nendega analoogiliselt käänduva

test tüvedest on näiteid, nagu ptlmž^eit 'pimedast' (Tsol, 11 

89, 20; 49), kutalist 'koonlast* (F-4022), kaSkast • keeru

kast 1 (F-392), pailaDZest 'takusest' (F-403), .lämmeet langgat 

'jämedast longest' (F-402.,), baiteast 'särgist' (M.H.), nea
rest (Tsol, H 89, 16; 48). 

Singulari elatiivi tähenduste edasiandmiseks tarvitatak

se ka tagasõnalisi konstruktsioone, mis on aga märgatavalt 

väiksema produktiivsusega kui elatiivivormid: v$ siZest~ vj 

4 
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seät (*.R.). Singulari elatiivi vormi on tarvitatud ka järg

mises näites: keä põlist tiät mil kätte sai 'kes poolelttetit 

mu kätte sai' (F-33777 

Singulari allatiiv. 

Allatiivi algupäraseks I3puks on olnud -*len. mis lää

nemeresoome algkeeles on muutunud *llen-ika (Räteep 1979:53). 

-*n kadus eesti keeles vastavas positsioonis oletatavasti 15« 

sajandil, ümbes samal ajal muutus rShuta silbi jerel gemi-

naat 11 1-iks. Hiljem lihtsustus 11-gealnaat murdeti Uksik-

konsonandiks ka pea- ja kaasrõhulise silbi järel (Rätsep 1979: 

54). 

Käesoleva töö koostaja poolt kogutud materjetli hulgas 

leidub lle-lisi allatiivivorme - nii nagu see oesti murre

tes ja kirjakeeles on valdav - ainult lühikese pearõhulise 

silbi järel asesõnades: raulig (F-391)« sulljg (M.J5.). 

Põlva murrakus esineb allatiivi käändelõpusi; kaks vari

anti -le ~1|, sõltuvalt tüve ees- v3i tagavokaal.ausest. 

Ühesilbilised tüved pakuvad siin näiteid: t;|le (F-4022), 

nedle pale (M.R.). 

Kahesilbilised ja analoogiliselt käänduvad tüved on and

nud vorme: eZäle ja imäio (P-393). vanäl^ pifiile (F-393), 

happattuZele 'hapendatud jahusegatisele1 (F-404)> kai'alj (F-

398), pyjale (F-403), mihdle minek (F-397), lisiale (F-403), 

läDale 'laadale' (F-405), UliGunnale (M.P.). 

Kolmesilbilised ja analoogiliselt käänduvad tüved paku

vad näiteid: jußkaie 'seelikule' (F-397), perknale 'porgan

dile' (M.R.), lippele 'lehelisele' (U.R.), talOole (F-391). 

1949. aastal Tsolgo külast kogutud materjalide hulgas 

leidub ka üks algselt kolmesilbiline sõna, kus on paralleel

selt esitatud kaks allatiivi lõppu: kiADalle, -le (Teol К 89, 

18; 49), lle-lõpulial allatiivivorme kaasrõhulise silbi jä

rel leidub aga varasemate üleskirjutuste hulgas kihelkonna 

teistest piirkondadest: veitluZelle (Ala, M 91| 4-5; *9)» qtf-

njttulle (Ros, M 91, 47; 49).Käesolevas töös vaatluse alla 
võetud piirkonnas ei ole kõne all olevates 'tüvedes tänapäe

val lle-vormi esile tulnud. 
Singulari allatiiviga paralleelselt kasutatakse tagasÕ-

naliai konstruktsioone rohkem kui eelnenud sisekohakäänete 
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puhul. Heist eriti produktiivne on genitiiv + pääle. Selles 

ühendis esineb tagaakna kas teises v3i kolmandas vältes: sü^ 

Bäle 'soo peale' (M.HU), morõ päle 'õue peale' (M.M.), õr

re pžle (F-403)~ orre^Bäle (F-404)• 

Väliskohakäänet sisekohakäände asemel kasutatakse m3-
mm 7 у 

nlngatest kohanimedest: elä läts räppinäle 'eile läks Rä-

pinasse' (M.P.), veröle kuli 'Võrru kooli' (M.R.). 

Singulari adessiiv. 

Adessiivi 13pp on tänapäeva eesti keeles Viimane 

on arenenud varasemast lõpust - * lna'. mis läänemeresoome alg

keeles muutus lõpuks -life'. Eesti keeles on vokaal vormi 13-

pust kadunud ja geminaat on muutunud üksikkonsonandiks (Rät

sep 1979:57). Põlva murrakus varieerub vastav käändel3pp ai

nult kvantiteedi poolest. Lühikese pearShulise silbi järel 

esineb asesSnades lauserShulises asendis 13pp -l;mul urama 

va^Ba^paištittanu (F-405). RShuta asendis ̂  lüheneb, näi

teks mul u-m haiv (M.R.). 

Läbitöötatud materjali hulgas on tulnud esile peamiselt 

lühikese 1-ga adessiivivorme, nagu ühesilbilistest tüvedest: 

vanäl kui (F-395), kahesilbilistest tüvedest; eZil ja imal 

(F-402., ), sei adl 's3ja ajal' (F-402,,), üttel päväl (P-405), 

kaBlžl 'nööril' (F-403), havvel (Vkl, KKI SK; 22-23). 

Kolmesilbilised ja analoogiliselt käänduvad tüved pa

kuvad näiteid: luitsal (F-397), pižDrel 'peenral' (U.R.), 

lärihaäl adl 'soojal ajal' (F-397), pefrrel (F-403). 

Real juhtudel esineb kirjakeele järgi ootuspärase ades-

siivivormi asemel instruktiivne adverb: süGüZe ta£>p^tti t'si-

Ga 'sügisel tapeti siga' (M.R.), hummoGu 'hommikul' (F-398), 

kevajä 'kevadel' (M.P.), pül^Bävä 'laupäeval' (F-395). 

Ka adessiivi funktsiooni väljendamiseks võidakse Põlva 

murrakus kasutada tagasõnalisi konstruktsioone, millest eri

ti produktiivne on genitiiv+pääl: piDd_Bäl (F-405), peZä pai 

(F-403), tal'PreGu pal (F-397). . 

Singulari ablatiiv. 

Ablatiivi 13pp -lt on kujunenud varasemast läänemere-

soomelisest lõpust -*lt'a (Rätsep 1979:57). PSlva murrakus, 

nagu kirjakeeles ja enamikus murretes, on ablatiivi lõpp -lt. 
Viimane esineb Põlva murrakus ainuf orraandina, sõltumata asen
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dist ja sõnatüve silpide arvust. Läbitöötatud Bieterjalide 

põhjal võib öelda, et ablatiiv on PSlva eurrakusi tika kõige 

väiksema produktiivsusega singulari käändeid. 

Vaatavaid vorme tuli eaile ühesilbilistest tüvedest, 

nagu mujalt .malt (F-401), tui' t^Lt (F-400), kaliesilbilis-

test ja euialoogiliselt käänduvatest tüvedest, nugu läDglt 

(F-391), oi' näolt kj.näkkene 'oli näolt kenakene' (M.P.), pe-

reQupnalt (F-407). 

Kolmesilbilist© ja sarnaselt käänduvate tüvede puhul 

leidub näiteid, nagu käüssel'l (Kan, M 89, 22j 49/, pefrrel't 

(Tsol, M 89, 16; 49), kažkalt 'kasukalt' (P-4082.'i perman-

Dult 'põrandalt' (F-400). 

Mõnikord kasutatakse ablatiivi tähenduse edasiandmi

seks tagasõnalisi konstruktsioone, millest kõige produktiiv

semad on genitiiv + pŽlt ja genitiiv + käešt: tui' merž palt 

(F-403), mi^käešt 'meie käest' (p-4022). 

Singulari translatiiv. 

Algupäraseks translatiivi lõpuks on - *Jcei (Hakulinen 

1968:88), eesti keeles on see lõpukao järel andnud lõpu -ks. 

Põlva murrakus, nagu paljudes lõunaeesti murrakutes ja ka 

läänemurdes, on translatiivis toimunud ka-i assimileerumine 

aa-~ 3-ks. Viimane esineb Põlva murrakus alnuformandina, sõl

tumata asendist ja sõnatüve silpide arvust. 

Läbitöötatud materjalide hulgast tuli translatiivivor-

me esile ühesilbilistes tüvedes, nagu tuä (P-400), vetta 

hää (M.R.), kahesilbilistes ja analoogiliselt käänduvates 

tüvedes, nagu eljlmäDZež söGiž (P-4021) tgZ^š keväjää 'tei-

seka kevadeks' (P-393), läts tappeluZež ja tüluš (F-397), pi-

Dd aoä 'peo ajaks' (P-391), kaZu^latsed 'kasulapseks' (F-

4021), hüDZi muataž 'süsimustaks'(F-405). 

Kolmesilbiliste ja nendega sarnaselt käänduvate tüvede 

puhul leidub näiteid, nagu mitmed šätas (P-395), kellataed 

(P-393), tütrekkuž 'naisteenijaka' (P-399), eDaGud 'Õhtuks' 

(P-395), keväjäi 'kevadeks' (P-395), likkeš 'märjaks' (F-

395), ai^Gei ja vifG^ä (P-395). 

Käändevormide kõrval kasutatakse translatiivi funktsi

oonis tagasõna Jaod, mle tuleb eaile konatruktaioonides na
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gu aeBl .laod (P-404), haSme jaod rgivast 'särgi jaoks riiet' 

(K.M.). 
Läbitöötatud materjalide p3h j ai v3ib öelda, et tranela-

tÜT on Põlva murrakus suhteliselt produktiivne kääne. 

Singulari tA-rni-infrt-Hv-

Terminatiivi algupärane 13pp on olnud -^nnlk. mis seo

ses *-k kaoga 13. sajandil andis I8pu -ni (ajani <ла1|ивпп1к) 

(Kettunen 1962:50). 

PSlva murrakus esineb käändelSpuna -ni. kus larüngaal-

klusiil on varasema -k järglane. Siiski larüngaalklusiili vSi 

selle lauaefoneetilist liitumist järgneva konsonandiga ei 

kuule alati seal, kus seda vdiks oodata. 

ni-formandiga terminatiivivorme tuli esile ühesilbilis

test tüvedest, nagu min'l? (Tsol, M 89, 9; 49), sõdi maril;'gtta-

ni, selle ajani' (M.K.), kahesilbilistest tüvedest, na^u 

ngni7(P-405) ning kolaesllbilistest tüvedest: ptime^eni (Tsol, 

M 89, 20; 49), ре*геп1? (Tsol, M 89, 16; 49). 

Selle kõrvel esineb aga ka ni-lisi terminatiivivorme: 

sinl mänl 'siiani, selle ajani' (P-4022), teZšnl titani (P-

395), la4ni täüZ (P-405). 

PSlva murrakus on terminatiiv väheproduktiivne kääne. 

Singulari abessiiv. 

Abessiiv kujunes läänemeresoome algkeeles ja seal oli 

tema lõpuks ->ttak ~ttäk. Põlva murrakus on abessiivilõppu-

deks -ttfä' , -ife'*? -lüä ?̂! viimases on j.-element pärit välis-

kohakäänetest. Varasema -k järglasena võib murrakus esineda 

larUngaalklusiil, mille esinemus sõltub lausefoneetilistest 

tingimustest. 

, ,.W 
1. ttg -line abessiiv. 

{lt 
Tänapäeval kõige tavalisem abessiivilÕpp on -ttfa' , nagu ühe

silbilistes tüvedes: ilma matta (F-404), oT tüttä'' (M.R.), 
у О) — 

kahesilbilistes tüvedes: aDratta (Kan, M 89, 14; 49), li-

hatta ja raZvatta (F-404). 

(?) 

2. tiä -line abessiiv. 

Käesoleva artikli koostaja poolt kogutud materjalide hulgas 

leidus vastavaid abessiivivorme 'ainult kolmesilbiliste ja 
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analoogiliselt käänduvate tüvede puhul: lima kiäDaDa?(M.R.), 

ilma hoB^ZjDa? (M.R.), tütreDä (F-406). 

3.1Dk' -line abessiiv. 

lXrt/^-liai abeaaiivivorme tuli eaile vaid M. Plado keeletar

vituses: mžlBa'' (Teol, M 89, 8; 49), vinalDa (P-4C5), ptimž.. 

elDa? (Taol, M 89, 20; 49), viZakkuZelDa (P-405). 

Vaatlusaluses materjalis esines abessiivivoire suhteli

selt harva. 

Singulari komitatiiv. 

Komitatiivi lõpp -Ga on tekkinud poatpoaitsloonist*kan-

вдк (Kask 1972:89), Ga-komitatiiv kujunea eesti murretes lõp-

likult välja 17. sajandil. L8una-Eesti murdealal toimus ko

mitatiivi kujunemine tõenäoliselt varem. Sellele osutavad 

lõunaeesti kirjakeele tekstid, kus ga-18ppu kohtab juba XVI 

sajandi lõpul (Rätsep 1979:79). Põlva murrakus võib komita

tiivi Ga-le järgneda ka larüngaalklusiil, mida kõrv auudab 

tabada suurema pausi eel või sõna erilise rõhutamise korral. 

Vastava larüngaalklusiili positsioonis võib esineda ka järg

neva sõna algusklusiilist kujunenud geminaadi algusosa. 

1949. aastal kirja pandud vaatlusaluse piirkonna mater

jalides esineb larüngaalklusiil vägagi järjekindlalt. Tekib 

kahtlus, et selle ülesmärkimisega on liialdatud. 

Singulari komitatiiv on Põlva murrakus suhteliselt pro

duktiivne kääne. Läbitöötatud materjalide hulgast tuli komi-

tatiivivorme esile ühesilbilistest tüvedest, nagu fflfiGa'* (TsaL, 

M 89, 8; 49), tüGa (P-395), kahesilbilisteat- ja sarnaselt 
käänduvatest tüvedest, nagu jumäla senaGa' (F-392), ima eZä-

Ga (M.R.), rohellZeGa (M.P.), karžGa7 (P-398). pImäGap puSrž 

(P-399), kot'tlGaa_ säläh (P-395), tanarlkkaGe 'kanarbikuga' 

(P-4022). 

Kolaeailbiliateat ja nendega analoogiliselt käänduva

test tüvedeat leidub näiteid, nagu luiDZaGa; 'lusikaga' (P-

391), vaioe ja ainitseGa7 (P-395), tsolohkaGa 'kanga süstiku

ga' (P-4021), pefrreGa (P-393). 

Kokkuvõtteks võiks öelda, et Põlva murrakus on tulnud 

esile kolmeteistkümne käände vorme. Essiivi Põlva murrakus ei 

esine. 

Singulari nominatiivis ja genitiivis esinevad paljud sõ

natüved kohalikul häälikulisel viisil. Sealhulgas on säili
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nud vanu Irujuaid (pereb s pefre. hameh $ haüme, higi : h£, 

hSBÜ : häü), aga ka omap&raeeid arenguid (kehžn : kehna, sg-

061 s sgGla). 

Singulari partitiivis tuleb esile D _t-llst partitii

vi, sealhulgas vanu vorme (imehi. herneht) ja lõputa kuju

sid, millest lühivältellstes tüvedes on toimunud geminatsi-

ocn (jalGa, heilü. rtikkä). 

Singulari illatiivis on tüüpilised he-lSpuga vormid 

(maha, nl£aehe 'niide', süämehe) ja lõputa kujud (sfl!mä. kal

la 'kaela'), haruldased on h + te-lised kujud (suhtg). 

Inessiivis on valdavad h-lised vormid (umaA kojltoh 'oaas 

kodus', r.annah 'rinnas'), kuid varasemates materjalides lei

dub ka hH-lisi vorme (käehB, syhN). Kaasajal on hakanud le

vima n-Ilsed vormid (ktil&n). 

ülejäänud singulari obliikvakäänete moodustamine tugi

neb singulari tüvele, kusjuures käändeformandi lõpul võib 

olla larüngaalklusiil (-st, -le, -1, -lt, -s, -ni 

-ttk^ se(ti). ------ — 
Selgub, et Põlva murrakus kasutatakse sisekohakäändeid 

mõnel juhul ulatuslikumalt kui kirjakeeles (lät's jahti 'läks 

jahile', kofG^h üleväh 'kõrgel üleval'). Sellele vastavalt 

on väliskohakäänete tarvitamine mõnevõrra väiksena sagedu

sega. Ka erinevad viimaste mõningad tarvitamisjuhud kirja

keele osadest (lät's verolj kyli 'läks Võrru kooli'). 

Kohakäänete asemel kasutatakse sageli konstruktsioone 

genitiiv + tagasõna (puDro slh. lavva päle). 

Võrreldes vaatluse alla võetud murdeala ainestikku PSl

va kihelkonna põhjapoolse osa materjalidega, näib, et kihel

konna lõunaosa vormid on arhailisemad. Selgub, et kirjakee

le mõju põliste murdekõnelejäte noomeni morfoloogiale on ole

mas, kuid ka veel 70-ndail aastail on valdav kohalik murde-

tava. 
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Käsikirjalised materjalid. 

KKI SK = Keele Ja Kirjanduse Instituudi eurdesektcri s8na-

vara üldkartoteek. 

II 89 = Kaarheit, 8.,  PSlva kihelkonna Leeri valla murde mor
foloogiline ülevaade. Tartu 1949. Käsikirja koopia TRÜ 

eesti keele kateedris. 

M 91 - Kaarheit, 8., PSlva kihelkonna PSlva valla murde mor

foloogiline ülevaade. Tartu 1949. Käsikirja koopia TRÜ 

eesti keele kateedris. 

H 111; Kuslapuu 1930 - Kuelapuu, H., Kiuma valla konsonan-

tism. Tartu 1930. Käsikiri TRÜ eesti keele kateedris. 

Helilindistused. 

TRÜ eesti keele kateedri murdearhlivist. 

P-391 Plv Lauga k. 1978. Ida Kohv. Lindistaja S. Rammo. 

F-392 Plv Lauga k. 1978. Ida Kohv. Lindistaja S. Rammo. 

P-393 Plv Lauga k. 1978. Manni Mett. Lindistaja S. Rammo. 

P-395 Plv Lauga k. 1978. Manni Mett. Lindistaja S. Rammo. 
P-397 Plv Tsolgo k. 1978. Miili Plado. Lindistaja S.Rammo. 

F-398 Plv Kannu k. 1977. Helene JärvpSld. Lindistaja S. Ranmo. 

F-399 Plv Kannu k. 1977. Helene JärvpSld. Lindistada S.Rammo. 

F-400 Plv Kannu k. 1977. Htelene JärvpSld. Lindistaja S. Rammo. 

P-401 Plv Lauga k. 1978. Miili Mürk. Lindistaja S. Rammo. 
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F-402 Plv Lauga k. 1977. Manni Mett. Tsolgo k. 1977. Miili 

Plado. Lindistaja S. Rammo. 

F-403 Plv Lauga k. 1978. Manni Mett ja Ida Kohv. Lindista

ja S. Rammo. 

F-405 Plv Tsolgo k. 1978. Miili Plado. Lindistaja S. Ranmo. 

F-406 Plv Lauga k. 1978. Manni Mett. Lindistaja S. Rammo. 

F-407 Plv Tsolgo k. 1978. Miili Plado. Lindistaja S.Rerao. 

F-408 Plv Lauga k. 1978. Manni Mett. Lindistaja S. Rammo. 

Muid lühendeid 

Ad - Adlete küla Мал - Mammaste küla 

Ala - Alaküla M.M. » Manni Mett 

Bos = Boste küla M.P. - Miili Plado 

H.J. = Helene JärvpSld M.R. = Magda Rammo 

I.K. - Ida Kohv Pii - Pille küla 

Kan = Kannu küla Roa = Rosma küla 

Kran = Krantsi küla Teol = Tsolgo küla 

Кип = Kungsilla küla V. = vald 

Lau X Lauga küla Vkl = Viinakoalaane küla 

Lut = Lutsu küla VKoi = Vana-Koiola küla 

ИМЯ В ПЫЛЬВАСКОМ ГОВОРЕ 

(ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО) 

Сирье Раммо 

Р е з ю м е  

Цель данной статьи - дать обзор морфологии имен южной час

ти пыльваского говора, входящего в выруский диалект южно-эс

тонской диалектной группы. 

Материалом для данной работы послужила 17-часовая магни

тофонная запись, сделанная в 1977 и 1978-е годы. Относитель

но небольшое количество диалектологического материала полу

чено посредством устного опроса. 

В пыльваском говоре выявлено 13 падежей, в которых рас

сматривались , изменения в корнях, падежные окончания в одно-, 

двух- и трехсложных и аналогично с ними склоняющихся словах. 

Обработанный материал, в зависимости от частоты встречаемос
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ти падежных форм, дает неодинаковое количество данных о раз

личных падежах. 

Параллельно с синтетическими падежными формами: в ряду 

случаев использовались и конструкции существительное + пос

лелог. 

Морфология имен в южной части Пыльваского прихода свое

образна и подверглась незначительному влиянию литературного 

языка. Если сравнивать наш материал с материалом, собранным 

в этом регионе 30 лет назад, можно заметить некоторые сдвиги 

в употреблении некоторых морфологических фор« данного гово-
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EESTI KEKLE LIHTLAUSETE PÕHITÜÜBID KONTEHSIIVSE 

TÜPOLOOGIA VAATEKOHAST 

Hunо Rätsep 

Järgnevas püütakse selgitada eesti keele lihtlausete 

põhitüüpe, võttes arvesse S. Katsnelsoni (1973 ja G. Klimovi 

(1973, 1976, 1977) poolt arendatud kontensiivse tüpoloogia 

mõnesid seisukohti. Pidades silmas läänemeresoome ajaloolise 

süntaksi uurimise tulemusi, on tahetud anda tüUbistikule aja

loolist tausta. 

Kontensiivne tüpoloogia on keelte tüpoloogilise uurimi

se suund, mis vastandatuna keele pindstruktuuri fragnente 

iseloomustavale formaalsele tüpoloogiale, on orienteeritud 

keelevormide sisule (Klimov 1977, 3). Selle suuna esindajad 

on katsunud 'gÕnavara, süntaksi ja morfoloogia põhijoonte alu

sel selgitad^ terviklikke keeletüüpe ja tuvastada neid moti

veerivad spetsiaalsed süvastruktuurid. Nende arvates iseloo

mustavad keele tüüpi kõige sügavamalt leksikaalsed tunnused, 

kuid kõige rohkem on vanu tunnusjooni säilitanud morfoloogia. 

G. Klimov (1977, 290-292) on eraldanud esialgu viis kee-

letüüpi. Kõige vähem uuritud neutraalses keeletüübis puudub 

morfoloogia,võib-olla pole tema etalonis isegi niisugused põ

hilised sõnaliigid nagu noomen ja verb täielikult leksikali-

seeritud, süntaksit iseloomustab ühtne neutraalne lausetüüp. 

Neutraalse keeletüübi esindajad on Lääne-Aafrikas mände keel

konnas. Klassilistele keeltele on iseloomulikud järgmised 

tunnused: kõik substantiivid jagunevad mingiks hulgaks sisult 

määratud klassidesse (näiteks inimeste, loomade, taimede, pik

kade asjade, ümmarguste asjade jne. klassid), verbid jagune

vad situatsiooni- ja omadusverbideks, mis omakorda tingib ka

he lausekonstruktsiooni olemasolu; verbil on funktsioonilt 

difuussed klassi-isikutunnused, situatsiooniverbidel on mit-

tetegumoelise laadiga diateesid, käänamine puudub. Klassili

sed keeled esinevad Kesk-Aafrikas (eriti bantuiidsed kee

led) ja Aasias (nahhi-dagestani keeled, buruiaski keel). Ak

tiivsetes keeltes jagunevad substantiivid inimesi, loomi ja 

taimi märkivate aktiivsete substantiivide klassiks ja kõiki 

muid denotaate tähistavate inaktiivsete substantiivide klas

siks. Ka verbid jagunevad selle kohaselt tegevusi, liikumist, 
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muude eluliste funktsioonide toimumist märkivate aktiivsete 

verbide klaasike ja omadusi ning seisundeid edasiandvate sta-

tiivsete verbide klassiks. Aktiivsed verbid tingivad aktiiv

se lausekonstruktsiooni, statiivsed verbid inaktiivse lause

konstruktsioone kusjuures aktiivse klassi noomenist subjekt 

seondub aktiivsest verbist öeldisega ja inaktiivse klassi 

noomenist subjekt statiivsest verbist öeldisega. Lauseehitu

ses on vastandatud lähi- ja kaugsihitis, esimene esineb kooa 

aktiivse verbiga, teine statiivse verbiga. Morfoloogias on 

kaks isikulõppude sarja - aktiivne ja inaktiivne. Harvemini 

on vastandatud aktiivne ja inaktiivne põhikääne, esimene moo

dustab aktiivse lausetarindi subjekti, teine inaktiivse lau-

setarindi subjekti Ja teised nominaalsed lauseliikmed. Ak

tiivsetel verbidel on mitteteguooeline diatees, nie vastan

dab tsentrifugaalse ja mittetsentrifugaalse versiooni. On 

olemas posaessiivsuse morfoloogiline kategooria, mis eristab 

orgaanilise ja mitteorgaanilise omanduse vorme. Aktiivset tüü

pi keeled on levinud eriti Põhja- ja Lõuna-Ameerikas (na-de-

ne keeled, siuu keeled, maskoogi keeled, tupi-guaranii kee

led). 

Ergatiivse keeletüübi korral jagunevad substantiivid 

kõige rohkem subjektide ja objektide situatiivseteks klassi

deks, verbid aga alati transitiivsete ja intransitiivsete 

verbide klassiks. Lauseehituses on vastu seatud ergatiivne 

ja absoluutne konstruktsioon. Ergatiivse tarindi keskuseks 

on transitiivne verb, absoluutse tarindi keskuseks intransi

tiivne verb. Eristatakse otse- ja kaudsihitist. Morfoloogias 

on verbil ergatiivne ja absoluutne isikuafiksite aari, esi

mesega antakse edasi transitiivse verbi subjekt, teisega in

transitiivse verbi subjekt Ja transitiivse verbi objekt. Axia-

loogiline on ergatiivses keeletüübis kahe põhikäiinde - erga-

tiivi ja absoluutse käände opositsioon: ergatiivis on sub

jekt transitiivse verbi puhul, absoluutses käändas on subjekt 

intransitiivse verbi puhul ja objekt transitiivse verbi pu

hul. Verbidel puuduvad igasugused diateesid. 

Ergstiivsed keeled on näiteks baski keel, abhaasi-edõgee 

keeled, mitmed hiina-tiibeti keeled, paapua keeled, tšuktši-

kamtšatka keeled, eskimo-aleuudi keeled. 

Nominatiivseid keeli iseloomustavad järgmised olulised 

tunnused. Substantiivid ei jagune sisult tingitud klaasides

se (mõnikord rühmitatakse neid vormiliselt sootunnuste alu-
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sel). Verbid Jagunevad nagu ergatilvgetee keeltee intransi

tiivseteta ja transitiivseteks, kuid nominatiivsetes keeltee 

on transitiivsus-intraneitiiveus ainult varjatud kategooria, 

ais ei ilmne verbivormides enestes, vaid lausekonstrukteioo-

nis. nominatiivset lausetüpoloogiat iseloomustavad ühtse no

minatiivse konstruktsiooni variandid. Brietat&kae otsest Ja 

kaudset objekti. Verbil on ainult tiks subjektliiste isiku-

afikeite aari (kohati esinev objektiline konjugatsloon on 

liiane .ja ei kuulu keeletüübi etaloni). Soomeni morfoloogias 

funktsioneerib ainus subjektikääne (nominatiiv), nominatiiv

ses tüübia on olemas tegumoekategooria: aktiiv on vastanda

tud passiivile. Nominatiivsesse keeletüüp! kuuluvad indoeu-

roopa, semiidi-hamiidi, draviidi, uurali, türgi-tatari kee

led. 

Põhjalikumalt on uuritud viimasel ajal ergatiivset Ja 

aktiivset keeletüüp!, kuid nominatiivset tüüpi on seni min

gil põhjusel vähem silmas peetud, kuigi sellesse arvatakse 

kuuluvat enamikku Buroopa keeltest. Neutraalse ja klassili

se tüübiga on tegeldud veelgi vähem. 

Muidugi ei pea keel kindlasti esindama ainult üht tüüpi, 

selles võib leiduda elemente mõnest muustki keeletüübist.Kee

le tüüp muutub aja jooksul. 

Järgnevas käsitluses on kasutatud eesti lihtlausete põ

hitüüpide tuvastamisel kontensiivses keeletüpoloogias esile

tõstetud süntaktilisi tunnusjooni, mis moodustavad muidugi 

ainult osa keeletüübi iseloomustusest. 

Käesoleva kirjutuse autor on varem uurinud eesti keele 

lihtlausete tüüpe vormi seisukohalt. Selle tulemusena on tu

vastatud 1277 verbikeskset lausemalli Ja need on taandatud 

380 elementaarlausele (Rätsep 1978). Hüüd on lausetüübi mõis

te seatud teisiti, nii et see eraldab näiteks ka imperatii

vis või impersonaalis predikaati sisaldavaid lausemalle, s. o. 

lausetüüpe on eristatud nii verbi leksikaalse kui ka gramma

tilise tähenduse seisukohalt, sest just grammatilise tähen

duse aluselt eraldatud lausemallides ilmnevad eesti lause

ehituse mitmed olulised ja omapärased tunnusjooned, mis an

navad võimaluse võtta rohkem arvesse eesti keele süntaksi 

arenemise sõlmpunkte. 

Igale keeletüübile vastab just sellele omane lausetüpo-

loogia, milles on üks või mitu keskset lausekonstruktsiooni. 

Nii kõneldakse nominatiivsest, ergatiivsest, absoluutsest, 

aktiivsest, inaktiivseat jt. lausetüüpidest. 
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Eesti keele lihtlausete põhitüüpide kindlakstegemisel 

ongi lähtutud sellest, et .eesti keel on oma pShiehituselt no

minatiivne keel, nii nagu ka teised аооие-ugri keeled ja in-

doeuroopa keeled. See asjaolu ei välista sugugi, et nomina

tiivsete lausetüüpide kõrval on eesti keeles kasutusel ka muid 

lausekonstruktsioone, raie on kas eelneva seisundi reliktid 

või uudismallid. 

Tüüpide kirjeldamisel on kõigepealt silmas peetud aeda, 

et nominatiivse keele lausekonstruktsioonid esitavad enne

kõike tegevussubjekti ja tegevusobjekti suhet. Seepärast on 

lausemallides tähistatud lause grammatiline subjekt ja ob

jekt ja nende kääne. Öeldisverbi juures on märgitud aga ver

bi transitiivsus ja intransitiivse ja subjekti isikut osu

tava sufiksi olemasolu või puudumine. Muid lauseliikmeid ja 

nende vormi märgitakse lausemallides ainult vajaduse korral. 

Suurem osa eesti keele lihtlauseiat on nominatiivsed 

lausekonstruktsioonid, kus tegevussubjekti edastav grammati

line subjekt on nii transitiivsete kui ka intransitiivsete 

verbide korral markeerimata käändes (nominatiivis) ja tran

sitiivsete verbide tegevusobjekti edastav gramme.tiline ob

jekt on markeeritud käändes (genitiivis või pE.rtitiivis). 

Öeldiseks oleva transitiivse või intransitiivse verbi vormi 

juurde kuulub tavaliselt subjekti isikut osutav pöördelõpp. 

Pidades silmas nominatiivse lausetarindi neid olulisi 

süntaktilisi ja morfoloogilisi tunnusjooni võime ennekõike 

tuvastada eesti keeles kolm nominatiivset lausemtilli.* 

1) N+nom./a. V4 +st. 

Ma seisan. Me Istume. Uksed avanevad. 

See on intransitiivne nominatiivne lausetüüp, kuu intransi

tiivne finiitne verbivorm on subjekti isikut osutava lõpuga 

ja subjekt on nominatiivis. Seda põhikonstruktsiooni on ver

bist sõltuvalt võimalik või vajalik täiendada obligatoorsete 

ja fakultatiivsete laiendite abil. Nende laiendile funktsi

ooni ja vormi arvesse võttes, saame juba selle põhitüübi all

tüübid. Nii näiteks kuuluvad laused Ma sõltun temast (indi-

X Lausemallides kasutatakse järgmisi lühendeid: N - subs
tantiiv; V - verb; s. - subjekt; o. - objekt; nom. - nomina
tiiv; gen. - genitiiv; part. - partitiiv; ad. - adessiiv;st. 
- subjektile osutav pöördelõpp; i. - intransitiivne; tr. 
transitiivne; 0 - pöördelõpu puudumine. 
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rektne objekt). Ma.ia asetseb mäe oteas (lokaallaiend). Ma 

tulen aeda (intraiokaallaiend). Maga lahkus toast (ekat-

ralokaallalend) jne. esimese põhitüübi erinevatesse all

tüüpidesse. 

2) N+nom./s. Vtr +st. N+gen./o. 

Ma avan uksg. 

See on transitiivne totaalse objektiga nominatiivne lause

tüüp, kus transitiivse verbi finiitvormil on subjekti isi

kut näitav tunnus, subjekt on nominatiivis ja objekt geni

tiivis. Sellelegi põhikonstruktsioonile v3ib verbist sõltu

valt lisada muid laiendeid ja saada nõnda rohkesti alltüü-

pe. Näiteks kuuluvad eri alltüüpidesse laused Ma annan sul

le raamatu (kaudobjektiga). Ma saatsin po.ia kooli (intralo-

kaallaiendiga). Kivid hoiavad nööri põhjas (lokaallaiendiga). 

Tuul rebis rätiku tüdruku peast (ekstralokaallaiendiga). 

Nende kahe nominatiivsetele keeltele tüüpilise lauee-

malli kõrvale on ilmunud läänemeresoome keeltes veel kolmas 

pÕhimall. 

3) N+nom./s. Vtr +st. N+part./o. 

Ma armastan ööd. Sa avad ust. 

See on transitiivne partsiaalse objektiga nominatiivne lau

setüüp, kus transitiivse verbi finiitvormil on subjekti isi

kut näitav tunnus, subjekt on nominatiivis ja objekt parti

tiivis. Selgi tarindil on rohkesti alltüüpe, mis ilmnevad 

näiteks lauseis Ma informeerin sekretäri otsusest (kaudob

jektiga). Ma proovin kuube selga (intralokaallaiendiga). Ma 

kannan rätikut taskus (lokaallaiendiga). Uurlia яаЧ-Ьг!i^ 

toetust (ekstralokaallai endiga) jne. 

Läänemeresoome keeltes on arenenud kahe objektikäände 

genitiivi ja partitiivi vastandamine, millel on teataval 

määral paralleele ka balti ja slaavi keeltee. See tõi enda

ga kaasa transitiivsete verbide rühma jagunemise kaheks all-

rühmaks - nii genitiivset kui ka partitiivset objekti tin
givaks ja ainult partitiivset objekti tingivaks. Kuna varem 

oli genitiivne (akusatiivne) objekt võimalik kõigi 

transitiivsete verbide puhul, siis ahendas see inno

vatsioon genitiivse (akusatiivse) objekti kasutusala ja 

asetas sellele eristusele teisigi grammatilisi ülesandeid. 

Nimelt sai esimese rühma verbide juures objekti käände va

liku kaudu võimalikuks väljendada tegevuse perfektiivsust 
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või imperfaktiivsust, tegevusobjekti ainelisust või asjali-

sust, definiiteust v8i indefiniitsust. 

Mõlemat lausetüüpi saab ümber kujundada passiivis ole

va predikaadiga lausemailiks, kusjuures grammatiline sub

jekt väljendab siis tegevusobjekti. 

4) N+nom./e. Vtr +st. 

Ma olen kutsutud peole. Lauad olid kaetud. Sa oled sun

nitud lahkuma. 

Ilmselt ei riku nominatiivse lausetüpoloogia põhireeg

leid ka predikatiiviga lausetüüp. 

5) H+nom./e. +st. N+nom./pr. 

Ma olen Õpetaja. Ta on halge. 

Selle lausetüübi eripära on selles, et intransitiivsel ver

bil on kaks markeerimata vormis (nominatiivis) laiendit. On 

arvatud, et see lauaemall arenes nominaallausest, kus koo-

pulaverb üldse puudus. Niisiis on tegemist suhteliselt uue 

lausemailiga. 

Peale nende viie lausetüübi on eesti keeles selliseid 

tüüpe, kus m8ni eespool esitatud tunnustest puudub. ,Need 

lausemallid võivad olla pärit varasemast keeletüübist, kuid 

samuti ka uuemad eriarengud. 

Mitme sajandi jooksul on eesti keeles kujurenud lause

tüüp, kus verbil puudub subjekti isikut osutav tunnus ja 

subjekti isikut märgitakse lauses ainult pronoomeni abil. 

Niisugune muutus mahub veel nominatiivse lausekcrra piiri

desse. PSÖrdelÕppude ärajätmise tendents sai aliiuse eita

vatest lausetest, kui pöörduva eitusverbi asemele tuli pöör-

del8puta eitussõna. See nähtus laienes veelgi, kui tekkis 

uus kSneviis - kaudne kõneviis, kus algusest peale со k3ik 

vormid ilma pöördelSppudeta. Viimasel ajal on itiikulõpu ära

jätmine üldistunud ka tingivas kõneviisis, ja eelmisest aas

tast alates on see lubatud vabariikliku Õigekeelsuskomisjo

ni otsusega kirjakeeleski. See muutus on toonud eesti keel

de neli uut lihtlause pShitüüpi. 

6) N+nom./s. V^^ + 0. 

Ma seisvat. Sa seisvat. Pojas seisvat. Me .'seisvat. Te 

seisvat. Poisid seisvat. Ma seisaks. Sa seisaks. Poiss sei

saks. Me seisaks. Te seisaks. Poisid seisaks. Me ei seisa. 
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Sa el seisa. Poiea ei seisa. Me ei seisa. Te ei seisa. Poi

sid ei seisa. 

7) H+nom./e. Vtr + 0 N+gen./o. 

Ma avavat ukse. Sa avavat ukse. Poiss avavat ukse. Me 

avavat цкае. Te avavat ukse. Poisid avavat ukse. Ma атака 

ukse. Sa avaks ukse. Poiss avaks ukse. Ma nt«». Te 

avaks ukse. Poisid avaks ukse. 

6) tüüp on võimalik ainult siis, kui finiitne verbi

vorm on kaudses kõneviisis, konditsionaalis ja eitavas kõ-

nes; 7) tüüp aga siis, kui finiitne verbivorm on kaudses kõ

neviisis v3i konditsionaalis. 

8) H+nom./s. VtlN + 0 H+part./o. 

Ma armastavat tööd. Sa armastaTat tööd. Poiss armasta-

Tat tööd. Me armastavat tööd. Te armastavat tööd. Poisid ar

mastavat tööd. Ma armastaks tööd. 3a armastaks tööd. Poiss 

armastaks tööd. Me armastaks tööd. Te armastaks tööd. Poi

sid armastaks tööd. Ma ei ava ust. Sa ei ava ust. Polas ei 

ava ust. Me ei ava ust. Te ei ava ust. Poisid ei ava ust. 

See lausetüüp on TÕiaalik, kui finiitne тегЫтогт on 

kaudses kSneviisis, konditsionaalis T81 eitavas kdnes. 

9) H+nom./s. +0 H+nom./pr. 

Ma olevat 3peta.ia. Sa olevat Speta.la.Polas olevat õneta-

•1a. Me olevat Õpetajad. Te olevat Speta.lad. Polald olevat 

3peta.1ad. Ma oleks Õpetaja. Sa oleks Õpetaja. Poiss oleks 

Speta.ia. Ma õlaks Õpetajad. Te oleks Õpetajad. Poisid oleks 

Õpetajad. Ma ei ole 3peta.1a. Sa ai ole Õpetaja. Poiaa «1 ole 

Õpetaja. Me ei ole Õpetajad. Te ei ole Õpetajad. Poisid ei 

ole Õpetajad. 

Konditsionaalis finiitTerbi korral on paralleelse või-

malusena käibel lausetüübid 1) - 4), kus verbil on pöörde

lõpud . 

Tüüpilistest nominatiivsetest lausetüüpidest võib eri 

põhjustel puududa subjekt, kuid subjekti isikut näitav tun

nus verbi juures on olemas. 

10) Vie + st. 

Seisan. Seisad. Seisame. Seisate. Hämardub. Müristab. 

Külmetab. Koidab. 

See on grammatilise subjektita intraneitÜTne lause

tüüp. 
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11) Vtri + st. B+gen./o. 

Avan ukse. Avad ukse. Avame ukse. Avate ukae. 

See on grammatilise subjektita transitiivne totaalob-

jektiga lausetüüp. 

12) + st. H+part./o. 

Araaetan tööd. Armastad tööd. Armastame tööd.. Armasta

te tööd. Avan ust. Avad ust. Avame ust. Avate ust. Lööb väl

ku. 

See on grammatilise subjektita transitiivne partsiaal-

objektiga tüüp. 

13) Vi + st. Н+цот./рг. 

Olen Speta.ia. Oled Speta.la. Oleme Speta.iad. Olete Spe

ta.lad. 

See on grammatilise subjektita intransitiivne predika

tiiviga lausetüüp. 

Kuid subjekti isikule viitav pöördelSppki v8ib lausest 

teatud puhkudel puududa. 

14) V1#+ 0. 

Hämarduvat. Mürlstavat.-ITOlmetevat. Koitvat. Jooatakae. 

Joosti. 

15) + 0 H+part./o. 

löövat välku. Lauldakse laule. Lauldi laule. 

16) Vj+0 H+nom./pr. 

On külm. Ei ole külm. Olevat külm. Ollakse roor. Oldi 

noored. 

Kui finiitverbivormil on subjekti 1. v3i 2. isikut näi

tav 13pp, siis on meil tegemist subjekti fakultatiivse ära

jätmisega: lauserShuta personaalpronoomen elimineeritakse 

lausest liiasena, sest verbi isikuldpud edastavad enam-vä

hem niisamasugust informatsiooni. Hoopis teistsu(june on olu

kord 3. isiku korral, kus pronoomeni fakultatiivne ärajät

mine ei ole eesti keeles kontekstivabalt vSlmalik. Subjekti 

puudumine sSltub sel juhul finiitverbi leksikaalsest v8i 

grammatilisest tähendusest. 

Nominatiivsete lausetüüpidega on otseses vastuolus need 

eesti keele lausemallid, kus tegevusobjekti väljendatakse 

markeerimata vormiga (nominatiiviga), mis on samal ajal ka 
tegevussubjekti kääne. 
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17) N+nom./e. +st. N+nom./o. 

Sa ava uksi Ta avagu uks! Me avagu uksed! Te avage ute! 

Had avagu uks! Ma avaa uksed. Sa avad uksed. Poiss avab uk

sed. Me avaae uksed. Te avate uksed. Poisid avavad ukaed. 

'tr.+st. N+nom./o. 

Ava uks! Avagu uks! Avagem uka! Avage uka! Avan uksed. 

Avad uksed, «v^me uksed. Avate uksed. 

Lausetüübid 17) ja 18) on võimalikud siis, kui verbi 

finiltvorm on imperatiivis, samuti siis, kui transitiivse 

verbi totaalob.lekt on mitmuses. 

Neis lausetüüpides on puudu nominatiivses lausetüpo-

loogias määrava Iseloomuga tunnus - markeerimata subjekti 

ja markeeritud objekti vastandlikkus. Nii subjekti kui ka 

objekti väljendatakse markeerimata käändevormiga (nomina

tiiviga) . Objekti eristavad subjektist m3ned lisatunnused, 

nagu verbi imperatiivivorm, tegevusobjekti märkiva s3na mit

mus, subjekti fakultatiivsus ja aõnajärg. Heed lausetüübid 

ei ole uusmoodustised, vaid väga vanad konstruktsioonid.Im-

peratiivivormiga seostuv markeerimata käändes (nominatiivis) 

objekt on tuntud ka samojeedi keeltes ja altai keeltee. 

(Hakulinen 1979, 99, 539-540). E. Itkoneni arvates viitasid 

käändelõpuga vormid millelegi elusale ja käändel3puta vormid 

elutule nii atribuudi kui ka objekti funktsioonis. (Itkonen 

1966, 260-261). Arvesse vSttes samojeedi keeli v3ib väita, et 

mitmuslik nominatiivne objekt oli olemas juba uurali alg

keeles (Hakulinen 1979, 538-539). Nii paistab olevat üpris 

tdenäoline, et lausetüübid 17) ja 18) on reliktid mingist 

nominatiivsele keeletüübile eelnenud keeletüübist, eriti, kui 

silmas pidada, et just morfoloogia on eriti konservatiivne 

osa keelest. 

Võiks kaaluda, kas pole tegemist igivana jäänusega ak

tiivse keelekorra lausetüpoloogiast, mida mitmed uurijad 

peavad ka indoeuroopa algkeelele teatud astmel omaseks. (Kli

mov 1973). Sel puhul tuleks nominatiivset objekti pidada in-

aktiivses käändes lauseliikme järglaseks. 

On aga veelgi üks morfoloogiline joon, tõsi küll kõige 

selgemini säilinud ainult lõunaeesti murretes, mis näikse 

viitavat samuti selles suunas. E. Benveniste on iseloomus

tanud indoeuroopa algkeeles olnud aktiivsete ja mediaalsete 

verbivormide vastandust: aktiivses tegumoes tähistavad ver-
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bid protsessi, mis lähtub subjektist ja hreneb väljapoole, 

mediaalses tegumoes verb osutab protsessile, mis areneb sub

jektis, subjekt on sisevahekorras protsessiga (Benveniste 

1974, 188). Sellist jaotust on peetud lähedaseks aktiivse 

keeletüübi verbile (Klimov 1977, 140-141). 

L. Posti (1961, 351-366; 1963, 216-225, 198C, 112-113) 

on juhtinud tähelepanu sellele, et lõunaeesti murretee ja

gunevad verbid 3. pöördee kaheks rühmaks: pöördelSputa ja 

e- (<* ksen-) pöördelSpuga verbideks, kusjuures viimastel on 

esialgu olnud mediaalne tähendus: nad on väljendanud prot

sessi, mis toimub subjektis eneses või milles ose.leb kogu 

subjekt vSi mille suhtes on subjektil eriline huvi. Kui see 

эп nii, kas siis pole lSunaeesti murretes säilinud tunnus

joon kunagisest aktiivsest keeletüübist. 

Impersonaali eristumine passiivist on kaasa toonud veel

gi pShilisemaid muutusi eesti keele lauseehituses:. 

Juba eespool esitatud lausetüüp -w) esindab impersonaa

lis intransitiivse verbivormiga lausemalli, kus puudub gram

matiline subjekt ja subjekti isikut ei osuta ka verbi juu

res olev tunnus, Mäiteks lauseis Joostakse. Hüpati. Hindi 

koju. Lahkutakse toast. 

19) N+nom./o. Vtr + t> 

Uks avatakse. Lapsed viiakse kooli. Pidu peeti kodus. 

Töö tehtagu Õigeaegselt. 

See on transitiivne impersonaalne lausetüüp,, kus gram

matiline subjekt puudub, objekt on aga nominatiivis. 

Transitiivne impersonaalne lause, kus objek-; on parti

tiivis, on 15) tüübi kohane ja nominatiivis predikatiiviga 

lause 16) tüübi kohane. 

KSigil neil juhtudel seondub subjekti puudumine verbi 

impersonaalse vormiga. Teatavasti kujunes impersonaal per

sonaalse passiivi singulari 3. pöörde vormidest. Passiivi

vormid on võimalikud üksnes transitiivsetest verbidest. Im-

personaalivorme on võimalik aga moodustada ka intransitiiv

setest verbidest. Kuid impersonaali ja impersonaalsete lau

setüüpide tulek keelde tõi endaga kaasa verbide uue jagune

mise, sest impersonaalivormid võivad olla ainult neil ver

bidel, mille poolt tähistatud tegevuse tegijaks on etiscxLend. 

Verbide jagunemine niisugustesse rühmadesse pole iseloomu

lik nominatiivset tüüpi keeltele. 
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Impersonaalsete verbivormide tekkimine passiivivormi

dest t3i endaga kaasa grammatilise subjekti elimineerimise 

lausest intransitiivsete verbide puhul. Transitiivse, verbi 

korral sai passiivse lause tegevusobjekti näitavast gramma

tilisest subjektist impersonaalse lause grammatiline objekt, 

mis säilitas grammatilisele subjektile omase nominatiivivor-

mi. Sellega kaasnes verbi juures oleva subjekti isikule osu

tava lSpu tähenduse tuhmumine. NSnda tekkis nominatiivsele 

keeletütibile kaunis vÕSras lausemall, kus puuduvad subjekt j* 

subjekti,isikut osutav tunnus, grammatiline objekt on aga 

markeerimata käändes (nominatiivis). 

Hoopis erisuguse olukorra läänemeresoome keelte süntak

sis 131 partitiivse subjekti tarvituseletulek mSnes lause-

tüübis. 

20)"(...) +st. N+part./s.=o. 

Sa.iab vihma. Tuiskab lund. Kostis muusikat. Udu tab vih

ma. Tekkis tülisid. Vett ei ole. Aias kasvab Sunapuid. Ah

just Shkub aoo.la. Meistrile sirgus .järglasi. 

See on partitiivse subjektiga lausetüüp, mille alguses

se v31b obligatoorse liikmena lisanduda veel teatud liiki 

laiend, moodustades n9nda muuhulgas eksistentsiaallauseid. 

Markeeritud (partitiivis) subjektiga lausetüüp on nagu pahu

pidine ergatiivne laueettiüp. MSned uurijad on kahelnud, kas 

partitiivis olevat lauseliiget vSib üldse pidada grammatili

seks subjektiks Ja näinud sellel liikmel hoopis grammatili

se objekti tunnusjooni. Kui minna selles suunas veel edasi, 

siis oleks Sigem väita, et intransitiivsete ja transitiivse

te verbide selge eristamine on niisuguses lausetüübis neut

raliseeritud ja neutraliseerltuks tuleb lugeda ka subjekti 

ja objekti vastandust. 

Ka predikatiiviga lause subjekt v8ib olla partitiivis. 

21) N+part./s. V^ +st. N+part./pr. 

Inimesi on mitmesuguseid. 

Selle lausetüübi kasutamine on v3rdlemiai vähene. 

Kraldi seisva põhitüüpide rühma moodustavad possesEdiv-

sed lausemallid, mis ei ole samuti hästi seletatavad nomi

natiivsete konstruktsiõonide variantidena. 
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22) N+ad. Vj^+st. H+nom./s. 

Mul on rnAfflftt. Mul on külm. Mul puudub raamat. Meil esi

neb see haigus. Mul oled sina. 

23) N+ad. Vle+ 0 N+nom./в. 

Mul olevat raamat. Mul olevat külm. Mul puuduvat raa

mat. Meil esinevat see haigus. Mul olevat sina. Ilul ai ole 

külm. 

24) N+ad. + 0 N+part./s. 

Mul ei ole raamatut. Meil ei eelne seda hai/met. Mul ei 

ole alnd. Mul on raamatuid. Mul on vett. 

Lausetüüpides 22) ja 23) on mingi objekti oiaaja edasi 

antud markeeritud käändes (adessiivis) vormiga, Iniid omatav 

objekt markeerimata käändes (nominatiivis) vormiga. Lausetüü-

bis 24) on omatavat objekti väljendav noomen mark aer itud kään

des (partitiivis). Et kõnelejad tunnetavad omatavat objekti 

märkivat s8na neis lausetüüpides grammatilise subjektina, sel

lele osutab lause Mul oled sina. Possessiivsetes lausetüüpi

des ei saa öeldisverbi kasutada passiivis v8i impersonaalis. 

Possesiivsed lausetüübid näikse olevat kaugal nomina

tiivsetest tüüpidest. Õigupoolest ei ole vist sobiv nende 

puhul rääkida transitiivsete ja intransitiivsete verbide vas

tandlikkusest. Possessilvsed tüübid on vanad tüübid, kuid 

adessiivivorm omaja märkijana on neis suhteliselt uus; ta 

asendas varasemat genitiivivormi ilmselt seejärel, kui aku

satiiv muutus genitiivitaoliseks. Possessilvsed lausetüübid 

on eri vormides tuntud ka mitmetes indoeuroopa keeltes. Ees

ti keele grammatikas ei ole aga veel sobivat lahendust lei

tud omajat näitavate sõnavormide lauseliikmel!suae problee

mile. 
Eespool on esitatud eesti keele lihtlausete põhitüüpi

de tiks rühmitusvÕimalus, kus aluseks on võetud tunnused, mis 

on seotud eeskätt subjekti-objekti suhete väljendamisega. Na

gu näha, on üldiste nominatiivsete lausetüüpide kõrval eesti 

keeles tarvitusel veelgi vanemaid mittenominatiivseid lause-

tüüpe. Läänemeresoome keelte hilisem areng on toonud endaga 

kaasa uusi jooni eesti keele lauseehitusse ja loonud uusi põ

hitüüpe, mis osalt erinevad põhjalikult nominatiivsetest lau

setüüpidest . 



K o k k u v õ t t  e v  s k e e m  

A. Nominatiivsed lausemallid. 

I. Intransitiivse verbiga. 

a) 

b) 

c) 

d) 

N+nom./e. 

N+noa./s. 

H+nom./a. 

N+nom./s. 

V^+st. Ma seiean (1) 

Vi.+st. N+nom./pr. Ma olen Õpetaja (5) 

V, +0 Ma seisvat (6) 

N+noe./pr. Ma olevat õpetaja (9) 

Seisan. Hämardub (10) 

Vj^+st. N+nom./pr. Olen õpetaja (13) 

Vle+Bt. 

V, +0 Hämarduvat (14) 

Vj^+0 N+nom./pr. Ei ole külm (16) 

II. Transitiivse verbiga, 

a) N+nom./e. Vtr +st. N+gen./o. 

N+nom./s. vtr.+st* H+Par't*/0* 

b) 

c) 

d) 

N+nom./s. 

N+nom./s. 

Vtr.+0 s+6en»/°» 

Vtr<+0 N+part./o. 

Vtr<+et. N+gen./o. 

Ttri+st. N+part./o. 

Vtri+0 N+part./o. 

Ma avan ukse (2) 

Ma armastan poega 
(3) 

Ma avan ust ' 

Ma avavat ukse (7) 

Sa armastavat poega 

Sa avavat ust 

Avan ukse (11) 

Armastan poega (12) 

Löövat välku (15) 

B. Impersonaalsed lausemallid. 

I. Intransitiivse verbiga. 

(A I d) ^1.+0 Seistakse (14) 

Vit+0 N+nom./pr. Ollakse noor (16) 

II. Transitiivse verbiga. 

N+nom./o. Vtri+0 üks avatakse (19) 

(А II d) Vtr+0 N+part./o. Avatakse uksi (15) 

C. Aktiivsed lausemallid. (?) 

I. Transitiivse verbiga, 

a) N+nom./s. V r̂ +st. N+nom./o. 

b) Vtl4+st. N+nom./o. 

D. Partitiivsed lausemallid. 

I. Neutraalse verbiga . (?) 

(...) v N+part./s.=o. 
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Te avage uks (17) 

Avage uks (18) 

Sajab vihma 



Aias kasvab pSSsaid (20) 

Meistrile sirgus Spilasi 

N+part./s. V N+part./pr. Inimesi on mitmesuguseid (21) 

E. Possesiivsed lausemallid. 

I. Intransitiivse verbiga. 

N+ad. V. +st. N+nom./s. Poisil on ratunat 
1* (22) 

Mul oled sinti 

N+ad. +0 N+nom./s. Poisil olevat raamat 

Mul olevat sina (23) 

N+ad. V. +0 N+part./s. Poisil ei ol<> raamatut 

(24) 
Mul ei ole sind 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ КОНТЕНСИВНОЙ ТИПОЛОГИИ 

Хуно Рятсеп 

Р е з ю м е  

В статье рассматриваются основные типы простых предложе

ний эстонского языка, с учетом положений контенсивной типо

логии, развитой Г.А. Климовым и С.Д. Канцельсоным, и истори

ческого синтаксиса прибалтийско-финских языков. Материалом 
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анализа являются формальные типы эстонских простых предложе

ний, выявленные автором ранее (Н. Rätsep. Eesti Jc.sele liht

lausete tüübid. Tallinn 1978). 

При выявлении основных структур предложений азтдр исхо

дит из того, что эстонский язык относится к числу языков но

минативного строя. Поэтому прежде всего представлены основ

ные номинативные конструкции предложения. Основой их установ

ления являются следующие признаки номинативных языков:глаго

лы лексикализованы на классы транзитивных и интранзитивных, 

существительные не имеют содержательно обусловленных классов, 

основные признаки структур предложения выявляются в субъект-

но-объектных отношениях, субъект в немаркированно и падеже (в 

номинативе), объект в маркированном падеже (в аккузативе), 

дифференцировано прямое и косвенное дополнение, личные аффик

сы глагола указывают лицо субъекта. 

Отклонения от типичных структур в эстонском языке выте

кают из противопоставления двух падежей дополнения - генити

ва (аккузатива) и партитива, из возможности отпадения субъек

та, из отсутствия личных аффиксов в отрицательных формах, в 

косвенном наклонении и кондиционале. 

Особое внимание уделяется посессивной конструтсции, в ко

торой посессор маркирован и принадлежность немариирована.От

дельно от номинативных конструкций предложения расогенриваотся 

также партитивные конструкции предложения, в которых субъект 

маркирован (в партитиве). 

В связи с конструкциями предложения, где объект немарки-

рован (в номинативе), рассматривается возможность сохранения 

черт активного строя в эстонском языке. 
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TERB JA TEKI MOODUSTÜSPESAD KESTI OSKUSKEELES 

Henn Saari 

See artikkel on eeskätt deduktiivse suunaga. Tavalist 

eeldust, et on olemas see v8i ainult see, mis leidub läbitöö

tatud tekstimassiivis, on käesoleval juhul olnud raske ra

kendada ja pole ka veendumust, et see eeldus metodoloogili

selt alati 8ige on. Lähtekohaks on valitud tõdemus, mis on 

saadud mitte käesoleva teema kohase ainestiku, vaid keele ja 

selle olemuse üldise tundmise najal! keeles kui süsteemis 

(langue'is) võib olla ja ongi olemas üksusi, mida uurija(d) 

pole kohanud, kusjuures osa neid üksusi võib olla isegi pa

role 'la esinemata. Nende esiletulekut parole'is võimaldab 

keeleoskajate süsteemipädevus, mis avaldub näiteks selliste 

analoogiarakenduste näol, mida on ammu kirjeldanud Hermann 

Paul (Paul 1960, 132 jj.). Kas miski on parole'is esinenud, 

seda saab väita tõlgete1 najal; tõlgete puudumine ei vSimal-

da aga järeldada veel esinematust, ammugi siis esinemise või

matust. üldmetodoloogiast on teada, et tõlge tõestab üksik-

fakti olemasolu ja faktide massist saab soodsal juhul välja 

lugeda seaduspära (eelkõige stohhastilise), kuna mitteeksis-

tentsi ja võimalikkust (potentsiaalsust) suudab tõestada ai

nult korralikult fundeeritud arutelu. 

Feed keeleüksused, mille olemasolu keele süsteemis saab 

tõikamata näidata, on sageli liitsed, nimelt kui on antud min

gi liitumisseadus, siis rakendub see ka sellistele elementi

dele, mille liitunud olek ei ole (veel) tõigatud; aga nii

võrd kui liitumisseadus on pööratav - liitumist järeldub 

liitunud osiste olemasolu -, pole võimatu näidata ka lihtsa

te tõikamata elementide olemasolu. 

Kui asuda asja juurde järjekindlamalt, siis võime läh
tuda järgmistest põhijoontest. 

a) Oskuskeel on loomulik keel ja tema leksikaalsed ele

mendid on loomuliku keele elemendid (vt. näit. Leitsik jt. 

1977, 63 et passim). Eri alade oskuskeel võib loomuliku kee

le kõrval küll välja arendada abisüsteeme, mis mõttetegevust 

1 
Katse leida vastet saksa sõnale Beleg, belegen. 
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je kommunikatsiooni suurel määral lihtsustavad. Turtuim näi

de selle kohta on matemaatika valemikeel. Sellised abisüs

teemid ei ole aga käesolevas seoses probleemiks. Praegu on 

oluline, et oskussõnavara ei ole muu loomuliku keale suhtes 

midagi erilist ega isoleeritut, mistSttu "Uid-" v8i "kogu-

keel" ei lakka oskuskeelsele sSnatarvitusele m8ju avalda

mast. 

Oskuskeele, sealhulgas oskussõnavara omapära, mis siis

ki on olemas, sSltub peale osa elementide spetsiifilise no

menklatuuri eeskätt teatavatest lihtsustustest, mida diktee

rib erialade spetsiifika ja sage vajadus väljenduda asjali

kult ning ühemStteliselt. K8igepealt on siin lihtsustatud ja 

kitsaks piiratavad mSiste- ja sSnavaraväljad. Iga aineala 

n3uab ainult seda, et s8navara oleks sisemiselt kooskõlas te

ma enda raamides (vt. ka Leitšik jt. 1977, 42 ja 63). Selli

sel äärmisel lihtsustusel ei luba päriselt teoks saada juba 

ainealade hierarhia, mille tdttu ka terminikogumid muutuvad 

hierarhiliseks, ja ainealade "külitine" integratsioon. Teine 

lihtsustus on s8nade tähenduslike amplituudide äralSikamine, 

mille tagajärjel jääb s8na v8i ühendi eignifikatiivseks vas

teks "paljas", subjektiivsest modaliteedist ja ülepea kaas-

tähendustest vaba ainealane m8iste. Sellega on seoses teata

vad absoluutse, kohustava normatiivsuse taotlused (Leitšik 

jt. 1977, 89) ja oskuskeeles ainult ühe stiilitasandi tun

nustamine, mida küll ei saa pidada täiesti paikapiiavaks nõu

deks ja millesse aeg on hakanud lööma mõrasid (Ceplitis 1978, 

231 Kožina 1977). Heid lihtsustusi häirib tunduval näärel os

kuskeele loomulikkus ehk teiste s8nadega allumine üldkeelele. 

b) Oskuskeelega kõrvutatakse või sellele vastandatakse 

üldkeelt, kusjuures üldkeele mõistest võidakse art. saada eri 

viisil, üldkeeleks v8ib nimetada k8ike, mis ei ole* oskuskeel. 

Selline käsitus on kerge tekkima ja juba selle kergusega ta 

äratab kahtlust, kas pole mitte tegemist trivialiteediga. Kä

situsest sugenevat raskesti vastatavaid küsimusi, ennekõike 

see küsimus, millised osised oskuskeele tekstis on üldkee

lest laenatud (Hoffmann 1976, 165). Tõsioludele adekvaatse

maks võib pidada Lothar Hoffmann! ja tema kaastöötajate ko

gemuste najal arenenud käsitust, mille kohaselt onkuskeel -

või lähemalt: eri alade oskuskeeled - on üldkeele (täpse

mini vaheet: kogukeele) allkeeli (Hoffmann 1976, 'i 65 jj.), 

nii et üldkeelt kui allkeelt ei olegi olemas. Sel kontsept
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sioonil on siiski üks üsna oluline puudus. Himelt on oskus

keele spetsiifilisi jooni vaadeldes raja neid ometi k8rvu-

tada kogukeeles olevate mitteoskuskeelsete joontega ning on 

mugav nimetada viimaseid üldkeelseks ka juhul, kui pShlkS-

sltuaee jääme selle juurde, et oskuskeel on üldkeele (kogu-

keele) erijuhtum. See pShikäsitus tähendab siis, et oskus

keel on к 3 1 g i nende keelevahendite kog>«, aida ka

sutatakse erialaselt piiratud suhtlusringis; et need vahen

did kuuluvad üld- (kogu-) keelde, ent moodustavad oskuskee

les funktsionaalse tervikut et need vahendid jagunevad all-

keeltevahelisteks (tarvitsemata tingimata eelneda kSigle 

allkeells), oskuskeeltevahellsteks ja ükslkoakuskeelelis-

teks (Hoffmann 1976, 170| siin täpsustatud). 

Cta küll olemas üks mitte väga selgete piirjoontega all-

keel, mida võiks, aga vahest ei maksa üldkeeleks nimetada. 

See on nn. keskmine (усредненный ) kirjakeel, aida eeskätt 

kajastavad norminguallikad. Tundub, et see haarab oskuskee

led osana endasse, olles seega hierarhiline vaheaste oskus

keele ja üld- (kogu-) keele vahel, ja vastandub moodsa kä

situse järgi üld- (kogu-) keele raames näiteks sellisele 

omamoodi keelekujule nagu ilukirjanduskeel (vrd. Ceplitls 

1978, 23 jj.). 

Oskuskeele käsitamine üldkeele allkeelena v8ib ettevaa

tamatu järeldamise korral siiski kaasa tuua arvamusi, mil

lega eesti keelearenduse tegelikkus nSustuda ei luba. Pole

vat küllalt 3ige rääkida sellest, et termineid luuakse v8i 

kujundatakse, Sigem olevat, et keele leksikaaleed Üksused 

muutuvad (становятся) terminiteks (Leitšik jt. 

1977, 64). Seega peaks kas termlnllooming tolmuma kuidagi 

ümber nurga - enne sdnad keele jaoks üldse ja eiis, "muutu

mise" korras, oskuskeelele - v3l peaks piirdutama sellega,et 

terminitena või terminite koosseisus kasutatakse ainult väl
jastpoolt erialakeeltki tuntud (triviaalseid, üldkeel

seid) s3nu. Selline mulje, Igal juhul pinnaline, v8ib jääda 

nende keelte pdhjal, kus sõnaühendid on terminite seas nii-

vSrd ülekaalus, et ühesõnalist terminit v8idakse pidada ise

gi ühendi erijuhtumiks (G. Belonogov, vt. Kobrin, Pekareka-

ja 1977, 276) v8i kus uueaegne terminilooming ei ole ol

nud rahvuskirjakeele formeerimise ja tugevdamise oluline lü

li (vrd. Agur 1972, 645 jj»), Leksikaalükeuste soetamine on 

siiski ilmselt üld- (kogu-) keeleline nähtus, mis toimub 
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parajasti neile allkeele pinnal, kus vajadue nõuab. Liiati 

on põhjust pidada terminiloomingut arenenud kirjakeele pu

hul keskse tähtsusega kasrualake ja terminite läbimist tild-

(mitteerialasesse) keelde sellegi rikastuse oluliseks moo

duseks.2 

c) normikohased korrapärasusvõrgud keeles genereerivad 

(sisaldavad automaateelt) ka selliseid Üksusi, min kas eiole 

mingiks hetkeks veel parole'is esinenud või millede esine

mus ei ole teada. Heed üksused on "pärilikult" normikohased, 

sõltumata uususest, Ja võivad käibida niipea, kui nad kõne-

vSi kirjaaituatsloonie suudavad täituda sisuga. (Lähemalt 

aut. ? 1981.) 

Uks korrapärasuse nähtusi on eesti deverbaalide tule

tuse süsteem.'Selle raames asetseb mlne-tuletlste fenomen. 

Tuletamine mine-sufiksiga on infinitiivi, seega kogu verbi-

paradlgma suhtes täielikult produktiivne."* Analoogset feno

meni ei ole kaugeltki kõigis keeltes ja seetõttu эп ennemi

ni üllatav kui ootuspärane, et leiame tema väga lähedase 

analoogi naaber-, kuid mitte augulaekeelest läti keelest 

(šaaa-tuletised). Küsimuseks jääb siiski, kas ka verb on 

mine-sõnade suhtes täisproduktiivne. Kui on infinitiiv, ek

sisteerib - olgu või potentsiaalselt4 - mine-'tuletis, aga 

kui eksisteerib mine-nimisõna. kas siis igal juhul eksistee

rib ka verb? 

d) Erinevalt "Are grammatica" tuletusõpetusest (Vare 

1979, 19 ja eriti 24 p. 3 viitega SRJ-le) tahaks autor jää

da tuletuse mõistmisel seisukohale, mille järgi on tuleti

ses sünkroonselt eraldatav tüvi (teatavail juhtudel tüvede 

Järjend) ja liide, kuna tüve taga peituv iseseisev eSna võib 

olla ja mitte olla ning huvi pakkuda erijuhtudel (vrd. aut. 

1978, 53 jj.). 

üldkeelde imbumine asetab sõna üldisse välja, annab 
vabaks eelmainitud amplituudide lisandumise ning leksikose-
mantiliste variantide arengu. See aga ei tähenda, et maini
tud kaks protsessi peaksid tingimata toimuma. Termin võib 
ka avaras väljas säilida tähenduslikult endisena. 

3 Produktiivsuse mõiste kohta vt. aut. 1978, eriti lk. 
49. 

4 Potentsiaalsuse mõiste kohta (erinevalt Vare 1979, 
21-st) vt. aut. 1§69, 378. 

54 



SÕna-liite (va. tüve-liite) kontseptsiooni peajoon ja 

ühtlasi puudus on nõue, et olgugi tuletis binaarselt liigen-

datav liiteks ja tüveks, peab tüvele leiduma keeles iseseis

valt talitlev vaste, s. o. sõna. See on vastuolus lihtsalt 

mõistetava loogilise skeemiga. Olgu antud eeskomponentidest 

T ja jfirelkomponentidest S moodustatud s3nad T1S1, T231' 

..., TnS1 i T2S2, • • jne. kuni TnSB. Ilaselt on aiis 

sama indeksiga T-d S-dest eraldatavad ning omavahel samasta

tavad. Vaetavalt samuti S-d. Olgu igal T-l mingi kuju ja tä

hendus, mis ei räägi vastu tavalisele tüvede vormilisele ja 

semantilisele laadilet olgu igal S-l mingi kuju ja tähendus, 

mis ei räägi vastu tavalisele sufiksite vormilisele ja se

mantilisele laadile. Siis on iga T tüvi ja iga S sufiks, 

ilma et need ega teised tarvitseksid olemas olla iseseisvate 

sõnadena. 

Tüve-liite (va. sÕna-liite) kontseptsioon on üldse liht

sae Ja aitab vältida ka mõnesid ülearuseid kahtlusi, aida 

mäletame kerkinud olevat. Kui tunnustame tuletise kohustus

liku ning piisava eeskomponendina tüve, mööndes, et see nagu 

tüvi kunagi võib vahel olla mõne sõnavormi kujuline, vahel 

alluda astmevaheldusele jne., siis langeb ära probleem, 'kas 

tuletise tüvi tohib Õigekeelsuslikult olla nõrgas astmes, kui 

alussõna on läbinisti astaevaheldusetu ja tugevale astmele 

iseloomulike sisehäälikutega. Hn. hälvitama-probleem. sõnade 

seadustik, aäärustlk välte probleea jts. on ebaprobleemid, 

mida loob naiivrealistlik käsitus, nagu "alluks" tuletise tü

vi samatüvelisele omaette sõnale. 

Tüve-liite kontseptsioonil on veel see oluline eelis, 

et ta on lähemal psühholingvietiliselt kirjeldatavale moo-

dustusprotsessile, a. t. moodustuspädevuse tegelikule raken

dumisele. Bt sÕna-liite kontseptsioon ei saa kuigivõrd olu

lisel määral kajastada pädevuse tegelikku rakendumist, sel

lele viitab juba tõsiasi, et tema järgi liidetakse alati Ise

seisev ja mitteiseseisev (ainult väljaabstraheeritav) üksus. 

Eriliselt treenimata aju peaks sellist keerulist operatsioo

ni küll vältima. Seepärast on sõna ja liite liitmine eeskätt 

lingvistide lõbu (vrd. Häisänen 1978, 338 Jj.) või ka moodus, 

kuidas "uute sõnade soetamist" algastmel ära seletada (see 

ongi naiivrealism). Viidatud testuurimuses lähtub lipo Räl-

sänen sÕna-liite käsitusest ja nõuab testitavailt tuletiste 

kantasana'de avastamist. Testi tulemused räägivad aga seda 
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keelt, et leegi ülaltoodud jämedakoeline T-S-sketim on päris 

hea tegeliku, pfiderueel rajaneva tuletaialee mudel (vrd. 328-

329)« samuti 330 alussõna olemasolu kohta). Tuletamisel täi

detakse T-S-akeeni pesi. Bälsänen peab, ja küllap Õigusega, 

tähtsaimaks seda, et testitavad on pakkunud kõigile ettean

tud verbtuletistele mitmeid alussõnu (2-st 12-ni; 326). See

juures on märgatav kvantitatiivne tendents pakkucia alussõ

naks mitte eelviimase tuletusastme tüvega, vald lihtsaima 

tüvega sõna (325). Sel viisil kõrvutuvad ühelt peolt juur 

(vÕib-olla ka lihtne või läbipaistmatu tuletatud tüvi), tei

selt poolt suflkeaalkompleks. 

Seni öeldust järeldub, et kui tuletuspesa ori süsteemis 

antud, siis tema liikmed ei saa mltteeksisteerldei ja nad on 

км või potentsiaalsetena olemas. Kui antud pesa on mõne oma 

liikmega piisavalt inditaeeritud, siis on ka teiaied liikmed 

teada. T-S-skeemi täitumine terminiväljades on piiratud nen

de väljade olemusega. Kui üldiselt ütleme, et moeduetis,näi

teks tuletis on kälbevõlmeline niipea, kui ta suudab kasvõi 

Üheski kõnesituatsioonis omandada sisu (aktuaaltähenduse), 

sile tuletatud termin on kälbevõlmeline niipea, kui ta suu

dab omandada sisu mingis vastava eriala kõnesituatsioonis. 

"Vastavat" eriala võib terminiväljade hierarhias käsitada 

muidugi kitsamalt Ja laiemalt. 

e) Beeti keeles on inkorporateiooni ehk pclüsünteesi 

nähtusi. Folüatinteee on üks piirkond tüvede ja sõnade sün

taksist Ja tema Ilminguks on tendents kokkuvormistusele. Kok-

kuvormlstie võib jääda enam või vähem puhtvormiliseks, võib 

aga ka sõnana iseseisvumise, eriti idiomatiseerumise ja ter-

mlnietumise teel omandada vastavast lahkuvormistisest eri

neva sisu. Kokkuvormistus võib olla pinnalisem ;a sügavam, 

näit. puuri ж! яе ia tööd —» puurimls- .iti 1 Õhk aal s-

tööd—*• "Puur- ja lõhketööd" (raamatu pealkiri, Tallinn 

1980). Kokkuvormistus rahuldab terminoloogilist kompaktsua-

nõuet ja seetõttu võib olla omane ühendile, kui teda kasu

tatakse oskuskeeles. Kuivõrd aga kompaktsusnõue ei ole ab

soluutne ega selgesti piiriteldav, võib ka terminoloogias 

jääda vabaks alternatiive lahku- ja kokkuvormistuse vahel 

või pinnalisema ja süvema polüsünteesl vahel. Polüsüntees 

on lähedalt sugulane t*/ lähisugulane eesti keelele vanastaaa-

se aglutinatsiooniga. Samataoliai nähtusi on teisteski keel

tes Ja küllap pole juhus, et Just terminoloogid on neid mäi> 
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ganud. Häiteks kajastab neid aedastus, et tuleb eristada sõ

namoodustust kui nimetuste moodustamist ja sõnamoodustust kui 

eüntaktilise kompressiooni vahendit (Deutsche 1975, 220). Po-

lüeiinteeeil on praeguse teemaga kaks kokkupuudet: 1) lühi-

deverbaalid (nagu lõhke-) liitsõnas ja 2) liitverbid, mis ka

lendaarselt (mlkrodiakroonilieelt) võivad tulla käibesse ml-

ne-lliteubstantilvide baasil. 

1. Milles on küsimus 

Hendele eesti keelemeestele, kes juba traditsiooniliselt tun

nustavad terminitena ka muud liiki sõnu peale substantiivi

de, võib tunduda jutt verbi termlnilieueest ülearusena. Kuid 

seda tunnustust liiga endaetmõietetavake pidamast keelab laie

ma terminoloogilise literatuuri panoraam. 81 ole kaua taga

si, kui arvamused selle kohta, kas verbi võib pidada termi

niks, väga lahku läksid, nõukogude literatuuris tunnukse 

järsk, mustvalge küsimuse asetus ületatud olevat, ent ometi 

mitte reliktideta. Erialade esindajate ja ka termlnolingvie-

tide või -normativletide teadlik või stiihiline suhtumine as

jasse avaldub oskussõnastike ja muude terminiloendite märk

sõnastikes. Võrreldes kahe liiduvabariigi leksikograafilisi 

praktikat, märkis Ruta Veidemane mõned aastad tagasi, et kui 

läti oskussõnastikes on verbid erandlik nähtus, siis leedu 

omades ei ole nad seda (Veidemane 1973, 132). Verbide välja

jäämise oskussõnastikest on "tuntud puudusena" ära märkinud 

rahvusvaheline autoriteet Eugen Wüster. Ta seostab selle näh

tuse hoolimatusega fraseoloogia (vist: väljendusviisi, väl

jendusvõimaluste) vastu (Wüster 1979, 112). Bnt on teisi, kes 

näevad verbide asendamleee deverbaalidega pretslissuee ja as

jalikkuse ning ka ametlikkuse taotlust (Hoffmann 1976, 275; 

Ceplltis 1978, 21 jj.; need arvamused käivad tekstide, mitte 

sõnastike kohta). 

Eesti olude kohta märkis Tiiu Brelt umbes Veidemanega 

s a m a l  a j a l ,  e t  m e i l  p o l e  s ä ä r a s t  v e r b i d e  p r o b l e e m i  

olnudki, kuid et verbe on oskussõnastikes tegelikult esita

tud vähe, milline asjaolu tulevat kirjutada vene oskussõnas

tike ja standardite mõju arvele (Erelt 1972, 749). Vene mõ

just kõnelda on tegelikult kitsavõitu. Hälteks praegu kirjas

tamisel oleva valgustehnika oskussõnastiku käsikirjast ei 

leidnud "Valguse" kirjastuse retsensent (käesoleva artikli 
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kirjutaja) ühtegi infinitiivi märksõnana, teose otaeeeka ees

kujuks aga on olnud rahvusvaheliselt autoriteetsed! välisal-

likad. Infinitiive ei leia ae ka sõnaraamatust, mida on eS-

nel pool peetud isegi ideaalilähedaseks - see on eesti- ing-

liee-saksa-vene infosõnastik (Eesti- 1977; Merestu 1978, 178), 

mis siis käesolevat artiklit ka vastavalt intrigeeribЛ Hul

galiselt verbe, adjektiive ja sekka ka muud liiki sõnu lei

dub aga uues matemaatika oakuesõnastikus, mis süsteemilt on 

infoaõnaatikuat lahjem ja taotlustelt tavatult retrospek

tiivne (Matemaatika 1978, 5 v. 1). Kui küsida otsa, usutluse 

korras, siis muidugi leiduks vaevalt sellist eesti termino-

normativisti, kes eitaks, et verbid "vastavad kõigile termi

nile eaitatavaile nõuetele", et "varbi tähenduslikud ega 
funktsionaalsed tunnused ei anna põhjust tema väljajätmiseks 

terminoloogiaaüsteemidest" (Veidemane 1973, 133). Wüsteri 

eelmainitud märkusele sekundeerib Siiri Kaeepalu, kes on veen

dunud, et ainult substantiivsete terminite normizine ei taga 

verbide õiget kasutamist (Kaaepalu 1977, 5). Võiks täpsusta

valt ütelda, et verbide mitteesinemine, loendites hoiab alal 

muljet, nagu verb ei olekski loomulik oskuskeele oaa või 

mõisteväljenduse vahend, mis omakorda ei lase tekkida mitme

kesisema stiili taotlustel. VÕib-olla on meie ebfikoht just 

s e l l e s ,  e t  v e r b i s t  e i  o l e  t e h t u d  p r o b 

leemi ja on sedasi lastud teataval ühekülgimsel ikkagi 

areneda. 

2. Verb oskustekstis 

Küsimus verbi asendist oskuskeeles jaguneb traditsiooniliselt 

kaheks: 1) kuidas esinevad verbid oskustekstides, eriti võr

reldes substantiividega, ja 2) milline on verbi kui sõnalii

gi asend terminisüsteemides. 

Esimese punkti all tõuseb sageli nn. nominaalstiili kü

simus. Selle stiililaadi omapära seisneb suures substantii

vide ja vastavalt väheldases verbivormide sageduses. Nomi

naalstiili on peetud oskuskeeletarvituse eripärsks ja teda 

on ka samastatud "substantiviidiga", s. t. nimisiÕnade, ees

kätt verbituletiste ebastiilse kasutamisega verbivormide 
asemel. 

Esinen tiitellehel ühena selle sõnastiku autoriteet, 
ent siin käsiteldavad seigad ei sõltunud minust või tõusid 
teadvusse hiljem. 
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Suhteline substant iivirohkue v8ib tekkida mitmeti. Sel

line substantiivide tarvitamine, millega liialdamist peetak

se atiilipaheka, on seotud nn. verbilShaatusega (aaksakeelaee 

kirjanduses Verbaufapaltung; Deutsche 1975, 209 jj.). Verbi 

asemel ilmub tekatiaae protaeaeinimetus, mia sageli on de-

verbaalsubstantiiv. Hagu verbki tähistab aee protaessi, ei 

funktsioneeri aga grammatiliselt verbina. Verbi süntaktilis

te ülesannete täitmiseks soetub deverbaali kSrvale aseverb 

( B r  s a t  z  v e r b ) ,  m i d a  o l e k s  p a r e m  n i m e t a d a  s a a t e v e r -
b i к s . Mõnede teadlaste arvamuse kohaselt on saatever-

bid sugulased pronoomenitega, sest nad on leksikoaemantiIl

selt sekundaarsed. Seega küll ase-, kuid mitte ersatssõnad. 

Näiteks: midagi kaalutakse —— millegi kaalumine toimub.mis

ki puruneb — millegi purunebge toimub v. tekib, kaevama — 

kaevamist v. kaevamistöid teostama. Kolmest näitest esimesed 

on üldjoontes omased kuivaajalikule, ent mitte veel vastu

võetamatule stiilile; viimane on raskesti läbimurtav kant-

aeleiatamp. Kui uurime, milles aeianeb Uno Liivaku' näidete 

efektsus (Liivaku 1978, 83), siis näeme, et aiin on aubatan-

tiivatiil viidud olmelisse konteksti. Kui muudame sobivalt 

substantiivse tarindi ümbrust, tunneme, et osa Liivaku lau

sete puhul kaotab substantiivsus halva stiili varjundi, näit. 

Яша Rautas supi keetmiseks pliiti — Varem kasutati aegu 

kuumutnmi яд!ся Bunsenl pSletit. Uks seik, mida nimisönastiili 

üle otsustamisel harilikult tähele ei panda, on aee, et si

suline verb nSuab protaeasiosaliae väljaütlemist, kuna ilma 

selleta - see v8ib ütlemata jääda kas v8i korduse vältimi

seks - tuleb mängu protsessisubstantiiv: "Depolarisaator 

regenereerub m8ne tunniga. Regeneratsioon toimub (vrd.: Ta 

regenereerub) tingimusel, et..." 

Terminoloogia käsitlustes on korduvalt väidetud, et vaa

tamata iseloomulikkusele oskustekstides ei saa nominaalstii

li pidada nende tekstide jaoka ainuheaks. Seejuurea osa au

toreid peab normaalseks verbilist väljendust, ent möönab 

aubstantiivsust juhtudel, kus aeda v3ib pidada otstarbekaks 

(näit. Veidemane 1973, 138); teine osa, kee üldiselt pooldab 

nominaalstiili, on verbilise väljenduse vastu salliv ja pu

huti iaegi hoiatab autoreid kasutamast IShaverbiga tarindeid 

pelga välispidise teaduslikkuse pärast (Deutache 1975, 219). 

Selgitamaks, kuivõrd verbivormide suhteline vähesus vSks 

oeutada substantiivsuaele kui atiilipahele oskusteketie, te

gin väikese loendusproovi. 
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Verbide ja noomenite arvulise suhte väljendamiseks võib 

kasutada eri indekseid ja pole v3iaatu, et näitekn B. Golo-

vini "teolisus" (действенность;Golovin 1971, 147) lubab mõ

nedel juhtudel pretsiiseemat võrdlust eri tekstide vahel, 

tundub aga, et ta on spetsialiseeritud vene keelele ja sel

lele lähedastele keeltele. Meie otstarbeks peaks piisama lä

ga lihtsast indeksist, mille saame, kui teoses Tuldava, 

Villup 1976, 94 esitatud aubetantiivsusest võtame pöördväär-

tuse. Olgu verbilisus v tekstis esinevate verbivormide 

(kaasa arvatud partitsiibid ja infinitiivid, välju arvatud 

muidugi mine- ja Ja-tuletls ning substantiveerunud partit

siip) arvu suhe substantiivivormide arvusse. On silmanähtav, 

et lõhaverbtarindite kasutamine lihtverbilise väljenduse 

asemel kahandab v-d, sest nimetaja kasvab lugeja samaks jää

des. Küsimus oli siis selles, kas madal v võiks viidata 

substantiivsusele kui stiilihäirele. Vastus sai niihästi kui 

eitav, aga analUUe andis mõned kõrvaltulemused. Loendaja 

eeldas, et kuna teda on peetud liigagi kõvakäeliseks teiste 

autorite stiilikonaruste tasandajaks, ei peaks tal kahe sil

ma vahele jääma juhtumid kus lõhaverbiga tarind tuleks 

stiilsuse huvides asendada lihtverbilisega. Loendamisele tu

lid lehekülgede väikevalimid teostest Botaanika 1965 ja Kut

sehaigused 1979« Teosed on tahtsi valitud sellised, millede 

kohta võib arvata, et nende autoreil ei ole teadlikku kal

duvust vältida ei nominaalstiili ega lihtverbilist väljen

dust. Teisena mainitud teose toimetaja on kummatigi vilunud 

keelekorrektor, kellelt on libastumist liigsesse substan-

tiivsusee vaevalt oodata. 

Kõigepealt köidavad tähelepanu Juhan Tuldava ja Astrid 

Villupi andmeist arvutatud verbilisused teiste keelte ja 

allkeelte kohta (Tuldava, Villup 1976, 70, 71, 94). Selgub, 

et verbilisus on küllalt stabiilne keeltevaheline suurus. 

Ukraina proosailukirjanduses on see 0,67, ungari omas 0,69 

(teistel andmetel 0,75), tšehhi omas 0,69, läti omas 0,76. 

Vene keeles on ta teistest madalam (0,64)« Eesti proosailu-

kirjanduse autoriteksti v on 0,71, spordireportaažides 

0,67 ja TASS-i teadete eesti tõlgetes 0,40. Viimane ei ole 

imekspandav, kui vdime uskuda, et madalam v on vene kee

lele üldse omane, kuid uuritud tekete üle analüüsimata ei 

saa vene keele mõju pidada ainsaks v8i peamiseks põhjuseks. 

Vene keele madal v laseb end interpreteerida toimetus- ja 
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leksikograafliiste kogemuste najal. On võimalik osutada ter

vele reale juhtudele, kus loomillkule lihtverbilisele väl

jendusele eesti keeles vastab loomulik lõhaverbiline väljen

dus vene keeles, nagu näiteks: испускать лучи, крики, ВЗДО

ХИ, запах vrd. kiirgama, karДима r~> karjatama, ohkama ~ Õh

kama. lõhnama lehkama ~ haisema; не допускать нарушения 

vrd. mitte rikkuda: подвергается анализу vrd. on analüüsi-

tud; произвести мену vrd. vahetama: оказывать влияние vrd. 

mõjuma ja ka mõju avaldama: наблюдается колебание температу

ры vrd. temperatuur kõigub: подвергать истязаниям vrd. nli-

nama^- piinutama: выдавать по абонементу vrd. laenutama. See 

tähendab, et vene tekstile stiililt adekvaatse teksti saami

seks tuleb lõhaverbidega teadlikultki tagasi hoida ja seda 

ilmselt ka oskuskeeles. 

Loendusalustest teostest selgub väga madal v: Botaanika 

1965-st 0,36 ... 0.40 ... 0,44 Ja Kutsehaigused 1979-st 0,33 

... 0.37 ... 0,42 (usalduspiirid tõenäosusega 0,95). Seejuu

res Juhtumeid, kus lõhaverb tuleks parandada lihtverbika, on 

mõlemas teoses nii vähe, et need indeksite teist (viimast 

mõttekat) tüvenumbrit ei mõjusta. Hil madal v on seega saa

vutatav ilma substantiviidl abita, ta pole selle nähtuse in

dikaator. ühe tegurina, mis substantiivirohkust põhjustab, 

puutuvad silma rohked loetelud Kutsehaigused 1979-s. Sellest 

teosest valimisse sattunud leheküljed jagunevad kahte rühma. 

Kasutades tavalisi tähiseid, on I rühmas v variatsiooniula-

tus 0,25 ... 0,37; v - 0,326; <5^ ={[£ т2- nj: nj0'5-

= 0,0331; сГц/v =• 0,102 (tunduvalt väiksem kui kogu valiml 

«r/Y * 0,225, mis tähendab, et tegu on kompaktse statistili

se kogumiga, milliseks kogu valimit võib-olla ei saagi pida

da); II rühmas v variatsioon 0,48 ... 0,52; v" 0,503; <5"n -

= 0,016; o^/r • 0,032. I rühma lehekülgedele on iseloomuli

kud seda laadi atribuudirohked loetelud nagu: "Jalgadel se-

dastatakse .. väikeste veresoonte spasmi nähte, ostsilla-

toorse indeksi asümmeetriat, a. dorsalls pedis'e pulsi nõr

genemist või asümmeetriat, nahapinna temperatuuri alanemist 

varvastel, distaalses suunas süvenevaid valutundliVkushäireid 

(sageli "sokkidena") ning vibratsioonitundlikkuse nõrgene

mist varvastel" (182). II rühmas annavad tooni tavalised ^cul-

gude või tõsiolude kirjeldused, verbide üldarvu suurendab,mo

daalverbide kasutamine. Tekst ei jäta kuskil stiililiselt 

ülemagustatud muljet. Seega võib eesti teadusproosa * tõus
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ta ilma tavalisest stiililisest väljumata 0,50 ligi. 

Oodates humanitaaralalt veel kõrgemat v-d, sattusin 

teosele Trummal 1979. Ilmnes vastupidine» v • 0,29 ••• 0.32 

... 0,36; = 0,045; <*,,/• = 0,139- Teksti iseloomustavad 

tihe faktide teatamine, nimisõnalised atribuudid, liigiter-

miniga nimed, lahkukirjutised ja sõnalisangud (tjlgllte kat

kendeid 'tiiglitükke', käsitöömeistrite tcSkodada pro käsi-

töökodade. metsavöötme piirkonnas 'metsavöötmes', kuninglik 

^ kuninga palee pro kuningapalee, palkidest elaicu pro palk-

elamu, kroonikate kirjutamine pro kroonikakirjutas. -kirju

tamine. müntide vermimise koda 'rahapaja'). Stiil on ise

loomulikult к u i v ja siinkirjutaja julgeb sellist kuivust 

nii madala v-ga mõningasse korrelatsiooni seada. 

3. Verb terminiBtiflt.figiriя. 

Verbi tuletuspesad 

Verbile, adjektiivile je adverbile terminisüsteenides ole

luse Õiguse on nõukogude terminoloogilises kirjanduses kät

te võidelnud Valerija Danilenko (Danilenko 1977, 40-48). Te

ma peaargument on, et terminiseeritavate mõistete valimik 

on avaram kui substantiivi semantilised võimalused nende 

mõistete kajastajana (47). Spetsiaalselt verbide puhul keh

tib teinegi argument, nimelt et kui verb märgib alati ja 

ühemõtteliselt terminiseeritavat protsessuaalmõistet, siis 

deverbaalnoomen, mis on grammatiliselt loodud väljendama 

asjalisust, arendab lisaks teisi tähendusi - protsessi 

tulemus, tegevusvahend (47 jj-). Lähemal lugemisel selgub, 

kui kaalukae on siiski substantiivide eelistamise traditsi

oon: isegi selline eestvõitleja ei julge minna lihtsa lõpu

ni. 1 

Danilenko tõstab esile tsehhi uurija Oldrich Man'i kont

septsiooni ja nimetab seda kõige järjekindlamaks ning rea

listlikumaks vaateks terminitena funktsioneerivatele eri lii

ki sõnadele. Mani käsituses on siiski ebatäpsusi, koguni 

kerget müstikat dialektikana näivas kestas. Tema järgi ek

sisteerivad terminoloogilises süsteemis kaks vastandlikku 

alget, mis teineteist ühtaegu välistavad ja täiendavad, ni

melt noomenid kui staatiline ja verbid kui dünaamiline al

ge. Mõlema alge põimumine andvat deverbaalsubstantiive (Da

nilenko 1977, 41). Käsitlusel on müstilist hõngu sellepä-
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rast, et ei verbi ega substantiivi kategooria ei sõltu dü

naamilisusest ega etaatilieusest. Viimaste asemel saab ver-

bi-substantiivi konveraiiv- v3i ka derivatsioonisuhte puhul 

rääkida ühest teisest paarist, nimelt substantsiaalsusestja 

predikaatsueest (vrd. Uflmtaeva 1977, 66 jj.). Protsess see

juures, nagu me leiame teda käsitelduna retsentseis uurimu

sis, v3ib olla kas dünaamiline (protsess kitsamas mõttes) 

v8i staatiline (seisund, omadus). Sil ühte kui ka teist 

protsessi liiki on võimalik väljendada substantsiaalselt, 

s. o. substantiiviga, ja ka predikaatselt, nimelt verbiga. 

Mitut malli deverbaalnimis3nus säilib nii dünaamilise kui 

ka staatilise verbi tähendus. 

Bnt sama Man toetab ideed seostada verbtermin tuletus-

pesaga (Danilenko 1977, 42 jj.). Paraku nõuab ta siin ver

bilt mingit tsensust: terminiks saavat ka verb, kui ta kuu

lub tuletuspessa, mille liikmed on seotud ühise terminitä-

hendusega. Tundub, et teistele sõnaliikidele seda laadi kit

sendusi ei tehta,ja ei eeletata ka, miks siis verbile te

hakse. Mõte seostada verb derivatsloonipesaga viib ennemini 

ideele, et verb terminina on pesas keskne, kuna pesa teised 

liikmed saavad tema termini11suaeet osa tuletusseose läbi. 

Kuid kui nii, siis ei veena ka verbtermini suhtes tin

gimuste tegemise retsidiiv Danilenko edasises arutlaskälgas 

(142). Milleks on vaja sättida "oskuamõistete väljendamise 

vahendite hierarhiat" ja püüda lugejat veenda, et vastavalt 

sellele hierarhiale "kuulub nimisõnadele eelisõigus kõigi 

oskusmõistete väljendamisel"? Danllenkogi teeb lae kohe 

möönduse, et selline piirang ei kehti absoluutselt. Tundub, 

et koer on maetud tavalisse termini defineerimise viisiase. 

Termin olevat sõna või sõnaühend (või lühend,nagu vahel li

satakse), mis kajastab või väljendab või peegeldab eriala

list mõistet. Kui ehitatakse mõistete loend ja soovitakse, 

et see oleks sõnaliigiliselt neutraalne, siis on küll vist 

ainuke võimalus märkida kõiki mõisteid nimisõnadega. Siin

kirjutaja defineeriks termini teisiti, võttes lähimaks soo

mõisteks oskuskeeleüksuse, s. t. mis tahes keelendi aiatee 

morfeemist ja lõpetades trafarett-tekstlga, kui see keelend 

on olemas mingi eriala väljendusvajaduse nõudel, ja liigi

tunnuseks sõna, ühendi või liitsõna-eeskomponendl. Mõistete 

loendite asemele tulevad niiviisi keeleüksuste loendid, kus 

sõnaliikide "privileegi" küsimus langeb tava kohaselt ära. 
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Autori arvatea tSenderad allpool esitatavad näited, et 

verb on verbitüve tuletuapeea liikmeid, kuid mitte aeda, na

gu sõltuks keele - ka oskuskeele - süsteemis verbi ole

masolu tuletiste olemasolust. Samuti v3ime näha, et dever

baali sufiksi tel säilib oskuskeeles Uldkeelne tähendus ja 

spetsiaalmõistelist otsides leiame seda üksnes tüvest, (üll 

vähemalt seni, kuni tuletise aktuaaltähendue jääl) te®a atin-

nltähenduaele küllalt lähe de века.) Tüvi - verbi moodostua-

peaadea verbitüvi - kannab oekuatähenduat ja senga on ter

mini 11 aua tüve omadus, mis annab Igale peaa lllknele termi

ni kvaliteedi. Toletuaaparaat kui mlttaapetslaalne ei allu 

eakoakealellatale piirangutele. Ta pakub vžflmaluiii eri tu

letiste paindlikuks kasutamiseks vastavalt teksti, iseloomu

le ja stiilitaotlustele (oskuskeel pole stiil, vaid oskus-

keelelgi on stiilsust <v stiile; Hoffmann 1976, 1(>1 ja 162). 

Sel määral, mil eri tuletiaed on ükateisega sünonüümsed, on 

nende puhul tegemist ühe liigi nn. lubatava iiünonüümiga 

(Kull, Saari 1970, 245 jj.). 

Verbitüvi v8ib seejuures olla lihtne või denominaalne 

v3i ka selline, millele ei aaa omistada kindlat sõnaliigi-

lisust ja mida me loeme verbitüveks sedavõrd, kui temast on 

verbki olemasЛ 

Terminoloogilises analüüsis on osutunud praktiliseks 

kasutada lühideverbaali mõistet. LUttdever-

baalid avaras m8ttes on igaeugueed verbituletised peale mi-

ne-tuletiste, seega ka 3a-. ur- jne. liitelised. Harilikult 

on mStet rääkida lühldeverbaalidest kitsamalt. Hsed on ees

kätt substantiivid sufiksitega -us, nom. -e / ge:a. -e, nom. 

0 /gen. -u Ja nom. 0 / gen. -i.^Hende liidetega tuletised 

esinevad sagedasti liitsõnus esikomponentidena võrru pelka-

Tüved, milledele tänapäevas-sünkrooniliseet aspektist 
ei saa omistada kindlat sdnaliigillsust, on näiteks järgmis
tel sõnadel: kadu, kao - kaduma, kaon: кSnd. k3nni - kõndi
da. k3nnln: ааая. вае - saagima, saen: lihv. lihvT - lihvin. 
Viimane nimieõna on keelajalooliseltmallilt muidugi dever
baal , ent kalendaarselt võib ta olla verbiga paralleelne 
laengi. Terminillsus tüve omadusena vajab muide Lähemat ana
lüüsi ja autor palub, et talle ei omistataks vastava teeai 
laiemat rakendust, kui see tema enda meelest kohane on. 

^ Hagu näha, ei omista autor nominatiivile privilegee
ritud kohta selle sünkroonilisel määramisel, kas aona cm tu
letatud või mitte. Teisiti näit. Vare 1979, 7 jj. ning 10. 
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de tüvedega <n8ele/16ng. liiklus/keeris nagu freea/turvaa. 

kleep/rlba; aSSte/vahend vrd.' a3Sdu/lint vrd. a86t/kolb). 

Semantiline eritelu näitab, et tihtigi ei ole lühldeverbaal 

eeeko*ponendina sisuliselt see, mis ta oleks ükai aelevana. 

•aid esindab verbltüvei laulupidu ei ole niivSrd vokaalteos

te pidu kui lauleispidui lauluväljak mitte laulude, vaid lsnl-

*1«väljak jne. Lühideverbaalide hulka kuuluvad veel protaas-

slnlsetuaed sufiksitega -k Ja-ng, eis samuti vSivad esineda 

liitsSnue, ent ei ole pelkadele tüvedele nii lähedased. Se

mantiliselt ehituselt ei eristu -aine ja protsessuaalsed lü-

hideverbaalid üksteisest teravalt. üldiselt märgib alne-tu-

letie kontlnuoosset protsessi ja lühldeverbaalid on protses

side Üldnimetusteks. Kuid aine-tnletis v8ib lühideverbaali 

selles ülesandes asendada. Välteks on protsessi üldnimetu

seks üliSpilaste vastuvStt ja vastavaks kontinuoosse sisuga 

väljendiks till Sullas te vaatavStalne. ent tegelikes tekstides 

on need väljendid üsna vabalt teineteisega asendatavad. See

pärast vSib aine-deverbaal asendada lühideverbaali ka siis, 

kui vilaane oo on blokitud. В lokingon mingi takis

tus, ai lie tatta vera ei saa eksisteerida soovitud vSi ooda

tud tähenduses esineda. LUhideverbaal v81b olla blokitud ka 

llitsdna esikoaponendina ja sel juhul asendab teda aine-tu-

letis als-18ppeli»el kujul. Hält eks lSlke- liitsõnas ISlkete-

ra ei ole blokitud ja seetõttu puudub Sieti tarvidus plkeaa 

võral 1 S3"^TTl järele, kuna aga on oleaas psühholoogia-

süsteea, kus aSttevora ja aÕtlealsvorm on eri sisuga termi

nid, aiska lühldeverbaal on teises ja mlne-tuletis esimeses 

tahenduses blokitud. Lühldeverbaalid vSivad märkida ka prot

sessuaalset üksikjuhtu vSi resultaati. Mis puutub valikusse 

eri sufiksitega lühideverbaalide vahel, ails siin aängib sa

geli otsustavat osa tüve tüüp (lähemalt Käsik 1972). 

Muide ei ole siinkirjutaja meelest lühldeverbaal bloki

tud ka graaaatlkatermlnite tn^t^iaija teataaisaltuatsi-

oon puhul, aillega nende pikeaate vormide järele puudub Sie

ti vajadus (Rätsep 1971 vrd. aut. 1976, 51). 

Paralleele eesti lüfcldeverbaalidele ja pelktüvedele 

liitsõnus ja lihtsSnadena esitab Valentina Skuji»a (1977, 39 
jj.). Läti tehnlkakeeles on nüüd levinud pelga verbitüvega 

liitsõnad erinevalt vanematest liitumitest vahejärjendiga 

-aa-, -Sm-, näit. šujammaalaa —» sujmaalna (umbes nagu 8mb-

leala- vSi õmblusmasin ja Sume Imasin) .frSgõjammaalna —» fržg-
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masina 'freespink', pildamspalva —» pildspalva 'täitesule

pea' ; seevastu püsib ziežamsiinulie. sest lühem kuju on fo

neetiliste tingimustega (järjend *žz) blokitud. Basti mln ee

sõuedele moodustuselt ja tähenduselt väga lähedaste вша-

tuletiste asemel on hakanud levima protseasinimetused su

fiksiga -e: dzese '.lahat as'. plüde 'vool, voolus, voolamine', 

spiede 'surve, vajutus'; juhtudel nagu llmešana 'liimimine' 

v3i ziedešana 'õitsemine' on e-tuletised blokitud, sest li

me on 'liim' ja ziede 'määre; salv'. On kindel, et siin ei 

ole tegemist kummagipoolse laenumõjuga. Seega seletavad ühis-

nähtuet üldine kompaktsustaotlus terminoloogias, keelte aja-

loolis-areaalsel sarnastumisel tekkinud tegurid ja nähta

vasti üsna olulisena semantiline lahknemine1 kontinuoosse 

protsessi väljenduse ja protsessi üldnimetuse vahel. Pole 

raske mõista, et selline lahknemine areneb eeskätt pretsiis

ses, oskuskeelega seotud mõttetegevuses. 

Vaatleme osaliselt esindatud pesi infosõnaetikust ja 

püüame neid teatava piirini täiendada. 

•M«eS«3iä=iS=š§lk21S21š5äi=' Siin ei teki kahtlust, et 
märksõnana esitatud aine-tuletls ioplitseerib verbi, näit. 

—> s.1 aetama- Bdasi järgneb protsessi üldnimetus 

ajastus. Teistel juhtudel on esitatud mõlemad tuletised, 

näit. salvestamine ja salvestus; selline esitus on pedagoo

gilisem, aga tuletusmehhaniami j Õul ei lisa ta petise rohkem 

kui mine-tuletis üksi. Kui on antud aestigine, meiste (tule

muse nimetus) ja mesti /aisjmasin, järgnevad meet-да ja mee

ting. Liitsõnas meetimasin ei esine niivõrd isesoisva tä

hendusega substantiiv mest, gen. mesti, kui verb:, nimisõna-

kujuline korrelaat, Õieti siis pelktüvi. Võib oletada, et 

iseseisev nimisõna mest ei ole arvutustehnika väljas sisu

kas, sellisel juhul ütleme, et ta on "väljaga blokitud", ta 

ei suuda antud väljas täituda sisuga. Kui on antud meeri-

mine ning meere ja ka aeerlk. järgneb nii verb ш*eriaa kui 

ka ühekordse tegevuse ning tulemuse nimisõna mee:ring. 

Lühideverbaali või muu lühikuju blokingu juitumid on 

vähemalt selles allikas harvad. Näiteks veel toimetamine an

nab verbi iüimaiaaa, aga ei taha anda protsessi üldnimetust 
toimetus, sest viimane on blokitud samas kitsas väljas esi-

8 Küllalt vaba, siinkohal sobiva välja mõiste 
on esitanud Reformatski 1961, 51 (5)• 
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пета kollektiivi- v5i aarutusehimetusega tolmetua. Mujalt 

tunneme näiteks aa.i andami st. mille kõrval ma.iandua on *a-

jandamisprotaessi üldnimetusena blokitud. Esimesel juhul on 

bloking madalam ja teisel sügavam, seat toimetus- v3ib liit-

в8па esikoeponendina verbi esindada (toimetustöö, toimetus-

kollektiiv). majandus- aga mitte (?ma.1 anduaoakus vrd. aa

.i andami ao akus). 

Puhuti on sõnastikus nii, et mine-tuletis on märksõ

naks, kuna vastava lühideverbaali vSi pelktüve, mis vSib ol

la nimisõnakujuline, leiame naabrusest liitsõnade koossei

sust, näit. .1 ühtimine. juht /"iai в ? arvuti. .1 uht | lml в J käsk, 

.luhtkaart. .1 uhtkapp. Järgneb muidugi juhtima, kuna .juhe, gen. 

.juhte. on blokitud laadivahelduse tSttu, millega nominatii

vis jne. tekib homonüümsus väijalähedaee juhtmega. On ka 

juhtumeid, kus pesa esindab ainult liitsõna esikomponent, 

nagu ringlussagedua. millest järgnevad ringlema, -mine ja 

-us. üksikjuhtudel pole autorid riskinud süvemale polüsün-

teesile minna, jättes näiteks pakkimistiheduse pakketihedu-

se asemele, olgugi viimane blokinguvaba. Lühivariant on Uit-

sSnus eriti harva blokitud. Näidetena v3ib esitada maini

tud ma.iandua 'ele lisaks juhtumi kopeerimispaber 'fotopaber 

kontaktkopeerimiseks', kus kopeerpaber on blokitud üldtun

tud tähendusega 'söe- vm. värvikihiga paber'. SSnus kopeer-

lugamiapro.iektor. koneerluger bloking puudub. 

£iElikš@B2iSS*iŽ liidetega -mine, -ua jne. pakuvad 
keerulisemaid juhtumeid. 

Kui esikomponendiks on genitiiv, ei järgne tuletisest 

verbi sel lihtsal teel, et tuletis taandatakse infinitii-

vika. Objektigenitiivi puhul laguneb liitsõna verblühend iks, 

mis sisaldab ngp- v3i p-rektsiooni, näit. andmetöötlus —> 

andmetöötlemine (või ka andmete töötlemine, mis ei vasta nii 

hästi kompaktsusnõudele) ja andmeid töötlema, taoonivalik —» 

tsooni valimine (tsoon definiitne) või tsooni valimine (tsoon 

indefiniitne) ja taooni valima. Teistel juhtudel v3ib järg

neda määrusega verblühend, nagu reaala.iatöötlua —* reaal

ajas töötlemine —> reaala.ias töötlema. Näidetest näeme aiia 

ka mine-tuletiae käitumiat. Kolmandatel juhtudel osutub ge

nitiiv suhteadjektiivi stiilaemaka alternatiiviks: raamatu-

kogutöötlua vrd. raamatukogulik töötlus. Eesti -lik annab 

suhteadjektiive kõrvalproduktina, põhiliselt on ta kvali-
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teediadJaktiivide aufike (сердечная Преграда ai ole südam

lik tõke. машинное распознавание ei ole masinlik äratund

mise) ja edaaituletatud adverb on kvaliteediadverb, mistõt-

tu on blokitud ka laguvorm ^raamatukogulikult tõõtLema. Oe-

kuateksti jaoks jääb üle lõhatarind raamatukogutöötlust te

gema -• rakendama. Horeaal verbiga ühend eile on lisa eit omis

tatav termini (väljaliikme) staatus, eaateverbiga Ühendi pu

hul on see küsitav, ehkki soovitatava saateverbi »eitamise 

vastu loendites ei saa midagi olla. (Muide loodan lugejat 

tähele pannud olevat,et kfieil elevas analüüsis ei ole tSs-

tetud moodustussuuna küsimust, nooled näitavad üksnes vor

mide järgnemist tingimusel, et eesolev on antud.) 

Lagunemine verbiks ja määruseks v8ib toimuda ka seal, 

kus esikomponendiks on nominatiiv või selline osis, mis ise

seisvana on lauses ikka määruseks: »ilrrn-fiImväl.lastus —> 

mikrofilmi väljastama; märksÕnalilgitus -*• märksõnade jär

gi liigitama: vaheldumlsiaalvestus —> vaheldumisi salvesta

ma. Kuid siinsetes näidetes - esimeses kahes - peitub 

juba midagi intrigeerivat. Alati ei leia sobivat määrust, 

näit. moodulprogramm»«"^mi—• ? Siin tabame ome vaatluse 

kõrvalsaadusena erinevuse eerima- ja ima-variandi vahel. Kt 

programm kujundatakse moodulitest koosnevana, anneb moodus-

tuaautomaatika mõtteka substantiivi Boodulpr"ff^™» selle 

v3ib tuntud reegli järgi teisendada verbiks moodulprogram

mi + mg, olevik aoodulDr"ff"""»i + n, vaetav mine-tuletis 

moodulprogrammimlne. Need on harilikku malli s3neid, vrd. 

mikrofilm —> mikrofilmi + n, mikrofilmlmine• Programmeeri

mine ei lase end samal viisil ositada, mistõttu jiiäb kaks 

võimalust: kae kasutada lÖhaverbi, mis koosneb sõnast moo-

dulprogrammeerlmine ja saateverbist, v8i liitverbi moodul + 

ртдтям1»йг1 M. olevik moodul + дгодадтеегД3 - Biit samasu

guseid moodustisi oleksid mlkrofilmväl.lastan ja märksõna-

liigltan ning nüüd on küsimus kõigi kolme ja teiste tao

liste vastuvõetavuses. Keelendid, mida on nimetatud liit

verbideks, jagunevad üldjoontes kahte klassi, millede vahe

le jääb väike määramatustsoon.9 Ohes klassis on sulged ühen-

dituletised, s. t. tuletised omaette mõttekast tüvede ühen-

9 6s 1976-st on leitud 191 liitverbi, neist siinkirju
taja analüüsi järgi 80 (42 56) ehtsad ja 108 ühendltuletised. 
Viimastest sufiksitega: -ata- 57 (53 *), -stu- 18 (17 St), 
-tee- 17, -ta- ~ -da- 8. 3 sõna on tõlgendatavad taheti. 
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diet, kirjutatagu rilaane ieeeeievana kokku v8i lahku. Siia 

kuuluvad hädaohu + a tarna, haakorra + atarna. aa j a + kord(aVL) 

+ atarna. jSh-nfftii + tarna jpt. Selle klassi eufikeaaljuhtudel 

ai teki kahtlust rabas mooduatatavuses. Teise klassi kuulu

vad ehtsad liitverbid, mingi türe ja verbi llitu*Ld, nagu 

ala + hindama (*alahlnd). tasa + lülita— (*tasalttli). lee-

kaltsepooklma. aundv88randa»a. kuritarvitama. 

Terve hulk selliaeid on harjumuslikud ja nendegi puhul ei 

kerki kahtlusi vormide. vastuvSetavuses: hfidamaandunud. tai

med risttolmlevad, tasalülitatakse. eelsoojendatud. Siiski 

Vdlb tähele paona, et peraonaall finiitvormid ei ole alati 

nii harjumuslikud kui partitsiibid ja impersonaali vormid: 

eelsoo -iendatav. eelsoo J andetud. eelsoo jandatakae torkavad v6-

hem silma kui eelsood nad eelsoojendavad. Flnllt-

vorm r8ib olla ootamatu ka m8ne esimese klassi mittesufik-

saalse liitrerbl puhul (miks tq TaMtrahvia). 

Sellistel tingimustel on tegelikus termlnlkorraetustö8s 

tihti raske otsustada, kuivõrd ühe v8l teise konkreetse lilt-

deverbaaliga saab vastavusse seada liitverbi. Küsimus on te

ravam Ühelt poolt personaali finiitvormide, teiselt uudsete 

substantiivikujulise eeskomponendiga liitumite puhul, tera

vaim siis vististi selliste liitumite personaali puhul nagu 

•lkrof ilmväl.1aetame: vähem terav juhtudel nagu яК1Пид«^1па 

—> Arvuti sällloeb arvu kuvaregistrist .1a ... ning иь-п-

fllmväl.jastatava info kätte.lSue on aeglasem kui flaav&l.jaa

tatul : veelgi leebem juhul nagu Tahetulem aäilloetakae ~ on 

sällloetud mälust 08 kuvaregistrlsse.10 Põhimõtteliselt on 

liltverbistus võimalik ja tendents sinnapoole olemas (näit. 

ka külglibisema raadio liiklussaadetes). Tegemist on keele-

omaae ja selgesti aäärateldava nähtusega - see on verbipolü-

süntees inkorporeeruva adverbiaalelemendlga. Tallel nähtu

sel on oskuskeeles sisulistki kandvust, mis avaldub selles, 

et malli poolest vaba polüsünteetiline paralleel arendab kii

resti diferentsiaalse tähenduse ja kinnistub omaette sSnana, 

näiteks peenllhvimine ei ole Igasugune peenelt lihvimine 

Improviseeritud näitelaused reprograafia ja taskuar
vutite alalt. - Võrdluseks: saksa oskuskeel tunneb liltpar-
titsiipe, millele ei vasta finiitset olevikku ega minevikku 
ja mis asetatakse lausesse passiivtarindi abil, nagu werden 
gesandatrahlt 'lähevad iiivprixsimisele, liivpriteitakse', 
wurden wassergekühlt 'vesljahutati, said vesijahutuse' (Deut-
sche 1975, 188). ' 
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ja eeega peenlihvima ei ole lihtsalt peenelt lihvima (vrd. 

vene производить тонкое шлифование - илифовать тонко), naga 

ka peenllhv ei ole Igasugune peen lihv. 

Niisiis on aine-liittmitele vaatavad verbid korrapära-

susvõrgus antud ning sellega normikohased ("lubatud", "õi-

^ed"). Raske on arvata, kas eõnel juhul ei osutu verb vahest 

väljaga blokituks, üldiselt ei tohiks sedr. juhtudu. Kogu kü

simus on siis selles, millist konkreetset verbi m:Lngil het

kel pidada käibeküpseks. Veel hulgaliselt realiseerimata ja 

aeglaselt tarvitusee juurduvat (paroliseeruvat) timdentsi nä

hes võib tekkida idee sõnaetilcus verbe infinitiivlrajul üldse 

mitte esitada. Siis ei teki otsustusraskusi. Sellega aga al

lutataks märksõnastiku üldsusteem vähesele arvule kõhklua-

juhtudele. Kui seda tehakse, siis peaks vähemalt .silmapaist

vas kohas ära märkima, et deverbaalid märksõnadena esindavad 

ühtlasi verbi (niivõrd kui verb on oma tuletise järgi moo

dustatav). Soovitan ka lülitada vastav näpunäide Eesti NSV 

vabariiklike terministandardite sissejuhatustesse. Ku.i konk

reetses standardis kerkib inkorporeeruva adverbiaali küsi

mus, saab seda paindliku sõnastusega arvestada. 

Peale pedagoogiliste põhjuste, mida eespool mainitud, 

ei ole verbterminite asendamine mine-tuletistega väljaspool 

diskussiooni veel ühe asjaolu tõttu. Eeskätt oskuskeeles,aga 

juba ka üldkeeles üldse avaldub kirjakeele kalduvus kasutada 

protsessi üldnimetusena lühideverbaali. Kõnealune trend ei 

ole uuenduslik, ta kuulub ennemini nende nähtuste ritta, mi

da võiks nimetada "vana põhja" väljatulekuks lihtsustatud 

kirjakeelekäsituae alt. Lühideverbaalsuse süvenemisega võr

delisel või isegi võrdsel määral spetsialiseerub mine-tuletis 

üha enam kontinuoosse protsessi tähistajaks, kontinuoossus on 

aga semantiline joon, mida ei saa omistada verblekseenrile ter

vikuna. Semantilises mõttes oleks siis mõeldav kesutada ver

bi representandina protsessi üldnimetust, kuid see ei tar

vitse olla verbiga nii lihtsas moodustussuhtes kui mine-tu

letis; mlne-tuletlse eeliseks on peetud lihtsat moodustussu-

het, kuid kindlalt lihtne on see üksnes infinitiivi poolt 

mine-tuletise poole. Ning selgi korral võib juhtuda, et mine-

tuletis on väljaga blokitud, näit. matemaatikas on termineiks 

suhtume ja suhe, kuna ühe arvu "suhtumisest" teisesse ei rää

gita. Põhjus on mõistagi asja olemuses: siin puudub kontinu-

oosause markeerimisel mõte. Kõige paremaks eesti verbi esin-

70 



dajaks oskussSnastikue v3i muus tereiniloendis tuleb jsreli-
11 

kult pidada verbi ennast oma märksSnavormi kujul. 

Adverbiaali inkorporeerimine on mingis mdttee kaugemale 

minev polü süntees kui atribuudi inkorporeerimine. Veidemane 

on märkinud, et läti šana-tuletised nagu s^ersvirpoeana *рШк-> 

riattreimine' ja nwalkalloešana 'peenllhvimine' ei anna ver

be a^irsvirpot 'p3ik-, riattrelma' ega smalkslipõt 'peenlih

vima' ning ainsaks võimaluseks jääb I3has8nastus izdarit 

škirevirposanu jne. (Veidemane 1973, 139). AtribuudipolUeiin-

teesi teeb aga läti keel, nagu eespool nägime, kaasa. 

Verbi ning ühtlasi mlne-deverbaali blokingu juhtumid on 

vaadeldud ainestikus tingitud eeskätt üldkeele survest. De

verbaal on spetsialiseeritud, aga vastav verb on väga Üldise 

a3iste väljendiks. Vdi jälle on verb käibel m3nes kaugemas 

terminiväljaa, ent saanud sealses tähenduses üldtuntuks.Näi

teks separaadile = äratrüklle ei vasta ei sopereerima ega 

ära trükkima ja v8imalusteks jäävad separaate valmistama, ära-

trtikke valmistama ning denominaalne segargatima. Samuti; pii

re (= piirdemärgia) -A piirama. v3imelik on denominaal piir

dest ama; tehe -t* tegema. vBimalik on tehet tegema v8i nurge

lisemalt tehet эр"т-И:«"я • aritmeetikat ehe aritmeetikat te

gema (i). 

4.L3ppvaatlusl 

K§ti£liauhg. Nimetagem kahelisuhteks nähtust, kus üks pesa 

liige mingil moodustusastmel vastab kahele kitsamana vSi lele-

mana käsitatava pesa liikmele mingil teisel moodustusastmel. 

Häiteks deverbaalidele teade, gen. teate. ja teede. gen. 

teatme, vaatab sama verb teatama: samast verbist tegema, mis 

ise on suure üldisuse tdttu blokitud, on lühldeverbaalid te

he ja tegu 'jobieamm', jne. Metoodiliselt oluline kaheli-

suhte juhtum on transitiivi ja intransitiivi-refleksiivi ime

tamine samale deverbaalile, mille kohta leidus näiteid val

gust ehnika sSnastiku käsikirjas. 1.. Oli antud protsessi üld-

11 
Verbide hulgaline puudumine teiakeelsetest allika

test v3ib valmistada raskusi eesti verbidele vastete leidmi
sel. Bnt nagunii ei saa eeldada, et verb oleks sSnastikue 
moodustuspesa ainsa esindajana, ja teiskeelaed vasted »sab 
lisada tuletistele. Teoses Matemaatika 1978 pole küll neid 
raskusi tekkinud v8i on nad ületatud. 
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nimetusena "T " refleksioon. sie provotseeris tei

se artikli seletusoeas välj endi 

dumlsel т.ЯЫп«-г rah ead. See on väär, sest tegemist pole ke

hade peegeldumisega millegi sees. Sooritada tuli protsessi 

üldnimetuseks peegeldu*, siseceegeldust see deverbaal on ka

beli suhtes verbidega peegelduma ja jjaeggldamg, nõnda et te

mas ei sisaldu refleksiivi ega traneitiivi semantilist tun

nust . Protease! kemkreetsel kirjeldamisel võib olla vaja eob-

kumb tunnus lisada, milleks saab kasutada verbi ja igine-tule-

tist, ja seda on siis võimalik Õigesti teha. Seega salme näi

te, kus lühideverbaal sobib protsessi üldnimetuseks paremini 

kui mine-tuletis sellepärast, et viimane lisab paratamatult 

liiga pretsiseeriva tunnuse. 2. Oli antud kiirgus polüsee

milisena: 1) protsessi üldnimetus«na, 2) footonitena edastu-

va energia tähenduses. Soovitus: moodustada eri märksõnad, 

kusjuures esimeses artiklis näidata ekaplitsiitselt kaheli-

•tihe verbidega kiirgama ja kiirguma resp. tuletistega kiir

gamine ja kllrgumine. 2* 01i •n̂ ud polüseemilise

na: 1) kiirguse langemine esemele, 2) kiirguse rakendamine 

millekski. Soovitus: mine- või infinitiivkujul ekaplitsiit

selt näidata ktaeagi tähenduse vastavus verbil«! kiirituma 

resp. kiiritarna. 

Keltoodud juhtudel olid nii transitiivid kui ka reflek

siivid antud väljas mõttekad. Te ima logu on .laotuse ja Jao

tumusega. Jaotus vastab mitte ainult jaotamisele {teisiti Me

reste 1969, 588 jj.), vaid ka jaotumisele ja on seeparastma-

temaatilises statistikas Õige ning seda enam kohane, et ei 

teki polüseeeiat, eest Jaotggg ja Jaotamine on TÜljaga blo

kitud. Säilib aga jaotumine, millest tuletusautosaatika an

nab Õige, lubatud sünonüümi jaotumus. See ei ole väljas täp

sem kui Jaotus, on aga sisevormilt jutustavam, didaktilisem. 

Tuletuevilka sõnameistri jaoks on eksplitsiitsel esitu

sel vahest vähe väärtust. Kuid tuleb arvestada, et oskussõ

nastike kasutajate enamiku jaoks on usaldatavalt antud ai

nult see, mis seisab must valgel (vrd. lühideverbaalidega 

retsensioonis Ots 1976, 755 p. 3)• 

HäStieS* Püüame visandada paar blokingute süsteemi 

peajoont. Bloking saab olla 1) struktuuriline või 2) seman

tiline. Semantilise blokingu alaliik, mis oskuskeelele spet

siifiline, on bloking väljaga. Hii üht kui ka l;eist liiki 

bloking võib olla tingitud harjumatusest. Harjuaiatusblokin-
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gud on väga sõltuvad konkreetsete keeletarvitajate keeleos

kusest ning psüühilisest hoiakust. 

Struktuuriliselt on blokitud kõik, mille moodustamine 

ei ole vormiliselt võimalik. 

Semantiline bloking võib toimuda kitsas erialaväljas 

(näiteid eestpoolt: ma.iandua. toimetus, mõttevorm. läti il

me) , aga ka üle- või naaberväljade mõjul (kopeerpaber infor

maatika üldväljas) ning üldkeele survel (raamatukogulikult 

töötlema: ka kopeerpaberi ja läti ziede võib siia paiguta

da, sest laialt tuntud termini ja üldkeeletiksuse vahel on 

siinses seoses raske ja ka tarbetu vahet teha). 

Väljaga blokkimist esindasid eespool mest (arvutusteh

nikas), suhtumine (matemaatikas) ja jaotamine (matemaati

lises statistikas). 

Harjumatusblokingu näiteid leiab liitverbide seast, na

gu vahest vabanenud tööta.iad silmkoovad praegu päevasärgi-

mater.iali. kaltseaüstime kõik lapsed (ÕS 1976 annab mõlemad 

infinitiivid). Samuti on neid mis- je lühideverbaalliitumi-

te piirimail. Näiteks ÕS 1976 registreerib sõnad ohverda-

mlspaik. ohvripaik ja ohverdamiskomme. mille järgi võib ole

tada, et ohverduapaik ja -komme on vastaval erialal kelle

legi võõrastavad. Värbamispunktl ja tijЬяпИslahingu kõrvel 

harjumatud on värbepunkt ja tiibelahing. Harjumatus võib 

blokkide lausa üksiksõnu (ÕS 1976 vallandustоetus. aga val-

landamisõigus). Aastaid tagasi olid uudislikud ja järeli

kult kellelegi võõrastavad loometingimused. loomejõud jne. 

Mitmekesiseid analüüsijuhtumeid pakuvad kahesilbilised lü

hi vältelised verbitüved. Nendest on mis-eeskomponendld kind

lalt võimalikud: tabamiskese. pidamistingiaused. Jagamis^ 
märk. Vormi poolest saaks asendada: tabakese (pelktüvi), 

harjumatus takistab; peotinglmused ja jaemärk on semantili

selt blokitud. Pidetingimused jälle ei aobi tuletise seman

tika poolest, kuigi pidekaar ja pidepunkt on normaalsed na

gu sidealne. sidekest. Harjumuse tõttu on blokkimata pesu

pulber ja ajujaht, kuna pesumasinaga kõheldi kaua (peeti, ai

nuõigeks pesupeaemismasinat): ajutrust, ajuhalvatus jne. ei 

ole põhjustanud a.iamlsjahti. Siin on tegemist korrapärasus-

võrgu korrapäratu piirialaga. 

l9iii¥IE=iä* Tatjana Kandelaki lõpetab oma töö termi
nite semantika ja motivatsiooni alalt tähelepanekuga. mis 

mutatis interlingualibus mutandis on heas kooskõlas siinse

lt) 
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te seisukohtadega: "On juhtumeid, kus protseeeinoomen eoo-

dustatakse ajaliselt (исторически enne verbi v8i partit

siipi, ent v8ib olla ka nii, et verb või partitsiip ilmub 

enne ja siis alles protsessinoomeu. Täiesti loomulik, et 

teoreetilistes teadustes luuakse sagedamini protsesainoomen, 

s. t. nimetus protsessi üldistava, avara mõiste jaoks, po

tentsiaalselt aga on mõistete kolmühtsus, mis vs.stavad par

titsiibile, verbile ja protsessinoomenile, alati loogili

selt võimalik (üksnes et mitte alati ei saa kõik kolm ele

menti endale termineid kas tingitult struktuurilistest kit

sendustest või tegelikest vajadustest" (Kandelaki 1977, 152). 

Vahetult enne seda (150 jj.) esitab ta aga midagi vasturää

kivat, korrates mõnesid kollektiivmonograafia Rueiski 1969 

seisukohti tuletusliku metanalüüsi (переразложение kohta. 

Sellisest metanalüüsist tunnistavat protsessinooiaenite teke 

otseteed noomenitest, verbistaadiumi vahele jätt'ia. Seda

viisi olevat tekkinud uusi denominaalmalle uute liitsufik

sitega. Mõtteline piir minevat noomenitüve tagant. Häiteks 

on toodud кадм/ирование, лак/ировка, ьощ/ение, фанер/ова-

ниё, сланц/евание, металл/изация ja цемепт/ация. Kui need 

on denominaalid ega ole lingvistiliselt seotud verbidega, 

siis järelikult vene keeleaiisteem ei genereeri (ei sisalda 

automaatselt) verbe кадмировать, лакировать, вощить, слан-

цевать jne., mis vene sõnastikega võrdlemisel osutub küsi

tavaks . 

Küll aga on siin kooskõla ühe Räisäneni tulemusega, mis 

puudutab tüve ja sufikeaalkompleksi psiüholingvistilist seos

tamist (vt. eespool; Räisänen 1978, 32^). Küllap on Kande

laki puhul tegemist näitega, kuidas nähakse suhteid tegeli

kest keerulisematena ja avastatakse uusi nähtusi, mida te

gelikult pole, sellepärast, et ei eristata sünkroonset tu

letussüsteemi üksiksõnade kalendaarsest ilmumiaoat parole'ia 

või üksiktuletise psüühilisest kokkulülitueviieist. Verbi

staadiumi vahelejätmine, millelt kõnealune auto:1 räägib,võib 

avalduda pesaliikmete kalendaarses ilmumiajärgnevuses või 

tegelikul ühekordsel mooäustusmomendil, ei saa aga avalduda 

derivatiivses korrapärasusvõrgus. Vaid üksikjuhtudel võib 

verb olla blokitud ega saa seepärast parole'is ilmuda. Me 

nimetame sellist kas blokitud või muidu parole':Le ilmuneta 

verbi tuletise suhtes taustverbiks. 

See asi väärib märkimist sellegi pärast, et ka uusima

le eesti tuletusõpetusele ei ole parole'i kalendri ja lan-
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gue'l süsteemi ühte patta panek väga võõraa. 

SEiSll=šl*Mll=ilžlEl=M==llSil=ii===l====- Na6u algul 
öeldud, on ühe eriala oskuskeeles kolme liiki Uid- (kogu-) 

keele osiseid: sellele alale spetsiifilisi, erialadevahelisi 

ja allkeeltevahelisi. Kui me loendiks nimetame iga

sugust korrastatud terminikogu, kaasa arvatud oskussõnasti

kud, siis on selge, et loendid suudavad olulisel määral hõl

mata esimest ja osaliselt ka teist liiki sSnu ning moistet-

kandvaid ühendeid, kuna kolmanda liigi esindus jääb puuduma 

või juhuliseks. Teoreetiliselt on muidugi mõeldav koostada 

ühe eriala täielik tesaurus-konkordants, ent seegi saaks haa

rata üksnes juba olemasolevaid tekste ning nendestki ainult 

registreerituid (trükk, helisalvestus). Kogu potentsiaali kir

japanek sõnade ja ühendite plaanil on teostatamatu töö.Loen-

deis ei saa ette näha kõike, mida tekstides võib vaja minna. 

P o t e n t s i a a l  o n  e s i t a t a v  g r a m m a t i l i s e l t  .  

ükeki loend ei suuda seega kajastada ühegi eriala os

kussõnavara tervikuna ega isegi mitte ainult esimest liiki 

sõna- ja ühendivara sellel erialal. Järelikult kui loend on 

hea ja teda saab usaldada, siis võib väita, et temas sisal

duv on eriala oskuskeeles olemas, aga ei saa väita, et kõik, 

mis temas puudub, puudub eriala oskuskeeles. Loendis esita

tule lisandub juba esimese liigi piires ainestik, 1) mis on 

piiratud mahu, unu või töötlemise ebaühtluse pärast välja jää

nud, 2) tunduv osa potentsiaalist (või ka kogu potentsiaal, 

kui loend on pelgalt registreeriv). 

Tungivalt soovitada tuleb muidugi nende lünkade välti

mist, mis on tingitud töötlemise ebaühtlusest ja unust. Sel

leks aitab kaasa eesti terminoloogiatöös veel vähe kohatav 

p e s i t i t ö ö t l u s ,  m i s  e e l d a b  p õ h j a l i k k u  t e g e l e m i s t  m õ i s -

tehargmikega. Pesi ei saa alati esitada täieli

kult - see kehtib nii mõiste- kui ka moodustuspesade koh

ta. Aga moodustuspesad tuleb esitada nii ja loend varustada 

selliste kommentaaridega, et pesade esitatud koosseis ei ta

kistaks väljajäänut oskustekstides kasutamast, vaid et ta 

juhiks tähelepanu võimalustele kasutada oskuskeeles möönda-

vaid sõnamoodustus- ja varieerimisvõimalusi. 

Oma raamatus kõneleb Danilenko tugevnevast tendentsist 

moodustada sõnu pesiti, ühistüveliste komplekside kaupa (Da

nilenko 1977, 207). Võime vastata, et sõnad - ka terminid -

moodustuvad pesiti keele korrapärasusvõrkude jõul ja maini
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tud tendents võib tähendada loendikoostajate teadlikuks saa

mist ning pesade paremat läbitöötamist konkreetsetes oskussõ-

naallikates. Eespool käsitletud liidete ulatuses töötavad ees

ti tuletusvõrgud küllalt ühemõtteliselt ja usalda tavalt. Käes

oleva artikli teema ulatuses on pesa terminoloogilise tuum-

tähenduse kandjake verbitüvi, mis üldjuhul esineb ka verb-

terminia. 

Käsitusest, mis omistab terminilisuse tüvele, järeldub 

ka, et ei olegi vaja kulutada terminoloogide jõudu otsusta-

male, millist võrdväärsetest tuletistest tunnistada termi

niks ja millist oskuskeeles lubamatuks4vrd. DaniLenko 1977, 

192). Samuti v8ib eesti keelt silmas pidades öelda, et n8ue 

kasutada üht ja sama tuletist kogu oskuskeelse teose ulatu

ses (Kvitko 1976, 79) oleks takistuseks neile autorfeile, kes 

hästi orienteeruvad tuietusmehhaniamis ja taotlevad paind

likku ning mitmekesist teadusstiili.12* 

7 i i t e d 

Agur, U. 1972 = Märkmeid oskussõnavara kujunemisest ja ku

jundamisest. - Keel ja Kirjandus, lk. 641-651. 

Autori varasemad tööd (aut.; vt. ka Kull, Saari 1965): 1969, 

Kultuurseid keeleküsimusi Lätist. - Keel ja Kirjandus, 

lk. 375-379. 

1976, Keelehääling. Tallinn. 

1978, Sünkroonia, diakroonia ja kolm liiki uut keele

vara. - Keel ja struktuur 10. Tartu, lk. 42-65. 
—————— 

Vabadus kasutada v3rdväärseid moodustisi, kus vari
eerub ainult tuletuslik, terminisemantikaga sidumata osa, 
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ГЛАГОЛ И ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА В 

ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Хенн Саари 

Р е з ю м е  

Автор исходит из концепции, согласно которой потенциаль

ные языковые единицы, порождаемые сетями регулярности лите

ратурного языка, независимо от узуса оказываются соответст

вующими нормам, если сами сети регулярности не противоречат 

нормам. 

Глаголы являются, наравне с другими частями речи,нормаль

ными, безоговорочными членами терминологических полей.Сущест

вование термина-глагола не зависит от существования его 

производных в данном поле (в данной терминологии).В глаголь

ных словообразовательных гнездах носителем терминологическо

го значения является глагольная основа. Как правило, сущест

вует и глагол-лексема (в единичных случаях он "блокирован", 

оказывается "фоновым" относительно своих производных). 

В статье подвергаются анализу глагольные словообразова

тельные гнезда, входящие в состав терминологии по информати

ке и вычислительной технике. Описаны явления полисинтетизма, 

связанные со словообразованием в эстонском языке науки и тех

ники. Проанализировано употребление т. н. раскольных сочета

ний и определена степень свойственности их эстонским научным 

стилям. 

Введены понятия: блокирование (структурные, семантичес

кие и прочие препятствия, исключающие употребление какого-

либо из членов гнезда), двойное отношение (напр., одно про

изводное слово соответствует одновременно как переходному, 

так и возвратному глаголу), разложение (производному слову 

соответствует словосочетание с глаголом) и др. 

Даны некоторые практические указания составителям спе

циальных словарей. 
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PERFEKTI KASUTAMISE SEMANTILISTEST TINGIMUSTEST 

TÄNAPiEVA EESTI KEELES 

ülle Uatal 

1. Grammatilised ajavormid märgivad ajalisi suhteid 

sündmushetke ja kõnelemishetke vahel. Antud sündmus, tegevus 

v8i olemine v3ib toimuda kõnelemishetkega samaaegselt, sel

lest varem v3i hiljem. KÕnelemishetkel toimuvat tegevust või 

olemist väljendab grammatiline olevik, kõnelemishetkeet va

rem toimunud tegevust vSi olemist grammatiline minevik. Mi

nevikulise tegevuse v8i olemise ajaline vahekord kõnelemia-

hetkega võib lauses olla erinev. Tegevus vSi olemire v6ib 

aset leida kas vahetult enne kõnelemishetke v8i varem, ta võib 

olla seotud kõnelemishetkega v8i jääda väljapoole sisulist 

seost olevikuga. Vastavalt aellele on kindlas kõneviisis kolm 

minevikuaega: liht-, täis- ja enneminevik e. imperfekt, per

fekt ja pluskvamperfekt. 

Et järgnevas analüüsis on tähelepanu all perfekt, siis 

vaatleme lühidalt, mida meie grammatikakirjanduaea on per

fekti kasutamise kohta öeldud. E. Vääri "Eesti keele Spikus" 

ei ole perfekti kasutamist vaadeldud. Küll aga on sellele tä

helepanu pööratud K. Mihkla, L. Rannuti jt. "Eesti keele lau

seõpetuse pShijoontes". Peaaegu.sõna-sõnalt kattub sellega 

A. Valmiae, K. Mihkla "Eesti keele süntaksi" perfektikäsit-

lus. Nimetatud käsitluste järgi väljendab perfekt mineviku

list tegevust või olemist, mis võib ulatuda kõnelemishetkeni 

ja jätkuda isegi edaspidi ja mis kannab resultatiivset ise

loomu. Täismineviku puhul on oluline tegevuse või olemise si

suline seos olevikuga, mille seisukohalt nenditakse täismi

nevikuga märgitud tegevust või olemist kui toimunud fakti. 

Täisminevikus olev öeldisverb võib märkida tegevust või ole

mist , 

1) mis kõnelemishetkeks on lõppenud, näit. Koosolek on 

ammu lõppenud. 

2) mis ise või mille tulemua keatab veel kÕ:aelemishet-

kel, näit. Laps ongi juba rääkima hakanud. 

3) mis väljendab kunagi varem toimunud sündmusi, näit. 

Jalgratas on juba ammu leiutatud. (Mihkla 1974, 95-97). 
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Olulise on, et aeda »inerikue alanud VSi toimunud sünd
must Taadeldakse olevikuhetkest lähtudes Ja tunnetatakse te

ma enda või tema resultaadi ulatumist vaatlejani (Valgma, 

Semmel 1970, 116j Asrrik 1936, 145-146). Perfekti olevikulist 
aspekti on eriti rõhutanud I. Kindlam: täisminevik teatab 

mingi minevikulise tegevuse asetleidmiseet praeguahetke sei

sukohalt, kusjuures talle on (sageli) tunnuslik ka tegevus

protsessi ajaline ulatumine olevikku, millega tekib mulje 

selle kestmisest, vältamisest. Lause Жаяи tegge, on Roomas 

säilinud rohkesti ehitusmfilestisi ,1a varemeid annab edasi, et 

midagi ee minevikust meieni jõudnud, me võime neid säilinud 

ehitusi, varemeid näha, nende tunnistajad olla. Lause Bh1-

tu—ateriallde tSBstus on eriti kiiresti arenenud pärast Taist 

maailmaeÕda märgib, et ehitustegevus on pärast sõda hakanud 

pidevalt edenema, et see edasiminek ulatub kõnelemishetkeni 

(e. t. olevikuni) ja kestab praegugi (Kindlam 1976, 77-78). 
Seega märgib täisminevik meie grammatikaraamatute põh

jal minevikulist tegevust ja olemist, mis on tulemusliku ise

loomuga või on Upetatud. Täisminevikuga kui minevlkuolevi-

kuga väljendatud tegevused ja olemised seisavad sisulises 

seoses kõnelemishetkega. 

Tegelikult on perfekti tähendus komplitseeritum kui mi

nevikus tolmunud (lõpetatud) tegevus, mis ise või mille ta

gajärjed on keetnud kõnelemishetkeni. Selle kinnituseks vaat-

leme Järgmiste lausete tähendusis 

(1) Mees on parandanud jalgratast 

(2) Tütar on sarnanenud «eaga 

(3) Mees on süüdanud sigareti 

(4) Brigaad on ehitanud elamu 

(5) Õun on useitanud 

Ainult lause (1) väljendab otseselt subjekti mineviku

list tegevust, mille tagajärjed (parandatud jalgratas) on 

kestnud kõnelemishetkeni. Lause (2) viitab subjekti minevi

kus olnud seisundile, mis kÕnelemishetkel enam ei kehti. Lau

se (3) väljendab eelkõige objekti seisundit kÕnelemishetkel. 

Subjekt ja tema minevikuline tegevus on lause tähenduses tei

sejärgulised. Lause (4) väidab, et kÕnelemishetkel on olemas 

eidagi, mida enne ei olnud. Lause (5) tähendusest on raske 

leida midagi minevikulist, pigem väljendab see subjekti sei

sundit kÕnelemishetkel. 

Perfektilause tähendus ja perfektiaegade kasutamine ei 
sõltu ainult väljendatavatest ajasuheteet, vaid ka lause sün
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taktilisest struktuurist ja verbi semantilistest Dmadust est. 

Eesti keeles on verbe, mis v3ivad esineda perfektis ainult 

teatud süntaktilistes ümbrustes. Võrdleme näiteks lauseid Pi

du lõpeb —»• Pidu on lõppenud ja Pidu kestab —#• "'"Pidu сю kest

nud. Verb kestma ei võimalda samasuguse struktuuriga perfek-

tilauset kui verb lõppema. Küll on aga ka kestma-verbi puhul 

võimalik kasutada perfektilauset, kui verb on määratud aja

määrusega, näit. Pidu on keetnud kaks tundi. 

Käesoleva kirjutise eesmärgiks ongi selgitada tunnused, 

mis määravad perfekti esinemlstingimueed ja tähenduse, läh

tutakse verbi semantikast ja verbilaiendite iseloomust. 

2. Perfekti kasutamistingimusi silmas pidades on olu

line eristada tegevusverbe ja toimumieverbe. Grammatilise 

subjekti ja verbi semantiline vahekord on nende verbitüüpide 

puhul erinev. Toimumisverbide grammatiline subjekt on seman

tiliselt tegevusalis, objekt, millega midagi juhtub, toimub. 

Näit. Taldrik purunes. Höör tõmbus Pingule. Toimueieverbid 

vastavad küsimusele "Mis juhtus (x-ga)?", "Uis tc-imus (x-

ga)?", kus x on mingi nimisõna, lause grammatiline subjekt. 

Tegevusverbide grammatiline subjekt on semantiliselt agent, 

verb väljendab aktiivset tegutsemist, seda, mida keegi teeb. 

Hält. Mikk .1 ooksis. Mehed naersid. Lause, mis sisaldab tege-

vusverbi, vastab küsimusele "Mida tegi x?". Verb võib väl

jendada samaaegselt nii toimumist kui tegevust. !?oimuaisver-

bina ta kutsub esile objektinoomeni seisundi muutuse. Tege

vusena ta väljendab, mida aubjektnoomen teeb. fiäit. lause 

Harry purustas taldriku puhul: Mida tegi Harry? Ta purus

tas taldriku. Uis juhtus taldrikuga? - Harri purustas ta. 

Seega võib verb väljendada 1) toimumist, 2) tegeyust, 3) nii 

toimumist kui tegevust (Chafe 1975, 116-120). 

Lause ei ole tavaliselt ühetähenduslik, tiheät küljest 

võib ta viidata toimuvale sündmusele või konstateerida seda. 

Sel juhtumil kujutab sündmus endast konkreetset, alguse ja 

lõpuga ilmingut (Peeter laulab). Teisest küljest võib seesa

ma lause kanda üldise kinnituse tähendust, mis on umbes ek

vivalentne väitele "Peeter on laulja". Sellistel juhtudel ei 

ole juttu mitte üksikust, mööduvast sündmusest, vaid pigem 

ajaga mitteseotud tendentsi olemasolust, mis haarab aSäiaaatu 

hulga sündmusi. Teist tüüpi tähenduse korral lisandub verbi 

semantikasse tunnus "üldine" (Chafe 1975, 116-120). KudgLühed 

verbid esinevad sagedamini tunnusega "üldine", teised "mit-
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teüldine", vSib tunnus "Üldine" fakultatiivselt lisanduda 

enamikule verbidele. 

Tunnus "üldine" vastab tegevuse imperfektiivsele, ir-

resultatiivsele aspektile, "mitteüldine" perfektiivsele, re

sultatiivsele aspektile, Verbe, mida need tunnused iseloo

mustavad, on nimetatud ka vastavalt kursiivseteke ja terai-

natiivseteks verbideks. Käesoleva töö seisukohalt väärib rõ

hutamist, et "üldine" (jätkuv, irresultatiivne) v8i "mitte

üldine^ (mööduv, resultatiivne) ei ole seega enamasti verbi 

enda, vaid konkreetse lause, verbifraasi tähendus, s. t. 

olulised on ka verbi laiendid. 

Terminatiivsed verbid väljendavad tegevust, mille pu

hul tegevusprotsess on lõppenud vSi kindlasti lõpeb. Kur

siive ed verbid tähistavad sellist tegevust, mis võib kesta 

pidevalt ja ei sisalda endas mingeid eeldusi tegevuse kat

kestamiseks. Kursiivsed on nn. seisundiverbid, terminatiiv

sed verbid kutsuvad esile seisundimuutuse (vt. näit. Selja-

kin 1978, 43-45). 

Perfekti kasutustingimuste ja tähenduse sõltv.vust ver

bi semantikast on täheldanud ka W. L. Chafe. Ta märgib, et 

semantiline tunnus "üldine" võib teatud tingimustel lubada 

või takistada perfekti kasutamist ja kuna sel tunnusel pole 

pindstruktuuris selget väljendust, on perfektilaused tihti 

mitmetähenduslikud, nad võivad olla üldised või mitteüldi-

sed, näit. (1) Peeter on laulnud. Seetõttu on lihtsam alus

tada perfekti tähenduse selgitamist mitteüldistest perfek-

tilausetest nagu (2) Uks on avatud. Verbifraas tähistab siin 

seisundit ja tegevusviise kohta väidetakse, et ta on selles 

seisundis kÕnelemishetkel. Kui võrdleme seda lausega 'Uks 

on lahti', mis annab edasi põhimõtteliselt sama tähenduse, 

siis näeme, et perfektilause viitab selle seisundi lähetele 

minevikus, et uks avanes mingil ajal enne kõnelemishetke. 

Laused (3) Uks on avanenud ja (4) Peeter on avanud uk

se väljendavad juba sündmust, mitte staatilist seisundit. 

Mõlemad laused väidavad samuti nagu lause (2), et uks on 

lahti. Lauseis (3) ja (4) on see seisund aga tuletatud sünd

musest . Seisund jätkab säilimist kõnelemiamomendil, sündmus 

toimus varem. Igasugusel sündmusel peab olema tagajärg. Sei

sundile eelnenud sündmuse tagajärg on ilmselt seesama kõne
alune seisund. 

Mõnikord on seisund tugevamini seotud kontekstiga. Näi
teks lause (1) sündmuseks on fakt, et Peeter laulis. Kon
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tekstist sõltuvalt т81Ъ sell«' sündsuse tagajärjeks olla 

1) meie teadasaamine (kui ee varem kahtlesl*e selles), et 

Peeter üldse oskab lauldaj v8l et 2) Peetril on nüüd v8l*a-

lus s8lta koju, sest ta tegi k8lk, allle pärast ta siin oli; 

vdi et 3) nüüd algab programmi järgmine number, v8l veel mi

dagi. Missugune ka ei oleks selle sündmuse konkreetne taga

järg - lauses (1) väidetakse, et tulemsltuatslcon jätkab 

säilimist, kuld et sündmus, mis viis selle situatsioonini, 

toimus enne seda momenti, mil temast räägitakse. Lause (1), 

samuti ka lause (5) Peeter on avanud- ust kirjeldavad situ

atsioone, mis jätkavad säilimist kSnelealshetkel. Neid lau

seid v8ib aga tdlgendada pigem üldises kui mittetUdisee mõt

tes. üldisele lausele on iseloomulik, et konkreetne sündmus 

on seotud ajavälise mittekonkreetsusega. Perfektllauseid 

v8ib vSrrelda mitteperfektilausetega Peeter laulab Ja Pee

ter avab ust, mille puhul konkreetne sündmus on neotud konk

reetse olukorraga. 

Belöeldule tuginedes v8ib öelda, et lausel (1) v8lb ol

la mitte ainult see tähendus, et Peeter alles lõpetas laul

mise, vald ka see, et ta määramatu arv kordi laulis minevi

kus.1 Lausetel (2) ja (3) ei ole üldist tähendus". 

Chafe väidab, et perfektis v3ivad esineda kiSik tege-

vueverbid. Verbid, mis ei väljenda tegevust (eeiisundiverhld 

ja toimumisverbid) vSivad perfektis esineda ainult siis, kui 

nad on mitteüldised. üldised selsundiverbid ja toimumisver

bid ei saa perfektis esineda. Näiteks lause Tee on olnud 

lai on ebagrammatlline, kuna selle lause verbil зп üldine 

tähendus ja ta ei väljenda tegevust. Kui aga piirata verbi 

tähendust m8ne adverbiga, siis on perfekt kasutatav, sest 

adverbid muudavad lause tähenduse mitteüldiseks, näit. Tee 

on olnud lai .luha яштш. (Vt. Chafe 1975, 197-201.) 

Käesolevas töös on vaatluse alla v8etud perfekti kasu

tamine lihtlauses. Analüüsi materjaliks on kontekstivabad 

laused, mis koosnevad verbist ja selle rektsiooniliselt seo

tud laienditest, mallid N ôffl V, N^ V N^, V ja 

Snom v kus x on m3nl muu seotud verbilaiend peale objek-

Lause (5) on eesti keeles tõlgendatav airult teises 
tähenduses, sest sihitisega lausetes väljendab eiesti keeles 
sihitise kääne verbifraasi üldist v3i miiteüldisit tähendust 
(vrd. lauseid (4) ja (5)). Lähemalt käsitletakse! seda tüüpi 
lauseid lk. 8? Jj. 

84 



tl. Lähemalt lausemallide kohta vt. H. Rätsep 1978. 

Leus email V 

1. TegeTusrerbid 

Tegevusverbid osutavad, mida keegi teeb. TegeTusrerbiga per-

fektilauee vaatab küsimusele 'Ude on teinud x?', kua x on 

nimis8na tunnusega *elua'. Hältekei 
Bma on kudunud. - Mida ema on teinud? 

Tegeru»verbide grammatiline subjekt on semantiliselt agent, 

tegevuse aktiivne sooritaja. 

Tegevusverbidega perfektilaused on kahetähenduslikud. 

Ohest küljest vSivad nad viidata mingile konkreetsele sünd

musele v8i tegevusele, väljendades, et tegevus on k8nele-

miahetkeks I8ppenud. Hält. Isa on reisinud. Teisest küljest 

v8ib sel lausel olla ka üldise kinnituse iseloom. Lauset 

v8ib aSista «ritte ainult selles tähenduses, et isa alles 18-

petae reisimise, vaid ka, et ta üldse on kunagi sellise as

jaga tegelnud, määramatu arv kordi reisinud minevikus. Kon

tekstita on loomulikum sellise perfektilause interpreteeri

mine teises tähenduses, üldise kinnitusena. 

•Siemes nimetatud tähenduses v8ib perfektis kasutada 

igasugust tegevusverhii 

Sportlane on aerutanud. Külaline on aevastanud. Poiss 

on hullgaanitsenud. Seeneline on hdikunud. Meister on 

hBöveldanud. Neiu on uiautanud. Vanaisa on jalutanud. 

Mees on joonud. Rahvas on juubeldanud. Perenaine on 

kedranud. V8istleja on kiirustanud. PoiaipSnn on kisa

nud. Haaber on koputanud. Vanaema on koristanud. Haige 

on köhinud. Seltskond on lSbutsenud. Jne. 

2. Talmumisverbid 

Toimuoisverbide grammatiline subjekt on semantiliselt ob

jekt, tegevusälie, millega midagi juhtub. Heed verbid on 

tähenduselt kahesugused: resultatiivsed ja irresultatiivaed. 

Resultatiivsetena esinevad verbid, mis väljendavad tegevus

objekti (ehk grammatilise subjekts8na) seisundimuutust. Ir-

resultatiivsed toimumisverbid väljendavad seisundit, mis 
jätkub ühesugusena, muutumatuna. 
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2.1. Resultatiivsete tolmuni«verbidega perfektilaneed osu

tavad, et nimisõna on muutnud oma seisundit, näit. Taldrik 

on purunenud. Häör on pingule tõmbunud. Verb sellistes lau

setes väljendab protsessi. Kuna protsess eeldab nimisõne ja 

seisundi vahelise suhte olemasolu, siis võib öelda, et sub-

jekteõna on sellistes lausetes verbi mõjutuse objektiks. Sel

liste toimumisverbide perfektilausetel ei ole mitut tähen

dust, nagu tegevusverbide perfektilausetel. Neil lausetel ei 

ole üldist tähendust, vaid nad väljendavad konkreetset sei-

sundiBuutuet, tegevusobjekti (grammatilise subjekti) sei

sundit kÕnelemishetkel. 

Kõik resultatiivsed toimumisverbid võivad esineda per

fektis. Verbi tähenduse järgi võib resultatiivsed toimumis

verbid jaotada mitmesse sri rühma, kusjuures verbi semanti

lised omadused määravad ka perfektilause täpsema tähenduse. 

2.1.1. Verbid, kus protsess on ajaliselt määratud. Perfekt 

väljendab olukorda, kus protsess on lõppenud. Tagajärjeks 

on subjekti uus seisund. 

Haav on armistunud. Laev on hukkunud. Ametnik on büro-

kraadlstunud. Kontrolltöö on ebaõnnestunud. Udu on ha

junud. Supp on jahtunud. Autojuht on invaliidistunud. 

Keha on kangestunud. Tuli on kustunud. Suhkur on la

hustunud. Sadu on lakanud. Ta on lesestunud. Koosolek 

on lõppenud. Oks on murdunud. Vandenõu on nurjunud.Pen

del on peetunud. Uks on sulgunud. Jne. 

2.1.2. Momentaanid väljendavad hetkelist toimumist. Ka siin 

väljendab perfekt toimingu lõppemist. Tagajärjeks on olu

kord, kus protsess enam ei toimu, mingist subjekti seisun

dist ega seisundimuutusest otseselt aga rääkida oi saa. 

Lauluviis on heietanud. Uks on kiiksatanud. Vanker on 

jÕnksatanud. Torupill on jõuratanud. Klaas on kiiksa

tanud. Tass on kolksatanud. Pauk on kõmatanud. Hoop on 

lajetenud. Äike on kärgatanud. Uks on paugatanud. Piits 

on sihvatanud. Jne. 

2.1.3. Verbid, mis väljendavad jätkuvat, kuid pidevalt muu

tuvat protsessi. Sellesse rühma kuuluvad translatiivsed ja 

üleminevat tegevust väljendavad refleksiivid. Pe:-fekt väl

jendab sel juhul subjekti mingit vahepealset seisundit, s. t. 

kõnelemishetke seisundit võrrelduna mingi varasema vaatlus

hetke seisundiga. 
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Sõbranna on elavnenud. Rong on liginenud. Auto on lähe

nenud. Ta on noorenenud. J8ud on nõrgenenud. Nuga on nü

rinenud. Ilm on pimenenud. Kaaslane on rahunenud. Tae

vas on selginenud. Valu on tuloenenud. Inimene on vana

nenud. Liikumine on aeglustunud. Mäng on hoogustunud. 

Haigus on progresseerunud. Maavärin on Intensiivistunud. 

Jne. 

2.2. Irresultatllvsed toloumisverbid ei väljenda seisundi

muutust. Protsess püsib ühesugusena, £eda ei saa interpre

teerida resultatiivsena, toiming ei kutsu subjektis esile 

mingeid muutusi, subjekt ei ole mSjustatud. Sellistest lau

setest ei saa seetõttu kasutada perfektivormi. Näit. +Pidu 

on kestnud. Küll aga v3ib kasutada fldu on kestnud .juba mitu 

tundi. Adverbiaalid konkretiseerivad verbi tähendust ja ver

bifraasi võib nüüd vaadelda kui resultatiivset. Sel juhul on 

perfekti kasutamine võimalik. Analoogiliselt ei saa ka järg

misi lauseid kasutada perfektis ilma laienditeta; 
+Tuli on 

nud. Jne 

+Tuli on hubisenud. +Pea on huuanud. +Umbrohi on loka-

Lausemall N*„ V Hj* nom ngp 

Kolmekäändelise objektiga verbide puhul v3ib objekt el

la kas nominatiivis, genitiivis v3i partitiivis, s31tuvalt 

mitmesugustest lisatingimustest. Genitiivis Ja nominatiivis 

esinevat objekti nimetatakse tälsobjektiks, partitiivis esi

nevat objekti osaobjektlka. Tegurid, millest eesti osa- ja 

täisobjekti valik sdltub, jagunevad kahte lükis 1) niisugus

teks, mis on seotud verbiga ja 2) niisugusteks, mis on seo

tud objektnoomeniga. 

Verbiga seotud objektivaheldus väljendab aspektilist 

laadi tähenduserinevust. Lausepaaris 

(1) Kristjan kirjutas luuletust 

(2) Kristjan kirjutas luuletuse 

vormistab osaobjekt (1) tegevuse jätkuvat, lSpetamata, im-

perfektiivset aspekti, täisobjekt (2) aga tegevuse lõpetatud, 

perfektiivset aspekti (Hajandi, Metslang, 1979, 3). 

H. Sajandi ja H. Metslang! uurimusele "Määramata ja mää

ratud objekt" toetudes v3ib esile tõsta järgmisi, käesoleva 

töö seisukohalt huvipakkuvaid objektivahelduse printsiipe. 
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Aspektilist laadi tähenduserinevus! on v3imelik väljen

dada ainult niisuguse obJektnoomeni korral, Mida v8ib ühe-

mQtteliselt interpreteerida kui "asja™. Objektnoo*eni enda

ga -seotud objektivahelduse puhul ei ole otsest seost verbi 

tähenduse ja objektnoomtai käände vahel. Kui objektnooeenit 

v6ib interpreteerida kaheti, nii "asjana" kui "ainena", siis 

väljendab objektsSna kääne eelkSige neid erinevaid tähendu

si ja seejärel alles need tähendused ise võimaldavad v3i ei 

võimalda väljendada verbi aspekti. Genitiivis objektnoomen 

on tähendases "asi", näit. Tiiu ostis Jäätise. 1'artitiivis 

objektnoomen on tähenduses "aine", näit. Tiiu ostis Jäätist. 

Seega partitiivobjektiga ja genitiivobjektiga perfek-

tilausete tähenduse erinevus v3ib sõltuda kas verbi tähen

dusest v8i obJektnoooenist. 

'• 

1.1. Eesti keeles on rida verbe, mis väljendavad niisugust 

tegevust, millel pole ajalist mõõdet. Selline te<;evus ei saa 

kesta, verb väljendab vaid objekti seieundimuutuut. Lähtu

des verbiga väljendatud tegevuse laadist, v3ib öelda, et 

terminatiivsus (perfektiivsua, resultatlivaus) sisaldub ver

bi tähenduses. Sende verbidega ei kasutata ka preesensis 

osaobjekti. Mõttekas on ainult täisobjektiga laune, näit. 

hülgab lapse. Ka perfektis võivad need verbid esineda 

ainult täisobjektiga, näit. a»a on hül-lanud lanan. Preesen

si vormis verbiga lause väljendab tulevikku, perfektilause 

aga näitab, et seisundimuutus on Juba toimunud Jm selle ta

gajärjeks on objekti uus seisund. Seega väljenda'» perfekt 

objekti uut seisundit. 

Viiuldaja on katkestanud mängu. Mees on kaotanud raha

koti. Bektor on eksmatrikuleeritud üliõpilase. Poiss 

on kosinud nooriku. Tüdruk on leidnud rätiku. Ta on 

lapsendanud poisi. Jooksja on nikastemud jala. Kelner 

on pillanud taldriku. 

1.2. Tegevusverbid, mis v8ivad esineda nii terainatiivsete-

na kui kursiivsatena. Teroinatiivsuet ja kursiivsust ei väl

jenda mitte verb ise, vaid verbifraas - verb koos objek

tiga, kusjuures objekts8na peab olema ühemõtteliselt inter-

preteeritav kui "asi". Täisobjektiga verbifraas Mees süütab 
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sigareti on terminatiivne, täioobjekt väljendab tegevuae 

perfektiireet, resultatiivset aspekti. Oeaobjektiga verbi

fraas Mees süütab sigaretti on kursiivne. Osaobjekt väljen

dab tegevuse jätkuvat, imp erf ekt iivaet, irresultatüvest as

pekti. Perfekt on vdiaalik ainult täisobjektiga verbifraa

sist, s. t. terminatiivsest verbifraasists Mees on süüdanud 

sigareti. Perfektilause väljendab objekti kõnelemishetke sei

sundit, mis on verbiga väljendatud minevikulise tegevuse ta

gajärg. See, et tegevus on kSnelemishetkeks lSppenud, järel

dub loogiliselt, lause ise otseselt seda ei väida. 

Kursiivsest verbifraasist perfekti kasutada ei saa. See 

on ehk v3lmalik küll adverbiaalsete liualalendite korral, mis 

muudavad partitiivsegi objektiga verbifraasi tähenduse ter-

minatiivseks, näit. Mees on süüdanud sigaretti Juba paar mi

nutit. aga ikka ei saa pSlema. Loogilisem oleks friingi siis

ki Hees on proovinud/üritanud süüdata sigaretti.... mis on 

hoopis teise verbi perfektilause. 

Isa on avanud eücna. Õpetaja on dikteerinud lause. Ok-

toobrilaps on esitanud luuletuse. Laev on hüvanud ank

ru. Haine on katnud laua. Ta on lavastanud näidendi. 

Treial on lSpetanud töö. Peremees on palganud teenija. 

Komisjon on pitseerinud toa. 

2. Verbid, mis esinevad perfektis 
nii tais- gJ^ažoSJeHi^;— 

Verbifraasid, mis esinevad perfektis igasuguse objektlvonm.-

ga, jagunevad tähenduselt kahte suurde rühma; objektnoomen! 

valik s81tub tegevuse aspektist ja objektnoomeni valik sõl

tub objektsdnast. 

2.1. Lausetes, kus objektnoomeni vormi valik ei s3ltu ob-

jekts3nast, vaid tegevuse aspektist, on ka perfekttlause tä

hendus tingitud verbi semantilistest omadustest. 

2.1.1. Verbid, mis väljendavad translatiivset (üleminevat) 

tegevust, esinevad perfektis nii täis- kui osaobjektiga,kuid 

lausete tähendused v3ivad olla erinevad. 

Kui verb esineb perfektis koos osaobjektiga, väljendab 

perfektilause mingit objekti vahepealset seisundit, näit. 

Korrektor on eestipärastanud artiklit, s. t. artikkel on 

eestipärasem (kui enne). Kui verb esineb perfektis täisob-

- 12 I 
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jektiga, siis väljendab lause tegevusprotsessi liippemiat,ob

jekti. lõplikku seisundimuutust, näit. Korrektor on eeatipä-

raetanud artikli. s. t. artikkel on eestipärane [mida ta en

ne ei olnud). 3i osa- ega täisobjektiga perfektilause rõhu-

ta subjekti minevikulist tegevust ega tegevuse jätkumistvÖi 

lõppemist, vaid mõlemal juhul tegevuse tulemust - objekti 

seisundit. Ühel juhul on aee vahepealne, millegagi võrrelda? 

seisund, teisel juhul 13plik, uus seisund. Verbifraasi tä

hendus on seega mõlemal juhul terminatiivne, väljendab te

gevuse resultatiivsust. Alati ei olegi võimalik "vahepeal

se" ja "lõpliku" seisundi vahele kindlat piiri tSmmata, ku

na translatiivse tegevuse igasugune "katkemine" väljendab 

objekti seisundit ja seetõttu on partitiivae ja genitiivee 

objektiga perfektilaused translatiivsete verbide korral tih

ti kommunikatiivses m3ttes võrdväärsed, vrd. Ajakirjanik од 

lühendanud artikli/artiklit. 

Salk on kindlustanud hoone/hoonet. Mehed on kuivenda-

nud soo/sood. Baa on puhastanud mantli/mantlit. Suite 

on tahmanud lage/lae. Naaber on uuendanud mööbli/mööb

lit. 

2.1.2. Verbid, mis väljendavad millegi loomist, mida enne 

verbiga nimetatud tegevust olemas ei olnud. Selliste verbi

de oeaobjektiga ja täisobjektiga perfektilausetel on sel

gelt erinev tähendus. Oeaobjektiga perfektilausetel, näit. 

Brigaad on ehitanud elamut, on üldiee kinnituse ieeloomi 

Perfekt ei väljenda tegevuse lõppemist, vaid seda, et te

gija on kuni k3nelemishetkeni teinud vastavat tegevust, ot

seselt objekti kohta ei väljenda partitiivse objektiga lau

se midagi. Täisobjektiga perfektilause Brigaad on ehitanud 

ai nimi väidab, et on olemas elamu, mida enne ei clnud. Per

fekt väljendab olukorda, kus subjekti tegevuse tulemusena cm 

tekkinud uus objekt. Seega oeaobjektiga perfektilauses rõ

hutatakse subjekti tegevust, täisobjektiga perfektilauses 

rõhutatakse tegevuse tulemust, objekti olemasolu. 

Lapsed on kirjutanud kontrolltöö/kontrolltööd. Kunst

nik on maalirud pildi/pilti. Leiutaja on konstrueerinud 

uue aparaadi/uut aparaati. Ema on kudunud kamp sun j/k ащр-

sunit. 

2.2. Objektnoomeni vormi valik sõltub objekteSna enda tähen

dusest, kui objekt võib tähistada niihästi "aeja" kui 
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"ainet". Kui objektnoomen on tähenduses "aine", sile esineb 

ta partitiivis, kui tähenduses "asi", siis esineb ta geni

tiivis. 

Genitiiviga lause, kus objektnoomen tähistab "asja", on 

tereinatiivne ja perfektilause väljendab objekti kui "asja" 

uut seisundit, näit. Müüja on kaalun"^ япЫгт». a. t. suhkur 

(kui "tervik" v8i "asi") on kaalutud. Partitilvobjektiga 

lause, kus objektnoomen tähistab "ainet", viitab ainult te

gevuse toimumise faktile, objektsSna määra v8i hulga kohta 

ei ütle ta midagi, samuti ka mitte tegevuse resultatiivsuse 

kohta. Siiski on "ainelise" partitiivobjektiga perfektilau-

sed v8imelikud, sest partitiiv ei tulene siin verbist, vaid 

objektBÕnast endast, ja seetSttu partitiiv ei määra ühemõt

teliselt verbi imperfektiivset aspekti, nagu "asja" tähis

tava objekteõna puhul. Kt partitiivobjektiga verbifraas on 

kursiivne, väljendab jätkuvat tegevust, siis ei saa ka per

fektilause väljendada midagi tegevuse tulemuse, s. t. ob

jekti seisundi kohta, näit. Müüja on kaalunud suhkrut. Sel

listel perfektilausetel on üldise kinnituse iseloom. Per

fekt väidab, et subjekt on enne kõnelemishetke teinud vas

tavat tegevust, otseselt objekti kohta ei väljenda parti-

tiivse objektiga perfektilause midagi. 

Perenaine on koorinud porgandi/porgandit. Anu on hak

kinud sibula/sibulat. Kokk on keetnud supi/suppi. 

2.3. Mõnede verbide puhul on partitiiv- ja genitiivobjekti

ga laused samatähenduslikud, vähemalt kommunikatiivsest as

pektist võrdväärsed, näit. Ta on kaotanud julgust/julguse. 

Ilmselt on julguse kaotamine niisugune akt, mida on raske 

tõlgendada puhtimperfektiivselt, jätkuvana, kõnemomendi või 

mõne teise tegevuse suhtes lõpetamatuna. Kuna aga objekt on 

"aine", siis on partitiiv ka perfektilauses võimalik (vrd. 

Ta on kaotanud rahakoti - kui objekt on "asi", aiis mit-

teimperfektiivse tegevusaspekti korral on ainus võimalik ob-

jektlkääne genitiiv). Samuti on mitmete translatiivsete ver

bide puhul sisuliselt võimatu vahet teha "lõpliku" ja "va

hepealse" seisundi vahel, näit. lauses Detailid on väsita

nud kuula.ia/kuula.iat. 

Partitiivse ja genitiivse objektiga perfektilauaed on 

samatähenduslikud ka aiis, kui objektiks on mSni kehaliiget 

tähistav sõna. Sel juhul väljendatakse nii genitiivi kui par

titiiviga tegevuse terminatiivset, resultatiivset aspekti 
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j* perfekt väljendab objekti uut seisundit, näit. Mees on 

vigastanud käe/kätt. 

Lausemall V 

Verbid, mie seostavad endaga ainult partitiivset objek

ti, on kas seisundiverbid või tegevusverbid. Она 1;ähenduselt 

on nad kursilvaed. Perfekti kasutamine on kõikide verbide pu

hul võimalik, kuld perfekti tähendus sõltub verbide semanti

listest tunnustest. Põhiline erinevus on selles, l:as perfek

tilause väljendab midagi objekti seisundi kohta või subjekti 

tegevuse või seisundi kohta. 

1* Žfl«?t!evffiplir&ttilau»ed 

1.1. Äeoteionaalset tegevust või seisundit väljendavad ver

bid. Selle rühma verbe iseloomustab objekt tunnusega "elus". 

Objekt on verbi tegevusest mõjustatud. 

1.1.1. Verbid väljendavad objekti emotsionaalset seisundit. 

Sellised verbid esinevad põhiliselt koos "elutu" subjektiga. 

Verbifraas on terminatiivse tähendusega. Grammatiline sub

jekt on semantiliselt "vahend" (ka siis, kui subjekt on tun

nusega "elus") ja ka perfektilause ei väljenda miäagi sub

jekti kohta, vaid väljendab objekti seisundimuutust, näida

tes, et on tekkinud objekti uus seisund, näit. Vastus о" 

ibjgt§gud Õpetajat, a. t. Õpetaja on hämmastunud. 

Sündmus on heidutanud vaatajat. Film on kütkestanud pub

likut . 

1.1.2. Verbid, mis võivad esineda nii elus kui elutu subjek

tiga. Selliste verbide "elus" subjekt väljendab semantili

selt tegijat ja vastavate perfektilauaete tähendus võib olla 

kolmesugune: 1) subjekt on teinud midagi, mille eesmärk on 

objekti seisundit muuta, 2) subjekt on teinud midagi, mis on 

objekti seisundit muutnud, J) objekti seisund on muutunud. 

Lause .T^n nn solvanud tüdrukut võib tähendada 1) Jaan on tei

nud midagi sooviga, et tüdruk solvuks, 2) Jaan or., teinud mi

dagi sellist, mis on tüdrukut solvanud, 3) tüdruk: on solvu

nud. 

"Elutu" subjektiga perfektilaused esinevad vaid kolman

das nimetatud tähenduses, väljendades objekti sieisundimuu-
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tuet, näit. Vaatus on solvanud tüdrukut, в. t. tüdruk on ed-

vunud. 

Vaataja/vastus on üllatanud Õpetajat. Külaline/pimedus 

on hirautanud laat. Jahimees/pauk on ärritanud looma. 

1.1.3« Verbid, mia v8ivad eelneda ainult "elua" aubjakti

ga. Perfektilause väljendab subjekti minevikuliat tegevust. 

Subjekt on enne kdnelemishetke teinud midagi, mille eesmärk 

on objektis seisundimuutust esile kutsunud. Ei ole teada, 

kae objekti seisund on muutunud. 

Õpetaja on häbistanud valetajat. Vanaema on hellitanud 

last. Kasvataja on hurjutanud poisikest.. 

1.2. Tegevuaverbld 

Selliste verbide perfektilauaete tähendus on kahesugune:nad 

väljendavad subjekti minevikulist tegevust v3i objekti sei

sundit kÕnelemishetkel. Oa« verbid* puhul on objekti seisun

dimuutus ilmsem, näit. Kama on kriimustanud laat, a. t. last 

on kriimuatatud, lapsel on kriimud. Aga ka eel11eed laused 

nagu Agitaator on agiteerinud vall.lat väljendavad pigemini 

seda, mis objektile <m juhtunud, kuigi on v8imelik ka inter

pretatsioon, kus fookuses on subjekti tegevus, mida taon en

ne kõnelemishetke teinud. Aga igal juhul ei aaa öelda, et 

objekt ei oleks subjekti tegevusest *8jusrtatud. Seet8ttu on 

k8ik tegevusverbid, mis väljendavad, et subjekti tegevueeta

gajärjel objekt kas tekib v6i kaob v8i on kuidagi teisiti 

sellest tegevusest mdjuatatud, koondatud sellesse rühma Ül

dise tähenduse alla "objekti seisundimuutus". 

Selliste verbide puhul on preeaenslaused selgelt kur

siiv eed, väljendavad jätkuvat tegevust ega viita tegevuse tu

lemusele. Perfektilaused vdivad aga olla terminatiivsed,väl

jendada tulemuslikkust. Ilmselt on terminatilvsuse v6imalus 

nende vereide tähenduses olemas, sest enamik selles rühmas 

käsitletavaid verbe vSib esineda ka genitiivae objektiga,kui 

lausesse lisandub mingi resultatiivne laiend, vrd. Kass on 

krilmustanud lapae veriseks. (Lähemalt vt. selle kohta Rät

sep 1978, 221-224.) 

Naabrimees on juhtinud hobust. Poiss on pumbanud vett. 

Tüdruk on kloppinud vaipa. Bna on lõiganud leiba. Voo

rimees on sõidutanud last. Poiss on ihunud nuga. 

1.3. Seisundiverbid, mis märgivad millegi katmist, kaunista

mist, äaristamist jne. Selliste verbide subjekt on "elutu", 

9? 



lause subjektiks on eset märkiv s3na, raia semantiliselt on 

tegevusvahend. (Lähemalt selliste lausete kohta vt. Rätsep 

1978, 223-224). liende verbide preesens väljendab objekti sei

sundit, näit. Seina kaunistavad maalid. Perfekt väljendab, 

et see seisund on kehtinud minevikus, enam aeda seisundit ei 

ole. Perfektilause eitab subjektsdna olemasolu, näit. Seina 

on kaunistanud maalid, s. t. praegu seinal enam maale ei ole. 

1.4. Kui verb väljendab translatiivset tegevust, tähistab 

perfektilause objekti mingit vahepealset seisundit, s. t. te-

gevusprotsess ei pruugi olla lõppenud, perfektilause võrd

leb objekti kõnelemishetke seisundit varasema seisundiga. 

Nälgimine on halvendanud tervist. Auto on aeglustanud 

liikumist. 

2. Subjekti seisundit 
käsitlevad perfektllauaed 

Perfekt väljendab midagi subjekti kohta, objekt ei ole ver

bi tegevusest mõjustatud. Selliste verbide subjekt on obli

gatoorselt tunnusega "elus". 

2.1. Verbid, mis väljendavad subjekti väljapoole (objekti

le) suunduvat tegevust vSi seisundit. 

2.1.1. Bnotsionaalset seisundit väljendavad verbid. Perfek

tilause väidab, et kõnealuse verbiga väljendatud seisund on 

kõnelemishetkeks lõppenud. Subjekt on selles seisundis mi

nevikus olnud, kuid kÕnelemishetkel ei ole, näit. Ta on ar-

mflatannd tüdrukut. Perfektilause kirjeldab subjekti olnud 

seisundit, ta ei anna objekti kohta mingit informatsiooni. 

Hoor on austanud vanemat. Õpetaja on hinnanud Õpilast. 

Ta on kadestanud naabrit. Poiss on vihanud kaaslast. 

Tüdruk on jumaldanud seda sportlast. 

2.1.2. Tegevusverbid. Perfektilause väidab, et subjekt on 

verbiga väljendatud tegevust enne kõnelemishetke teinud, kuid 

kÕnelemishetkel ei tee. Sellesse rühma on arvatud ka verbid, 

mis moodustavad koos kehaliiget märkiva objektiga lahutama

tu terviku, teatud mõttes fraseoloogilise ühendi, nagu olgu 

kehitama. siLmi kisaitama. pead noogutama. 

Ta on sihtinud ulukit. Kriitik on arvustanud teost, 

kuulaja on vangutanud pead. Mati on korranud õppetük-

ki. Jahimees on küttinud hunti. 
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2.2. Verbid, als väljendavad subjektile endale suunatud te

gevust (seisundit). Sellesse rühma kuuluvad enamikus meelte 

tegevust väljendavad verbid.'Perfektilaused kirjeldavad sub

jekti seisundit kdnelemlehetkel, mitte minevikus. Vastavad 

preesensilaused on ttldkonstateerivama tähendusega ega kir

jelda mitte niivSrd subjekti seisundit kui tegevust ennast, 

ühtlasi v8ib perfektilause väljendada, et subjekti vastav 

seisund on kestnud juba teetud aja. 

Ta on tunnetanud ohtu. Jüri on kuulnud karjumist. 

Muude laienditega verbid 

Kui verbi laiendab mdni muu obligatoorne laiend, mitte 

objekt, v3ib samuti täheldada kahesuguse tähendusega verbi

fraase - termlnatiivseid ja kursilvseid. Termlnatiivsete 

verbifraasidega perfektilaused väljendavad subjekti seisun

dit kÕnelemishetkel. Hält. Mängi.1a on viskunud pikali, s. t. 

mängija on pikali. Perfektilause osutab, et subjekt on uues 

seisundis. 

Õpilane on astunud laua juurde. Keha on kattunud higi

ga. Jää on muundunud veeks. Värv on segunenud lahuse

ga. Külaline on tulnud saali. Ootaja on vabanenud hir

must. 

Kursiivsete verbifraasidega perfektilaused viitavad subjek

ti mingile minevikus olnud seisundile, mis kÕnelemishetkel 

enam ei kehti. 

Tütar on sarnanenud emale. Sõbratar on elanud linnas. 

Bttev3te on allunud ministeeriumile. Maja on kuulunud 

müüjale. Matkajad on ööbinud telgis. Mees on viibinud 

pealinnas. 
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ОБ УСЛОВИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРФЕКТА В СОВРЕМЕННОМ 

ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Юлле Устал 

Р е з ю м е  

В работе рассматриваются простые предложения,которые всег

да могут выступать в перфекте и предложения,которые не могут 

выступать в перфекте без дополнительных условий.Отдельно рас

сматриваются предложения с глаголами действия, предложения, 

обозначающие результативность и предложения,обозначающие не

результативность. 

Выводами работы является, что предложения, которы содер

жат в себе значение действия и результативности,могут всегда 

выступать в перфекте, а предложения, которые содержат в себе 

значение нерезультативности, могут выступать в перфекте толь

ко при наличии в предложении дополнений, которые изменяет зна

чение нерезультативности в результативность. 



LIITSÕIAD жвтишпаж reMUOLOOOU 

HDKASTiMISIL KiSSOLIYA SAJAXDl X POOLEL 

Asta Veski 

Käesoleva sajandi I poolel toiminud eestikeelse termi

noloogia rikaatarnis- ja arendamistöSs on küllaltki silma

paistval kohal liitsõnade esinemus. Keeles leiduvate sõna

tüvede liitmist kui uute sõnade saamise võimalust on eelmi

se sajandi lõpul mõnel määral kasutanud juba Kreutzwald, 

Grenzstein jt., XX sajandi I poolel tuli see olulisena ar

vesse ka terminoloogiatSös. Sõnade liitmisel lähtuti eesti 

keele ehituse alustest ning suudeti paljude ainealade sõna

vara liitsõnade abil märgatavalt laiendada. 

Sõnade liitmisel rakendati kõiki sõnaliike, kuid teis

test ulatuslikum on liitsõnade rühm, kus nii täiend- kui põ

hisõnaks on substantiiv. See eesti keeles ülekaalukalt esi

nev liitmisviis annab avaraid võimalusi mitmesuguse sisu väl

jendamiseks. Teiste sõnaliikide osatähtsus liitsõnade kom

ponendina on märksa väiksem. Liitmine toimus nii nominatiiv

selt kui genitlivselt, harva teiste käänete kaudu. 

Substantiivi liitumine substantiiviga nominatiivselt сю 

andnud uusi oskussõnu järgmistel juhtudel. 

Kui täiendsõna näitab ainet või materjali, millest põ

hisõnas märgitud ese on tehtud, näiteks gaasküte (tehn., 

keem.; der gasförmige Brennstoff), hõbemürglstus (med.; ar-

gyrismus, Silbervergiftung), jgtelubl (agr.; Abfallkalk), 

räasseep (fütopat.; Iranseife, Fischölseife), vesipõisik 

(vet.; Hydatide). 

Kui täiendsõna näitab, mis kuju omab põhisõnaga märgi

tud ese või nähtus: astmiktÕus (kirj.; Klimax), häilraie 

(mets.; Kesselhieb, Löcherhieb), kaarluide (geogr.; Bogen-

düne, Barchan), kabialasi (käsit.; Bördeleisen), korgaskeha 

(zool., vet.,; corpus cavernoaum, Schwellkörper), kuullii-

gend (fot.; Kugelgelenk), lodiluu (290I.; (os) naviculare, 

Kahnbein), orbvõlv (arhit.; Trompe), soerdsünnitis (agr.; 

Missgeburt), ulßkivi (arhit.; Kragstein), vilrkülv (agr.; 
Bandsaat) jt. 

Kui täiendsõna märgib põhisõnaga väljendatud olulist, 

iseloomulikku tunnust, püsivat asukohta: ennakmoodustus(meiL; 
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Präformation), erakvähk (zool.; Eupagurus, Einsiedlerkrebs, 

Eremit), kiilpookimine (aiand., agr.; Keilpropfung), kiird-

punkt (arhit.; Scheitelpunkt), kiirikseen (med.; Actinomy

ces, Strahlenpilz), komppöid (med.; Klumpfuss), kärbesois 

(bot.; Ophrys muscil'era, Fliegen-Ragwurz), merisiilik (zooL; 

Echinus, Seeigel), muhkürask (bot., fütopat.; Cryphalus). ni-

depitser (ajal.; eingehängtes Siegel), ogaputk (bot.; Eryn-

gium, Mannstreu), raunsärdamine (keem., metall.; Blockrös

ten), suhkurtobi (med.; Suckerkrankheit), tõsturlihas (zool.; 

musculus levator), unitõbi (med.; lethargia, Schlafkrank

heit), vähktõbi (med.; carcinoma, Krebs /krankheit/). 

Kui täiendsõnaga tähistatakse mingit vahendit, mida ra

kendatakse põhisõna puhul: kateieht (bot.; Ektoderm), kate-

vara (maj.; Deckung), manuatoru (vet., lgv.; Ansatzröhre), 

sulgurlihas (anat.; Schliessmuskel, Sphinkter), ohkjahuti 

(keem., tehn.; Luftkühler). 

Kui täiend- ja põhisõna kaudu väljendatud ainete tule

mus esineb liit saadusena: .ioodfosf or (keem.), kaaliumaili-

kaat (keem.), nikkelmessing (= uushõbe, metalL). 

Peale nominatiivse liitumise esineb üsna hulgaliselt 

genitiivset liitumist, kus täiendsõna iseloomustab põhisõ

naks oleva eseme, olendi või nähtuse liiki või laadi. Näi

teks andepäev (jur.; Datum, Ausstellungstag), astmelaid 

(arhit.; Auftritt), elektriarvesti (keem., füüs.; Elektri-

zitätszähler), erguiimbris (med. ; perineurium), hanevits (bot.; 

Lye*»«,), hambaräsak (tehn.; Schränkeisen), hankeleping (mai.; 

Lieferungsvertrag), hinnaaland (maj.; Rabatt), hoiutähik 

(biol.; Depositenschein), .ialandipikend (fot.; Statiwerlän-

gerung), kaldenurk (mat.'f-«eigungswinkel), kilbirohi (bot.; 

Alyssum, Steinkraut), kinkeakt (jur.; Schenkurigsurkunde), 

kohaviit (bibl.; Standnummer, Platznummer, Signatur, Klas-

sifikatsionsvermerk), käif.utõkesti (tehn.; Hubbegrenzung), 

külmamõõtel (füüs.; Kältemesser), lakasäästel (vet.; Mähnen

schoner), linnukapsas (bot.: Lampsana, Rainkohl;, merelaug 

/lau/ (geol.; Schelf), neelukivi (arhit.; Kehlstein), nii-

duleedik (fütopat.; Phlyctaenodes, sticticalis)raamatu-

voom /vooma/ (bibl.; Bibliomanie), seenekärbiased (zool.; 

Platypezidae, Pilzfliegen), sibulanõlg (fütopat..; bacillus 

cepivorus), uksetäidis (käsit.; Türfüllung). 

Hagu juba eespool öeldud, rakendati peamiselt nomina

tiivset ja genitiivset liitmist. Teisi käändeid leidus üsna 
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harva. Tähelepandav on seejuures veel asjaolu, et nende eel

nemisel on täiendsShakp enamasti käändevormiline adverb. Näi

teks: alalhoidlane (ajal., pol.-maj.; Konservativer), alt-

käelis (jur.; Bestechungageschenk), eestlaadik (ajal., Vor

derlader), k3rvalet3mbur (agr.; Seitwärtazieher), mahahlndam 

(pol.-maj., jur.; Rabatt, Preisnachlass, Abzug), tagantlaa-

dlk (ajal.; Hinterlader). - Vaid üksikutel juhtudel on täi-

endsSnaks substantiiv, siis on aga p8his3naks adverb, näi

teks: kuseleajati (med.; harntreibendes Mittel), pllmalea.la-

ti (agr.; milchtreibendes Mittel). 

Adjektiivi liitumine substantiiviga on juba märgatavalt 

tagasihoidlikum, see esineb näiteks sSnades: järskvaib /vai

bu/ (med.; Krise), kobekivi (geogr., miner.; Tuff), koresööt 

(agr.; Rauhfutter), kSvajoodia (кеев., tehn.; Hartlot), pi-

aileat (zool.; Tyroglyphus, Käsemilbe), siniliilia (bot., 

aiand.; Scilla, Blaustern, Meerzwiebel), umbsool (eed.$ in

testinum coecum, typhlon, Blinddarm), väärareng (med.; Mlee-

bildung); hakruakol.iu (zool.; Primordialkranium), kaksiaaken 

(ajal., arhit.; Doppelfenster), kinnism3te (med.; fixe idee), 

küllskäik (vet.; Paasgang, Zeltgang), loonusmaks (agr., maj.; 

Naturallohn), lukisuss (zool.; Balonglossus, Eichelwurm), 

neitsissigimine (bot., biol.; parthenogenesis), aakiakroon 

(ajal., her.; Heidenkrone, Zackenkrone, couronne antique), 

sunnismaisus (ajal.; Boden-, Schollenpflichtigkeit, Hörig

keit, Kolonat), säsistupp (vet.; Markscheide), vallaslaps 

(jur.; natürliches Kind, aussereheliches Kind), vägiavoim 

(maj.; vis major, force majeure, höhere Gewalt), välismaa 

(geogr.; Ausland). 

Pronoomen liitub substantiivile üldiselt vähe. Esinevad 

mSned korrad enesekohane, omastav ja näitav asesõna, näiteks: 

enesetaane (jur.; Selbstablehnung), isepärane (vet.; spezi

fisch), isepäratu (vet.; unspezifisch), iseseisvumine (ajal.; 

Emazipation), omaseaduslus (ajal.; Autonomie, Selbstgesetz

gebung), aamaKülmajoon (geogr.; IsokrymeJ, samaaugelane (agr., 

zool.; Homozygote), samasuvejoon (geogr.; Isothere), sama-

talvejoon (geogr.; Isochimene). 

Numeraali liitumine substantiiviga on pisut ulatuslikuni, 

esineb näiteks sSnades: esmassünni ta ja (vet.; primipara, Erst

gebärende), kahekorrik (med.; Duplikatur), kaheksatahukas 

(mat.; Oktaeder), kakskiirik izool.; bivium), kakssuulane 

(zool.; .Pasciola), kaksteist sõrmik (raed.; duodenum, Zwölffin-

gerdarm), kolmhaartoru (keem.; Dreischenkelrohr), kuugtahukae 



(•at. j Hexaeder), ktigg$tahukee (mat., ein. t Dekaeder, Zetm-

flächner), altaeaeeaendua (agr. i Polyspermie), nelisiirus 

(arhlt., kunst. $ Vierpase), teian&rl.la (jur., ajal. i fldei-

komiasar, Aftererbe), tuhat-urb (zool.; Hlllepora), Uhepäe-

vik (zool.; Ephemera, KLntagsfliege, Haft). 

Verbitüvi tälendeSnana leidub oakuas8nadea! hargeoon 

(geol. I Apophyse), h88rajam (kee*., füüe.; Prikt j onaan trieb), 

Aabeet« (med.; Imprägnation), lalnapp (med.; acetabnlum).ko-

flkarr (aed.; Spürhaar, Taathaar), koblalrkel (tehn.; Tas

ter), kohukuld (kee*., metall. $ Goldschwemm), kSd.utSbl (eed.; 

Schwindsucht, Darrsucht), kÄglveen (med.; тепа jugolaris, 

jSrosselvene), lljileUlg (med.; Gleitspeichel), läkakBha (med.« 

pertussis, Keuchhusten), raaallehed (agr.; Streichlaub),alird-

rlsfclufl (agr.; crossing over), u.juleht (bot.; Schvimmblatt). 

Adverb ei liitu eriti sageli subatantllvlga, mSnel mää

val siiski leidub selliseid oekueadnu, näiteks i а.1 at Imaks e 

j(Jur.; Ratenzahlung, Abzahlung), all jaotis (jur.;; Unterab

teilung), ai la el akus (med.; hypostasis), eelaoodumus (aed.; 

yraedlspoaltlo, Anlage), huiglpaljunemine (ftitopiit.; Maa-

wenvermehrung), jaemüük (maj.; Detallverkauf, Verkauf en de

tail) , püatküllk (mat.) Hechteck), tagakilbis (zool.; Ilpho-

plastronplatte), telBilugeaine (klrj.; Lesart), väl.lahigia-

jtla (med.; Xxsudat, Ausschwltzung), ülapuu (mets,; Oberhole), 

jttlerlbasue (ajal.; Gemeingelege, Gewannlage). 

Kui pShlsflnakB on adjektiiv, ella liitub uubstantiiv 

temaga nil nominatiivselt kui ka genltlivselt, nlilt.; h38-

laahanballne (karbi) lukk (zool.; taxodontes SchLoaa). häll-

тбга (aland.; Vase), Järkaegne (med.; periodisch), kaarrood-

jne (Dot.; curvlnervlua, bogennervlg), kodarlehins (bot.; ro-

sulans, roaulatua, roaettlg), kämmalroodne (bot.; palmlner-

vlue, handnervlg), kfiHvjalgne (vet.; aplnQelbelnlg), p8ld-

pagujaa (keem., miner.; feldspatartig), rohtrohellne (keem.; 

grasgrün); happelembene valgellble (med.; azidophil), hul-

garuuaikuline (zool.; multilocularis), кагикёр.1ав eels (vet.; 

b&renfüasig), kohvlubajas (med.; kaffeebohnenförmig), k3hu-

siaene (med.; intraabdominal), lahustipSlune (keem., lyo-

phob), leetemuet hobune (agr.; Sommerrappe), lõpuaetanbrine 

ruum (zool.; Peribranchialraum), maar.lamallaa nahk (keem., 

tehn.; alaungar), niiakuaelembene (bot.; hygrophil), tuule-

tekkene (geol.; anemogen), üsasisene (med.; intrauterin). 

Adjektiivsele p8his3nale on vahel liitunud ka adjek-
tilvne tälendsSna, mia mõnikord esineb lühenenud kujul, näi-
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teiteI 5±nupärgne (zool.; aonotrooh), taAjliekrooahapu (kee«., 

zool.; aamoniua biehromicua, doppeltchroaaaurea Amnonlua), 

ktücallcnžgua (кееи., fUüa.; bikonkav), kaudpooldualne (zool.; 

Karyokineae, Mitose), kauglllklaalne (*aj.; Fernverkehr), 

laiarööpmeline (pol.-«aj.; breitapurlg), lguglalnjaa juua 

(zool.; flachwellig), logeabune (vet.; blattloa), peeneterl-

ne (keen.; feinkörnig), raaktoltuv (agr.; achwerfuttrlg), 

sunnismaine (ajal.; glebae adecrlptua, Schollenpflichtiger, 

Höriger, Kolone, Grundhold, Grundhöriger), teravaaagjaa (bot.; 

acute serratua), tlhtlaapälne (agr.; aitteldichtährig), v8rd-

haarne (mat.; glelchachenkllg), ffltlakeakene (mat.; konzent

risch). 

Muud sSnaliigid liituvad adjektllvaele p8hla8nale täi-

endaSnane üldiselt harva, leidub väheseid oakuaaSnu. Nume-

rael täiendsõnaks: kaheroodne /täht/ (klrj., ajal.; doppel-

echaftlg), ко Imarat end liine (agr.; dreispännig), poolkera jaa 

(zool.; henlaphaerlcua), poolkuu.laa (zool., vet.; aemlluna-

rla), Uherööpaellne (pol.-maj.; einspurig). Pronoomen on täi-

endadnai Isepärane (vet.; apezlflach). Tälends8naks on ver

bitüvi! koond .laiene seis (vet.; bodeneng), kSSp.ialgne (vet.; 

säbelbeinig), liblvalge talk (tehn.; federweiaa), takerkar-

vane (bot.; villosus, zottig). 

Pisut enam leidub oakuaaSnu, kus täiends8naks on adverb, 

näiteksi alakünnlsene (bot.; unterachwellig), alapalavikune 

(aed.; aubfebril), alaäge (med.; subakut), kaaskülgne (zool., 

bot.; collateralis), kolaellaulgne (bot.; tripinnatus, drei

fachgefiedert, luiplaud.jaa (agr.; abfallende Kruppe), läbi-

tungltamatu (keem., fütis.; Impermeabel, lapenetrabel). Päraat-

tekkene (geol.; epigenetisch), tagupärlne (zool.; retrograd). 

Verbaalsele p3his8nale liitub tälendsSnana subatantiiv: 

kaelavSruatatud (ajal., her.; behalabandet, colletfe), pea-

ärama (ajal.; enthaupten), rataskaaritsev (ajal., her.; rad

schlagend, rouant), ristikulehistatud (ajal., her.; mit Klee

blättern besäet, trifle), väärtärama (maj.; entwerten). Bsi-

neb numeraal: kahekorduma (med.; conduplicare), poolkahesta-

tud (ajal., her.; halbgespalten, mi-parti); esineb verbitüvi: 

rolskleotama (tehn.; mazerieren), ründvallutama (ajal.; bes

türmen), siirdistutama (zool.; tranaplantieren), sundlaekaaa 

(ajal., jur.; einziehen, konfiszieren), aundv33randaaa (alal., 

jur.; expropriieren, zwangsweise enteignen), taandarenema 

(vet.; sich zurückbilden). 
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Vert pdhieSnana pole eriti produktiivne olnud, kSige 

ulatuslikum on rtiha, kus liituvad verb ja adverb, näit, kald-

keevitatud toru (tehn.; Überlappt geechweisstes Rohr), nuri-

eünnitaea (agr. $ verwerfen, von Kühen :verkalben, von Stu

ten : verfehlen), pikltullataaa (ajal., e8j.; ecfilieren, 

enfiler), p8ikneljaBtatud/kilp/ (ajal., her.; schräggeviert, 

fcoartele), taaaneljaatatud (ajal., her.; wiedergeviert, 

contre-bcartelS), üldaraustama (jur.; anmeatieren). 

Esitatud näiteist ilmneb, et p8his8naka on kaautatud 

kolme sdnaliiki: aubatantiivi, adjektiivi ja verbi. Täiend

sõnana eelnevad substantiiv, adjektiiv, pronoomen, numeraal, 

verb ja adverb. Substantiivsele p8his8nale liituvad täiend-

e8nana k8ik eespool nimetatud sSnaliigid. Sedasama v3iböel

da ka adjektiivse p8hls8na puhul. Viimase esinemiasagedua on 

aga substantiivsest p8his8nast märksa väiksem. Veelgi taga

sihoidlikum on verbi osatähtsus p8his3nana. Ka temale lii

tuvate täiendsõnade liike on vähem, näiteks adjektiiv puu

dub aelles funktsioonis peaaegu täiesti. Teda leidub vaid 

mOnes üksikus väljendis, vahel ka lühenenud kujul, näiteks: 

vildakruudustatud (ajal., her.; geweckt, fuselfe), kõrgrä-

nistatud raud (keem., tehn.; hochsiliziert). Adverbi ja ver

bi liitumisel tekkinud termineid on aga enam kui muid ühen

deid. 

üsna sageli v8ib liitsõnadel kohata ka sufikseid. Neid 

on nii täiend- kui p8his3nadel. M3ned näited. sulgurlihaa 

(med.; Schliessmuskel, Sphinkter), kaevurherilased (zool.; 

Sphegidae, Grabwespen), aatmikaaa (geogr.; Stufenland), kat-

mikkultuur (agr.; cower-crops), keerlts.iooks (fütoaat.; Spi

ralzulauf), tõugata/jalg/ (zool.; Nachschieoer), slamulest 

(zool.; Wohnungsmilbe), lükandaken (arhit.; Schieb sfenater), 

pad.landaammal (bot.; Polstermoos), käimlaauk (ajal.; Abtrit-

terker), labimimulk (tehn.; Durchgangsöffnung), esiinikkuju

tis (kunstiajal.; Regentenstück); 

koorenaksur (zool., fütopat.; Corymbites), käsiviakur 

(ajal.; Handballiate), päkapad.jand (vet.; Ballenpolster), as-

jaloend (jur.; Sachregister), krooklehterlane (zool.; Cyro-

cotyle), liivataimietu (¥rt.| Paanaaophytenformation), käai-

kir.iastu (bibl.; Handschriftenraum), külmajgõStel (:rüüs.; Käl-

temeaaer), hõõra.iam (keem., füüs.; Friktionsantrieb), veesu-

liti (arhit.; Wasserspeier), valuvaigisti (mea.; analgeticum, 

achmerzstillendes Mittel), kar.iamaandus (agr.; Weidewirt-
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eehaft), kellakafadalk (kunstialal., arhit.; Glockenstuhl), 

karukäp.jaa aeis (agr.; bärenfüssig), jääjoaatik (geogr.; Bis

fall), eeeaäastlk (gaogr.; Vorgebirge), koostolmlemlne (agr.; 

Assoziation), selg.lalalised (zool.; Notopoda, Rtickenfüsaer), 

selgu.lur (zool.; Notonecta, Rückenschwimmer). 

Leidub niisuguseidki liitsõnu, kus sufiksid on nii täi

end- kui põhisõnal, näiteks: esikuastrik (zool.; scala ves-

tibull), vastaklehikud (bot.; Gnetinae), kuivendusühistu 

(maj.; Bntwässerungsgenossenschaft, Drainagegenossenschaft), 

tulnuktainestik (zool.; Adventivflora), lisandklvind (geogr.; 

akzessorische Konkretion), kahelissaag.ias (bot.; duplicato-

serratus, doppelgesHgt), pärandivarastik (jur., ajal.; Nach

lassbestand)» sigitlkulgla (zool.; traetus genitalia), pesi-

tlvalik (agr.; Staudenauslese), avamismääram (ajal.; Bröff-

nungsbeschluss), rSövikupõletl (aiand.; Raupenfackel), ve-

sltsisõlt.ia (ajal.; Wasserfahrer). 

Huvitavad on kolmest osast koosnevad oakussSnad, näi

teks: parisrakistaimed (bot.;.Buthallophyta), rohevetiktai-

med (bot.; Chlorophyceae), samasuvejoon (geogr.; Isothere), 

avaleht eraeened (fütopat., Pezizales), leephSlmader (agr.; 

Flachwender), mõraspotikõlaline koputus (vet.; Perkussion des 

gesprungenen Topfes), nahkhiirelembene (bot.; chiroptero-

phil), roiskveehSl.lum (bot.; Saproplankton), kakakümmendta-

hukas (mat.; Ikosaeder), korgipuurlteriti (keem.; Korkbohrer-

schärfer), kõvalehistaimistu (bot.; Hartlaubformation, Skle-

rophytenl'ormation), hüveoluühing (ejal.; Wohlfahrtsverband), 

a.ialehesäilmik (bibl.; Zeitungshalter). 

Esineb veelgi pikemaid oskussõnu, peamiselt linnuniae-

sid: pruunselg-põõsallnd (zool.; sylvia communis communis, 

Dorngrasmticke), punarind-kanepilind (zool.;, Carduelis canna-

ba, Hänfling), tulipea-pöialpoisa (zool.; Regulus ignicapil-

lua ignicapillus, feuerköpfiges Goldhänchen), valgetSfp-gi^-

kurguke (zool.; Luscinia svecica cyanecula, weisasternigea 

Blaukeh.lchen), vi 1 .i apuu-kaevanflikol (zool.; fütopat.; Cemios-

toma acitella). 

Kui vaadelda eespool käsitletud liitsõnu ainealade kau

pa, siis ilmneb, et oma ala terminoloogiat on liitsõnaliste 

oskussõnadega kõige enam rikastanud meditsiin, zooloogia ja 

keemia. Teistel aladel leidub sellel perioodil moodustatud 

terminoloogias liitsõnu märksa vähem. Võrdsel hulgal on neid 

oma alale toonud botaanika, ajalugu, õigusteadus ja veteri
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naaria. Hoople vähe vSlh neid leide alanduse, arhiivinduse, 

bibliograafia, geograafia, kirjanduse, metsanduse jt. ala

del. 

СЛОЖНЫЕ СЛОВА В СОЗДАНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПЕРВОЙ 

. ПОЛОВИНЕ ТЕКУЩЕГО СТОЛЕТИЯ 

Аста Вески 

Р е з ю м е  

В первой половине текущего века важным средством созда

ния эстонской терминологии являлось словосложение. 

В качестве как определящего, так и основного слова ис

пользовались все части речи, главным же образом имена су

ществительные. Определяющее слово соединялось с основным в 
номинативной и генитивной форме,напр.: gaasküte (техн., хим. 

газовое отопление), suhkurbõbi (мед. сахарная болезнь);holu-

tähik (библ. депозитный билет); Hanukapaaa (бот. бородав+ 

ник). В каком-либо другом падеже определяющее слово упот

реблялось редко. 

К имени существительному как основному слову присоединя

лось в качестве определения имя прилагательное,местоимение, 

имя числительное, глагол и наречие. Приведем примеры: fist

lest (зоол., Tyroglyphus), siniliiliat бот. садов. Scilla); 

. isepärane (вет. специфический); omaseadustus (истор., авто

номия); kaheksatahukas (мат., восьмигранник); kolmhaarto-

ru (хим., тройник); kobikarv (мед. осязательный волосок), 

siirdristlus (arp. crossing over) a.jatimakse (юрид.; платеж 

в рассрочку); allseiskus (мед., гипостаз). 

В качестве основного слова, кроме имени существительно

го, встречаются имя прилагательное и глагол. Однако они ис

пользуются гораздо реже. 

К имени прилагательному как основному слову присоединя

ются в качестве определения имя существительное или прила

гательное, другие же части речи - редко. Приведем примеры: 

kodarlehine (бот. rosulans, rosulatus розеточный); põldpa-

gujas (хим., минер, похожий на полевой шпат); kohviubajas 

(мед. похожий на кофейные бобы); tuuletekkene (геол. аномо-

генный); laiarööpmeline (пол-экон. ширококолейный); реепе-
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terine (хим., мелкозернистый); kohnerakendiline (arp. в три 

упряжки), poolkug.ias (эоол., вет. semilunaris); iseseede 

(мед. самосварение); takerkarvane (бот. косматый, шершавый); 

alapalavikune (мед., aubfebrilis), läbitungimatus (хим.уйиз. 

непроницаемый). 

К глаголу как основному слову присоединяются в качестве 

определения имя существительное, имя числительное и глагол. 

Напр.: kaelavõruatatud (ист., геральд., с кольцом, обручем 

на шее), peaärama (ист. обезглавить), kahekorduma (мед. уд

ваиваться), poolkahestuma (ист., геральд. полурасколотый); 

riindvallutama (ист. взять штурмом), taandarenema (вет. рег

рессировать, вырождаться). 

Иногда встречаются весьма длинные термины, состоящие из 

3-4 компонентов, напр.: aamatalvejoon (геогр. Ieochimene), 

roiakveehõljum (бот. Saproplankton )f ajalehesäilmik (библ. 

газетный зажим); tulipea-pöialpoisa (зоол. королек), puna-

rind-kanepllind (зоол. красногрудная каноплянка) и др. 

Часть сложных слов имеет суфйиксы, при этом их имеют как 

определяющее, так и основное слово, а иногда и оба компо

нента, напр.: aulgurlihaa (мед. Sphinkter), lükandaken (арх. 

подъемное окно); asjaloend (юрид. оглавление, указатель), 

veesüliti (арх. рыльце), llsandkivlnd (геогр. akzessori

sche Konkretion.), veaitsiaõitja (ист. участник прогулки на 

воде). 

Рассматривая вышеприведенные сложные слова по отдельным 

отраслям знания, можно установить, что с помощью словосло

жения наибольшее количество терминов было создано в облас

ти медицины, зоологии и химии. 
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TEKST JA SELLS MÕIS МИГЕ 

Haldur <5ira 

0. Sissejuhatuseks 

Teksti üöSistmise kirjeldamisega on seotud mitmed probleemid, 

mis üksiklaueete puhul üldse ei teki. Samal ajal on hästi 

teada - ehkki teoreetilises lingvistikas kaugeltki mitte 

alati tunnistatud et reaalses keelelises suhtlemises on 

üksiklauae äärmiselt ebatüüpiline suhtlemisüksus. Käesolevas 

töös vaatlemegi mõningaid põhimõttelisi probleeme, mis teki

vad terviklike seotud tekstide või tekstifragmentide mõist

mise kirjeldamisel. Töö põhilist aisu võib esitada järgmiste 

teesidena. 

1. Teksti mõistmist võib kirjeldada kui ülesande lahen

damise protsessi. Peamine ülesanne on teksti mõtte väljasel

gitamine. 

2. Teksti mõistmine on protsess, mis kulgeb samaaegselt 

paljudel tasanditel, millest madalaim on üksikteeidete tasand 

ja kõrgeim jutu (teksti) kui tervikliku mõtte mõistmine. All

järgnevas käsitluses vaatleme vaid kaht erinevat taaandit,mi

da tinglikult nimetame teksti mõistmise mikro- j ei makrotasan-

dika. 

3. Lause pole kummalgi neist taeandeist põhimõttelise 

tähtsusega üksus. Kui paradoksaalne see väide ka ei tundu, 

kuid teksti sisulise organisatsiooni Ja teksti mõtte välja

selgitamise seisukohalt on teksti liigendamine lauseteks 

võrdlemisi juhuslik. 

i. Mikrostruktuuri tasandil on mõistmise üksusteks ele-

mentaarteated. Reaalsed laused tekstis lagunevad enamasti 

terveks reaks elementaarteadeteks. Makrostruktuuri vaetavat 

üksust nimetame episoodiks. Episoodile vaatab harilikult mi

tu 1." ;>et tekstis, võib aga vastata ka üksainus lause või 

vaid (liit-) lause osa. 

b. Mikrotasandilt makrotasandile ülemineku põhiline ope

ratsioon seisneb kindlatele tekstilõikudele tervikliku mõtte 

omistamises - nende interpreteerimises omaette episoodide

na. 

106 



6. Teksti mõistmine on üksikutest episoodidest terviku 

monteerimine. Selleks kasutatakse kontekstuaalseid järel-

duereegleid, mõisteskeeme ja erilisi "episoodide grammatika* 

reegleid. 

1. P&hiselankohad 

Käesoleva lähenemise aluseks on käsitua keele mõistmisest 

kui konstruktiivsest protsessist, mille tulemuseks olevad 

struktuurid on põhimõtteliselt teistsuguse ehitusega kui lau-

eed. Teksti mõistmine on üleminek lausetelt nendele tead-

•isstruktuuridele ning selle ülemineku käigus toimub ühtla

si varasemate teadmiestruktuuride teisendamine. Niisugune 

lähenemine, mida on nimetatud körti protseduraalseks (Wino-

grad 1975; Johnson-Laird 1977), kord konstruktivistlikuks 

(Bransford, McCarrell 1974, Dahl 1978), kord intentaionaal-

seks (Clark 1978), kord pragmaatiliseks (Õim 1973b; 1977a), 

leiab üha rohkem järgijaid nii keeleteaduses, psühholingvis

tikas kui ka tehisintellektis. Kuid harilikult on vastavate 

uurimuste autorid piirdunud üksiklausetega, tundmata eri

list huvi tekstide või selliste tekstifragmentide mõistmise 

väetu, mis osavad suhteliselt iseseisvat mõtet. Me püüame 

näidata, et niisuguste tekstide puhul on tegemist põhimõt

teliselt uue tasandiga, millele tõusmine nõuab spetsiifi

liste operatsioonide teostamist lausetest vahetult saadud 

teadmistega. 

Niisugune lähenemine eeldab ka erilist lausete käsit

lust. Seepärast kirjeldame kõigepealt lühidalt, kuidas me 

käsitame lause mõistmist. 

Lause funktsioneerib suhtlemises kui programm (Õigemi

ni tervikliku programmi fragment), mis on teksti autori poolt 

koostatud eesmärgiga suunata vastuvõtja teadmiste töötlemi

se protsesse (Õim 1973®; 1977b). Lause võib olla kuitahes 

kompleksse ehitusega, ning selleks et tõlgitseda lauset pro

grammina, on vastavalt vaja eksplitseerida tema struktuuri. 

Oleme näidanud, et protseduraalselt seisukohalt tuleb lau

set kirjeldada kui elerrentaarteadete järjendit (Õim 1977е; 

1977 ;). Iga elementaarteede määrab teatud operatsiooni ning 

andmed, millele operatsiooni tuleb rakendada. Sellise ope

ratsioonide järjendi teostamise tulemuseks on struktuuri 

konstrueerimine, mis esitab lause mõistmisest saadud tead

misi. 
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Nil tõlgitsetult osutub iga lause, millel« vastab roh

kem kui üks elementaarteade, tekstiks - elesen-

taarteadete tekstiks. Siin avaldubki tiks asjaolusid, mida 

pidasime silmas, väitee, et see, kuidas mingi reaalne tekst 

lauseteks liigendub, on selle teksti sisulise organisatsioo

ni seisukohalt suurel määral juhuslik. Alles siin, kui lau

sed on analüüsitud elementaarteadeteks, oleme jÕudnud ük

susteni, milledest"võime juhinduda suuremate telestiüksuste 

fonstrueerimisel. 

Leidub tekste, mille puhul nendega teatatud summaarne 

teadmine koguneb uute andmete Järk-Järgulise assimileerimi

se teel varasemate teadmistega vastuvõtja mälus.Kuid palju

de tekstide puhul ei saa nende mõistmine piirdud<$ tekstis 

kirjeldatud situatsiooni või "pildi" lihtsa reprodutseeri

misega, vaid teksti täielikuks mõistmiseks on vaja selle va

h e t u t  s i s u  k i n d l a l ,  v i i s i l  i n t e r p r e t e e r i d a .  

Toome öeldu illustreerimiseks kaks teksti, kue niisuguse in

terpreteerimiseta ei ole võimalik mõista tekstis kirjelda

tut. 

(1) Harutan taskurätisõlme lahti, võtan vi:Ls senti ja 

ulatan kaupmehele. Palun neidsamu kompvekke, mida ta pois

tele oli andnud. Kaupmeheemand kaalub hoolega ja ulatab mul

le väikese tuutu. 

(2) Teekäijad jõudsid metsa äärde. Korraga kargasid 

puude tagant välja kümmekond odade ja vibudega relvastatud 

meest. Odadega vehkides tormasid nad teekäijate poole. 

Neid tekste lugedes on ka suurema kontekstiga selge,et 

tegevusi, mida neis on kirjeldatud, tuleb tõlgitseda kui 

terviklikke sündmusi. Esimeses tekstis kirjeldatud sündmust 

iseloomustaksime kui "ostmist", teises kirjeldatut kui "kal

laletungi" . Niisuguseid suhteliselt terviklikke sündmusi või 

situatsioone, mis kujunevad tekstis kirjeldatud üksiktege-

vuste liitmisel ja interpreteerimisel, me nimetamegi all

järgnevas episoodideks. Rõhutame, et niisugune üldistav, epi

soode väijaeraldav tõlgitsus on vaadeldavat tüüpi tekstide 

puhul obligatoorne. Ilma selleta võib osutuda vÕ:Lmatuks ju

ba järgnevate lausete vahetu sisu mõistmine. Näiteks võib 

teine tekst jätkuda selliselt: "Enne kui teekäijad jõudsid 

midagi ette võtta, piirati nad kallaletungijate poolt sis

se. Vastupanu oleks olnud mõttetu." Siin esineb xaks sõna, 

miile Kasutamist poleks võimalik mõista, kui eespool toodud 
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teksti poleks eelnevalt Interpreteeritud nimelt kallaletun

gi kirjeldus enai need on s8na kallaletungijad esimeses lau

ses ja s8na vastupanu teises. 

Tekstis vahetult kirjeldatud tegevuste v81 olukordade 

Interpreteerimine üldistavate sündmuste ning situatsiooni

dena on paljude tekstide mSlstmlse vältimatuks eelduseks. 

Briti oluline on see näiteks tekstide puhul, mis kirjelda

vad inimeste eesmärgistatud tegevusi (niisugused on ka ees

pool toodud tekstid). Hing vajadus kirjeldatud tüüpi mdist-

mise järele on hoopis ulatuslikum kui esimesel pilgul v81ks 

arvata. Bt niisugusel interpreteerimisel on oluline osa ilu

kirjandusliku teksti mdistmisel, on ilmne. Kuld v81b-olla 

Isegi reljeefsemalt tuleb see vajadus esile näiteks olukor

ras, milles on jurist-kohtunlk. Ühelt poolt on tal kasutada 

uurlmisprotokollld ja muud tekstid, mis kirjeldavad uurita

vat tegu mitmesugustest aspektidest. Teiselt poolt on antud 

koodeksiga määratletud kuritegude kui üldistatud struktuu

ride hulk. Bsimeste tekstide analüüsimise tulemusena peab te 

lõpuks jdudma - kahtlemata suure hulga vaheastmete kaudu 

- selleni, et interpreteerib (e. juristide terminoloogias 

kvalifitseerib) uuritavat tegu kui seda v81 teist kuritegu. 

Enne kui asume vaadeldava teksti mdistmisprotsessi lä

hemale käsitlemisele, tahaksime veel rShutada kaht momenti. 

Bslteksi vaatlusalune interpreteeriv mSlstmine on p3-

him8tteliselt teksti mSistmine. Seda ei saa kir

jeldada näiteks teksti moodustavate ükslklausete semanti

liste esituste täiendamisena mingite lisaandmetega (järel

dustega). Ei saa kehtestada mingit kindlat vastavust teksti 

jagunemise vahel lauseteks ühelt poolt ja tekstis kirjelda

tava sündmustiku jagunemise vahel episoodideks teiselt poolt. 

Eelnenud näidetes on episoodid kirjeldatud mitme lausega. 

Kuid on ka täiesti vdimalik, et erilise episoodina on vaja 

interpreteerida lause osa. Näiteks: "Jüri tegi Antsule et

tepaneku mängida partii malet. Ants vastas, et tal pole mo

mendil aega, ja hakkas oma laua sahtlitest midagi otsima." 

Siin tuleb teises lauses kirjeldatud Antsu vastust inter

preteerida kui "keeldumist" vdi "ettepaneku tagasilükkamist™. 

Kuid see interpretatsioon puudutao ainult lause eeimest poolt 

("Ants vastas, et tal pole momendil aega"), lause teda*» poo

les kirjeldatud tegevus ei etenda selles interpretatsioonis 

enam mingit kindlat osa. Edasi tuleb silmas pidada, et te-
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gevuae või situatsiooni komponendid, miв on vajalikud vaeta

vaks interpretatsiooniks, s. o. vastava episoodi äratundmi

seks, ei pruugi olla esitatud tekstis järjestiMcu olevate 

lausetega. Olukord, kus mingi interpretatsiooni jaoks vaja

likud andmed tuleb teksti erinevatest kohtadest "kokku kor

jata", on võrdlemisi tavaline. Ja võib ilmselt öelda, et mi

da kõrgema, üldisema taseme episoodidega on tegenist, seda 

tavalisem on see olukord. 

Teiseks tahame osutada, et kirjeldatavad interpreteeri-

misproteesaid pole iseloomulikud ainult teksti mõistmisele, 

vaid need moodustavad inimliku mõistmise tuuma kcige üldise

mas mõttes. Täpselt samas mõttes interpreteerib inimene näi

teks teiste inimeste reaalseid tegevusi, käitumist, täpselt 

samas mõttes võime rääkida, et mõistame või ei mõista kelle

gi taotlusi või plaane (Schmidt jt. 1978). Samade? protsessi

dega on tegemist ka siis, kui näiteks arst, lähtudes haige 

seisundi kohta saadud andmetest, diagnoosib ühe või teise 

haiguse. Ja nii edasi. Kõigil neil juhtudel esineb olukord, 

kus inimesele on antud teatud hulk "objektiivsele!" andmeid 

(ehitatuna muidugi vastavate kategooriate süsteemis) ning 

neli vajalikul viisil töödeldes, rühmitades ja interpretee

rides peab ta need andmed viima teiste, runktsionaalse ise

loomuga kategooriate alla. Kõnealuse mõistmisprotsessi kir

jeldamiseks on meil seega eelkõige vaja selgusele jõuda nen

de kategooriate iseloomus (ehituses, tüüpides), nia on in

terpretatsioonide aluseks, ja teiseks interpreteerimisprot-

sessi enda olemuses. Asumegi nende küsimuste vaatlemisele, 

alustades viimasest. 

Meie käsitluse lähtemõisteks on mõiste "on interpretee-

ritav kui": 

•A ==>B 

See esitab protsessi, mille sisendiks A on mingi teks

tifragment (täpsemalt mitte enam tekstifragment ise, vaid 

nagu osutatud - struktuur, mis on saadud nende elementaar-

teadete töötlemisel, mis vastavad antud tekstifragmendile; 

teksti töötlemise sellel etapil me siin ei peatu). Protsessi 

väljundiks on struktuur B, mis esiteks on A mingi üldis

tatud kujutis, teiseks aga omistab struktuuriga A kirjelda

tud tegevustele tervikliku funktsionaalse karakteristika, mi

da võib nimetada nende tegevuste mõtteks. Niisugust tervik
liku mõttega varustatud teadrnisstruktuuri nimetanegi episoo
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diks. Interpretatsiooniprotsessi enda sisu seisneb teksti va

hetul töötlemisel saadud struktuuride võrdlemises mälus lei

duvate üldistatud tegevusskeemide kui šabloonidega ning hü

poteeside püstitamises selle kohta, missuguste skeemide rea

lisatsioonina on interpreteeritavad tekstis kirjeldatud te

gevused. Interpreteerimise tulemusena saadud struktuur В osa

leb omakorda Järgnevate tekstiosade interpreteerimises sel 

teel, et ennustab ootuspäraseid järgnevaid sündmusi. Olles 

näiteks interpreteerinud mingit tegevust-e Järjendit kui "x-i 

kallaletungi y-le", oleme suutelised ka ütlema, missugused 

on kSige tSenäolisemad järgnevad sündmused. Üheks selliseks 

ootuspäraseks sündmuseks on kindlasti "y osutab/ei osuta vas

tupanu x-ile". SeetSttu ei valmistagi meile raskusi mSista, 

kuldas on lause "vastupanu oli mSttetu" seotud tekstis (2) 

kirjeldatud sündmustikuga, kui oleme seda sündmustikku 

interpreteerinud kallaletungina. 

Struktuurist В lähtuvate ennustuste kehtivuse kont

roll on ühtlasi selle hüpoteesi õigsuse kontroll, mille p3h-

jal me struktuuri A interpreteerisime struktuurina B. 

Meid huvitav teksti mdistmise protsess kulgeb seega lä

bi järgmiste etappide ("taktide"). 

1. Laused analüüsitakse elementaarteadeteks; neile vas

tavate operatsioonide teostamise tulemusena moodustuvad struk

tuurid, mis esitavad tekstis vahetult kirjeldatud tegevusi. 

2. Neid struktuure v3rreldakse mälus leiduvate üldista

tud tegevusskeemidega Fk ja valitakse viimaste hul

gast kdige tdenäosem (v8i k3ige tõenäosemad), mille reali

satsioonina on vaadeldav tekstis kirjeldatud tegevustik. 

3. Valitud skeem täidetakse konkreetsete andmete

ga, mis on saadud tekstist 1. etapil. Tulemuseks on vastava 

episoodi EPi formeerimine. 

4« Skeemiga seotud reegleid kasutades püstitatakse 

episoodist EP^ lähtudes hüpoteesid ootuspärastest järgne

vatest sündmustest. 

5. Nende hüpoteeside põhjal püütakse Interpreteerida 

Järgnevas (mitte tingimata vahetult järgnevas) tekstis kir

jeldatud tegevusi kui ennustatud tegevusskeemide ?k reali

satsioone, s. o. kui episoode EPk . 

Kirjeldatud protsessi v3ib näitlikult kujutada järgmise 
skeemiga. 
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IK 

liaoodid direktiivset guhtigglat 

Illuetreerlmaks ja konkretiseerimaks kirjeldatud teksti mõist

mise mudelit, vaatleme toodud üldiste põhimõtete rakendamist 

tekstide analüüsimisel, mis kirjeldavad üht konkreetset lii

ki eesmärgipärast tegevust - inimeste (direktiivset) kee

lelist interaktsiooni (vt. ka Õim 1976). Seda, mis laadi 

tekste me silmas peame, illustreerivad vahest kõige paremini 

paar näidet. 

(3) Oile ütles, et kui ta suureks kasvab, siis ta annab 

Lassele kolki. 

ik ik 
=> LUBADUS; v3i => ÄHVARDUS 

Erinevad tõlgitsused sõltuvad sellest, kellele Olle seda üt

les. 
(4) "Bna," ütles Olle, "anna mulle 20 kopikatt Ma tahan 

jäätist osta." - "Ei, Olle," vastas ema, "sul ju al

les eile valutas kurk. Jäätist sa küll süüa ei to

hi." 

ik 
S PALVE + KEELDUMINE 

On mitu põhjust, miks just sellise temaatikaga tekstid 

käesoleva lähenemise puhul erilist huvi pakuvad. Esiteks on 

inimeste keelelisele interaktsioonile omane küllalt suur dü

naamilisus, s. o. üksikud interpreteerimist nõudvad tegevu-



aed vahelduvad kiiresti, mistõttu pole vaja opereerida eri

ti ulatuelike tekstifragmentidega. Teiseks kujutab keeleli

ne interaktsioon, nii nagu sotsiaalne interaktsioon üldse, 

väga tugevasti reeglistatud inimtegevuste liiki. Tänu sel

lele on "sündmuste käik" niisuguses tegevuses suhteliselt 

kergemini ennustatav kui paljude teiste tegevuste puhul. Hing 

peaaine: üksikute "objektiivsete" tegevuste mõistmiseks,mil

lest suhtlemine koosneb, tuleb neid pidevalt interpreteeri

da. Seejuures v8ib väliselt üks ja sama pöördumine (keele

line väljend tekstis) sõltuvalt kontekstist olla interpre-

teeritav täiesti erinevalt: kui väide, kui lubadus, kui äh

vardus, kui käsk jne. 

Bt interpreteerida eelmises paragrahvis visandatud vii

sil tekete, milles vahetult kirjeldatakse seda, kuidas ini

mesed "räägivad midagi üksteisele", on kõigepealt vaja nen

de mõistete/kategooriate süsteemi, mis oleksid üksikute 

suhtlemisaktide interpreteerimise aluseks. Neiks on meil 

mõisted nagu "teatamine", "küsimine", "palumine", "käskimi

ne", "vastamine", "lubamine", "keeldumine", "nõustumine" 

Nende poolt tähistatud tegevused jagunevad kahte peaaisse 

kategooriasse - "aktiivsed pöördumised" ehk lühidalt AU4d 

(nende näiteks on neli esimest tegevust toodud loendis) ja 

"reaktiivsed pöördumised" ehk REAKT-id (neli viimast loen

dis). 

Iga mõiste taga on (mälus) kindel teadmisstruktuur, mis 

esitab üldistatud teadmisi vaatavast tegevusest. Tuleb eris

tada nende teadmiste kaht funktsiooni teksti interpreteeri

mises: 1) nad peavad olema aluseks vastavate tegevuskategoo-

riate äratundmisele tekstis vahetult kirjeldatud sündmusti

kus (näiteks äratundmisele, et tekstis esitatud keeleline 

pöördumine kujutab endast palvet) ja 2) peavad võimaldama 

ennustada, "mis sünnib edasi", s. o. mida oodata järgnevast 

tekstist. Heile kahele funktsioonile vastavad ilmselt eri

nevad teadmised ja neid tuleb ka erinevalt esitada. 

Esimest liiki teadmiste esitamiseks kasutame struktuu

re, mida nimetame lühidalt F-struktuurideks. See esitusviis 

tugineb tehisintellektisüsteemides laialt kasutatavale nn. 

freim-esitusele (ingliskeelsest sõnast frame - "raam, skeem"; 

vt. näit. Bobrow, Winograd 1977; Brjabrin 1978; Vinograd 

1977). F-struktuuri ülesandeks on ühelt poolt fikseerida need 

konkreetsete tegevuste tunnused, mille põhjal me neis tege-



vuates tunneme ära antud üldmõiste (näit. paluaiau vSi keel

dumise) "eksemplari", teiselt poolt esitada teadmised vasta

vast tegevusest, mis lisatakse analüüsitava tegevuse struk

tuurile selle interpreteerimise tulemusena. 

Kõigepealt on P-etruktuuria osutatud interaktsiooni osa

lised. Meid on üldjuhul kaka: agent (AG) ja adressaat e. ret

sipient (REC), mõlemad peavad kuuluma isiku kategooriasse 

(PERSON). Bdasi on vaja osutada vaetava pöördumise eesmärk 

(GOAL), tegevus või tegevused, mille kujul vastav pöördumis

te liik võib vahetult realiseeruda (EVENT), ning mitmesugu

sed "taustasjaolud", mis peavad normaalselt kehtima, et an

tud liiki suhtlusakt saake aaet leida (3ETTIHG): suhtluaakti 

osaliste vahekorrad (näit. kes keda "domineerib"), nende Õi

gused ja kohustused teineteise suhtes, REAKT-ido puhul on 

oluline osutada ka võimalike AKT-ide ring, mille vastusena 

antud REAKT võib eelneda. Need on põhilised "kri.teriaaleed" 

komponendid, s. t. eelkõige nende konkreetsetest väärtustest, 

mis nad teksti analüüsimisel saavad, sõltub вее,, missuguse 

üldisema suhtlusaktina interpreteeritakse vaetavat pöördu

mist. Bdasi on kaks oluliat komponenti - PLAN ("plaan") ja 

CONSEQ (tagajärjed), aia aga tavaliselt ei oaale vastava t-

struktuuri tuvastamises tekstis, kuivõrd kajastavad AKT-ide 

ja REAKT-ide "sisemisi" mehhanisme. PLAN esitab .UCT-i või 

REAKT-i agendi ettekujutusi sellest, misauguste vaheaatmete 

kaudu antud tegevus viib teda eeaaärgile GOAL. COHSBQ all 

tuuakse ära vastava AKI-i või RSAKT-i tüüpiliaed tagajärjed. 

Esitame illustratsiooniks ühe AKT-i, nimelt palve F-

struktuuri. 

(5) PALVE 

SUP: AKl 

AG: PERSON (S-^ 

RBC: PERSON (SG) 

EVEHT: S1 ütleb Sg-le P 

GOAL: $2 teeb D 

SETTING: 1)82 tegevus D on va.lallk S^le 

2) S1 ei domineeri tegevuse D osas S2 

üle 

PLAN: S1 eeldab, et pöördumise P järel S2 teab, 

1) et S^le on va.1a. et Sg teeks D ja 

2) et S^ ootab, et Sg tenb D; ja 

eeldab, et see teadmine paneb S2 

tegema D. 
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COHSEQ: 1) So teab, et S^-le on vaja D ja et S1 
ootab, et S2 teeb D. 

2) S2 on kohustatud reageerima 3, pöör

dumisele. 

Rubriigis SUP on viide palve soomõistele; mõistele AKT vas

tab oma üldisem F-atruktuur, siinne palve P-struktuur kuju

tab selle konkretisatsiooni. Komponentide ВТГКМТ, GOAL, SST-

TIHG, PLAN ja CONSEQ sisu on formaliseeritud kirjelduses 

muidugi esitatud vastavas semantiliste üksuste keel ee. Struk

tuurilt võivad need esitatud olla samuti P-struktuurid. Osu

tute seejuures, et komponendis EVHffT võib oluline olla mit

te ainult öeldu sisu P, vaid ka ütlemise vorm: palvel, kä

sul, nõustumisel, keeldumisel jne. on omad tüüpilised kee

lelised väljendusvormid. Rubriigis SBTTIHG on eriti oluline 

vastata küsimusele, kelle huvides on taotletav tegu О-kas 

S1 või $2 huvides. Sellest lähtudes võib eristada näiteks 

ühelt poolt nõuannet, soovitust, lubadust (0 on S2 huvides) 

ja teiselt poolt palvet, nõudmist, käsku (D on S^ huvides). 

Dominateioonivahekord S1 ja S2 vahel on oluline aga näiteks 

eristamaks käskimist, korralduse andmist või sundimist pa

lumisest, veenmisest jt. - esimesed pole üldiselt võima

likud, kui S^ ei domineeri S2 üle. 

Kui on leitud P-struktuur, mis sobib tekstist saadud 

andmetega, järgneb protsess, mida võib nimetada episoodi for

meerimiseks. Abstraktne P-struktuur täidetakse andmetega, mis 

sisalduvad tekstis, ja andmetega, mis on järeldatavad teks

tist eeldusel, et selles kirjeldatu on vastava F-struktuuri 

realisatsioon. Nende järelduste tegemise aluseks on (1) jä-

reldusreeglid ja (2) reeglid, mis kirjeldavad tegevuste tüü

pilisi järjendeid direktiivses suhtlemises (direktiivse suht

lemise "grammatika"). 

Järeldusreeglid kujutavad endast keele tähendussfääri 

(ja keele mõistmise) kirjeldamise küllalt hästi tuntud va

hendit, seepärast pole vaja neil siin pikemalt peatuda. Mär

gime ainult, et tuleb eristada kaht põhimõtteliselt erine

vat järelduste liiki: a) deduktiivsed järeldused, mida või

me kasutada alati, kui vastava järeldusreegli rakendustin-

gimused kehtivad; b) tõenäosed e. ootuspärased, mis kirjel

davad tüüpilisi, "üldreeglina" kehtivaid seoseid tegevuste 

või sündmuste vahel ja mida rakendatakse vaid sel juhul, kui 

tekstis ei sisaldu andmeid, mis neile vastu räägiksid. Nii
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suguse järeldusreegli näitena võib tuua järgmise reegli: kui 

S  o n  k o h u s t a t u d  t e g e m a  D  m i n g i l  a j a l  t ,  s i i a  t a  t a v a 

liselt ka teeb D ajal t. Seda reeglit kasutadesvõi-

me näiteks järeldada, et Sg reageerib kuidagi, kui S1 palus 

S2-l teha D (vt. eeltoodud P-struktuuri); selleks reaktsi

ooniks vSib muidugi olla ka palutud tegevuse D sooritami

ne . NiisVgune seos kohustuse ja tegevuse vahel pole loogi

line seos, kohustusest ei tulene loogilise paratamatusega 

vaetav tegevus. Selle seose aluseks on pigem teatud sotsi

aalne norm. Kuld tänu selle normi teadmisele kaldume seda 

seost elati kehtestama, kui puudub põhjus vastupidise ole

tamiseks - näiteks kui tekstis ei sisaldu mingit viidet 

sellele, et vastav kohustus jäi täitmata. 

Pöördume nüüd teise eespool nimetatud reeglitüübi jujr-

de. Heed on hoopis teise iseloomu ja funktsiooniga reeglid 

kui eespool kirjeldatud järeldusreeglid. Järeldusreeglite 

ülesandeks on kajastada teksti mõistja teadmisi, mis või

maldavad tal täiendada teksti andmetega, mida tekstis otse

selt ei mainita. Kuld lisaks neile teadmistele kasutab teks

ti mõistja ka teadmisi, mis võimaldavad tal kehtestada mit

mesuguseid seoseid tekstis sisalduvate andmete vehel. Briti 

olulised on teadmised, mis võimaldavad teksti mõistjal e n-

n u s ta d a , millest tuleb TÕi peaks tulema juttu järg

nevas tekstiosas. On selge, et niisuguste teadmiste kirjel

damiseks järeldusreeglid tavalises mõttes ei sobi. 

Konkreetselt meie poolt vaadeldavate tekstide puhul on 

probleem järgnevas. 

Direktiivne keeleline interaktsioon moodutitub, nagu 

räägitud, aktiivsetest (e. initsiatlivsetest) ja reaktllv-

setest repliikidest - AKT-idest ja RBAKT-idest. Sende rep

liikide vahel kehtivad kindlad sisulised vastavuiied. Häi-

teks on võimalik palvele reageerida ühtede RBAKT-idega, kä

sule või nõudmisele hoopis teistsuguste RBAKT-idega. 

Bdasi.aga kujutavad nii AKT-id kui RBAKT-id endast val

davalt kompleksseid struktuure. Hagu olene seda lähemalt kir

jeldanud mujal (Õim 1979), koosnevad nii aktiivsed kui re-

aktiivsed pöördumised tüüpiliselt kahest funktsionaalsest 

komponendist: otsesest mõjutus- või vaatusaktist (otsene pal

ve, käsk, keeldumine, nõustumine) ja nn. täiendavast infor

matsioonist. Harva seisneb direktiivne dialoog "puhaste" mõ-

jutamis- ja vastusaktide vahetamises. Hiisugune suhtlemine 

116 



eelneb vald väga apetsiifilistes eltuateloonides (näiteks 

sõjaväes, kirurgilise operatsiooni ajal vms.). Igapäevases 

suhtlemises on reegliks, et nii aktiivne kui ka reaktiivne 

subjekt lisab vahetule taotlusele v8i vastusele täiendavat 

informatsiooni, mis v3ib täita repliigis tervikuna mitmesu

guseid funktsioones selle abil võidakse motiveerida oma taot

lust v8i reaktsiooni teise taotlusele, pakkuda vdi nõuda 

kompensatsiooni jne. Näiteks v8ib viidata dialoogile (4) Ol

le ja ta ema vahel: selles lisab Olle oma palvele informat

siooni selle kohta, mille jaoks tal raha tarvis 

on, kuna «ea osutab, mispärast ta keeldub Õllele 

reihe andmast, üldjuhul on võimalik esitada täiendava infor
matsiooni tüüpide klassifikatsioon, n.-ö. nende tüüpiliste 

faktorite kataloog, millega inimesed täiendavad oma taotlu

si või reageeringuid teiste taotlustele (ülevaade täiendava 

informatsiooni aisulisteat tüüpidest sisaldub töös Õim 1979X 

Seejuures on selge,et see kataloog tuleb mingil määral eri

nev näiteks palve, käsu, soovituse,keeldumise või nõustumi

se puhul. 

Hiisile selgub, et direktiivses dialoogis on meil tegu 

keerulise seoste süsteemiga, milles ristuvad paradigmaati-

lised (hierarhilised) ja süntagmaatilised seosed. Selle aeos-

tesüsteemi kajastamiseks tulebki F-struktuuride esitust täi

endada reeglitega, mis kirjeldavad dialoogi võimalikke aren

gukäike. Esimene reegel näeb direktiivse interaktsiooni pu

hul välja järgmiselt: 

(6) D-SUHTLEMINE: i Ц AKT""! »f REAKT \ 1 • 

Reegel osutab, et direktiivne suhtlemine koosneb AKT-idest 

ja RBAKT-idest mitmesugustes võimalikes kombinatsioonides 

(neid osutavad vaetavad nooled). Kummalegi reegli paremal 

poolel olevale komponendile vastab oma P-struktuur ning kum

malgi neist on oma konkretiseerivate alltüüpide hierarhia. 

Heid hierarhiaid kajastavad omavahel seosega SUP seotud F-

struktuurid. Kummalgi neist komponentidest on aga ka oma 

süntaktiline struktuur: nagu osutatud, jagunevad nad tüüpi

liselt otseseks mõjutamls- või vastusaktiks (tähistame neid 

sümbolitega AKT-V ja REAKT-V) ning täiendavaks informatsi

ooniks (tähistame sümbolitega AKT-TÄ ja REAKT-TÄ), kusjuu

res viimane pole obligatoorne. Seega on vajalikud järgmised 

reeglid: 

(7) AKT: AKT-V } yi-»j AKT-TÄ \ 1 ^ • 
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(8) REAXTi »| REAKT-У V-j-yfRBAKT-TÄ 

Saessugune liigendus kordub - vaataval konkreetsemal tase

mel - AKT-ide ja RKAKT-lde alltüüpide puhul: 

(9) PALVE: »| PALVB-V |—Lyej PALVB-TÄ 

(Ю) KBRLDUMIHE: »4 KEKLDUM"T-V"T—KKKLDUM^TT 

Reeglite edasine detailiseerimine toimub täiendava informat

siooni sisuliste tüüpide esiletoomise teel. Meie eesmärgiks 

pole siin neisse tüüpidesse lähemalt süveneda. Teeme nende 

tüüpide esitamisega seoses vaid kaks märkust •> 

Bsiteks, kindlad kont ekstuaalsed sõltuvused ledmirod ko

gu struktuuri I AKT j Ц REAKT | ulatuses; see osutab 

kõige selgemini, et teatud tasandil tuleb struktuuri D-SUHT-

LBMIHB vaadelda kui tervikut. Hält eks kui KBKLDOMIHB-TÄ esi

tab keeldumise motiveeringut, siis v8ib see motiveering olla 

kolme erinevat tüüpi. See v3ib olla suunatud 1) AKT-V enese 

vastu (näit.: "Sul pole mingit Õigust mind käskida! ")s 2) taot

letava tegevuse D vastu (näit. "Ma ei saa/ ei suuda/ ei oska 

seda teha!")$ ja 3) taotluse täiendava informatsiooni vastu 

(just sellesse tüüpi kuulub keeldumise motiveering, mille esi

tab ema eespool toodud dialoogis ema ja Olle vahtil). 

Teksti organisatsiooni seisukohalt tähendab öeldu, et 

AKT-i tüüp, sealhulgas näiteks AKT-TÄ konkreetne tüüp määrab 

võimalike REAKT-TÄ-de ringi. Hiisile sellised reeglid nagu 

(6) - (10) määravad direktiivse suhtlemise järkjärgulise stin-

tagmaatilisteks komponentideks jagunemise võimalused, kitid 

nende komponentide konkreetse sisu valikul (ennuiitaaisel) on 

vaja pidevalt opereerida kontekstuaalee informat«iooniga ko

gu D-SÜHTLBUSB ulatuses. 

Teine märkus puudutabki küsimust, kuidas seda tüüpi 

reeglites nagu (6) - (10) spetsifitseerida vastavate kompo

nentide, eriti aga täiendavat infot esitavate komponentide 

lSplikku sisu. Selles spetsifitseerimises jõuame lõpuks mõis

teteni nagu "x on kasulik y-le", "x on kahjulik y-le", "x on 

vajalik y-le", "x-il on võimalik/ vSimatu teha y* jne., s. o. 

mõisteteni, mida on võimalik otseselt siduda tekstis sisal

duva materjaliga, kasutades vastavaid interpretaerimisprot-

seduure. 
Pöördume nüüd tagasi episoodide ja nende koostrueerimi-

se juurde. Mis on episoodideks kirjeldatud direktiivses suht-

5^ 

l у » 

Er 
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1emises? Täiesti ilane peaks olema, et EP-ideks on vaetavad 

S1 ja 32 pöördumised: palumine, käskimine, keeldumine, nõus

tumine jne. Nende mõistete sissetoomiseks on vaja tekstis 

kirjeldatud pöördumisi kindlal viisil interpreteerida; need 

on suhteliselt terviklikud tegevused oma tegelaste ja ees

märkidega. Kuid niisamuti on interpreteeritav näiteks mingi 

direktiivse suhtlemise "seanss" tervikuna, s. o. AKT-ide ja 

RKAKT-ide vaheldumine, mis viib kindla tulemuseni - tege

vuse D sooritamiseni või sellest keeldumiseni. See on kõr

gema taseme episood D-SUHTLEMIHE. Teiselt poolt aga on sa

mavõrd alust vaadelda omaette episoodidena AKT-i ja RBAKT-i 

komponente - vahetuid pöördumisi ja täiendava informatsi

ooni (motiveeringu) esitamist. Ka nende äratundmine tekstis 

nõuab reeglina kindlaid interpreteerlmisprotseduure vasta

vate P-struktuuride termineis. 

öeldust järeldub, et tekst ei ole lihtsalt episoodide 

järjend. Episoodid võivad olla üksteise suhtes mitmesugus

tes vahekordades. Esiteks võivad nad olla lihtsas ajalises 

järgnevuses. Uli võib näiteks Uks D-SUHTLBIINE järgneda tei

sele, ilma et nende vahel oleks mingit muud seost peale aja

lise järgnevuse. Teiseks võib ajalisele deosele lisanduda 

põhjuslik seos: üks episood võib tingida, esile kutsuda te±-

ae. Niisuguses seoses on näiteks AKT ja REAKT ühe MÜHTLB-

HISB piires. Kolmandaks võib tiks episood domineerida teist, 

s. o. episoodid võivad olla sõltuvusvahekorras selles mõt

tes, et esimene on teise eeltingimuseks, esimene võib esi

neda ka teiseta, teine esimeseta mitte. Niisugune seos va

litseb näiteks ühelt poolt vahetute pöördumiste (AKT-V, 

REAKT-V) ja teiselt poolt vastavate täiendava informatsioo

ni esitamise episoodide (AKT-TÄ, RBAKT-TÄ) vahel. Lõpuks 

võib üks episood olla lihtsalt teise episoodi komponendiks, 

täites vastava P-etruktuuri mingit kindlat rubriiki. Näi

teks eespool toodud palve P-struktuuris võib terve omaette 

episood paigutada rubriikidesse GOAL (eesmärk), EVENT (te

gevus), SBTTING (eeltingimused), CONSEQ (tagajärjed). 
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ТИТ AKD ITS COMPREHENSION 

Haldur 01л 

S u m m a r y  

Our approach to the comprehension of text la baaed on a 

•lew of language understanding as a constructive process. 

Knowledge structures that form the outcome of this process 

represent structures of principally another kind than sen

tences that constitute the input of the comprehension pro

cess. The main points of the paper can be described as follows. 

The comprehension of a text proceeds on several levels, 

the lowest of which is the level of single messages and the 

highest is the comprehension of the idea of the whole story. 

In the present paper we distinguish between two such levels, 

which we call, according to the tradition, the microlevel and 

the macrolevel of comprehension. 

Sentence does not constitute any principal unit on nei

ther of these levels. Although every text formally consists 

of sentences, from the point of view ot the contents of the 

text its division into sentences is quite accidental. On the 

microlevel the operative units of comprehension are elemen

tary messages. As the first step in the process of compre

hension, real sentences of the text are decomposed Into ele

mentary messages. The corresponding units of the macrolevel 

that we consider in the present paper are called episodes. 

The main operation of the transition from the microlevel to 

the macrolevel consists in the attribution of integral mea

nings to the whole passages of the corresponding text - in 

the forming of episodes. The basis for this transition cons

titute (1) Generalized action or situation schemes (F-struc-

tures) and (2) rules for building episode structures and for 
describing possible sequences of episodes'. 

The process of the transition proceeds through the follo
wing stages. 

1. Sentences are analysed into element гу messages. 

Every message represents some operation of certain kind, and 
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carrying out these operations results In knowledge struc

tures that represent the events immediately described in the 

text. 

2. These structures are matched to the generalised 

schemes , Fg, ••• in the hearer's memory, and eeong these 

the most probable or suitable one is chosen, so that the events 

described in the text can be considered as the realisation 

(instantiation) of this scheme. 

3. The chosen scheme is filled in with concrete data 

obtained from the text during the stage 1. As tht result, the 

corresponding episode, BP^, is formed, 

4. Using the rules that eure connected with the scheme 

F.., the hypotheses are made about probable following events, 

departing from the episode BPj. 

5. These hypotheses constitute the context directing the 

interpretation of the events described in the following (not 

necessarily immediately following) text as the instantiation 

of some of the predicted scheies. 
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