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îmjvtettöa alalt

T A R T U  1 9  7 3



ЯЗЫК И СТРУКТУРА
8

ТРУДЫ ПО СТРУКТУРАЛЬНОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

На эстонском и английском языках 
Тартуский государственный университет 

ЭССР, г . Тарту, уя. Юликооли, 18
Vaatixtav toimeta,)« E.^ugpäld 

Paljundamisele antud 8.VI 1973.Trüklpaber nr.2, 
ЗСЬсАЙ. 1/4. Trükipoognaid 9,25. Tlngtrülcipoog- nald 8,6. Arvestuepoognald 7,4. Trükiarv 500.

MB 05156. Teil. nr. U S .

TEO rotaprlut, EUSV, Tartu, Pilaoal t*. 14. 
Hind 52 kop.

(Q) Tartu Riiklik Ülikool, 1973



Akadeemik professor

JOHANNES VOLDEMAR VESKI
100. sünniaastapäevaks



E L E M E N T A A R L A D  S E D  
E E S T I  K E E L E S

H u n o  R ä t s e p

Eesti keele lihtlause ehitus on küllaltki keeruline? 
siin on rohkesti grammatilisi ja semantilisi kitsendusi, 
siin on ka rohkesti varieerimisvõimalusi. Kahtlemata on 
lihtlauseid võimalik liigitada mitmeti sõltuvalt tunnus
test, mis voetakse liigituse aluseks. Ent ilmsesti on neis 
variantides ja kitsendustes orienteerumiseks vaja välis
tada lausetest esialgu osa elemente ja üldistamise teel 
leida invariante, millele saaks rajada lihtlausete moodus
tamise detailsema kirjelduse.

Käesolevas esituses on tähelepanu keskusesse seatud 
need lihtlause komponendid, mida tingib selles lihtlauses 
keskset osa etendav finiitses vormis verb, lihtlause po- 
hiverb. Me eeldame, et põhiverbist sõltub terve rida liht
lause ehituse olulisi, relevantseid tunnuseid, ja püüame 
jälgida eeskätt seda, missuguseid morfoloogilisi vorme või 
nende vormide klasse teatud verbid teatud tähenduses nõua
vad.

Verbi poolt otseselt tingitud morfoloogilisi vorme ja 
nende klasse nimetame verbi s e o t u d  l a i e n d i 
t e k s 1 ja vastandame need v a b a d e l e  l a i e n -
--------- ,------------------

Verbi seotud laiendite hulka arvame ka lause gram
matilise subjekti, sest selle olemasolu ja vorm sõltub tea
tud piirides samuti verbist.



d i t e 1 e , mida verbid tavaliselt otseselt ei tingi* 
Seotud laiendid võivad oma tingituse tugevuselt olla ka
hesugused. F a k u l t a t i i v s e t e  l a i e n d i -  
t e vormi määrab verb, kuid verb ise ei nõua nende lai
endite tingimatut esinemist lauses. Fakultatiivse laiendi 
olemasolu sõltub juba muudest teguritest, näilreks kõne si
sust, kõneleja kavatsusest. Sellise laiendi puudumisel ei 
muutu kõnealune lause ebagrammatiliseke. Näiteks lauses 
Jaan istus pingile esindab fakultatiivset seotud laiendit 
sõna pingile (substantiiv allatiivis). Ilma selle lai
endita on lause Jaan istus ikkagi grammatiline, olgugi 
et mitmene (s. t. Jaan kas oli istuvas asendis või siir
dus istuvasse asendisse).

Teine liik seotud laiendeid - o b l i g a t o o r 
s e d  l a i e n d i d  seevastu on verbiga tugevamini 
seotud. Verb nõuab nende puhul mitte ainult laiendi tea
tud grammatilist vormi, vaid ka selle laiendi tingimatut 
olemasolu kontekstivabas lauses. Kui vastav laiend nii
sugusest lausest puudub, siis jääb lause puudulikuks, on 
halvasti moodustatud, ebagrammatiline. Seotud laiendite 
selle liigi obligatoorsuse põhjuseks on ühelt poolt ver
bi tähenduse üldisus, teiselt poolt aga verbi tähendusele 
aluseks olevate situatsioonide iseärasused (lähemalt Rät
sep 1972a). Näiteks lauses Jaan hoolitses lapse eest on 
element lapse eest obligatoorne seotud laiend, seet sel
leta on lause ( Jaan hoolitses) ebagrammatiline.

Me eristame kontekstivaba lauset kontekstisidusast 
lausest. K o n t e k s t i v a b a  l a u s e  on kor
rektne, täielik ka väljaspool kõnelist ja situatiivset 
konteksti. Ta võib moodustada iseseisva lausungi. К о n - 
t e k s t i s i d u s  l a u s e  on täielik, korrektne 
ainult kindlas (sõnalises või situatiivses) kontekstis, mis 
täiendab lause enese puudujääke. Antud kontekstist väljas
pool on selline lause puudulik, ebagrammatiline. Nii on 
lause Jaan istus kontekstivaba, ent lause Jaan hoolit
ses saab esineda ainult kontekstisidusalt, näiteks vas-
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tuslausena küsimusele Kes hoolitses lapse eest? või pi
kemas kontekstis J ляп hoolitses .ia hooldas, aga lilled 
ei kasvanud ikkagi. Järgnevas vaatleme ainult konteksti
vabade lihtlausete malle. Et kontekstisidusad laused on 
kontekstivabalt ebagrammatilised, siis tähistame nad väl
jaspool konteksti ebagrammatilisuse tähisega •

Tuleb juhtida tähelepanu veel asjaolule, et on verbe 
(vastandina hoolitsema tüüpi verbidele), mis nõuavad 
tingimata laiendeid ka enamikus kontekstides, s. t. on 
verbe, mis ka kontekstisidusalt saavad esineda ilma seo
tud laienditeta äärmiselt piiratult. Sellised on näiteks 
vahekordi osutavad verbid kuuluma, käituma, suhtuma jt. 
Võrrelge lauseid

See raamat kuulub mulle. + See raamat kuulub.
Juhan käitus ujedalt. + Juhan käitus.
Peeter suhtus eksamisse tõsiselt. + Peeter suhtus.

+ Peeter suhtus ek
samisse.

+ Peeter suhtus tõ
siselt.

Sellised üliobligatoorsete seotud laienditeta laused ei saa 
esineda tavalistes kontekstides, jutustava lausungi osana. 
Nad on võimalikud vahest ainult küsilausete vastus]ausetena. 
Et seegi seik kuulub kontekstisidusate lausete sfääri, siis 
edaspidises me obligatoorsete laiendite kahe liigi vahel 
vahet ei tee.

Lähtudes obligatoorsuse kriteeriumist on meil võimalik 
fikseerida lihtlausete struktuuride teatud tüüpi morfoloo- 
gilis-süntaktilised invariandid. Kui me välistame lihtlau
sest kõik elemendid, mis ei kuulu obligatoorselt keskse 
verbi (finiitverbi) juurde ja asendame konkreetsed sõnavor
mid nende sõnaklassi ja morfoloogilise vormi tähisega (mõ
nikord, nagu hiljem juttu tuleb, veelgi kõrgemate üldista
tud tähistega - substitutsiooniklassidega), siis saame 
lauseatruktuurimalli, mis kirjeldab lihtlause struktuuri- 
miinimumi. S e l l i s e i d  v e r b i k e s k s e i d

- 7 -



m i n i m a a l s e  h u l g a  l a i e n d i t e g a  
a b s t r a k t s e i d  l a u e e s t r u k t u ü r i -  
m a l l e  n i m e t a m e  e l e m e n t a a r l a u -
s e t e к s .

Nii on konkreetse lause See raamat kuulub mulle ele— 
mentaarlauseks N^+nom. V N^+all. (esimene substantiiv 
nominatiivis - verbi finiitvorm - teine substantiiv 
allatiivis) ja konkreetse lause Jaan hoolitses lapse-J JJ
eest elementaarlauseks N +nom. V N +gen. eest (esimene 
substantiiv nominatiivis - verbi finiitvorm - teine 
substantiiv genitiivis koos postpositsiooniga eest)»

Elementaarlausete omadused sõltuvad verbide tähen
duste iseärasustest. Seega on teatud elementaarlaused 
omased teatud verbidele teatud tähendustes. Ja verbid 
jagunevad vastavalt nende poolt nõutud elementaarlause
tele ühiste süntaktiliste tunnustega rühmadeks. Nii on 
esimene eespool esitatud elementaarlausetest verbi kuu
luma üks elementaarlauseid ja teine elementaarlause ver
bi hoolitsema üks elementaarlauseid.

Elementaarlausete fikseerimisel ilmneb, et teatud 
juhtudel ei tingi verbid mitte laiendi mingit kindlat mor
foloogilist vormi, vaid teatud kindla üldise grammatili
se tähendusega morfoloogiliste vormide rühma. Näiteks 
lausetes Rong .1 oudis .jaama. Rong .jõudis sillale. Rong 
jõudis sillani. Rong jõudis metsa vahele tingib verb 
,iõudma obligatoorset laiendit kui vormide klassi, mil
lele on omane intralokaalne tähendus (kuhu-kääne), konk
reetse morfoloogilise vormi valiku selle klassi sees mää
rab aga lause konkreetne sisu, mitte enam verb .jõudma. 
Sellist asendusvahekorras olevate morfoloogiliste vormi
de klassi nimetame s u b s t i t u t s i o o n i k l a s -  
s i к s . Lähemalt neist klassidest Rätsep 1972b: 41-52. 
Eelnevas näites esinevat intralokaalset substitutsiooni- 
klassi tähistame sümboliga Di (intralokaalne direktsio- 
naal). Seega üks verbi лõudma elementaarlauseid on 
N+nom, Y Di (s. o. substantiiv nominatiivis - verbi fi-
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hiitvorm - intralokaalse sisuga subatituteiooniklaes). 
Verbide käituma ning suhtuma elementaariausetes näeme 
teist subetitutsiooniklaesi - modaali (Mod), kuhu kuu
lub osa viisi osutavaid sonu ja sõnaühendeid (naite) э 
meeldivalt, hästi, aga mitte paljajalu). Seega käituaa 
verbi elementaarlause on H+nom. V Mod ja suhtuma ver- 
bi elementaarlause on N +nom. V N -fill. Mod. Nagu osu
tab elementaarlausete analüüs, eristat jcse eesti keele ele- 
mentaarlausetes üle kümne subptituloxooniklassi.

üldistatult on antud e ementaar’ausexes ka grammati
lise subjekti vorm, arvesta es aim'xt neid jooni, mida tin
gib verb. Kuna osa- ja täisaluae esinemise tingimused on 
praegu alles uurimise järgus ja reeglistik ise paiatab ole
vat küllaltki keeruline, siis olin sunnitud järgnevas ele
mentaarlausete loendis piirduma ainult kõige olulisemat* 
subjektivormidega. Subjekt on võetud alati substantiivse
na. Esimeses ja teises isikus pronctiinaalne subjekt cn 
teatavasti fakultatiivne. Vrd. Mees tuli ko.iu. Me tulime 
koju. Tulime ko.iu. Et aelliee pronoainaalse subjekti puudu
mine ei soltu verbi sisust, siis ei kuulu niisugused pro
noomenita lausetüübid elementaarlausete hulka ja neid tuleb 
lugeda pronominalisateiooni puhul tekkivateks sekundaarse
teks laueevormideks.

üksuste järjekord elementaarlauses pole sugugi meele
valdne, vaid see näib etendavat siin niisama tähtsat oea 
kui mõni morfoloogiline tunnus, Elementaarlausete fikseeri
misel olen pidanud kinni neutraalsest sõnajärjest ja jät
nud kõrvale emfaatilised sõnajärjevariandid. Nagu näitab 
analüüsitud materjal, esineb eesti keele elemeutaarlausetee 
kahesugust neutraalset sõnajjärge - SV(L) ja (L)Y3 (s.o. 
subjekt - verb - (laiend) ja (laiend) - verb - subjekt) , 

p Senises sSnajärja põhitüüpe eritlevas kirjanduses 
(näit. J. Graenberg 1963) on opereeritud vormelitega SVO, 
OVS. kus 0 märgib objekti. Kuna eesti keeles objekt on ta
valiselt kolme käändega piiratud lauseliige, näiitus aga 
puudutab üldse igasugust obligatoorset laiendit, siis asen
dasime vormelis 0 sümboliga L (ssobligatoorne seotud Issi- 
end, mia pole subjekt). Sulgudes on see sümbol näitamaks, 
et reegel kehtib ka sellise laiendita verbide kohta.
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kusjuures see erinevus on tingitud verbist (tema tähendu
sest, mitte mingiteet muudest asjaoludest. Häiteks verbi- 

tegelema ja kaaanema on mõlemal elementaarlauses 
elemendid Ж+nom., V, Ж+кот., kuid nende järjekord on re
levantselt erinev, tegelema elementaarlauseks on Ж+пош.
V Жн-кош. (Jaan tegeles äikese uurimisega), seevastu kaas
neme elementaarlauseks on Ж+кот. 7 Ж+поа. (Tormiga kaas
nes äike). Samuti on lugu verbidega raj anema ja hakka
ma. rajanema elementaarlauseks on Ж +nom. V S +ad. (Teos 
rajaneb sel sündmusel), hakkama üheks elementaarlauseks on 
Ж'+ad. V А^+пош. (Peetril hakkas külm).

neljakohalistes elementaarlausetes kehtivad teistsugu
sed neutraalsed sõnajärjemallid. Ka siin on neid kaks: SYOL' 
(subjekt - verb - objekt - muu obligatoorne laiend) js 37L*0 
(subjekt - verb - mingi muu laiend - objekt), kusjuures eri
nevus on objekti (0) ja möne muu obligatoorse laiendi (L») 
asendis, Käitekss arstima elementaarlauseks on E*+nom. 7
У +ngp. I tel. (Bit arstis Peetri kopsupõletikust) ja loi-

1' ’ 1 2  3kama üheks elementaarlauseks on Ж +под. 7 Ж ч-el. Ж +ngt*.
(Peeter lõikas puukoorest laeva), juhatama verbi üheks-J pelementaarlauseks on I -tnom. 7 Ж ч-agp. Di (Peeter juhatas 
Lülaliee aeda), seevastu uuristama verbi elementaarlauseks1 2 — 1 - r-,-,
on ЕЧпота. 7 Di F +ngp. (Peeter uuristas mäeküljesse koo
pa). LiSemäitoid võib leide vastavate elementaarlauoete all.

Arvestades neid asjaolusid, tuleb lugeda elementaarlau
seid eristavaks tunnuseks eesti keeles peale morfoloogiliste 
vormide (käänete, kaassõnaühendite) ja substituteiocniklassi- 
de ka sõnajärge, üksuste neutraalse järjekorra tüüpi. Baimest 
korda on niisugustele aõnajärjeerinevustele tähelepanu juh
tinud Rätsep 1972b* 36-37. Järgnevas elementaarlausete esi
tuses on püütud erineva üksuste järjekorraga elementaarlau
seid lahua hoida.

ЖИе118 verb ei noua mitte einult ühe teatud laiendi 
mingit käänet, nagu võime lugeda senistes eesti keele verbi
de rektsiooni käsitlustes, vaid määrab terve elementaarse 
lausemalli, millel on mitmsid olulisi omadusi.
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Hagu nähtub selgesti ka järgnevast eesti keele elemen
taarlausete loendist, tingib iga verb Ühe voi mitu erine
vat elementaariauset. Viimane asjaolu tuleneb aga peamiselt 
kahest seigast«

Ssiteks. Verb voib olla polüseemiline ja erineva tä
henduse korral voib tal olla (aga ei pea olema) erinev ele
mentaarlause. baiteks verbil elama tähendustee ’wohnen* 
ja *leben' on ka kaks elementaarlaueet Esimesel juhul on 
elementaarlauseks Ж+noa. V Loe (Lo, - lokaal, ouhstitutm?- 
ooniklass, mille relevantse’.s tunnusev^ lokaalsus, kus
kil paiknemine, kus-k&äne), näit. ш elan Tartus; teisel 
juhul on elementaarlauseks 7^-^. V. näiteks Ъарв elab. 
Sageli on polüseemilisa verbi mitme tähendusega ceondimud 
siiski ainult Uks elementaarlause. lii on verbil kandma lau
setes Mihkel kandis habet ja Mihkel kandis vett ilmata Л. 
eri tähendused, ent elementaarlauseks on mõlemal juhul!lV -л.
V S2+part. See seik viitab Ühele elementaarlausete olemuse 
iseärasusele. Elementaarlavjse e üldlstusaste on liiga korge 
selleks, et reageerida otseselt igale tähenduse varieerimi
sele. Elementaarlaused ei peegelda veel täielikult verbide 
tähendustele aluseks olevaid tegevussituatsioone.

Teiseks, ühel verbil võib olla ka ühe ja aama tähendu
se korral (vähemalt eesti keeles) mitu lubatavat elemeirfaai>- 
lauset. leed elementaarlaused on omavahel kas ekvivalentsus- 
vahekorras (neid voib kasutada teineteise asemel, ilma et 
lause sisu muutuks) voi mingis substitutsioonivahekorras Оша 
variantide kasutamisel on sisulisi ja vormilisi kitsendusi). 
Näiteks saama verbil on ekvivalentsusvahekorras eleraenteer- 
laused У +el. ¥ H+nom. ja W'+nom. V Ж +tr. (Jaanist sai 
eaigajuht, Jaan aai salgajuhiks). Verbil kohtuma (Jaan koh
tus Jüriga. Jaan ja Jüri kohtusid. Sobrad kohtusid) on min-"Jgis substitutsioonivahekorres elementaarlaused Ж +nom. V2 -j 2 • й'Ч-коии. H +nom. ,1a H -;nom. V ja I+nom.pl. V. Selline
elementaarlausete vahskord on iseloomulik just retsipro«k->
verbidele ja järgnevas elementaarlausete esituses olen s©~
da arvestanud.
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Elementaarlausete liigitamisel tuleb kõigepealt eris
tada kolme suurt elementaarlausete rühma. Esiteks, t a 
v a l i s e d  e l e m e s t a a r l a u s e d  * kus on 
ainult üks verbivoxm (finiitvorm) ja infiniitverbi vormide 
esinemine pähiverbi seotud laiendina pole võimalik. Tei
seks, s e k u n d a a r s e ( t e )  v e r b i v o r m  i- 
( d e ) g a  e l e m e n t a a r l a u s e d ,  kus fi- 
niitvormi kõrval on elementaarlauses veel teine verbivorm- 
infiniitvorm, mille kaudu on võimalik sisestada elementaar- 
lausesse kui maatrikslausesse teine elementaarlause mõne
võrra muudetud kujul (sekundaarse verbaalkonstruktsioonhaa). 
Kolmandaks, s e k u n d a a r s e  l a u s e  v õ i
l a u s u n g i g a  e l e m e n t a a r l a u s e d .

Edasised jaotused on tehtud kohtade arvu järgi elemen- 
taarlausetes. Vastavalt sellele räägime ühekohalistest, ka
hekohalistest, kolmekohalistest, neljakohalistest ja viie
kohalistest elementaarlausetest, kusjuures üht kohta neis 
täideb alati finiitverb.

Järgnevas eesti keelele omaste elementaarlausete esi
tuses on antud üksnes lihtverbidega seonduvad elementaarlau
sed. ühendverbid ja väljendverbid on käesolevast esitusest 
kõrvale jäetud, sest need vajavad eraldi käsitlust. Palju 
uusi malle ei peaks ühend- ja väljendverbide elementaarlau
sete tuvaetawisel siiski juurde tulema.

Piiratud maht ei luba esitada kõigi elementaarlausete 
juures kõiki autorile teada olevaid verbe. Kui autori käsu
tuses on olnud teatud elementaarlausega seonduvaid verbe 
rohkem, siis on Äseda vaetavalt ka jne, abil märgitud.

Esitatud näitelausetes on mõnikord selguse mõttes säi
litatud noomenite ees täiendeid. Beid tuleb vaadelda ele- 
mentaarlauee koosseisu mittekuuluvatena.

Käesoleva töö eesmärgiks ei ole kõigi eesti keele ver
bide kõigi elementaarlausete fikseerimine. Vaevalt see oleks 
praktiliselt teoetatavgi. Küll aga võib väita, et järgnev 
elementaarlausete loetelu hõlmab kõige olulisema osa eesti 
keeles võimalikest elementaarlausetest.
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Elementaarlaused on kirja pandud sümbolitega, micla on 
üksikasjalikult selgitatud paaris varasemas töös (Rätsep 
1969, Rätsep 1972a). Kt hõlbustada arusaamist, eäitama süm
bolite lühikesed selgitused. Lisainformatsiooni eaab ees
pool viidatud töödest.

A - adjektiiv 
abi. - ablatiiv 
ad. - adessiiv 
all. - allatiiv
De - ekstralokaalset suunda osutav substitutsiooniklass 
Di - intralokaaleet suunda osutav substitutsiooniklass 
Dt - tee kulgu osutav substitutsiooniklass (midagi mööda.

üle millegi jne.)
Dtg - eelmise al Iklass (üle millegi, läbi millegi) 
el. - elatiiv
Frekv - korduvust osutav substitutsiooniklass
gen« - genitiiv
ill. - illatiiv
KL - kõrvallause
kom. - komitatiiv
L - lause
Loc - lokaal, asukohta osutav substitutsiooniklass 
Hes - määra, hulka osutav substitutsiooniklass 
Mod - modaal, tegevusviisi osutav substitutsiooniklass 
Modl-j - lokaalne modaal (sassis tüüpi adverbid) 
llodlg - lokaalne modaal (istukil tüüpi adverbid)
Modl^ - retsiprookne lokaalne modaal (vastastikku (kus?)

tüüpi adverbid)
Uodi^ - intralokaalne modaal (sassi tüüpi adverbid) 
lfodi2 - Intralokaalne modaal (istukile tüüpi adverbid)
Modi2 - intralokaalne retsiprookne modaal (vastastikku (ku-* 

hu?) tüüpi adverbid)
N - substantiiv
ng.- nominatiiv või genitiiv
ngp. - nominatiiv või genitiiv või partitiiv
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nom. - nominatiiv
пр. - nominatiiv võ.i partitiiv
Sum - numeraal
OK - otsene kõne
p. - pööre
part. - partitiiv
pl. - pluural
R - retsiprook, vastastikkust märkiv aubstitutsiooni- 

klass 
sg. - singular
Temp - temporaal, aega märkiv substitutsiooniklass 
Temp^ - vara. hilja
JempiRes - ajahulka, -määra osutav substitutsiooniklass 
term. - terminatiiv 
tr. - translatiiv
V - ¥©rb

A, t a v a l i s e d  e l e m e n t a a r -
L A U S E D

Siia kuuluvad elementaarlaused, kus keskne verbivorm 
(finiitvorm) on lauses ainsaks verbivoraiks, s. t. puudu
vad sekundaarsed infiniitvormid, ja elementide hulgas po
le kõrvallauset ega lausungit.

I. fjfeQSKOHALlSED E IJ5^4EN TA A R LA U SED

Siin on vöb»&iik ainult üks elementaarlause, kus ain
sat kohta täidab finlitae verbivorm. Verbita lausete kä
sitlus jääb meie essitusest kõrvale, sest need on ikkagi s@- 
amdaarsete lausestruktuuride esindajad.
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Müristab.

V « hämarduma (Hämardub), iiveldama (Iiveldab), kahutama 
(Kahutab), kallama (Kallab), koitma (Koidab), .külmetame 
(Külmetab), müristama, pilvitama (Pilvitab), pimenema (Pi
meneb), pälkima (Pälgib), eadama (Sajab), selgima (Selgib), 
selginema (Selgineb), sulatama (Sulatab), tibama (Tibab), 
tibutama (Tibutab), tormama (Tormab), tuiskama (Tuiskab), 
tuulame (Tuulab), tõmbama (Tõmbab), udutama (Udutab), uit- 
setama (Uitsetab), valgenema (Valgeneb).

Sellesse rühma kuuluvad nn. meteoroloogilised verbid. 
Seil võib olle fakultatiivseid seotud laiendeid, näit. 
N+part. (Sajab lund. Udutab vihma jne.), B+norn. (Ilm pi
meneb. Hommik koidab. Tuul tõmbab jne.). Fakultatiivsete 
laiendite üksikasjalikum eritlus selle elementaarlause ja 
ka järgnevate elementaarlausete puhul ei kuulu käesoleva 
esituse raamidesse.

II. KAH EKOH ALISED  ELEM EN T A A R LA U  SED

2* N+nom* V Lind, lendab.

V = abielluma (Neiu abiellus), funktsioneerida (Kopsud 
funktsioneerivad), hämmasiuma (Poiss hämmastus), kaagutame 
(Kana kaagutab), kibestuma (Vanainees kibestus), kohmetuma 
(Mees kohmetus), kolksatama (Värav kolksatas), kultuuristuuta 
(ümbrus kultuuristub), köhima (Haige köhib), lakkama (Hau
kumine lakkas), levima (Gripp levis), loopima (Peeter lõõ
pis), mumifitseeruma (Laip mumifitseerue), noorenema (Linn 
nooreneb), pallima (Peeter pallis), praadima (Liha praeb), 
pöörama (Ilm pööras), ruttama (Naine ruttao), sinendama 
(Mets sinendab), säilima (Kraater säilis), tolmuma (Р.ааша- 
tud toimusid), vatrama (Eit vatras), võpatama (Laps võpa
tas), õnnestuma (Viiruse eraldamine õnnestus) jne.

Esitatud on ainult üks sajandik neist verbidest, mis 
on autori kasutada. See on kõige rohkem verbe hõlmav elemetv- 
taarlause.
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3. У й+nom. Valitsea vaikus.

У = algama (Algae sekeldamine), käima (Käis ehitamine), 
buma (Saabus õhtu), -valitsema.

Ä ei saa selles elementaarlauaea olla partitiivis, 
vrd. 6. elementaarlause.

4. У A+nom. Oli pime.

У = olema (Oli valge. Oli külm. Oli palav. Oli sunuvaikne).

5» ff+np. У Vesi tuli. Vett ei tule.

У = tulema.

6* V ff+np. Tekkis tüli. Tekkis tülieid.

У = juhtume (Juhtus kummaline lugu. Juhtus kummalisi lugu
sid), kajama (Kajasid sammud. Kajas samme), kerkima (Ker
kis küsimus. Kerkis uusi küsimusi), kostma (Kostis muusi
ka. Kostis muusikat), kuulduma (Kuuldus käsklus. Kuuldus 
samme), kõmatama (Kõmatas kõuemürin. Kõmatas laske), lei
duma (Leidus inimene, kee aitas. Leidub julgeid inimasi), 
olema (Oli viimane kevadpäev. Oli viimaseid kevadpäevi), 
puhkema (Puhkes võitlus. Puhkes võitlusi), tekkima jne.

Valik nominatiivi ja partitiivi vahel aelles ja eel- 
mleee elementaarlauses ei sõltu mitte verbist, vaid muudest 
asjaoludest.

7. ff+part, ¥ Vett jätkus.

У » jMtkuau, olema (Vett ei ole), piisam« (Raha piisas).

8. V Jf+part. LÕI välku.

V heitma (Heidab välku), löötaa, oî saa (Oli päikest), pii
satama (Piisutab vihma), piserdaaa (Piserdab vihma), poe
tama (Poetas lund), rabistama (Rabistas vihma), ribiatama 
(Ribietab vihma), valama (Valas vihma).
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Ka siia rühma kuuluvad meteoroloogilised verbid nagu 
esimeaaegi rühina. ITad ei aaa ainult esineda ilma parti» 
tiivse laiendita. Mõned neist on väljendverbidele väga lä
hedased.

9* V ff+el. Aitab vedelemisest.

7 = aitama.

10. V H+all. Läheb sulale.

7 = kiskuma (Kisub tuisule. Kisub vihmale.)' minema (Läheb 
külmale. Läheb soojale).

11. H+ad. 7 Peetril veab.

7 = koitma (Poisil koidab), näkkama (Jaanil näkkas), ve
dama.

12. 7 H+tr. Läheb ehitamiseks.

7 m minema (Läheb tormiks. Läks kakluseks. Läka tööka).

13. 7 A+tr. Läheb pimedaka.

7 = minema (Läheb valgeka. Läheb külmaks), muutuma (Muu
tub jahedamaks).

14. Loe 7 тнттпя piatab.

7 = hellaema (Igal pool heliaeb), huugama (Kõrvua huugab), 
keema (Ümberringi keea), kumisema (Kõrvua kumieeb), kum
mitama (Loasitomis kummitab), kõmiseroa (ümberringi kõmi
seb), mulksuma (Torus mulksub), mühisema (Peaa mühiseb), 
pistma, põlema (ümberringi põles), pööritama (Südame all 
pööritab), raksuma (Liikmetes raksub), surisema (Peaa su- 
riseb), virvendama (Silmade ees virvendab) jne*
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15. У Тс-шр+ Oli hil.la.

7 = olema (Oli тага).
Neid kahte varianti võiks lageda ka väljendverbideks.

III . KOLME KOHA Li SE D  ELEM EN T A A R L A U SE D  

1 216. 5 +nom. 7 H +noa. Juhan on kir.ianik.

7 =■ olema (Hida on raha. ühinemine on arengu tulemus. "Ar
vukaile" on luuletus), tähendama (1.0. tähendab Issanda ori). 

5 1-na võib esineda mis tahes märk või märkide kompleks.

17 . Зн-nom. 7 A+nom. 7eai on soe.

7 «juhtmaa (Hööp oli juhtunud vale), jääma (Mulje jäi hea), 
кииНташ (Hääl kuuldus tuttav), näima (Aeg näis lõputu), ole
ma, ps dtraa (üfaine paistis kurvameelne), püsima (Toolid pü
sisid tühjad), saama (Laul sai ilus), sattuma (Ifööp oli sat- 
timud vale), seisma (Kamber seisis tühi), sündima (Laul sün
dis ilus), tuleme (Kaja tuli odav. Elamine tuli kallis), tm- 
duma (Leid tiidus isepärane).

1 218. I -i-aoa, 7 1ГЧ agg. Peeter avab ukse.

7 a aadeldama (Keiser aade Idas kindrali), avama, ennetama 
(Peeter ennetas etteheite), forraaliseerima (Teadlane forma- 
liseeris teooria), hõlmama (Töö hõlmab ametiühingud), iden
tifitseerima (Komisjon identifitseeris luuletaja põrmu), kat
kestama (Peeter katkestas otsimise), konsolideerima (7alit- 
sus konsolideeris olukorra), kägardama (Pcise kägardas pa
berossi), leidma (Peeter leidis töökoha), magustama (Kokk 
maguatas marjad), müüma (Peeter müüs paadi), pakkuma (Mere- 
rend pakkus võimaluse puhata), praotams (Peeter praotas vä- 
гата), pöörama (Kaine pööras selja), rajama (Poisid rajasid 
sspsrdivBljaku), ruineerima (Sõda ruineeris riigi majanduse),
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siirdistutama (Kirurg siirdistutas südame), süütama (Koja
mees aüütaa lambi), tooma (Käskjalg tõi uue korralduse), 
töötlema (Peeter töötles negatiivid>, vigastama (Kajakas 
vigastas tiiva), v&tma (Kaine võttis lüpsiku.), äratama (Pee- 
ter äratas sõbra) jne.

Siin on esitatud ainult üks neljakümnendik verbidest. 
See on verbide hulgalt kolmas elementaarlause.

1 219. ВГ +nom. 7 S +gsn. °je männi tukk on meie.

7 = olema.
1 О20. У mom. 7 g ч-part. Peremees lõbustas külali

si.

7 = abistama (Peeter abistas naist), aeglustama fSKlra 
luatas töötempot), diskrimineerima (7alged digkrimlnee 
neegreid), edutama (Direktor edutas noori), harrastama (Pee
ter harrastas veespor+i), hoogustama (ühinemine hoogustas 
arengut), inspireerima (Luuletus inspireeris heliloojaid), 
jätkama (Naine jätkas lüpsi), kallutama (Poiss kallutas 
pead), kimbutama (Huligaan kimbutas teekäijaid), kortsuta- 
ma (Beiu kortsutas kulmu), kõigutama (Tõnis kõigutas jal
gu), laiendama (Preparaat laiendab veresooni), longutama 
(Professor lõngutas valehambaid), aõiatma (Peeter mCistis 
Pauli kahtlusi), mähkima (Liaanid mähivad puutüvesid),nop
pima (Lapsed noppisid lilli), paitama (Vanaema paitas lap
se pead), pooldama (Peeter pooldas teist kandidaati), ptSid- 
ma (Kass püüdis lõngakera), rõhutama (Kõneleja rõhutas juu- 
bi?i.ari teeneid), sulatama (Tehas sulatas malmi), teadaa 
(Peeter teadis arsti nims), tugevdama (Staap tugevdas gar- 
niaoni)? ujutama (Poisid ujutasi'’. laevakeai), vihastama («№■ 
ri vihastas Peetrit), õhutama (Raamat õhutas vihavaenu), 
ülehindama (Peeter ülehindas oma tea&aiai), üritama (Tõnu 
üritas võitu) jne.

Siin on esitatud ainult üks viieküumendik käepär&st 
olnud verbidest. 7erbide hulgalt on see elßmentsarlsuse teî  
eal kohal.

- 19 -



1 221. S +part. V Н +nom. Peetrit huvitas pedagoog
£ika.

V « edendama (Leonardot ajendas teadmistejanu), asustama 
(Saart asustasid neegrid)»haarama (Vaatajat haaras uudis
himu), huvitama, iseloomustama (Ajastut iseloomustab toot
mise kiire kaev), kannustama (Kardinali kannustas auahnus), 
kaunistama (Seinu kaunistavad freskod), kroonima (Jõupin
gutusi kroonib edu), kütkestame (Peetrit kütkestab keemia), 
läbima (Raamatut läbib targa kuju), märkima (Jõesängi mär
givad pajupõõsad), ootama (Sekretäri ootas peapesu), palifl- 
tama (Tänavat palistasid liiliad), piirama (Kindlust pii
ras vall), saatma (Häitleja esinemist saatis naer), tabama 
(Kirjanikku tabas ebaõnn), täitma (Õhku täitis metsalõhn), 
valdama (Peetrit valdab rõõm), varitsema (Last varitses 
oht), ähvardama (Peetrit ähvardab karistus), ümbritsema 
(Säenukki ümbritseb soo) jne.

22. K+part.7 A+part. Raamatuid on igasuguseid.

V a olema (Inimesi on mitmesuguseid).

1 223« S +noa. 7 Bf +111«. Jüri kiindus lapsesse.

V = astuma (Peeter astus võitlusse loiduse vastu), asuma 
(Hoormees asus kaitseasendisse), jääma (Laps jäi leetri
tesse. Novell jäi unustusse), kalduma (Poiss kaldus fantas
tikasse), kaevama (Tänav on kasvanud pärnadesse), künd ima, 
klammerduma (Vanamees klammerdus olemasolevasse), kontsent
reeruma (Tundmused kontsentreeruvad kujundeisse), koonduma 
(Teooria tuum on koondunud põhitõdedesse)« kuuluma (Kaela
kee kuulub kuuendasse sajandisse), langema (Daam langeb mi
nestusse), laskuma (Noormees laskus vaidlusse), lõikama 
(Side lõikab nahasse), lõikuma (Katueeviilud lõikuvad tae
vasse), lülituma (Kollektiiv lülitus tegevusse), mattuma 
(Vestibüül mattus pimedusse), meelduma (Jaan meeldus -tütar
lapsesse), minesa (Muundur läks tootmisse. Peeter on läi
nud isaase), mäbkuma (Mäetipp mä’akus pilvedesse), mässuma
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(Terrassid on mässunud väänkasvudesse), nakatuma (Laps na
katus mumpsi), pistma (Poiss pistab jooksu), puutuma (See 
asi ei puutu teisse), raamuma (Pilt гаапаф rohelusse), ra
kenduma (Peeter rakendus töösse), sattuma (Peeter sattus 
kitsikusse), sekkuma (Professor sekkus arutlusse), sukel
duma (Asula sukeldus rohelusse), süvenema (Tütarlaps süve
nes raamatusse), süüvima (Taat süüvis ootamisse), tuiskama 
(Roopad tuiskavad liivasse), ulatuma (Alged ulatuvad teise 
sajandisse), uppuma (Liim uppus aedadesse), uskuma (Peeter 
uskus sõbra aususse), vajuma (Raamat vajus unustusse) jne.

1 224. I +ill. Y TS +np. Poisi käitumisse г igine b hoo-
ilmaiusi.

V = hakkama (Taaveti kõrva hakkab tuttav hääl. Taaveti kõr
va hakkab tuttavaid hääli), lisanduma (Kollektsiooni lisan
dus uus autograaf. Kollektsiooni lisandus uusi autograafe), 
põimuma (Töödesse põimub nukrust), segunema (Teadlase kä
sitlusse seguneb kuivust), siginema jne.

1 225. TS +nom. V H +111. Kiired .lagunevad kolme liiki.
1 ?II +nom. V H +tr. BotftAntka .laguneb eri teadus

harudeks.
TT+EOEU Y y3+tr. ... Tänav jaguneb sõiduteeks
. _4 . ,1a kõnniteeks.,.1a K4tr. M --- ------

1 1If +nom. V A +tr. ... Ukeeci .lagunejad siaisteke
.1a A1+tr. ~  ,-ja pxmaeieke—

V = eristuma (Keeleteadus eristus eri suundadeks), jagunema, 
liigituma (Tööriistad liigituvad kolme rühma. Hääled liigi
tuvad rühmadeks), rühmituma (Kunstnikud rühmitusid kahte or
ganisatsiooni. Materjal rühmitub gruppideks).

\ p26* 1? +nom. Y К fin. Erinevus seisneb materjalis.

V = avalduma (Erandlikkus avaldub taime välimuses), jagama 
(Orvi ei jasanud inimestes), juurduma (Aparaadi idee juur-
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dub milleski muua), kajastuma (Uus seisukoht kajestub sea
dusandluses), kehastuma (Jumalaidee kehastuvat inimeses), 
käima (Peeter kais# kasukas), laperdama (Tuul laperdas poi
si rlnaaesises), оlama (Erinevus on materjalis), orientee
ruma (Peeter orienteerus üksikasjades), osaleme (Peeter osa
les ürituses), peegelduma (Tagajärjed peegelduvad hinnetes), 
seisma (Tema süü seisis vasturääkimises), seisnema, siplema 
(Talu siples võlgades), sisalduaa (Akotiin sisaldub taime 
juurtes), sorima (Tüdruk soris kirjades), veenduma (Inimene 
cm veendunud oaa jõua), viibima (Haige viibis raskes olu
korras), väljenduma (Barbaarsus väljendus kunstiteose hävi
tamises) jne*

Oluline on seda elementaarlauset lahus hoida slsmentBar- 
lausest If+nogi. ? Di.

1 227. H +in. T H -иасяв. Jaagus ärkas huvi metsatSS
vasTU.

? в dcmiaeeriaa (Liiklusuüras domineerivad madalad toonid), 
elama (Pestris elab ettevaatlikkuse vaim), kehastuma (Haris 
on kehastusud Jüri naisideaal), kihvatama (Hardis kihvatas 
kütt), kõnelema (Pastoris kõneleb hingekadedus), prevalee
rima (Kooliõpetuses prevaleerib intellektuaalsus), rääkima 
(Pastoris räägib hingekadedus), sündima (Jaagus sünnib po
eet), tukkusaa (Igas inimeses tukub kirjanik), valitsema (BJÖ 
organiseerimises valitsesid juhuslikud tegurid), virguma 
(Õpilases virgub vajadaa öelda tõtt), ärkama jne.

1 228. Sf +in. V N -ma. Süeteei?.-.! talitluses sainevad
nžLired.
Süsteemi talitluses esineb
häireid,

1 m eelnema, heisstuma (Põlgevas poosis heiastub üleoleku 
säde), helisema (Kõneleja hääletämbris heliseb nukrus), kõ
lama (Taaakeso hääles kõlas kibedust), peituma (Poisis pei
tub elukogemusi), pesitsema (Peetris pesitseb autunnet) jne.
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"1 229. N +in. Y НSpart. õhus sisaldub auru.

7 с sisalduma, tunduma (Haise esinemises tundub närvilik
kust ).

30. H1+nom. V №+el. T88 sõltub tegijast.

V * alarmeerima (Oksendamine alarmeerib haiguse ilmumisest), 
alustama (Peeter alustas raha lugemisest), eemalduma (Teos 
eemaldub reaalsusest), elatuma (Elanikkond elatub küttimi
sest), haigutama (Näitusesaalid haigutavad tühjusest), hoi
duma (Jüri hoidub alkoholist),-huvituma (Jaak huvitus mar
gikorjamisest), irduma (Teater irdus publikust), joobuma 
(Ingrid joobus kevadest), juhinduma (Revident juhindub ees
kirjadest), järelduma (Teooria järeldub põhilausetest), 
keelduma (Naabrid keeldusid abist), kirendama (Ajalugu ki
rendab veristest sõdadest), korjuma (Vihmapilv korjub kas
test), kujunema (Akordion kujuneb harmooniumist), kõnelema 
(Miski ei kõnele projekti sobivusest), küllastuma (Peeter 
küllastus lugemisest), liimerdaraa (Põrand liimerdas ve
rest), lähtuma (Teadlane lähtus kstseandmetest), nakatuma 
(Külaline nakatus hoolimatusest), olema (Tassid on portse
lanist), olenema (Kuuldavus oleneb east), pajatama (Raamat 
pajatab minevikust), pulbitsema (Juhan pulbitseb energiast), 
põlvnema (Peeter põlvnes meremehe perekonnast), pärlendama 
(Laup pärlendab higist), sõltuma» teadma (Direktor teab 
sellest sündmusest), teatama (Peeter teatas oma lahkumi
sest), tulenema (Erinevused tulenevad kaevutingimustest), 
tulvama (Tänav tulvab inimestest), vabanema (Kunstnik va
banes pingest), vestma (Peeter vestis oma reisidest), võõr
duma (Poiss võõrdus tööst), väljuma (Muusika ei väljunud 
inimhääle ulatusest) jne.

1 2  л31. jL *ei. 7 N +nom. Jürist aai õpetaja.

V = arenema (Konnast on arenenud kotkas), hargnema (Tervi
tusest hargneb vestlus), jääma (Rassimisest jäi soodnemul-
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je), kasvama (Poisist kasvab mees), kujunema (Hoorukist ku
junes töömees), käärima (Yirdest käärib Siu), puhkema (Hu- 
pust puhkes Sis), saama, sirguma (Poisist sirgub mees), tu
lema (Jaanist tuleb hea sõdur), võrsuma (Seemnest võrsus 
puu).

Enamikul neist verbidest on olemas käesoleva elemen- 
taarlausega ekvivalentne elementaarlause TfVnom. V H2+tr»_ 
Yrd. Konnast arenes kotkas. Konn arenes kotkaks.

32. H1+el. Y H2+ пр. Tööst tull kasu.

T = eralduma (Kleveildist eraldus heeliumi), hoovama (Siid- 
salliet hoovas kannikesearoomi), hõõguma (Lapsest hõõgub 
soojust), järelduma (Põhilausetest järeldub mitmeid seisu
kohti), kajastuma (Igast ta liigutusest kajastub kurbust), 
kiirgama (Kõnedest inimestest kiirgab kindlustunnet), kogu
nema (Kopikatest koguneb rublasid), kostma (Yastusest kos
tis solvumist), kuhjuma (Luiteliivast on kuhjunud kUnkald), 
kõlama (Sosinast kõlab rõõmu), dlema (Rohust on abi), paist
ma (Tujutsemisest paistab tundehellust), siginema (Haljast 
sigines pahandust), sugenema (Laiskusest sugenes süvenema- 
tust), tulema, õhkuma (Mullast õhkus sooja) jne.

1 233. H +nom. У H +el. Suvila ei erine naabeersuvilast.
1 2H +nom. ,1a H +nom. V R Suvila .1a naabersuvila

ei erine teineteisest.
N+nom.+pl. Y R Suvilad ei erine teineteisest.
/

V = erinema.

1 234. H +nom. V H +all. Inimkorv reageerib helile.

V ■ alluma (Töökoda allub ülikoolile), apelleerima (Ajakiri 
apelleeris haritud lugejale), asuma (Peeter asus rünnakule), 
eelnema (Kohtumine eelnes kõnelusele), halastama (Paula ha-
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lastas Markusele), heituma (Vari heitub juhatajale), impo
neerima (Peeter imponeeris külalistele), juhtuma (Peeter 
juhtus kuriteole), jõudma (Komitee jõudis kokkuleppele), 
järgnema (Noormees järgnes vargale), kalduma (Peeter kal
dub tüsedusele), kulum® (Kogu energia kulub kuumenemisele), 
kuulama (Järv kuulub linnale), käima (Ost käis isa rahako
tile), langema (Valik langes Jaanile), libisema (Jutt li
bises balletile), lootma (Poiss lootis edule), liituma (Su
fiks liitub tüvele), lükkuma (Töö valmimine lükkus sügise
le), minema (Varandus läheb lapsele), mõjuma (Helilaine so- 
jub membraanile), mängima (Teater mängib õpilastele), nih
kuma (Jutt nihkus tulevikuplaanidele), osutama (Haise riie
tus osutas kõrgele päritolule), patsutama (Peeter patsutas 
taskule), pretendeerima (Peeter pretendeerib juhi kohale), 
pöörduma (Meeste huvi pöördus kaubale), pühenduma (Килsteil 
pühendub loomisele), püüdlema (Peeter püüdles ülesande 
täitmisele), reageerima, saama (Sumas sai riigile), sekun
deerima (Kirjanik sekundeerib tegelastele), sobima (Alistu
mine sobib Antsule), suruma (Peeter surus päästikule),sööst
ma (Meeskond sööstab rünnakule), taanduma (Olukord ei taan
du ühele kriteeriumile), toetuma (Peeter toetub autoriteede
le), tuginema (Uurija tugineb kogemustele), tõusma (õpetus 
tõusis auele elule), viima (Haigus viib idiootsusele), vii
tama (Kõneleja viitas tehase kogemustele) jne.

35о N'+all. V ЗГ2»пош. Peetrile .luhtus vilets tuba.

V = juhtuma, lugema (Ihnurile loeb ainult raha), meeldima 
(Jaanile meeldib vaikus), naeratama (Peetrile naeratas õnn), 
saabuma (Peole saabus lepp), sattuma (Peetrile sattus vi
lets tuba), trehvama (Jaanile trehvas uus masin), tuleme 
(Tagakiusamisele tuli lõpp).

36. H^+all. V g2+np«, Peetrile leidub võistlejaid.

V * assisteerima (Lavastajale assisteerib üliõpilasi), eel
nema (Heale päevale eelnes halbu päevi), järgnema (Kobarpil-
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vedele järgne* balle pilvi), jäiuua (Peetrile jäi aega aÕt- 
lemiseks), kasvama (Meistrile kasvab järglasi), kerkima 
(Poeedile on kerkinud jäljendajaid), kogunema (Lugejai
le on kogunenud raskusi), leiduma, liituma (Kirjale lii
tub Õnnesoove), lisanduma (Sõnadele lisandub žeste), mee
numa (Peetrile meenub huvitavaid fakte), minema (Tehasele 
JLSks aparaate), paistma (Jürile paistab paremaid tööotsi), 
seltsima (Kivihädale seltsib uusi hädasid), sirguma (Meist
rile sirgub asendajaid), sündima (Peetrile sündis ainult 
poegi), sugenema (Ajakirjale sugenes kaastöölisi), tekki
ma (Jaanile tekkis sõpru), terendama (Peetrile terendas 
oaase), terenduma (Peetrile terendus oaase), tulema (Peet
rile tuleb kirju), tõusma (Poeedile tõuais võistlejaid), 
viirastuma (Peetrile viirastus koletisi) jne.

37. E^morn« V H2+ad. Teooria põhineb faktidel»
T a baseeruma (Laulud baseeruvad rahvaloomingu].), esinema 
(4aeemi& esineb ImikpÕrsastel), mängima (Kõneleja mängib 
kuulaja tunnetel), olema (Torutehas un ehitamisel. Varas on 
hirmul), parasiteerima (Near parasiteerib karplaste lõpus- 
tel), pestuma (Kõneleja peatus uu.x teoorial), põhinema, 
rr janeasa (Sügavtrükk rajaneb vastupidisel põhimõttel).

30. N ‘ + ad« V поди Juhanil hakkas hirm.

V = hakkama, puuduma (Loomadel puudub nägemiaaeel), küsima 
(AdÕgeelastel püsisid külakogukonnad).

Nende verbide puhul pole ka eituse korral partitiivi.

39= %'-fadfr ? g2<-np> Edgaril on auto, Edgaril ei
ole aüfrõE! ~  --- -
Jaanil oa raamatuid.

V — arenema (Põrsastel ei arene aneemiat), avaneme (Pois
tel ei avanenud võimalust reisida), ilmnema (SolistidelIlm
nes hääldusvigu), kujunema (Helduril ei Kujunenud oma arva- 
mu»t), kulume (lagunemisel kulub hapnikku), lasuma (Direkbo-
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ril ei lasu vastutust), olema-, sugenema (Zombioaadll ei *u-- 
genenud häid suhteid naabritega), tulema (ÄarikxJ. tuli lust 
lÖÖritada)9 tekkima (Ajakirjal tekkis kaastöölisi), tÖuata 
(Konradll tõusis leu), tärkama (Eugenil tärkas ideid) Jne.

AO. N1t-ad. 7 it-оош. Yilleail on valo^o 

7 s hakkama (Heinol hakkas Igav), oIp

41. -fad-, 7 У^+раг„. Peetril .jätkub kannatust.

7 в Jaguma (Sipelgal jagu** eüdid.̂ at), Jätkuma, leiduma (Io©r- 
tel leidub Julgust)£ olema kunstnikul oli annet).

42. Я1-к.от. 7 jĝ-t-abl. Kiri oli isalt,

V = olema (PÕhiettekanne oli direktorilt), pSlvnema .Д1г1 
põlvneb araablastelt), pärinema (Portreed pärinevad kirja
nikelt).

43. У1+аЪ1. 7 Г > ш э. Po,1 alt tuli kiri.

7 - tuiemaо

1 О44. N Чпот. 7 NN-esa. Inimesed aäisid hllKlesteaa,

7 = avalduma (7ajadused avalduvad instinktidena), dominee
rima (£arat§i domineerib kultuurikeskusena), esinema (P9«t*r 
esineb bürokraatia vaenlasena), kujutuma (Kõverad kujut?xv&d 
sirgetena), kummitama (Osjade tihnik kummitab auixtasmtteasss), 
kus3Buata (PÖlissaeta kuaaub katusena), kÖi'guma (laitböcrea kftr- 
gub hiiglasena), a&lma, paljastuma (Iteffiofcraatie. paljastus 
võltsdoaokraatiaaa), praktis«er:b;a (Peet®r praktiseerib ara- 
tina), r&litlema (Organellid talitlevad elunditena), tege
lema (Peeter tegeles dekoraatorina), teguteeaa (Peeter te- 
gutmes ajakirjanikuna), toimima (Jaan toimib vahetalitaja
na), tollmema (Habe tolknes tort idana), tulej&a (Ea ara атаа~ 
taadri® tali üllatusena), tunduma (Väide tundub Mpotee&iaa)*
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145. К -mom. 7 А+езв. Seinad paistsid mustadena«

7 = avalduasa (Ebanormaalne geen avaldus normaalsena), kum- 
fflusaa (Taevas kummub kõrgena), kuulduma (Hääl kuuldub tut
tavana), näima <7estluskatked näivad ümmargustena), paist
ma, püsima (Ratsanik püsis majesteetlikuna), seisma (Kam
ber seisis tühjana), tunduma (Leid tundus imepärasena), vii
rastuma (Põdralill viirastub suurena)*

1 246. H -t-aom. 7 U +tr. Rein hakkas laul.iaks*

7 = arenema (Konn on arenenud kotkaks), astuma (Peeter as
tus Emakaele Seltsi liikmeks), hakkama, juhtuma (Peeter 
juhtus tunnistajaks), jääaa (Jüri jäi poiesmeheks), kuju
nema (Nooruk kujunes töömeheks), kvalifitseeruma (Hispaa
nia koondis kvalifitseerus Inglismaa vastaseks), kõlbama 
(Peeter kõlbab direktoriks), käima (Suured linnud käisid 
kontvõõraks), minema (Tulud läksid võimla ehitamiseks), ole
ma (Tütar on ainsaks pärijaks), osutuma (Tütarlaps osutus 
heaks pianistiks), passima (Ants passib kääbuseks), puhke- 
rm (Tundraus puhkeb sõnadeks), pääsema (Noormees pääses pro
fessori õpilaseks), saama (Jüri sai Pauli surmavaenlaseke), 
sattuma (Peeter oli sattunud õpetajaks), sihtima (Peeter 
sihib lauljaks), siirduma (Lehtmets siirdus männikuks), so
bima (Klaasnõu sobib hapendamiseks), sulama (Hooned sula
vad ansambliks), valguma (Murdlained valguvad vahuviiruka), 
valmistuma (Ateljee valmistus hooajaks) jne.

-  1 247. Я +tr. 7 N -mcm. Haiguse põh.luseka oli mür
gitus.

7 a olema (Xaja omanikuks oli lauljanna), rivistuma (Meie 
naiskonna vastaseks rivistus Ukraina naiskond).

48. N+nom. V A+tr. Ma.ia .iäi vaikseks.

7 = jooksma (Inglane jooksis verest tühjaks), jääma (Lii
kumine jäi aeglaseks), kiskuma (Suu kiskus kõveraks), ku-

- 28 -



junema (Elu kujunes huvitavaks), lööma (Vastane lõi araks. 
Sartulipealsed lõid kollaseks), minema (?'J3 läks raskeks), 
muutuma (Lahendamine muutus võimatuks), nõrguma (Silmad 
nõrguvad märjaks), osutuma (Raamat osutus heaks), platsee- 
rrma (Peeter platseerus viimaseks), saama (Kuub sai mär
jaks. Peeter sai pahaseks), sündima (Hing sünnib uueks), 
tegema (Muusika tegi kurvaks), tuiskama (Järv tuiskas val
geks), tulema (Luigela tuleb teiseks), tõmbuma (Meri tõm
bub mustaks), vedama (Sein veab kõveraks), värvuma (Leek 
värvus kollaseks) jne.

49. У+пот, Y Уит+tr. Tee läks ко1аэ?гз.

7 * minema.

1 2  А50. У +tr. Y У +part. Kohalejõudmiseks kulus ae-
£ 2 -

7 = kuluma, piisama (Ehitamiseks ei piisa materjali).

1 251. H H-nom. V У +tertn. Arv küünib miljonini.

V = jõudma (Oskar jõudis sünge järelduseni. Järg jõudis Jü
rini), küündima, ulatuma (Kahjud ulatusid miljardi rublsEl), 
viima (Korralagedus viis transpordi paralüseeriai3®ni).

1 252. N +nom. V У -t-abess. Peeter jäi raamatuta.

V = jääma (Kiri jäi vastuseta), olema (Peeter oli kuusta. 
Maja oli elaniketa).

1 253. У +nom. V У -t-kom. Ehitus эап?«тез Iginoga.

V = alustama (Uurija alustas sordiaretustööga), 'latseryma 
(Joonised dateeruvad X aastatuhandega), heitlsma (Ysnosees 
heitles sooga), jändama (Peremees jändas masinaga), keksima 
(Margus keksis oma tööga), kiiksutama (Poiss kiikautss uk
sega), konsulteerima (Korrespondent konsulteeris toimetaja
ga), kurjustama (Professor kurjustab laborandiga), käiasa
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(Peeter käib uue tütarlapeega), liialdama (Ants liialdaa 
alkoholiga), manipuleerima (Ärimehed manipuleerivad ka
pitalidega), mässama (Mees mässas mootorrattaga), olema 
(Koer on sõbraliku loomuga), piirduma (Kõneleja piirdus 
ühe näitega), piirnema (Territoorium piimeb järvega), ra
hulduma (Saunamees rahuldus sülitamisega), resoneerima 
(Heli resoneerib mullaosakestega), sõbrutsema (Peeter aõb- 
rutses hulgustega), sündima (Mõõtmine sünnib mõõtjaga), 
tutvuma (Peeter tutvus tütarlapsega), võrduma (Pareek võr
dub 3,26 valgusaastaga), ähvardama (Teenija ähvardas lah~ 
kumisega) jne.

1 254. J morn. V J +kom. Pilt vaheldus muusikaga.
1 2Я +nom. ,1a В +пош.У Pilt .1a auusika vaheldusid.

В+поди+pl. V Pildid vaheldusid.

V a amelema (Poiss ameles plikaga. Poiss ja plika ameleaid. 
Boored amelesid), harmoneeruma (Hoone harmoneerub ümbruse» 
ga. Hoone ja ümbrus harmoneeruvad. Tärvid harmoneeruvad), 
kongrueeruma (Aina kongrueerub öeldisega. Alus ja öeldis 
kongrueermrad. Vormid kongrueeruvad), kurameerima (Juha
taja kurameerib sekretäriga. Jrahataja ja sekretär kura- 
meerivad. Noored kurameerivad), liituma (Juhtkond liitus 
kollektiiviga. Juhtkond ja kollektiiv liitusid, Rühmad 
liituvad), naakleasa (Peeter naakleb Jüriga. Jüri ja Pee
ter naaklevad. Marrid naaklesid), purelema (Muri pureles 
Poll&ga. Muri ja Polla purelesid* Koerad purelesid), ria- 
tsnsa (Kalevi tänav ristub Riia tänavaga« Kalevi tänav ja 
Riia tänav ristuvad. Tänavad ristuvad), segunema (7eri se- 
gunea veega. Veri ja veel segunesid. 7edelikud segunevad), 
soblxa (Peeter eobia Jüriga. Peeter ja Jüri sobisid. Foi- 
öid sobisid), eõneleiaa (Kaine sõneles mehega. Haine ja 
meea sõnelesid. Vsnad sõnelesid), vahelduma, vennastuma 
(Soteialistid vennastusid konsauniatidega. Sotsialistid ja 
koHSMmietid vennastusid. Parteid vennastusid), võrdsustu
ma (Kasvutempo vordsustue kohaneiuistempoga. Kasvutempo ja
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kohanemistempo võrdsustuaid. Terapod võrdsustusid), ühtlus» 
tuma (Sisesurve ühtlustus välissurvega. Sisesurve ja vä
lissurve ühtlustusid. Surved Uhtlustueid) jne.

Seda laadi elementaarlausete grupid on omased retsip- 
rookverbide. Elementaarlaused on omavahel substitutsiooni- 
vahekorras, kusjuures tähenduses esinevad erinevad rõhuase
tused. Substantiiv ei pea kolmanda lause puhul alati olema 
vormilt mitmuses, küll aga peab ta olema kindlasti sisult 
mitmuslik* Vrd. Koertekari pureles. Rahvas ургтая±пя,

1 255. И +kom. V S +np. Maavärisemisega kaasnes tu-
lekab'jjae'id-

V e kaasnema (Suure voolutugevusega kaasneb tugev magnet- 
väli), kaasuma (Ahenemisega ei kaasu piiramist), olema (Ko
ristajatega on häda), seltsima (Kajakatega seltsis kuld
nokk!), toimuma (Margusega toimus imelikke asju) jne.

56. $ ‘+nom. V l^+gen. all Laev on valve all»

V в kannatama (Margus kannatas unepuuduse all), olema (Pee
ter on Jüri mõju all), seisma (Maja seisab valve all), äga
ma (Pidulaud ägab toiduliudade all).

1 257. E +ПОШ. V H+gen. alla Maa .1äi uudismaa alla,

V * jääma (Saar jäi Prantsusmaa kontrolli alla), kuulume 
(Tehas kuulub ehitusministeeriumi alla), käime (Küla käib 
Tertu rajooni alla), langeme (Poiss langes kaasõpilaste pil
ke alla), mattuaa (Inimesed mattusid rusude alla), minema 
(Uudismaa läks teravilja alla), sattuma (Mas sattus Rooma 
võimu alla).

58. K^+gen. asemele УЖ'-наот. Gümnaasiumi asemele
tuli keakkool.

V = astuma (Hõimuliitude asemele astusid kihelkonnad), tule
ma.
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1 о59• If +поа. У В*" ч-gen. ees ücri.1a seisis uue РГОЪ-
ЧвйвИ ftfifl.

У *» к eh vat aasa (Raudkivi kahvatab ta karmuse ees), kummarda
ma (Teadlased kummardavad autoriteetide ees), olema (Pee
ter oli uu© probleemi ees), seisma, vastutama (goukogu vas
tutab ministri ees).

У = avanema, olema (Meie ees oli uus ülesanne), seisma (Peet
ri ees seisavad ueed Ülesanded).

У с hoiatama (Felitseinik hoiatas varaste eest), hoolitsema, 
kaitsma {Vedelik kaitseb mikroobide eest), kostma (Ema kos
tab lapse eest), käima (Mündid käivad raha eest), muretsema 
(Tädi muretses tubase talituse eest), olema (Minna oli eas 
eest), putkass (Peeter putkas poolakata eest), seisma (Ema 
seisab lapse eest), tunnistama (Eluruumid tunnistasid enese 
eest), vastutama (Direktor vastutas lehmade eest).

1 262. У ш ш ,  У Н ч-gen. hoolde Laps .1äHb уяпяеиа hool
de.

У » jääma.

63. Д^+nom. У ВТ2 ч-gen. hooleks Ehitamine .iäi trusti
hooleks

У = jääma.

Rända.la ees avanes sünge 
pilt.

1 261. g ч-nom. У g ч-gen. eest Aednik hoolitses taime

1 264. g -»сот. У g +gen. .1 aoks gel.jaa rada on märkide лаокаТ

У я jääma (Tuba jääb kauba jaoks), olema.



1 265. fl +gen. jaoks V Я +np. Kaati .iaoka leidub
ruumi.

V • jääma (Tasside jaoks jääb ruumi), leiduma, olema (Kas
ti jaoks on ruumi).

1 *  266. H -t-noa. V Д +gen. juurde Pluus kuulub kostüü
mi juurde.

V = asuma (Kõneleja asub järgmise küsimuse juurde), jääma 
(Peeter jäi oma arvamuse juurde), kuuluma, minema (Kõnele
ja läheb asja juurde), tulema (Taavet tull mõistuse juur
de).

1 267. N +nom. V S +gen. juures Haigus avaldub järg-
TaeTeTTüurea.

V = avalduma, ilmnema (Sümptoom ilmneb laste juures), käi
ma (Töö käib uue näidendi juures).

1 268. N +nom. Y H +gen. järele Peeter küais sobra
Tei^vlse'Tärele.

V = ahmima (Poiss ahmis liblika järele)„ haarama (Miilits 
haaras püstoli järele), hiilima (Toots hiilis riiete järe
le), hüüdma (Laps hüüdis ema järele), igatsema (Geograaf 
igatses avastuste järele), janunema (Daam janunes pealinna 
järele), kobama (Kõrtsmik kobas ukse järele), küsima, küü
nitama (Peeter küünitas veeklaasi järele), lippama (Poiss 
lippas piletite järele), lõhnama (Lugu lõhnaa kuriteo jä
rele), pärima (Kelner päris külalise eoovi järele), eilka- 
ma (Jooksupoiss silkas viina järele), tormama (Rahvas tor
mas riiete järele), vaatama (Vanaisa vaatas laste järele), 
valvama (Arhitekt valvas plaani realiseerimise järele) jne.

1 269. g +nom. V ff +gen. kallal Taat nokitses vorgu
kallal.

V = higistama (Kunstnik higistas maastiku kallal), juurdle
ma (Margus juurdleb küsimuse kallal), kohmitsema (Maos koh-
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mi taema (Kase kohmitseb vankri kallal), kopiteema (Taat ko- 
pitseb peenarde kallal), muukima (Yaras muukis luku kallal), 
mässama (Margus mässas joonistuste kallal), nokitsema, nok
kima (Tüdruk nokkis poisi kallal), närima (Peeter närib nai
se kallal), pusima (Peeter pusis vankri kallal), urgitsema 
(Jaan urgitses toosi kallal), võtma (Ema võttis poja kallal) 
jne.

70. Е1+пови T H2+gen. kallale Peeter sööstis vas-
iase kallale.

Y = asuma (Külalised asusid toidu kallale), hüppama (Hööv
lid hüppasid teekäijate kallale), kargama (Röövlid kargasid 
teekäijate kallale), kippuma (Joodik kippus naiste kallale), 
langema (S&lk langes meeste kallale), minema (Arst läks hai
ge hamba kallale), sööstma, tikkuma (Anta tikkus venna kal
lale), tormama (Sõdurid tormasid vaenlase kallale), tungima 
(Hull tungis arsti kallale).

1 271. H +nom» Y H +gen. kohta Lause käib kunsti
kohta.

Y a käima, maksma (Seadus maksab ka puhkepäeva kohta).

Meh
2 Ж

1 2 72. ff +gen« kohta Y H +nom. Mehe kohta tuleb

? я tulem.
1 273. »'-morn. Y kui H +noa. 0.1a oli kui Emajõgi.

Y = esinema (Peeter esineb kui revident), kujutuma (Sirged 
kujutuvad kui kõverad), kummitama (Osjade tihnik kummitab 
kui muinaemats), olema, paljastuma (Teooria paljastus kui 
psaudoteooria), talitlema (Organellid talitlevad kui elun
did), toimima (Karl toimib kui vahetalitaja).
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74. If1 +пои. Y J2+gen. korral läldead kahvatab го—

V = kaüvatama, kahvatuda (Aiatau uakue kahvatub Jüri Ulbuea 
kõrval).

1 2  л75. Sf даом. V У »gen. käea Võim ob  Poo tri käes.

7 я olema.

1 276. H +noa. Y H ч-ger. käest Ti.rj on iaa käest.

V « olema.

77. Д1 ч-gen. käest Y Ж2+пои. Sõbra käest tuli ki
ri.

Y = tulema.

78- J1+ngm. V Kg»gvi. katte

V = jõudma (Järg Jõuab Jüri kätte), jääma, minema (’YÕim 
läks nõukogu kätte), koonduma (Maa koondus mõisnike kätt»), 
sattuma (Peeter sattus politsei kätte), siirduma (Y&randus 
siirdus lapse kätte), tulema (Järjekord tuli Jaani kätte).

79. Я̂ ч-пото. Y läbi g2ч-gen. Yesl imbub läbi t*ra~
gudte. ~~

V в igritsewa (Hommikuvalgus igritses läbi lehtede), imbu
ma, imenduma (Yedelik imendus läbi membraani), isasdtsama 
(Suits iHEsitseb läbi riide), käima (Jõgi käib .läbi luha), 
saama (Auto ei saa läbi oja), vilkeatama (Mõte vilkaatee 
läbi pea).

Selle elemeataarlause puhul on viimalik müuta verb 
ühendverbiks j, nii et läbi juurde kuulub Jt'' elatiivis* Yri. 
Yw.ti imbus arturadeat läbi.
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80. läbi gVgen. V g2+part. Läbi riide immitseb
ai.itau.

V * igritsema (Läbi lehtede igritaeb valgust), imbuma (Lä
bi pragude imbus vett), imenduma (Läbi membraani imendub 
vedelikku).

1 2 л81. К +nora. V nagu IT +nom. 0.1a oli nagu Emajõgi.

V = olema.
1 282. N -mom. V g +gen. otsa Peeter vaatas poisi

otsa.

V = juhtuma (Peeter juhtus ihnuskoi otsa), sattuma (Teener 
sattus kröösuse otsa), vaatama.

1 283- g -»-nom. V g +gen. peale Poisa lootis isa pe&ie.

V » hakkama (Sõnad ei hakka poisi peale), halastama (Paula 
halastas Markuse peale), heituma (Vari heitub juhataja pea
le), juhtuma (Miilits juhtus kuriteo peale), kaebama (Jüri 
kaebas Peetri peale), kalduma (Jutt kaldua puhkuste peale), 
kuluma (Raha kulub maja väljaehitamise peale), käima (Peet
ri mõte käis viina peale), langema (ülesanne langes Jaani 
peale), lootma, lükkuma (Töö valmimine lükkub sügise peale), 
mängima (Maakler mängis kursi alanemise peale), näitama (Bae- 
ter näitas tundmatu peale), reageerima (Peeter ei reageeri
nud selle jutu peale), rõhuma (Poiss rõhue lingi peale), sat
tuda (Peeter sattus p9itevara peale), suruma (Mihkel вигиз 
nupu peale), tuleme (Taavet tuli õige mõtte poale), vajuta
ma (Foisa vajutas nupu peale) jne.

84. g ’+gen. peale V N̂ -t-nom. Iga pudeli peale tuli
mees.

7 *= tulema (Toa peale tuleb kake inimest).



1 о85. IT +nom. У 5*"-+gen. pihta Heli käia Peetri pihta.

V = käima.

1 286. N +nom. У H +gen. poole Poiaid hoidsid ema
poole.

V = hoidma, kalduma (Profeaeor kaldus teise ettepaneku poo
le), küünitama (Koer küünitas pirukatüki poole), küünituina 
(Mehe käsi küünitus leiva poole)» näitama (Peeter näitas 
väljamäe poole), olema (Mehe selg oli meie poole), pöördume 
(Peeter pöördub naiste poole), pürgima (Hoored pürivad ide
aalide poole), püüdlema (Elektronid püüdlevaö anoodi poole), 
püüdma (Peeter püüdis paremuse poole), tõmbuma (Membraan 
tombus südamiku poole).

1 287. lf +nom. V N +gen, poolele Poisid hoidsid ema
poolele.,

V - hoidma, kalduma (Sümpaatia kaldus oma võistkonna poole
le).

1 288. 4-nom. У U +gen. poolt Kingitus oli isa poolt.

V = kõnelema (Miski ei kõnele projekti poolt), olema (Hou- 
kogu oli kandidaadi poolt), rääkima (Kõik andmed räägivad 
ettepaneku poolt), tulema (Keeld tuli kooliõpetaja poolt).

1 289. N +nom У H s-päralt Ma.ia on laste päralt.

V = jääma (Maja jäi noorte päralt), olema,

1 290. M -fnom. У N t-gen. sisse Mäetipp mähkue udu
sTsše.

V = mäbkuma, mässuma (Terrassid on mäasunud väänkasvude sis
se), sööbima (Muotusekiht söobis materjali sisse), uskuma 
(Peeter uskus õpetaja sisse).
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I P  Я,91. w +ш>в. Y Ж «-gen. saunas Kirjanik adenes
suae в и т б а .

Y = edenema, püüdlema (Peeter püüdles ideaalide suunas), 
püüdaa (Peeter püüdle paremuse suunas).

92, иУпот. V Я* t-gen. taga Peeter küürutas opi-
Icu taga"

7 a Istuma (Peeter iatue konspektide taga), kükitama (Pee
ter kükitas arvereaifiatu taga)» küürutama jne.

T a olema, peituma (Naeratuse taga peitub südamevalu), seis
ma (Meeste selja taga seisab trust).

7 ■ peituma (Pseter peitu3 naeratuste taha), pugema (Direk
tor pugea ettekä&aete taha), varjuma.

Y a kuraeeriaa (Aurik kurseeris ölaagow* ja India vahel), 
kõ.Un>sa&9 pendeldama (Yaetlapäev pendeldab veebruari ja aärt- 
8i vahel), valima (Põgenik valis kodumaa ja võõrsi vahel).

93. H1+gan. taga.У Н2+др, Ettevõtte taga oli

Ettevõtte taga on 
auuržlrimekeaV **"

evotte tagi 
iSa^melieaV

1 2  ^94• Ж +nom. Y N +gen, taha Peeter varjub lõbususe
ialha.

1 2  л95. Ж »nom. Y ff -t-gen.+pla vahel Pester koikus kar-
Tus^eTvafael.

1 ,2



V = hiilima (Mees hiilis sauna ja küüni vahet), kurseerima 
(Autod kurseerivad suvituskoha ja pealinna vahet), käima* 
nühkima (Peeter nühkis ühisuse poe vahet), vantsima (Mees 
vaateis vallamaja vahet), voorima (Ministrid voorisid los
si ja linna vahet) jne.

1 297. 1Г + пою. У N -fgen« vastu Kasseerimine ait ao
krampide vastu'.'

V = agiteerima (Jüri agiteeris preestrite vastu), aitama, 
astuma (Assistent astus professori vastu), kaitsma (Vedelik 
kaitseb sääskede vastu), kõnelema (Miski ei kõnele projek
ti vastu), olema (Tabletid on peavalu vastu), pöörduma (Pil
ge pöördus autori vastu), rääkima (See seik räägib ühtsus- 
nõude vastu), saama (Peeter ei saanud poiste vastu), seis
ma (Inglased seisid restauratsiooni vastu), tuimistama (See 
asjaolu tunnistab kaebealuse vastu), tõusma (Talupojad tõu
sid kuberneri vastu), vaidlema (Peeter vaidleb ettepaneku 
vastu), valmistuma (Ateljee valmistub hooaja vastu) Jne.

1 298. В +пош. V N +gen, vaatu Haamer puutus kivi
vastu.'

Ж 4-nom. V vastu У +part. Haamer puutus vastu
kivi. "•( 9 —-r—g +nom. V Л + part. vastu Еа&жег puutus gete?
vastu.

V * puutuma, põrkama (Peeter põrkas laua vaetu* Peeter põr
kas vastu lauda), raksama (Nool raksas raudrüü vastu. Hool 
raksas vastu raudrüüd), taguma (Mõõk tagus sääre vastu. Mõõk 
tagus vaetu säärt) jne.

Need elementaerlaused on omavahel ekvivalentsusvahekor- 
ras. Viimane elementaarlause on vähem vastuvõetav,

99. H -i-nom. V и rgen. vastu Traat hõordus katte
vastu.1 p «-  ̂̂

Ж -t-noro. V vastu У~-юаг1. Traat hõõrdus vastu ka
tet.
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*j 2 л А 3f н-пош, ;ia У fnoa. 7 Traat ,1а kate bnõrduvad_._
B+nora, -j-pi. 7 Lehed hõõrduvad*

V a hõõrduma.

1 P100. В +nonu 7 У +gea. üle Elamus domineerib .jutus
tage üle.

V = domineerima, ironiseerima (Komöödia ironiseerib väikeko- 
danluee üle), juurdlema (Mees ei juurelnud asja üle), kaeba
ma (Peeter kaebas pimeduse üle), kurjustama (Professor kur
justas hooletuse üle), kurtma (Baine kurbis vanaduse üle), 
otsustama (Peeter otsustas materjali vajaduse üle), pahanda- 
ca (Peeter pahandas segamise üle); pärima (Uurija päris iga
suguste asjade üle), valvama (Arhitekt valvab projekti rea
liseerimise Iile), võimutseme (Direktor võimutses autojuhtide 
üle) jne.

1 2101. В +gec. tile 7 If +nom. Asumaa üle valitses klnd-
ral'küSemer.

7 - valitsema.

1 °102. В гпош. 7 üle Mf̂ -rgen. Laine lööb üle paadiser-
va.

7 * käima (Toimetaja silmad käisid Üle ridade. Aike käis üle 
linna. Pealkiri käib üle kolms veeru. Põrgulik läige käis üba 
Tootsi näo), lecpama (Taat laapas üle otsmiku), lendama (Ime- 
iik vari lendas üle Tootsi näo), libisema (Kirrauilme libises 
üle mehe näo), läigatama (7eai läigatas üle ääre), lööma, si
luma (Peeter silus üle juuste), ulatuma (Temperatuur ulatus 
üle kümne kraadi) jne.

9 1103. üle ISf +gen. 7 В -tnp. Uis paadiserva lööb lai
neid.

У

V = käima (üle laevalae käi3 laineid) E läigatama (t)l6 ääre 
läigatas vett), lööma, pritsima (Üle paadiserva pritsis vett) 
Jne.
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1 2Ю4. У +пош. У IT +gen. ttaber Arutlused keerlesid
üaa -1^~оьГоеиГ"ПЖвг»

V = keerleraa, käima (Jutt käib rahakUairouae ümber), mehkel
dama (Margus mehkeldas talitaja Umber), organiseernraa (Aja
jaotus organiseerus suure huviala ümber).

1 2105. H +nom. 7 N ч-gen. ümber rieit hoidub kehn tim
ber.

1 0 ÜT +nom. 7 ümber 1* 4gen. Kleit hoidub ümber ke-

7 = hoidma (Kleit hoiab ümbc" hjna), hoiduma, poinuma (Vii- 
napuu põimub tamme Umber. 7iinapuu põimub ümber tsmae), tiir
lema (Maakera tiirleb Päikese ümber. Maakera tiirleb üraber 
Päikese).

106. K+nom. 7 Lo j Ma.la on met sae.

7 = asetsema (Maja asetseb järve kaldal), elama (Professor 
elab äärelinnas), hargnema (Tegevus hargneb mõisas), istuma 
(Jaan istub kodus), kobama (Peeter kobas taskusopia), konu
tama (Vähid konutavad urgastes), käima (Peeter käis järve 
ääres), lasuma (Udu lasus vee kohal), liikuma (Peeter lii
kus peenes seltskonnas), loovima (Jalakäija loovib putode 
vahel), nokitsema (Kuldnokad nokitsevad teeveerel), parvle- 
ma (Rahvas parvleb kinode ees), posima (Peeter posis vankri 
juures), rassima (Peeter rassis õues), rühmama (Peeter rüh
mas põllul), seisma (Riided seisid kohvris), talitama (Tüd
ruk talitab köögis), teenima (Peeter teenis kaupmehe juures), 
toimuma (Tegevus toimub haiglas), tuustima (Mees tuustis pa
berites), vedelema (Raamat vedeles laual), viibima (Delegat
sioon viibis Tartua), võlvuma (Sillad võlvusid ve® kohal), 
ööbima (Peeter ööbis telgis) jne.

107. Lo с V lf>nom. Koridoris valitseb hämarus.

V - domineerima (Liiklusmüras domineerivad madalad toonid), 
k.ihisema (Laipades kibisesid ussid), kulgema (Maa lõunaosas
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kulgejad mäeahslikud), liigutama (Peetri südames liigutab 
lootus), 1окешаа (Pudelis loksub vesi), olelema (Kuskil 
olelevat idee), puuduma (Looduskirleidustee puudub värs
kus), toimisa (Looduses toimivad võimsad jõud), vahutama 
(Keie ümber vahutas õitemeri), valitsema, võimutsema (Ve- 
neteaal vSimuteöüld mõisnikud), välgatama (Peetri silmis 
välgatas hirm) jne.

108. Loo V Д-нар. Nõmmel lebavad rändrahnud>
Nõmmel lebab rändrahne,

V » askeldaraa (Õues askeldab virku muhu naisi), elama (Kor
bes elab üksiklasi), elutsema (Parkmetsas elutses metskit
si), esinema (Mägedes esineb lumetorme), kaevama (Savan
nis kaevab üksikuid puid), kuhjuma (Lõunaб kuhjub pilre- 
mSgesid), kõrguma (Siin-seal kõrgub kuhjavardaid), lamama 
(Nõmaspoalsel lamab rändrahne), lebama, leiduma (Kunstis 
leidub mängu elemente), levima (Vihmametsade läheduses le
vib hõredaid metsi), mustama (Seinas mustab pesaauke), ole
ma (Laagris oli uusi tulijaid), paiknema (Murrangutel paik
neb vulkaeniahelikke), pesitsema (õõnsustes pesitses me
silasi), rippuma (Naelte otsas ipub räbalaid), vedelema 
(Põrandal vedeleb paberitükke) jne.

10S. Loe V M-j-part, õhus tundub kõrbelõhna.

V e oletan (Öhus on kõrbelõhna), tunduma.

110. Н+пов. V De Valgus langeb ülal-;.

V = aurama (Vesi auras potist), hakkama (Soo hakkab lii
viku äärest), hälbima (Peeter hälbis teelt), kahmama (Меез 
kahmas labidavarrest), kargama (Noormees kargas toolilt), 
kulgema (Piir kulgeb linne lähedalt), kõõluma (Poiss kõõ
lus nurga tagant), lahvatama (Nördimus lahvatas ta silma
dest), langema, lähtuma (Võnkumine lähtub heliallika juu
rest), pudenema (Kompvekid pudenevad lindilt), putkama
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(Peeter putkas toaet), pärinema (Poxss pärineb Saaoae saa
relt), tolkrema (Kindad tolknesid põuest;), tuleme, (Pe©ter 
tuli linnast), vallanduma (Ohe vall. and us Peetri rinnast) 
J n e .

111. De V У+пр. Haavast pureksb
Saavast purakab verd.

V a aurustuma (Lehe pinnalt aurustub ▼ ,*tt), avanema (Mäe- 
tipult avaneb suurepärane vs?',ö), hoovama (Lahelt hoovab 
mõrkjat lohna), immitsema Padrunik stadest xmmltses hai~ 
su), Jooksma (Haavast ,jook& b v*'-j>, kandus?,в. (Võlvialusest 
kandub sooja hõngu), kerkima (Lõuna poolt kerkib latuäfel- 
Jak), lahmama (Aknast lahmab leek), 1ы.ъ£егаа (Aknast langeb 
vihmapiisku), lõõskiuna (Lohe suust lõõskas tuld), niriab». 
(Kraanist nirises leige vesi), nõrguma (Pärgadelt norgab 
vett), pahvama (Puuriidaut pahvas hall suits), paisknmr, 
(Korstnast paiskus aurupilveks), paistma (Saha alt paist
sid roided), parteat&ma (Stl^a tagant partsataa haavlilaeng), 
piiluma (Puistu vahelt piilus korstnaid), purskama, pursku
ma (Silmist purskusid pisarad), puuduma (Mundri eest puu
dus nööpe), rabisema (Mõladelt rabiseb piisku), ripnema 
(Suust rlpnesid õled), sadama (Igalt poolt sadas hoope), si
risema (Silmist siriseb vett), tibama (Suitaupilveat t^bab 
mardikaid), tilkuma (Räästast tilgub vett), tulema (Btte~ 
võttest tuli nõudmisi), tulvama (Väravate juurest tulvas 
rahvast), varisema (Sigareti otsest varises tuhka), vuhie«- 
ша (Seinapraost vuhiseb külma tuult), võrsuma (Elvast ш  
võrsunud sportlasi), vKljuma (Kiirendist väljus tuumadekfcgp) 
J n e .

112. S-fnoa. V Di Heiu agi.ua kauplusse.

V s astuma, hakkama (Perenaine hakkas lehmale kaela), ilsau- 
ma (Võõras ilmus kaevu Juurde), kaema (Poster kaeb päikese« 
loojangusse)» kippuma (Koer kippus tuppa), kulgema (Ахююа- 
lia kulgeb aa^netipooluseni), küündima (Jalad ei küündinud
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laua peale), lendama (Vaas lendas põrandale), lonkima (Orva 
lonkis kodu poole), najatuma (Mees najatus akna servale), 
paiskuma (Aurik paiskus kaldale), popsutama (Mootorpaat pop- 
sutas mandrile), pöörduma (Takso pöördub magistraalile)» 8*“ 
rutuma (Poolsaar sirutub merre), suunduma (Peetri silmad 
suunduvad sepapajale), toetuma (Mees toetus kepi najale), 
trummeldama (Rahe trummeldas auto katusele), tõusma (Kaevur 
tõusis maapinnale), vajuma (Rahvas vajus õue), voolama (Jo
gi voolab edela poole), ängama (Peeter ängas mehele vaetu 
kõrvu) jne.

113. Di V N+np. Laua .juurde kogunes uudishimulik
ke.

V = ek3ima (Tahedamaile kohtadele on eksinud pihlakaid), 
ekslema (Kõikjale eksleb pajupõõsaid), ilmuma (Peetri silme 
ette ilmusid mineviku pildid), joonestuma (Fooni alumisele 
servale joonestub metsatriip), kogunema, kuhjuma (Randa kuh
jus künkaid), kujunema (Noorte vahele kujunes sõprusside
meid), kuuluma (Ringi liikmete hulka kuulus töölisi), mine
ma (Tallinnasse läks väike saadetis), moodustuma (Neisse 
kohtadesse moodustusid rasvakühmukesed), pahvama (Vastu sei
nu pahves kuuma tuult), peituma (Mägede vahele on peitunud 
järvekesed), poetuam (Luuletustesse poetub mõtisklusi), põi
muma (Laulude vahele põimub dialoogi), rsbisema (Kuuele ra
biseb piisku), rappuma (Teele rappub õlekõrsi), sadama (Peet
ri pihta sadas needusi), siginema (Lagendikule on siginenud 
majad), sugenema (Oeakonda sugenes uusi inimesi), tekkima 
(Lapse lõua ella tekkis paise), uuristuma (Seina uuristue 
auke) jne.

114. N+part« V Di Meistrit .jätkus igale poole.

V = jätkuma, kiskuma (Peetrit kiskus mängupõrgusse), piisa
ma (Linde piisab igale poole), tõmbama (Poissi tõmbas lin
na) .
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115. K+nom. V Dt Mees ast-ua mööda katuseharja.

V a astuma, hüppama (Mees hüppas üle käsipuu},,, kakerdama 
(Vanamees kakerdas mööda teed), kargama (Peeter kargas lä
bi akna), kulgema (Tee kulges läbi linna), käima (Peeter 
käis mööda välju), lippama (Poise lippas mööda tänavat), 
lonkima (Peeter lonkis mööda teed), plagama (Peeter pla- 
gas üle õue), ronima (Ahvid ronivad mööda liaane), rända
ma (Pilk rändas mööda tuba), sammuma (Peeter sammus mööda 
vagu), sibama (Peeter sibas üle tänava), tatssma (Peeter 
tatsas üle uulitsa), tulema (Peeter tuli mööda teed), vu- 
rama (Jalgrattad vuravad läbi linna) jne.

116. N+nom. V Dt  ̂ Valgua langes läbi klaaskatu-
e e .

V = kahlama (Peeter kahlas läbi lume), kiikama (Tüdruk 
kiikas läbi sõrmede), kupatama (Mehed kupatasid läbi ko
ridori), langema, lipsama (Peeter lipsas üle tee), müdis- 
tama (Traktor müdistas läbi võsa), paiskuma (Vesi paiskus 
läbi võrede), paistma (ifäod paistsid läbi leili), pugema 
(Peeter puges läbi aia), ruttama*(Jõgi ruttas läbi luha), 
sirutuma (Sild sirutub Ülo Doonau), suunduma (Peeter suurb- 
dus läbi metsa), sööstma (Peeter sööstis üle toa), tikku
ma (Peeter tikkus üle tee), tuiskama (Lennuk tuiskas üle 
katuste), valguma (Vesi valgua läbi heina), viskuma (Mees 
viskus üle käsipuu), vupsama (Jänes vupsas üle tee) jne.

117. N+nom. V Mod Peeter käitus sundimatult.

V = elama (Peeter elas lahedasti), hargnema (Tegevus harg
neb tormiliselt), hingama (Peeter hingas kergendatult), 
istuma (Süstad istuvad sügavasti), jaotuma (Varud on jao
tunud ebaühtlaselt), konutama (Peeter konutas liikumatult), 
kulgema (Varumine kulgeb keskmiselt), kõlama (Hääl kolab 
kindlalt), käituma, lebama (Haige lebas jõuetult), mee- 
lestuma (Poisid on meelestunud sõjakalt), minema (Konve
rents lsks hästi), mööduma (Kaitsmine möödus edukalt), ra-
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kendunta (Kaamera rakendus automaatselt), riietuma (Peeter 
riietus maitsetult), talitama (Peeter talitee õigesti)» 
toimina (Peeter toimis inetult), toimuma (Maimine toimus 
salamahti), tulema (Rünnak tuli ootamatnlt), väljenduma 
(Matemaatik väljendub konkreetselt) jne.

118. 5+nom. V Modi-, SSa.ia on längus.

V -■ olema (Meeo on purjus. Närvid on pingul), seisma (üks 
seisis poikvel).

419. N+noa. V Modlg Peeter oli pikali.

V a lebama (Peeter lebas selili), olema (Poiss oli käpuli).

120. fl+nom. V Modi, NBOr läka agasi.

7 » ajama (Uss ajas küüru), hoidma (Silmad hoidsid kissi), 
hoiduma (Lehad hoiduvad kumai), jäaraa (Peeter jäi purju.Suu 
jäi ammuli), kargama (üks kargas lahti), kiskuma (Nägu kis
kus vingu), lansgema (Pea langes longu), lööma (Rahvas loi 
liikvele), minema (Mees läks marru), paiskuma (Tähed pais
kusid segi), tõmbuma (Peeter tombus pingule), vajuma (Noor- 
saeee vajus norgu), vedama (Poisi sau vedas naerule).

121. Вн-аога. ¥ Modi,-. Poisa heitis pikali.

V « asetuma (Lüli asetus tagurpidi), heitma, hüppama (Pee
ter hüppas püsti), jääma (Ratas jäi külili. Mees jääb püs
ti), kargama (Noormees kargas püsti), keerama (Peeter kee
ras selili), kopsmtaroa (Peeter kopsatas istuli), krapsama 
(Poiss krapsas püsti), käima (Poiss kSis käpili), langenus 
(Mees langes pikali), lartsatama (Мечв lartsatas selili), 
laekuma (Peeter laskus kükki), lateataaa (Peeter latsatas 
seljakile), lendama (Poies lendas kukerkuuti), prantsatama 
(Peeter prantsatas pikali), räntsatasaa (Mees räntsatas pi
kali)» totsama (Peeter totsas istuli), vajuma (Haige vajus 
pikali), viskama (Peeter viskas kohali), viskuma (Malle vis
kas istuli).
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122. H+ncm. У Modi j  Cied asetavad vaheldumisi.

У = asetuma, tormama (Lained tormavad vastamisi) jne.

123. H+nom. У Temp õnnetus .luhtus hommikul,

У » avalduma (Haigus avaldub kindlas vanuses), debüteeri- 
ma (Kirjanik debüteeris 1956. aastal)* formeeruma (Kroman
joonlane formeerus 40 ООО aastat tagasi), hakkama (Kool 
hakkas esimesel septembril), hargnema (Tegevus hargnes sa
jandivahetusel), ilmnema (Vajadus ilmnes praegu), jooksma 
(Piim jookseb täna), juhtuma (Oimetus juhtus 6.jaanuaril), 
kujunema (Suhtumine kujunes varem), moodustuma (Kivimid 
moodustusid kaks miljardit aastat tagasi), olema (See sünd
mus oli läinud sajandi lõpul), pesitsema (Lind pesitseb su
vel), toimuma (Kongress toimue eile), tulema (Tort tuleb õh
tul) jne.

124. Тешь V H+nom. Täna on laupäev«

V * maksma (Tänapäeval maksab teadmiste hulk), olema (Vars
ti on laulupidu), toimuma (26. augustil toimus külalisõhtu).

125. K+nosu V Tempmea Reis kestis kaua.,

V в jooksma (Film jooksis kaua), kastma (Bankett kestis hom
mikuni), tuurima (Kone tuuris pool tundi), vältama (Vaheaeg 
vältas veerand tundi).

126. 5+part. V Frekv Äpardusi on aageli.

V m olema (Kauneid öid on haruharva).

127. H+nom. V Mee Kivi kaalub kümne tonni.

V к kaaluma, katme (Kujutis kattis kolm ruutmeetrit), käima 
(Peeter käis viis kilomeetrit), maksma (Ruutmeetri taastaml^ 
ne maksab viis rubla), moodustama (Kasum moodustab kuusküm-
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mend rubla), näitama (Kraadiklaas näitab viis kraadi), ole
ma (Laius on kümme meetrit. Kell on üks), sammuma (Peeter 
sammus paar meetrit), säästma (Poiss säästis sada rubla), 
tulema (Maa ümbermõõt tuli 250 000 staadioni) jne.

128. H+part. V Mes Varandust oli pal.iu.

V я korjuma (Muna korjus suur hulk), kuluma (Elektrienergi
at kulus 10 000 kw/t.), olema, tulema (Lüpsilehmi tuleb 
kuuskümmend).

129. ff+nom. Y Dietr Peeter .läi üksi.

V = jääma, olema (Jaan oli üksinda), sammuma (Peeter sammus 
ükai), viibima (Mehed viibisid kahekesi) jne.

1 2130. N +all. У fl +el. Haigele aitas aspiriinist.

? я aitama, piisama (Jaanile piisab sellest rahast).

131. N Vall. V N2+el. Jaanile piisas rahast.

Y я aitama (Meestele aitas rahast), jätkuma (Loomadele jät
kus toidust), piisama,

1 2  А132. N +el. V N +tr. Rahast piisas ko.iusoiduks.

Y я aitama (Rahast aitas maja ehitamiseks), jätkuma (Yeest 
jätkus joogiks), piisama.

133. U+el» V Mes Kooli lõpetamisest saab
jeolâ  aaaiat.

V я puuduma (IJheksast puudub kümme minutit), saama, täitu
ma (Autori sünnist täitub sada aastat).

134. N+ad. У Mod Peetril läheb hästi.

Y s minema.
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135« Loc V A+tr. Kõrvaltoas iäi vaikseks.
V « jääma*

”1 36. N+tr. T Hea Laaya lalüaeka oa klane-ta
mesiril.

V ■ kuluma (Kojusõiduks kulub kümme minutit), mineva (Võt
te tegemiseks lähab kaks sekundit), o1 ma, tulessa (Paadi 
pikkuseks tuleb kümme meetrit),

137. 3?+term. V Mea Ьое'̂ ст lopuni .'jäi Ь-̂ ка

V « jääma.

138. Di V Mes Tartusse on vila Rllonse rr: jL,

V a jääma (Heistresse jääb neli kilomeetrit), olema, saama 
(Tartusse saab viis kilomeetrit), tulema (Tartusse tuleb 
viis kilomeetrit).

IV. N ELJA K O H A LISED  E LE M EN TA A R LA U SED  

1 2139. W i-nom. V Ifr +ng. A+ng. Peeter pidas tea puhta.
1 2 U +Rom. V В +ngp. A+ess. Peeter pidas toad

puKiaŽTr86~¥er pidas
toa puhtana.

V ■ hoidma (Sõdurid hoidsid kasarmud puhtad. Haine hoidis 
toidukava vaheldusrikkana), pidama (Peeter pidas riidted puh- 
tad. Kojamees pidas tänava niiskena).

1 2 3140. N +под. V H +tr. jjr+nom. Peeter pani la^ae ai-
meFs^aan. ~~~~

V e andma (Rahvas andis kuju(ie) ninaks P.ueealka), panema, 
ваатш (See saärk sai nimeks aleph).
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141. КЧпоии Т Е2+шге. H^+ill. Peeter nä^aia vaagi
“ ” ' oaTerisae.

V » ajam* (Peeter ajae rahra ärevusse), dateerima (Ekspert 
dateeris käsikirja 13. sajandisse), investeerima (Kaupmees 
investeeris raha tööstusse), jätma (Perenaine jättis loo- 
nad hooletusse), köitma (Haine köitis asjad suurrätikusse), 
mMhkima (Peeter mähkis fotoplaadi paberisse), nakatame (Te
levisioon nakatas inimesed teatrihaigusse), pressima (Ma
sin pressib heina pallidesse), punuma (Sfeiu punub juuksed 
pärga), pühendama (Peeter pühendas sõbra avastusse), raiu- 
ш  (Peeter raius kuju kivisse), saama (Peeter sai korteri 
enda valdusse), segama (Peeter segas sõbra sellesse loos
se), villima (Peeter villie veini pudelisse), ülendama 
(Tsaar ülendas mehe aadliseisusse) jne.

1 2 3142. H +nom. V 1 +111. H +шге. Klr.ianik pani muie-
tendisse uue motte.

1 m (Kunstnik jättis kuulajaisse sügava mulje), kät
kema (Autor kätkes nendesse tähtedesse sünge mõtte), pane
ma, tooma (Arhitekt toob fassaadidesse liikuvuse).

Peeter Лакав mater
ial Г  rflhmaäesee.
Poet er .lagas raater- 
Tall rtlninadsksV
Heine Лаяье inimaaed
sareenlaslfeks.

V « jagama, jaotama (Membraan jaotab sisekõrva kahte ossa. 
Peeter jaotab inimesed rühmadeks. Jõgi jaotab veeala lõu
naosaks ja  põhjaosaks), koondama (Uurija koondas esemed 
gruppidesse. Peeter koondab materjali rühmadeks. Staap кэои- 
das väed lounaarmaeks ja põhjaartneeks), lahutama (Krssy 3a- 
hutas maa-ala kahte ossa. Kokk lahutas lillkapsa peakes
teks. Lai kraav lahutas valduse heinamaaks ja karjamaaks).

143. & ‘'+nom, V N2+ngp. üH+lll. 

H1+noa. V R̂ +njscp. Г^+tr. 

g'+ncra, 7 ff̂ +ngp. K^+ir. ... .la У-̂ -tr.
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1 2 'Н4. Ж +пот. V I -ист. А ч-ln» Kunstnik teestas Joo-

V » arvama (irfe arvame makeud кйвша^вв tuhandetes), kis xle«* 
tarna (ülemnõukogu kinnistas otsetee vastavas вза&ивез), laid- 
ва (Peeter leidis sõbra halvas tujus), teostama* väljemlaaa 
(Teadlane väljendas võimsuse vattides)»

1 2 3145. Ж +nom. Y Ж +ln. E +nsr^, õpetn.lH w  ia?-
зее т 0 г Ж щ Г ф

Y » arendama, süütama (Sa: ae süüt\a Peetris iha), taba*ia 
(Peeter tabas lalinas tuttava sõna), äratama (Peeter äratas 
lapses Igatsuse).

146. Y Ж̂ +-шср. Ж^+el. Yäineraldffb
rt\p\ |l̂ »Ti|7̂ ,üi:. '*.

Y • arstima (Eit arstis Peetri kopsupõletikust), eraldaxaa , 
irrutama (Purjusolek irrutab inimese reaalsusest), lahutama 
(Peeter lahutae ühe otea skeemist), lunastama (Peeter lunas
tas naise orjusest), nõristama (Peeter nSrietee süsta Uiß- 
veest), puhastama (Nõid puhastas ruumi vaimudest), pöörama 
(Abt pööras koka patust), raasima (Peeter rassis oksad leb* 
tedest), ravima (Preparaat ravib Peetri tüüfusest), ravit
sema (Ema ravitses lapse kopsupõletikust), säästus. (Peeter 
säästis kolleegid matmiskuludest), vabastama (Peeter rabsa~ 
tas mehe õppustest), võõrutarna (Peeter võõrutas poja tööte« 
gemisest).

1 2 3147. Ж -*пош„ 7 Ж +el. Ж +ngp. Ema
ateisti*

V ■ arendama (Võitlus ai'endas Peetrist juhi), k&risea (Sel- 
hoos haris rabast põllu), hauduma (Päike haub tõugust lib
lika), isoleerima (Indiaanlased isoleerisid smbaeritueöst 
bufoteniini), kasvatama (Peeter kasvatas lapsest hea ini
mese), keerama (Pagar keeras talgnatükiei kringli), kû tra*- 
õama (Peeter kujundas n?nna lõukast kultuimmaetiki)* кШЬ»
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rlaa (Organiga käärib suhkrust alkoholi), köitma (Tütarlaps 
köitis siidvööst lehvi), laduma (Peeter ladus karpidest vir
na), lõikame, (Peeter loikas puukoorest laeva), painutama 
(Peeter painutas liistust kaare), punuma (Heiu punus juue- 
teet pärja), rullima (Mardikas rullis lehest toru), saama 
(Peeter eai arvudest tabeli), tabama (Peeter tabas lalinast 
eena), tegema (Peeter tegi oma ideest dogma) jne.

148. В +пош. V И ^ шср. Ĥ -t-all. Peeter pühendas гва-
mätu sflorale.

V « adreeseeriraa (Peeter adresseeris kirja direktorile), alan» 
dassa (Kaupmees alandas kella hinna viiele kroonile), andma 
(Peremees andis rodutoa külalistele), aeetama (Selts asetas 
pearõhu materjali kogumisele), ehitama (Peeter ehitas oma 
sSnavõtu nendele teadetele), hoidma (Peeter hoidis leiva 
vennale), jagama (Onu jagas õunad lastele), kahandama (Pee
ter kahandas kao neljale protsendile), keskendarna (Peeter 
kselren^as oma tähelepanu sellele sündmusele), kiskuma (Mo
dell kisub kunstniku tähelepanu pisiasjadele), koondama (Eed- 
sees koondas kcigi mõtted olulisele küsimusale), laiendama 
(laatituut laiendas katsed kolhoosidele), ligendama (Peeter 
Ugandas lambi aknale), loovutama (Peeter loovutas oma koha 
csamile), lüheadawa (Valitsus lühendas õppeaja kolmele aas
tale), mointma (Kohus mõistis mehe sunnitööle), mää- 
raaa (Komisjon määras auto sekretärile), ohverdama (Pee
ter ohverdas öö analüüsimisele), panema (Väejuhatus pani 
lootuse lennuväele), planeerima (Peeter planeeris eks
kursiooni sügisele), parandama (Peeter pärandas varan- 
duao pojale), pühendama, rentima (Mõisnik rentis maa 
talupoegadele), seadma (Helikeel seab oma nõuded laul
jate ettevalmistusele), suunama (Raamat suunas lugeja 
iseseisvale mõtlemisele), taandama (Peeter taandas faktid 
kahele vastaspoolusele), tooma (Peeter tõi oma käsikirja 
kirjanikule), usaldame (Peeter usaldas lahendamise aparaadi
le), -viima (Peeter viis võtme uksehoidjale), võlgnema (lo- 
nosfäär võlgneb oma sünni päikesekiirtele), ässitama (Pee
ter äasitas mehed saäesule) jne.
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1 2 1149. U -ток, V Н -»-all. H+ngp. lea andis pojale
raarastu.

У = andma (Autor andis raasnatule uue pealkirja. Haine an
dis pullile võmmu), arvestama (Kohtunikud arvestasid mõ
lemale mehele kaotuspunkti), dikteerima (Võitja dikteeris 
kaotajale rahutingimused), esitama (Häidend esitab näit
lejale suured nõuded), hankima (Sekretär hankis direktori
le suvila), juhatama (Poiss juhatas lastele palli asukoha), 
kinkima (Peeter kinkis sõbrale raamatu), laenama (Peeter 
laenas naabrile binokli), leidma (Peeter leidis lapsele te
gevuse), lubama (Anu lubas Peetrile oma hobuse), läkitama 
(Peeter läkitas sõbrale telegrammi), manustama (Arst manus
tas haigele penitsilliini), määrama (Direktor määras inse
nerile objekti), omistama (Komitee omistas kirjanikule lau
reaadi nimetuse), panema (Ema pani lapsele nime), reservee
rima (Peeter reserveeris sõpradele üllatuse), saatma (Pee
ter saatis emale kirja), sirutama (Haige sirutas külalise
le käe), sisendama (Peeter sisendas sõbrale uue idee), so
kutama (Peeter sokutas sõbrale töökoha), sugereerima (Arst 
sugereeris haigele lõbusa meeleolu), tellima (Peeter tellis 
vanaemale ajalehe), vaatama (Naine vaatas mehele puhta sär
gi), võimaldada (Isa võimaldas lastele kooliskäimise) jne.

1 2 3150. H -тот. V H *ad. N +пст. Arst avastse Peetril
kasvaja.

У a diagnoosima (Arst diagnoosis Peetril tuberkuloosi), leid
ma (Aret leidis Peetril kasvaja), tekitama (Uurija tekitas 
hiirel kasvaja), vahetama (Ema vahetas lapsel riided).

1 2 2151. If +nom. V ff +ngp. N +abl. Peeter päris eesnime- - - - ' ~ vanaisal^.'

V в pärima, saama (Kabel sai nime külalt), tabama (Peeter 
tabas enese küsimuselt, mis edasi tuleb).
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152, H1+nom. 7 S^+atl. Ĥ +net>. Pftfttev palua direkto— 
 ---------------Ш Г Г О Ш о а .

7 = klanima (Poias klanis isalt kinoraha), koorima (Poodnik 
kooris tööliselt viimase raha), manguma (Poiss mangus isalt 
Jalgratta), palume, pinnima (Politseinik pinnis vangilt and
med), pärima (Peeter päris iaalt kõverad jalad), pöörama 
(Peeter pööras neiult silmad), röövima (Tuul röövis puult3e- 
hed), saama (Peeter aai raamatupidajalt palga), tellima (Вэе- 
ter tellis sepalt kirve), võtma (Peeter võttis sõbralt tõo
tuse), võõrandama (Kuberner võõrandas Peetrilt varanduse).

1 2 3153. H +nom. 7 ZJ +ngp. Ж +еэ8. Peeter veetle puhku
se turistina.

7 3 kavatsema (Kirjanik kavatses romaani pamfletina), kujun
dama (Aednik kujundas kääbuspuu püramiidina), mõtlema (Pee
ter mõtles jutu naljana), näitama (Raamatupidaja näitas ku
lutused palgana), serveerima (Ajaleht serveeris pihtimuse ene
sereklaamina), veetma, väljastama (Tehas väljastab vitamiini 
tablettidena).

1 2 3154. Я +noa. ¥ У +ngp« ff +tr. Keemik muutis vedeli
ku gaaaike.

7 = andma (Kingaepp andis poja karjapoisiks), arvama (Juha
taja arvas tagasihoidlikkuse vooruseks), edutama (Direktor 
edutaa Peetri meistriks), esitama (Juhataja esitaa meistri 
kandidaadiks), hoidma (Orvi hoidis käe lumevarjuka), hõõruma 
(Kokk hõõrus juurvilja püreeks), kauplema (Peremees kauples 
Jüri sulaseks), kohandama (Professor kohandas põleti analüü
siks), koondama (Peeter koondas luuletused koguka), kujunda- 
заа (Peeter kujundas rannariba kultuurmaastikuks), kuulutama 
(Sõukogu kuulutas printsi valitsejaka), käänama (Pagar kää- 
naa taignatüki kringlika), lauauma (Pealik lauaus nõia kivi- 
tombuka), lugema (Peremeee loeb püsivuse vooruaeka), moonda
ma (Zeus moondas lo valgeks lehmake), muutma, määrama (Mi
nister sääras inaeneri ülemaks), painutama (Puusepp palnutaa 
liiatud kaarteks), paluma (Peeter palub juhataja aukülali-
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eeks), pühitsema (Abtiss pühitses noviitsi nuumaks), rul- 
lima (Mardikas rullis lehe toruks), siduma (Peeter sidus 
paela lehviks), taandama (Peeter taandas molübdeenoksiidi 
metalliks), tembeldama (Peeter tembeldas sõbra vargaks), 
varuma (Peeter varus aja magamiseks), vormima (Peeter vor
mis savikamaka kuuliks), võtma (Peeter võttis Jaani toa
kaaslaseks), ülendama (Kindral ülendas sõduri kapraliks) 
jne.

1 2 3155. У +nom. V 'S +tr. H -t-ngp. Peeter määras koh-
l^Miskokaks hotelli.

V = kinnitama (Komitee kinnitas laeva ärasõidusjaks 11. no
vembri), määrama, panema (Autor pani raamatu pealkirjaks 
peategelase nime), saama (Peeter sai vastuseks õlakehituse), 
seadma (Peeter seadis tingimuseks võõraste isikute lahkumi
se), soetama (Peeter soetas südamesõbraks baaridaami), võt
ma (Teadlane võttis uurimisobjektiks isuri keele).

1 2  3 ~156. N +nom. V N +Пйо. H^+tr.+pl. Kokk loikes liha
------ * — ш т & т .— — "

V = hakkima (Kõneleja hakkis sõnad silpideks), hammustama 
(Koer hammustas kepi tükkideks), käristama (Tüdruk käristab 
riide ribadeks), lõikama, lõikume (Kokk lõigub peterselli ri
badeks), lööma (Poiss lõi kepi tükkideks), murdma (Peeter 
murdis traadi tükkideks), nüsima (Vanamees nüsis liha tük
kideks), raiuma (Peeter raius liha tükkideks) jne.

1 2157• W +nom. V К -ragp. A+frr. Peeter tegi noa te
ravaks.

V = ajama (Direktor ajas kulud suureks), kallama (õpetaja 
kallas klaasi tühjaks), koolutama (Tuul koolutaa pihlaka kõ
veraks), kuulutama (Komitee kuulutas asumaa sõltumatuks), kül
metama (Peeter külmetas nina siniseks), laskma (Peeter las
kis käe lõdvaks), lükkama (Peeter lükkas kella õigeks), noo
lima (Kindral noolis huuled puhtaks), paisutama (Peeter pai-
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sutae fakti suureks), päästma (Peeter päästis koera vabaks), 
pühkima (Haine pühkis käed kuivaks), ravima £Arst ravis Peet
ri terveks), segama (Peeter segas taigna ühtlaseks), sundima 
(Peeter sundis enese rahulikuks), tegema, tunnistama (Komis
jon tunnistas Peetri terveks), vajutama (Mees vajutas siga
reti laiaks), õrritama (Peeter õrritas koera vihaseks) jne.

1 2158. H +nom« V N +ngp. Sum+tr. Peeter .lagas paberi
kolmeks.

7 = jagama, jaotama (Peeter jaotas paberi pooleks).

1 2 3159. У ч-nom. 7 S +ngp. g + tera. Udu ahendab vaatepil-
rl kumne meetrini.

7 *> ahendama, alandama (Ravim alandas palaviku 38 kraadini), 
kahandama (Tsehh kahandas kao nelja protsendini), pikendama 
(Peeter pikendas tee metsani), suurendama (Peeter suurendas 
voolutiigevuse kolme amprini), tõstaa (Kaupmees tõstis vii
nahinna kolme margani), viima (Peeter viis liikmete arvu kol
mesajani), vähendama (Peeter vähendas helitugevuse miinimumt- 
ni).

1 2 3160. У +nom. 7 N +ngp. У +abess. Ifaine jättis raehe
lõunata.

7 = jätma.

1 2  3 ^161. У +пош. 7 У fngp. H -fkom. Meister kattis nou
glasuuriga.

7 ■ asendama (Tehas asendas vana mudeli uue mudeliga), eh
tima (Sultan ehtis teenijad kalliskividega), ilustama (Pee
ter ilustae kuue narmastega), katma, kaunistama (Kunstnik 
kaunistas seinad freskodega), kinnitama (Mehed kinnitasid 
lubaduse verevandega), kirjama (Kunstnik kirjas tapeedi õi
tega), kohandama (Inimene kohandab oma rõivastuse ümbrusega), 
koormama (Mehed koormasid auto ehitusmaterjaliga), korvama 
(Mehhaanik korvas vana rihma uuega), kurnama (Mees kumas
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hobuse raske tööga), laadima (Mehed laadisid laeva ballas
tiga), maksma (Lendur maksis oma eksimuse eluga), nakatama 
(Peeter nakatas roti poliomüeliidiga), nimetama (Peeterni
metas aine uue nimega), piserdama (Kojamees piserdas tee 
veega), pritsima (Peeter pritsis enese poriga), tempima 
(Peeter tempis piirituse veega), täitma (Peeter täitis va
ba aja lugemisega), vürtsitama (Peeter vürtsitas oma kõne 
naljadega), ääristama (Aednik ääristas lillepeenra mätas
tega) Jne.

1 2  3 л162. IT +nom. V IT +ngp. H +kom. Peeter kõrvutas maa
li .loonlslusega.

1 2 3 A IT +nom. V У +ngp. ,1a H +ngp. Peeter kõrvutas
maali ' ja joonis
tuse.

H1+nom. T Ж+ngp.+pl. Peeter kõrvutas maa
lid.

V - kombineerima (Teadlane kombineeris röntgenograafia 
spektrograafiaga. Teadlane kombineeris röntgenograafia Ja 
spektrograafia. Teadlane kombineeris meetodid), kooskõlas
tama (Insener kooskõlastas proportsiooni vastupidavusega. 
Insener kooskõlastas proportsiooni Ja vastupidavuse. Inse
ner kooskõlastas proportsioonid), kõrvutama, lepitama (Jaan 
lepitas Peetri Jüriga. Jaan lepitas Peetri Ja Jüri. Jaan 
lepitas poisid), liitma (Meister liitis kivi rahnuga. Meis
ter liitis kivi Ja rahnu. Meister liitis kivid), põimima 
(Peeter põimis kirjelduse oma mõtetega. Peeter pöimis kir
jelduse Ja oma mõttekäigu. Peeter põimis kirjeldused), sa
mastama (Peeter samastas folkloori etnograafiaga. Peeter 
samastas folkloori Ja etnograafia. Peeter samastas sõnad), 
segama (Peeter segas marjad suhkruga. Peeter segas marjad 
Ja suhkru. Peeter segas ained), siduma (Peeter sidus prak
tika teooriaga. Peeter sidus praktika Ja teooria. Peeter sb- 
dus distsipliinid), sobitama (Peeter sobitas tooli lauaga. 
Peeter sobitas laua Ja tooli. Peeter sobitas Jätkukohad) 
tasakaalustama (Peeter tasakaalustas samba kaalu õhurõhu-
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ga. Peeter tasakaalustas эашЪа kaalu ja õhurõhu. õpetaja 
tasakaalustas sambad), võrdaustama (Peeter võrdsustas tea
duse kunstiga. Peeter võrdsustas teaduse ja к mati. Peeter 
võrdsustas vormid), ühendama (Peeter ühendas lihase pata
reiga. Peeter ühendas lihase ja patarei. Peeter ühendas 
elemendid) jne.

163. H1+nom. V H2+ngp. 5^+kom. Jüri kooskõlastas
pro.iekti Tehasega.

B1+nom. .1a N^+nom. V K2+ngp. Jüri ja tehas koos
kõlastasid töö.

2 АN+notn.+pl. Y N +ШГР. Tehased kooskõlas
tasid tög.

V * koordineerima (Büroo koordineeris oma tegevuse minis
teeriumiga. Büroo ja ministeerium koordineerisid oma tege
vuse. Asutused koordineerisid oma tegevuse), kooskõlastama.

1 2  1164. У +nom. V N +kom. N +ngp. Kunstnik läbis noe-
I яя-^TäFiTrihl.

V 3 halvama (Arst halvab mürgiga organismi talitluse), liit
ma (Ioon liidab endaga elektroni), läbima, läbistama (Sõdir 
Igbistas mürsuga tanki soomuse), varjama (Kuningas varjas
oma hiilgusega teised tähed).

1 2 3165. N +nom. V 1 +kom. Я -t-ngp. Peeter klappis Jü
riga pudeli.

1 2 3К +nom. ja H +nom. V N +ngp. Peeter .1a Jüri klap-
~ " —  — ------------  ш ш ш ш ? —

pS+nom.+pl. Y ff~+ngp. Mehed klappisid pu
deli.

V = klappima, moodustama (Sirge A moodustab sirgega В 
täisnurga. Sirge A ja sirge В moodustavad täisnurga. Sir
ged moodustavad täisnurga), sõlmima (Vabrik sõlmia kaupluse
ga lepingu. Vabrik ja kauplus sõlmisid lepingu. Asutused 
sõlmisid lepingu), vahetama (Peeter vahetas Jaaniga mõne sõ-
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na. Peeter ja Jaan vahetasid mõne sõna. Sehed vahetasid mõ
ne sõna).

166. yVnom. Y У^+kom. У^+ngp* Jaan riatas Jüriga
ню ora.

1 2 3У +nom. la У + пок, Y У-Чп р.+р1. Ja&n ,1a Jüri
ristasid мб5&а_4*

3У+nom.+pl. Y Я +np.+pl» Mehed ristasid aoo-
ga3. ’

V = ristama, vahetama (Sfima vahe*aa Orviga kleidi. Saima ja 
Orvi vahetasid kleidid, libised ’•ohetasid kleidid).

1 2  3167. У +nom. Y ?T~+ngp. У +gen« alla Peeter vottie prob-
Ш т :  vaatluse а”!« 
Щ Г '~— — —

V * painutama (õpetaja painutas õpilase oma tahte alla), pa
nema (Kirik pani raamel:u keelu alla), saama (Armee sai juh
timise oma kontrolli alla), võtma (Peeter võttis asja kõne 
alla).

1 2  3168» У »nom. Y У +gen> ees У +ngp. Kirjanik avas 1ц-
~ eee uue “~"

maailma.

V e avama.

1 2 3169. У +nom. Y У +ngp. У +gen. eest Kangelane annab
õma elu~Tsamaa 
eest.

V s andma, ohverdama (Peeter ohverdas oma terviae isamaa eest), 
keerama (Eit keeras puupBBra ukse eest), käänema (Eit käänas 
puupööra ukse eest), tõukama (Peeter tõuk90 riivi ukse eest).

1 2 3170. Я ш а .  Y ŷ .+ngp. 3r+gen. ette Peeter seadis mehe
faktide ette.

V m seadma, tooma (Peeter tõi professori nime avalikkuse at te).
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1 2  3171. N +noa« 7 У +gen. ette N +ngp.
Areng веаЪ tootjate ette uue probleemi.

V = asetama (Romaan asetas kirjaniku ette suured, nõudmised), 
seadma.

1 2 3172, И +nora. 7 N +ngp. БГ +gen. hoolde
Peeter andis lapse õe hoolde»

Y = andma, jätma (Peeter jättis lepingu sõlmimise sekretäri 
hoolde), usaldama (Ema usaldas lapse sugulase hoolde), võt
ma (Peeter võttis elevandi enda hoolde).

1 2 3173. N +nom.7 g +ngp. H +gen. hooleks
Peeter .jättis tasumise Jüri hooleks»

7 = jätma, usaldama (Peeter usaldas toidutegemise tütre 
hooleks), võtma (Peeter võttis seletamise enda hooleks).

1 2 3174» H -mom. 7 N +ngp. +gen.+pl. hulka
Peeter arvas püsivuse vooruste hulka.

7 * arvama, lugema (Peremees luges tagasihoidlikkuse voo
ruste hulka).

1 2 3175. If +nom. V N +ngp. N +gen« jaoks
Peeter hoidis pileti venna jaoks.

7 = hoidma, jätma (Peremees jättis ühe toa külalise jaoks), 
näpistama (Peeter näpistas tunnikese töö jaoks) jne.

1 2 3176. N -‘-nom. 7 N +ngp. N +gen. järele
Peremees ajas sulase vee järele.

7 = ajama, läkitama (Jüri läkitas Jaani auto järele), ula-
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tama (Peeter ulatas käe nimekirja järele), vedama (Peeter 
vedas rahva palga järele) jne.

1 2 317 7. N +nom. V N -mgp. N +gen. kallale
Peeter ässitas koera varga kallale.

V = hassetama (Peremees hassetas koera voõra kallale), äs~ 
sitama.

178. н'+пот. V N^+ngp. N^+gen. kohta
Peeter arvestas ühe pudeli kolme mehe 
Icõbta.

V = arvestama, jagama (Vald jagas kolme aasta kohta ühe loo- 
reha)«■

1 2 3 -179. К +nom. V N +ngp, H +geric kõrvale
Kriitik asetas romaani näidendi kõrvale.

V - asetama, paigutama (Kriitik paigutas Sauli Oidipuse KIoo- 
reni Indreku kõrvale), seadma (Peeter seab Sauli Oidipuse 
Klooreni Indreku kõrvale).

1 2  3180. N +nom. V N +gen» käest N +ngp.
Peeter palus .luhata.ia käest lahkuai3loa«

V s klanima (Poiss klanis isa käest kinoraha), manguma (Poiss 
mangus venna käest ülikonna), paluma, pinnima (Politsei pin
nis vangi käest andmed), võtma (Peeter võttis mehe käest tõo
tuse).

1 2 3181« У -fnonu V N +ngp« N ч-gen,, kätte
Peeter .jättis paberi enda kätte«

V » andma (Peremees andis ühe toa külalise kätte), jätma,
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koondama (Valitseja koondas võimu nõukogu kättej), saama (Pee
ter sai toa enda kätte), saatma (Peeter saatis paberi meist
ri kätte), tooma (Peeter tõi käsikirja kirjaniku kätte), ula
tama (Peeter ulatas paberi lenduri kätte), viima (Peeter viis 
võtme sõbra kätte), votma (Valitseja võttis juhtimise enda 
kätte) jne*

1 2  3182. H -наош. V К +ngp. läbi H ч-gen.
Peeter a.las liha läbi hakkmaaina.

V « ajama, hõõruma (Kokk hõõrus juurvilja läbi soela), kä
rutama (Perenaine kärutas õunad läbi hakkmasina).

183. S1+nom. V lT2+ngp. IT̂ +gen,, peele
Peeter peni lootuse sobra peale.

V =« arvestama (Insener arvestas laeva saja reisija peale), 
asetama (Selts asetas pearõhu uurimistöö peale), jaotama 
(Peeter jaotab toidu kolme päeva peale)( kiskuma (Modell 
kisub kunstniku tähelepanu pisiasjade peale), kulutama (Itee- 
ter kulutas oma aja lugemise peale), kutsuma (Komandör kut
sus kahuritule komendopunkti peale), ohverdama (Peeter oh- 
verdas öö analüüsimise peale), panema, pöörama (Peeter pöö
ras pilgu neiu peale), võtma (Peeter võttis vaeva enda pea
le) jne.

1 2 3184. H +nom. V ff -t-ngp. S +gen. pihta
Laulik sihtis pilked mõisa pihta.

V ■ sihtima, suunama (Mehed suunasid pilked mõisniku pihta).

185 • slffiSBa I  ̂ 2^ ^ - I 3tgej^,,^lellg)_
Peeter võitis seltskonna Jüri ooolefla).

V * saama (Jüri sai seltskonna enda poelele), võitma.
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1 ? 3186« Н ч-nom. Y Н ч-ngp. N~4gen. siaae
Naine köitis aa.lad rätiku siase.

V m imama (Süai imab mürgi enda aiaae), imeraa (Nioobium 
imeb gaasi enda siase), kastma (Peeter kastis sule pii
ma sisse), köitma, mähkima (Ema mähkis lapse teki sisse), 
mässima (Tädi mässib vanaisa teki siase), villima (Pee
ter villia veini pudeli sisse) Jne.

1 2 3187. N ч-пою« V N -наст* N ч-gen. suhtea
Kohus kohaldab aegumise süüdlaste 
виБТез.

V = kohaldama, orienteerima (Arhitekt orienteeris kiriku 
ilmakaarte suhtes), votma (Peeter võttia seisukoha prob
leemi euhtee).

1 2 3188. N ч-nom. V N ч-ngp. N ч-gen. taha
Klr.lanik peitis enese var.iunime taha.

V =* peitma, varjama (Peeter varjab oma nime varjunime ta
ha).

1 2 3189. N ч-nom. V N +ngp. N̂ 4- gen. tarvis
Peeter hoidis raha auto tarvis.

V =» hoidma, jätma (Peremees jättis ühe toa poja tarvis) 
jne.

1 2 3190. N ч-nom. V N +ngp. N ч-gen. ч-pl. vahel
Peeter .lagas oma a.1a harrastuste vahel.

1 2 4 5N ч-nom. Y N ч-ngp. N ч-gen. .1a N ч-gen. vahel
Peeter .lagas oma a.la pallimängu ,1a õp
pimise vanel.

V » jagarca.
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1 2 3191. И +пош. У N +ngp. N +gen. vastu
Peeter ässitas mehe peremehe vastu.

V = kindlustama (Peeter kindlustas maja tulekahju vastu), 
meelestama (Naised meelestasid poisi vanaisa vastu), pais
kama (Väejuhatue paiskas diviisi vaenlase vastu), sihtima 
(Kirjanik sihtis artikli puuduste vastu), vahetama (Pee
ter vahetas kõnetooli teatrilava vastu), ässitama.

1 2  3192. N+nom. V N +ngp. üle N +gen.
Peeter laakis pilgu üle rahva.

V = laskma, libistama (Markus libistas pilgu üle kummutite. 
Peeter libistae sõrmed üle raua).

1 2 3193» N +nom. V N + ngp, N +gen. ümber
Peeter mähkis nööri ümber käe.

1 2 35 +nom. У N +ngp. ümber N +gen.
Peeter mähkis nöBri käe ümber.

V = keerama (Peeter keeras rätiku ümber kaela. Peeter kee
ras rätiku kaela ümber), käänama (Peeter käänas traadi üm
ber toru), mähkima, mässima (Mees mässis paela ümber käe. 
Nöör mässis enese tüdruku jalgade ümber), põimima (Lapa 
põimis käed ema kaela ümber. Laps põimis käed ümber ema 
kaela).

1 2 194. W +ПОШ. V N -HQgr». Loc
Peeter veetis puhkuse Pärnus.

V и hoidma (Kivid hoiavad võrguserva põhjas), leidma (Pee
ter leidis sõna sõnaraamatus. Peeter leidis enese sadamas), 
pidama (Kivid peavad nööri põhjas), veetma.
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1 p195. У +nom. V N +ngp. De
Peeter .juhatas külalise toast«

V » ajama (Peeter ajas kuue seljast), Juhatama, kallama 
(Laps kallas vee kruusist), kerima (Peeter keris õnge- 
nööri veest), kihutama (Okupandid kihutasid elanikud kü
last), kiskuma (Peeter kiskus naala laua seest), kouklma 
(Robert koukis pudeli prügikastist), laskma (Mehed laek
sid vee kraavist), leidma (Jaak leidis Juhani aiast), 
lööma (Peeter lõi relva kallaletungija käest), panema (Ar
vo pani krihvli käest), puhastama (Valdek puhastas pori 
saabastelt), pühkima (Peeter pühkis saepuru laualt), si
kutama (Rudolf sikutas saapa Jalast), tõmbama (Daam tõm
bas kinda käest), valama (Jüri valas vee kruusist), võt
ma (Jaan võttis kübara peast) Jne.

1 2196. У +nom. V De У +ngp.
Peeter väänas särgist vee.

V = eemaldama (Kirurg eemaldas naise näolt sünnimärgi), 
ekstraheerima (Keemik ekstraheeris turbast bituumeni), 
eraldama (Kõrv eraldas kobinast tasase vile), käristama 
(Peeter käristas lina küljest tüki), paluma (Peeter pa
lus kontorist loa lahkuda), pigistama (Peeter pigistas 
sidrunist mahla), täkeima (Peeter täksis kivi küljest idl- 
lu), urgitsema (Peeter urgitses supi seest kärbse), vää
nama, õngitsema (Peeter õngitses põuetaskust rahakoti) 
Jne.

197. У1+поа. V H2+ngp. Di
Peeter tõi masina töökotta.

V = aheldama (Halvatus aheldas professori kabinetti), de
poneerima (Hertsog deponeeris oma varad välismaale), heit
ma (Mehed heitsid kivid vette), juhatama (Peeter juhatas 
külalise aeda), keerama (Peeter keeras lambi pessa), kin~
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nitaaa (Mees kinnitas tahvli maja seinale), konvoeerima 
(Sõdurid konvoeerieid vangi kohtusaali), kruvima (Peeter 
kruvis poldi raua külge), kärutama (Tööline kärutas de
tailid lattu), laduma (Peeter ladus asjad lauale), laksar- 
tana (Perenaine laksatas lojusele külje pihta), liimima 
(Näitleja liimis juuksed pea külge), lubama (Isa lubas 
lapse karusellile), mahutama (Peeter mahutas raamatud 
riiulile), määrama (Mini st er määras inseneri kursustele), 
neetima (Sepp ncetis orja galeeri külge), panema (Sma pa
ni toidu lauale), peibutama (Peeter peibutas karu puuri), 
pistma (Peeter pistis kirja taskusse), poetama (Peeter 
poetas koni prügikasti), pumpama (Peeter pumpas vee van
ni), pühkima (Naine pühkis käed rätikusse), raputama (Ifee- 
ter raputas prahi ämbrisse), roolima (Kapten roolis lae
va madalikule), siduma (Peeter sidus hobuse puu külge), 
sõidutama (Peeter sõidutas külalise võõrastemajja), sät
tima (Naine sättis järi paigale), tassima (Peeter tassis 
kobvri tuppa), tooma, torkama (Naine torkas paberi naela 
oten), unustama (Peeter unustas võtme tuppa), viima (Pee
ter viis mütsi esikusse), viskama (Mees viskas koni maha), 
õngitsema (Peeter õngitses kuue kaldale) jne.

1 2198. N +nom. V Dl N +ngp.
Vesi õõneetas kivisse lohu.

V ш etsima (Meister etsis raudrüüle ornamendi), gravee- 
rima (Peeter graveeris sõrmusele oma nime), ihuma (Vesi 
ihus jäässe lelutoru), kulutama (Sõrmed on kulutanud ki~ 
visse sügava augu), nühkima (Kalad nühkisid liiva sisse 
EÕokesed), saatma (Peeter saatis Tallinnasse kirja), si
sestama (Bioloog sisestas rakku mikronõela), sundima (Pee
ter sundis oma näole malbe ilme), toksima (Rähn toksib 
puusse õõnsuse), uuristama (Peeter uuristas mäekülge koo
pa), võluma (Raamat võlus me kujutlusse kauge pildi), õõ
nestama jne.
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199. Н1+пош. V H2+ngp. Dtu Sanitar aitaa haige üle

Y ■ aitama, eakortima (Seersant eskortia vangid lfibi võaa), 
juhatama (Peeter juhatas külalised läbi aia), keerutaaa 
(Teerada keerutab noormehe lfibi setea), kickuaa (Orvi kts- 
kus kleidi üle pea), laskma (Peeter laskis auto läbi vära
vate) , libistama (Peeter libiataa eneae läbi toru), lohia- 
tarna (Hehed lohistasid koti üle tee), '.tlkkama (Yanasear lük
kas karu üle väljaku), nihu tasu* (Рчс/.ог nihutas taasi üle 
laua), piatma (Poiaa piatis pea lfibi *3гт), puiatama (Poieo 
puistas liiva lfibi sõela), pukaeerija (Laev pukaearib parra 
01a väina), aaatma (Paater e.. ~+ia külalise lfibi metaa), au
ruma (Peeter aurua naela lfibi koore), sõidutama (Paatere&ir- 
du tas poja lfibi liiana), tirima (Peeter tiris koti üle täna« 
va), trsnaportima (Peeter tranaportia kauba üle väina)? va
dama (Peeter vedaa kastid üle jõe), veeret&ma (Poias veerü- 
tas kivi üle tee), virmama (Peeter vinnae mehe läbi korido- 
ride), viakema (Peeter viefeac palli üle plangu) jne.

200. НЧпош. Y Н2+шп>. Mod
Peeter veetia 06 mõnusalt.

Y - asetama (Peeter aaetaa probleemi nupukalt), häälestama 
(Heed mõtted hääleataaid poiai filosoofiliselt), investee
rima (Peeter investeeris varanduse mitmel viisil), lahen
dama (Kirjanik lahendaa näidendi grotesksea laadis), mee
lestama (Sekretär meelestaa direktori vaenulikult), mõtes
tama (Kunstnik mõtestas oma teose omapäraselt)» eeadbaa (Bse- 
ter eeadis küsimuse õigesti), veetma.

201 • H1 шов. Y H2+ngPc Modl^

Peeter hoidla pea viltu«

Y ** hoidma (Kõneleja hoidis meeled elevil. Pael hoidis joafr- 
sed koos. Sõit hoidis matkaja pinevil).
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202. -mom. V K^+ngp. Modi-̂
Ruun a.iab mokad õieli.

У • ajama (Peeter ajas silmad pärani), hammustama (Poiss 
(hammustas pähkli katki), jootma (Peeter jootis sõbra pur
ju), jätma (Peeter jättis töö pooleli), kaapima (Koer kaa
pis liiva laiali), kangutama (Varas kangutas varva viltu), 
keerama (Peeter keerae ukse lukku), kiskuma (Vesi kiskus 
varbad krõnksu), koorima (Ema kooris lapse alasti), kru
vima (Meister kruvis keele pingule), kääname (Laps käänas 
aseme segi), laskma (Poiss laskis pea norgu), litsuma (Pee
ter litsus kaabu lömmi), lööma (Torm lõi maja segamini), 
lükkama (Mees lükkas ukse koomale), muukima (Varas muukis 
luku lahti), närima (Koer näris kepi puruks), panema (Pee
ter pani ukse kinni), pigistama (Peeter pigistab silmad 
vidukile), pressima (Peeter pressis koti lossi), puhuma 
(Poiss puhus õhupalli lõhki), sikutama (Peeter sikutas ak
na praokile), tuustima (Peremees tuustis taskud pahupidi), 
vedama (Mees vedas silmad pilukile) jne.

1 2203. N -+nom. V К +ngp. Modi,,
Sanitar aitas haige püsti.

V = aitama, ajama (Haige ajab enese istukile), kiskuma 
(Abilised kiskusid looma pikali), põtkama (Lehm põtkab lüp
siku kummuli), sikutama (Peeter sikutas mehe pikali), su
ruma (Peeter surus vastase selili), tirima (Peeter tiris 
haige kõhuli), upitama (Peeter upitas sõbra põlvili), vi
rutama (Peeter virutas vastase istuli) jne.

204. N1+nom. V N2+ngp.+pl. Modi-j
Peeter asetas käed vaheliti.

V * asetama, panema (Peeter pani käed risti), pressima 
(Peeter pressis hambad vastamisi), seadma (Peeter seadis 
käed kõrvuti), suruma {Peeter surus hambad vastamisiX sät- 
tima (Peeter sättis surnu käed risti).
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205. N^+nom. V H^+ngp. Diatr
goormees jättis lapse üksi.

V = jätma.

206. N1+nom. V N^+ill. ff^+part.
Peeter sieendaa lastesse sõnakuulmist.

V = külvama (Epideemia külvas rahvahulkadesse hirmu), si
sendama.

207. N1+nom« V Д^+part. H^+in.
Peeter kinnitas vange nende usus.

V я kinnitama.

1 2 1208. N -t-nom. V N +in. N +part.
Peeter nägi Jüris süüdlast.

V = aimama (Peeter aimas poisis süüdlast), kasvatama (Ema 
kasvatas lapses korratunnet), nägema, reetma (Uiski ei 
reetnud vanataadis kuulsat kirjanikku).

209. N1+nom. V №+part. N3+el.
Peeter elatas peret juhutöödest.

V = arvama (Peeter arvas oma sugupuud esimestest ümberasu
jatest), arvestama (Raamatupidaja arvestab tööaastat tööle
asumise päevast), elatama, hoidma (Regulaator hoidis elekt- 
rikaart kustumisest), lugema (Vanarahvas loeb talve algust 
pööripäevast), otsima (Peeter otsis abi uuest meetodist), 
toitma (Peeter toitis end marjadest).
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210* 1?1ч-пот. V g2+part. g~^+el.
Bioloog eristab organisme kristallidest.

1 2 3g -mom. У g +part. .ia я +part.
Psühholoog eristab ti?igitnatuid reflekse 
.ia tingitud reflekse.

g1+nom. У g+part.+pl.
Psühholoogia eristab karakteritüüpe.

V * eristama.
4

211. ff̂ +part. V ff̂ +el. ff^+nom.
Kongressi lahutab eeliaiseet a.1avaheaik.

1 2 3g 4-part, .ia Я +part. 7 H +noa.
Keisrit .ia elanikke lahutab kuristik.

g+part.+pl. У g-t-noia.
Noori lahutab kuristik.

У * lahutama.

212. В1+пош. У g^+part. g'Vall.
Peeter eeitlea sõpra profesaorile.

У * andma (Väikekodanluse upitamine on andnud ainet satii- 
rikuile), esitlema, kihutama (Hääl kihutas hobust jooksule), 
kutsuta (Partei kutsus rahvast ülestõusule), näitama (Pee
ter näites oma jalga kirurgile), piitsutama (Tükitöö piit
sutas töSliat püüdlikkusele), tutvustama (Peeter tutvustes 
Jaani professorile).

213. кЧпоза. V g*+part. N3+ail.
Matv«ai34fl lähendab loodust inimesele. 

gUnom. V g2+part0_jajfj±gart,
WatVnaine lähendao loodust ,1a iniracat..
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S^+пош. V fl+part.+pl.
Matkamine lähendab inimesi»

V => ligendama (Peeter ligendae sõpra kaaslastele'-. Peeter 
ligendae aõpra ja kaaslasi. Peeter ligendae noormehi), 
lähendama.

214. H^+nom. V IT2+all. B^+psr-t»
Kutaar andis hobusele piitsa.

V = andma, avaldama (Peeter avaldas Jürile halba mõju), lu
bama (Isa lubas lastele seda lõbu), meenutama (Heino meenu
tas Jürile koosolekut), omistama (Peeter omistas sündmusele 
auur tähtsust), osutama (Direktor osutas noorukile vastutu
lelikkust), pakkuma (Vestlus pakkus Mardile lõbu), tegema 
(Peeter tegi perele häbi), valmistame (Peeter valmistab isa
le muret), võimaldama (Peeter võimaldas endale seda tore
dust), väljendama (Peeter väljendas daamile austust), õpe
tama (Isa õpetas pojale mõõga käsitsemist) jne.

1 2 3215. N -mom. У N +part. N +ess.
Peeter võttia noomimist naljana.

У = elatama (švejk elatas end koerakaupmehena), kujutlema 
(Peeter kujutles sõpra autojuhina), kviteerima (Kriitik kvi- 
teerib seda joont saavutusena), vaatlema (Teadlased vaatle
sid naftat veeldumiaproduktina), võtma jne.

216. 1?1+пош. V N^+part. K^+tr.
Peeter kutsus õde Katiks.

V в arvama (Peeter arvas sõpra loo autoriks), hüüdma (Pee
ter hüüdis sõpra Föpsikuka), kutsuma, nimetama (Peeter ni
metas aparaate oma abilisteks), oletama (Uurija oletas 540. 
aaatat filosoofi sünniaastaks), pakkuma (Peeter pakkus oma 
naist lüpsjaks), pidama (Peeter pidas valetamist patuks), 
tituleerima (Peeter tituleeris ülemust kapteniks).
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217. N'+пощ. У N^+part. A+tr.
Rahvas pidas öösorri laisaks.

V = kurtma (Noorsugu kurtis elu igavaks), lugema (Vanemad 
lugesid peigmeest liiga vaeseks), nimetama Arno nimetas 
matemaatikat raskeks), pidama, põlgama (Peeter põlgas ra
ha väheseks).

216. Ш1нпош. У N^+part. N^+kom.
Araablased heitsid suitseta.iat kividega.

V = arvestama (Teadlased a.rveetavsd ajaloo pikkust 3000 aas
taga), elatama (Svejk elatas ennast koerte müügiga), hankima 
(Peeter hankis elatust kaardipakiga), heitma, kviteerima 
(Pealtvaatajad kviteerisid kaotust hurjutustega), loopima 
(Kuulajad loopieid oraatorit mädamunadega), märkima (Peeter 
märkis aeda sõna lühendiga), pilduma (Vastane pildus Peetrit 
poriga), tutvustama (Peeter tutvustas professorit meetodiga), 
varustama (Tehas varustab sovhoose varuosadega), võrdlema 
(Kirjanik võrdles kangelast don Quijotega) Jne.

219. N1+noBU V ff2+part. N~*+kom.
See tunne sidus Peetrit sõbraga.

1 2  3N -топь У N +part. ,ia N +part.
See tunne sidus Peetrit .la sõpra.

ff̂ +nom. У N+part.4pl.
3ee tunne sidue noori.

V * siduma, võrdlema (Peeter võrdles originaali koopiaga. 
Peeter võrdles originaali ja koopiat. Peeter võrdles andmeid),

220. ffVnoa» V N2+kom. g3+part.
Lind peksis peaga klaasi.

V я peksma, raiuma (Peeter raius käega õhku), toksama (Pee-
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ter toksas laubaga põrandat), trehvama (Peeter trehvas võt
mega lukuauku) jne.

221 . ff1+nom. 7 H2+koia. K^+part
Peeter .lagas Jüriga pahkepalka.
.1a N2+nom. 7 If^+part,

Peeter .ia Jüri jbfjglü puhkenaika.
3fl+nom.+pl. V H -• oart.

floored ,1t gasid  ̂uhke paika.

jagama.

222. N1+nom. V ff2+gen. all ff^+part.
Peeter mõtlea omaste all sugulasi.

7 я mõistma (Peeter mõistab kodu all poldu), mõtlema.

1 2 3223. g -mom. 7 У ч-part. H +gen. järgi
Peeter kutsus sekretäri eesnime järgi*

7 в hüüdma (Peremees hüüdis ebilist eesnime järgi)» kutsuma.

1 2  3ŽŽ4. Я +nom. 7 N +part. kui N +part.
Teadlane vaatles keelt kui süsteemi.

7 • seletama (Peeter seletas kaja kui peegeldumisnähtust), 
■fiateme (Uurija vaatas keelt kui süsteemi), vaatlem«.

1 2 3225. Д +пот. 7 W +part. IT+part, pjdl
Peeter kutsus meest eeenimepldi.

7 в hüüdma (Peeter hüüdis meest nimepidi), kutsuma.
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1 2 7226. S -mom« Y I? ч-gen. taga N"+part.
Uuri.la näeb põhimurde taga hõimu.

V a nägema.

227. N^+nom. V N^+part. vastu N^+part.
Lind peksie pead vastu klaasi.

V - klõbistama (Jaan klõbi3tas tikutoosi vastu lauda), peks
ma, põrutama (Pciss põrutas jalga vastu maad), taguma (Pee
ter tagus kätt vastu lauda).

1 2 223. N +пош» V N +part» Loe
Peeter kandis raha sisetaskus.

V 13 hoidma (Ema hoidis kalamaksaõli jahedas kohas), kandma,, 
tunuma (Peeter tundis võlve pea kohal).

229c N1+nom. V N^+part. Di
Peeter passis kuube selga.

V a katsuma (Keiser katsus krooni pähe), pakkuma (Peeter 
pakkus venda kantseleisse), pas3ima.

230. N +nom. ¥ N^+part. Mod
Peeter kohtlee külalist viisakalt.

V = kohtlema, kujutama (Kirjanik kujutas aparaati poeetili
selt), käsitama (Romaan käsitab loodust humoristlikult), kä
sitsema (Yanameee käsitseb peitlit osavasti), mõistma (Pee
ter mõistab õnne isemoodi), mõtlema (Peeter mõtles ettepa
nekut tõsiselt), nägema (Peeter näeb asja koomilisest kül
jest), näitama (Noormees näites end tagasihoidlikuna),tund
ma (Peeter tundis end sandisti), võtma (Juhataja võttis as
ja tõsiselt), väljendama (Noormees väljendas oma mõtet kum- 
aaliselt).
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231. N +nom. V N +кош. N -t-ill.
Peeter sattus Jaaniga riida.

1  ̂ 3j? -mom. .ia N^-mom. V N +111.
Pester ja Jaan mattusid riidu.

N+uom,+pl. V N3+ill.
Mehed sattusid riJ du.

V = astuma (Noored astusid kirjavahetusse- Peeter astus 
Jaaniga kirjavahetusse. Pe ter ja .Taan astusid kirjava
hetusse), sattuma.

232. N'fnom. V N2+ill. Mod
Direktor suhtus külastajasse tähe 1 o; 
raneliküTE^

V = suhtuma.

233. N1+nom. V N2+el. NJ+all.
Peeter ei kõssanud asjast kellelegi.

7 = hingama (Peeter ei hinganud külalisest õpetajale)t kuu
lutama (Peeter kuulutas uudisest kõigile), kõssama, pihti
ma (Peeter pihtis oma kahtlustest sõbrale).

234. N1+all. V Ж2+пош. A+tr,
Jürile läheb valvamine raskeks.

V я minema.

235« А п а ш .  7 NŠ-all. N3+kom.
Mees nähvas hobusele piitsaga.

V » kopsam® (Vanaeit kopsae poisile karguga), lacsaam (Rat
sanik lahmas mehele nuudiga), lakaaam (Jaan lakaae ruunal*



ohj&haruga), lööma (Меев lõi vargale kepiga), nähvama, вар- 
вала (Peeter варвав märale piiteaga), eihtima (Peeter sih
ile Jaanile kiviga), vaetama (Valitseja vastas atentaadile 
surveabinõudega), virutama (Peeter virutas vastasele teiba
ga), viskama (Peeter viskas koerale kiviga).

236. нЧпош. V K2+all. Mod
Professor ligines probleemile ettevaat-

V a liginema, lähenema (Uurija lähenes küsimusele oskusli
kult), vaatama (Peeter vaatas probleemile kahtlevalt).

1 2237. H +ad. V N +nom. A+tr.
Jüril läheb valvamine raskeks.

V = minema.
238. llVad. T g2+nom. Loc

Peetril oli aonimüts peas.
Y = olema.

239. H+ad. V Loc Mes Peetril täitus .1uhata.1a ko
hal viis aastat.

Y я täituma.

240. H 1 +пош. V №+abl. Н3+кош.
Daam võistleb ilult Veenusega.

Y ш võistlema»

241. H^+nom. V N2+kom. H2+tr.
Peeter sai Jaaniga sõbraks.

1 2 2 H +nom. ia H +noa. V H +tr.+pl.
Peeter .ia Jaan said sõpradeks.

2y+nom.+pl. V N -t-tr.+pl.
Poisid said sõpradeks.

V * saama.
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242. H1+nom. V tr, Meg
Peeter eai kiiruseka 331 meetrit aekun-
Щ Г --- ------ ------ ----------- ~

V = arvestama (Jüri arvestas magamiseks 5 tundi), hindama 
(Teadlane hindas õietolmu eaks 60 miljonit aastat), mõõtma 
(Kohtunik mõõtis jooksu ajaks 62,7 sekundit), märkima (Kaup
mees märkis kivi väärtuseks tuhat dollarit), saama, tasuma 
(Peeter tasus lunamaksuks tuhat marka), võtma (Ajakirjanik 
võttis lennuki hinnaks seitse miljonit marka),

1 2  3243. H +nom. V N +gen. pihta N +kom«
Peeter viskas koera pihta kiviga.

V = heitma (Araablased heitsid suitsetaja pihta kividega), 
sihtima (Peeter sihtis mehe pihta kiviga), viskama.

1 2  3244. S +nom. V N +gen. poolest N'+kom.
Daam võistleb oma ilu poolest 7eenusegaf

V = võistlema.

1 2  ^245. N +nome V N +kom. vastu N^+part,
Peeter põrutas rusikaga vastu lauda.

V ■ peksma (Lind peksis peaga vastu klaasi. Jaan pekaab 
piitsaga vastu saapasäärt), põrutama, raiuiaa (Peeter raius 
rusikaga vastu pulti), taguma (Peeter tagus käega vastu rin
da), toksama (Faluja toksaa laubaga vastu põrandat), viska
ma (Peeter viskas kiviga vastu ust).

1 2  3246. N -тешс V N +kom. üle N +gen.
Laps tõmbas keelega üle huulte.

V в libistama (Sulli libistas pöidlaga üle ninaaluse), laa-

- 77 -



pima (Pommer laapis käeseljaga üle näo), pühkima (Peeter 
pühkis käega üle juuste), tõmbama.

A
247» l'+пош. V ff̂ +kom. Di

Peeter lajatas käega lauale.

V = laduma (Politseinik ladus nuiaga vangile pähe), laja- 
tama, laksama (Peeter laksas käega pealaele), laskma (Kap
ten laskis hobustega peaiinns), IcJbma (Kuldnokk lõi noka
ga vaatu akent), rapsama (Peeter rapsas käeseljaga liik- 
a&ekohta), torkama (Peeter torkab näpuga rindu), torkima 
(Peeter torkie sõimega õhku), viskama (Peeter viskas ki
viga aknasse).

248. Mononi. V lf2+kom. Di
Brigaad jõudis krohvimisega teisele 
korrusele.

7 я jõudma.

249* жЧпого. V IT2+kom. Modl^
Tasapind on liikumissuunaga ristic

1 2 1Г +nom. ,1a У +nom. V Modi^
Tasapind .ja liikumissuund on risti.

ff+nonu+pl. V Modi-,
Tel.ied on risti.

V а aeetsema (Tasapind asetseb liikumissuunaga risti. Le
hed asetsevad vaheldumisi), asuma (Peeter ei asunud vaat- 
Xusteljega risti. Peeter ja vaatlastelg asuvad risti. Tel
jed asuvad risti), olema (Liiklusteed on lähestikku).
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250. +поп. 7 B'̂ -v-gen. seat Mea
Oat.ia pakkus p ild i eeat sada ruble»

V = andma (Peeter andis raamatu eeat rubla), maksma (Peeter 
maksis remondi eest sada rubla), pakkuma.

1251. N ч-nom. V Loc Tempmes
Peeter viitis toas pool tundi.

V = veetma (Peeter veetis Bessaraabias kolm kuud), viitma.

252. Ц1+пою, V De Di
Turistid käisid muuseumist muuseumi»

V = ekslema (Mehe pilk eksles ühelt pildilt teisele), hul
kuma (Peeter hulkus ühe maja juurest teise maja juurde), käi
ma, sammuma (Peeter sammus võidult võidule) jne.

V. VIIEKOHALISED ELEMENTAARLAUSEID

253. IT1 ч-nom. V N2+ngpf H3+kom. A i l i .
Jüri a.ias isa tütrega tülli.

1 2 3 4N 4-nom. V N 4-ngp. .ia N 4-ngp. U +ill.
Jüri а.1аз isa .ia tütre tülli.

l '  tKom. V IT4-ngp.4-p.l. W^4-ilI.
Peeter a.ias mehed riidu.

V = ajama.

1 2 3254. N +nom. V N 4-ngp, К 4-кош. A-i-tr.
Araablased heitsid euitseta.ia kividega eurnuka. ,

V = heitma, loopima, pilduma, puurima (Peeter puuris vasta-
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ee oma pilguga surnuks), viskama (Mees viskas koera kiviga 
vigaseks).

в. s e k u n d a a r s e ( t e )  v e r b i v o r m i ( d e ) g а
E L E M E N T A A R L A U 5 E C

I. K AH EK O H AI1SED  ELE M EN TA ARLA U SED

255. V1 V^+da Ei maksa laulda.
-jV = andma (Seda lugu annab mäletada. Annab veel palju aas
taid rügada), jõudma (Seda jõuab veel teha), jääma (Jäi vaid 
tong peale panna. Jääb soovida, et peatselt toimub uue koh
tumine), kuluma (Liha kuluks tükeldada), kõlbama (Koju ei 
kõlba jääda. Kuuris kõlbab suvel elada), maksma, olema (On 
näha, et mees on uustulnuk), pruukima (Ei pruugi häbeneda), 
saama (Vaba aega saab kasulikult pruukida), sobima (Vabri
kusse ei sobinud jääda), sündima (Seda laulu sünnib laulda), 
tarvitsema (Koera ei tarvitse karta), tasuma (Ei tasu när
vi minna), tohtima (Ohtu ei tohiks alahinnata), tulema (Ki
vi tuleb ära viia), võima (Preparaati võib kasutada), või
malduma (Võimaldus desifreerida teekonnalehti), õnnestuma 
(Metslindu ei õnnestu ravida).

kuluma esineb selles konstruktsioonis ainult jaatava 
kõne konditsionaali kolmandas pöördes.

1 2256. V ' V м  Hakkab tibutama.

VI я hakkama, juhtuma (Tahvlit juhtub vaja olema), kiskana 
(Kieub tuiskama), pidama (Peab tunnistama, et lahendus on 
õige), seadma (Seab sadama),

257. V1 V2-j-tarna Sind peab Imetletama.

V1 « pidama.
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258. V1 V2+tavat ükai kuulukse lakku pööratavat, 

V1e kuulukse, näima (Kaugemal näib talle vastatavat).

II . KOLMEKOHALISED EU EM ENTAARLAUSED

259. N1+nom. V1 T^+da Peeter tahtis mpgada.

e aitama (Jüri aitas pesi pesta), d̂ '̂ ama iPoisid arvasid 
kaklusest osa võtta), ihaldtna (Peeler ihaldas eaada inse
neriks), janunema (Prints janunes värsket õhku hingata), 
jääma (Nimetus jääb leiutada), kartma (Peeter kartis koju 
minna), katsuma (Leidur katsus seista pea peal)> kavanda»* 
(Tehas kavandas anda laiatarbekaupu), kavatseda (Peeter 
vatses külastada näitust), keelama (Ema ei keelanud vandu
da), kõlbama (Toit kõlbas süüa), kärsima (Poiea ei kärsi tas
kut pahupidi pöörata), к&акл&а (Komandör käskis tuled kus
tutada), laskma (Parun laskis kraavi kaevata), lootma (Pee
ter lootis töö lõpetada)« lõhkuma (Peeter lõhub töötada), mäs»» 
kama (Sõitja ei märganud siledamat teed otsida), narpiaa 
(Jaak narbib pükee paigata), oskama (Peeter ei oska ujuda), 
otsustama (Komitee otsuatas esimest preemiat mitte määrate), 
pianitanm (Maestro pinnitas laulda), põlgaja (Peeter ei põl
ga istuda voodile), raatsima (Peeter ei raatsi töötada), saa
ma (Kapten sai haavata), suutma (Haigs suutis rääkida), 
tahtma, taipama (Poiss taipas teed küsida), taotlema (Vali
mik taotleb anda autori loomingust läbilõika), tsadms (Pee
ter teadis asjast rääkida), tohtima (Peeter tohib koju min
na), uhtma (Peeter uhab tantsida), vihtuma (Peeter vihub 
tantsida), vohmima (Saiiaa vohmib süüa), võtma (Moes võttis 
sängia puhata), üritama (Peeter üritas loodust kirjeldada) 
jne.

Verbid mõtlema, pruukima, püsiga, tarvitsema on selle 
elemencaarlauee puhul eitavas kõnss. Vrd. Kivi ei nealaadki 
Emast kerkida. SÕdur ei pruugi lahkuda. Vanaema ei pügj ig-

il
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tuda. T W l i w d  ei tarvitse seda teha. Verb kaltuaa on tin
givas kõneviisis (Klaaa viina kuluka ära .juua).

260. Y2+da V1 k+nam. Suitaetada ai ole terviglik.

T oleasfc (Tüdrukuta hulk« »Inna ai о laod ilua), tuleaa 
(Elada naia majades tuleb cxiavaa).

261. H-MTt. T1 Гча»
P ..t r it  alUtaa a«l« ■«>-« -

T ■ huvitama (õpetajat huvitaa näha, nie edaai aaab), ülla
tama.

262. Y2-nia V1 Д+Part.
Kirjutada romaani nõuab andekuat.

V * nõudma, tekitaaa (Hullumaja teatrike pidada ei tekita
nud raakuat).

2G3. T2+ da Y1 V3-kla
Koor olla on kevadet rinna ae*?» kanda«

VI ■ oloma, tähendama (Tööst ilma jääda tähendan ka eluase
mest ilma jääda).

264« H1+all. Y1 Y2+da
Helmutile meeldis poodides käia.

• meeldima, sobima (Naistele sobib suusatada).

265. H+ad. V1 Y2+da
Direktoril oli arve õiendada.

Y1* ebaõnnestuma (Peetril ebaõnnestus võõrast lahti saada),



leiduma (Peetril leidus sõbrale öelda vkid tänusõnu), meel
dima (Jaanil meeldib naerda), olema«

266. Tf+tr. V1 V?+da
Peetri üleaandeks .1äab laulda.

V1 = jääma, olema (Kõneleja kohuseks oli põhimõtteid selgi
tada), saama (Peetri eesmärgiks sai ülikool lõpetada).

267. V1 A+tr. V2+da
Sai va.iaii ̂ uke -ukorda selgitada.

V1 » osutuma (Osutus eluliseks jälgida teaduse arenguten
dentse), saama.

268. Y^+da V1 Temp*
Lahkuda or, . el vara.

У* я olema (Xra minna on juba hilja).

269. W+noa. V1 У2-нпа
Buss hakkas liikuma«

1V ■ asetuma (Peeter asetus lubasid kontrollima), asuma 
(Naine asus lüpsi jätkama), hakkama, harpama (Inimesed ha*»- 
pasid toitu tooma), igatsema (Peeter igatseb tööd tegsaa), 
kalduma (Peeter kaldus eelistama mõistuslikku), kalpeama 
(Noormees kalpsas piima tooma), kibelema (Lapsed kibelesid 
mängima), kippuma (Eedi silmalaud kippusid kiani va.juaa;), 
koguneme (Sooreugu kogunes kurni mängima), kohusturaa (Part" 
ner kohustub reegleist kinni pidama), kukkuma (Mari kukkus 
karjuma), kõlbama (Peeter kõlbab tehast juhtima)* küündima 
(Vari ei küündinud auku katma), küünitasaa (Haige küünitae 
klaasi võtma), lippama (Tüdruk lippae peigmehega kohtuma),
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lontima (Poise lontis vett tooma), meelitama (Mugav nurga
ke meelitas istuma), passima (Peeter passib kooli juhtima), 
popsutama (Mootorpaat popsutab inimesi tooma), pääsema (Uus 
dünastia pääses valitsema), püsima (Peeter ei püsi voodis 
lebama), sattuma (Peeter sattus vaidlema), sobima (Peeter 
sobib asutust esindama), sättima (Peeter sättis magama), 
tikkuma (Hingamine tikkus kinni jääma), tuiskama (Inimesed 
tuiskasid põgenema), tõusma (Orjad tousid õiguse 9est võit
lema), ulatuma (Päike ei ulatunud valgustama hobust), val
mistuma (Peeter valmistus uut aastat vastu võtma), visku
ma (Peeter viskus uppujat päästma), õhutama (Ümbrus õhutas 
looma) jne.

270 * IT+part. V1 V^+ma
Meistrit .jätkub askeldama.

V1 * jätkuma, kiskuma (Peetrit kiskue õnne proovima), tõm
be»» (Poissi tõmbas joonistama).

271 • +nom. V1 V2-j-mas
Sontsert oli lõppamas.

V1* Eäima (Peeter käis sõpra otsimas), olema, viibima (Minis
ter viibis auaammadt avamas).

1 2272. Д+поди V V -naast
Peeter lakkas mälumast.

V1 « hoiduma (Peeter hoidus tulistamast), keelduma (Direktor 
keeldus ettepanekut vastu võtmast), lakkama, loobuma (Mehed 
loobusid otsimast), pääsema (Peeter pääses pikali lendamast), 
tulema (Peeter tuli laulmast), unustama (Laps ei unusta tä- 
naaast), võõrduma (Peeter voõrdue loodust märkamast), välti
ma, (Jaan väldib seisukohti etikettidega varustamast).
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273. g+noia. V^ Y^+mata
Peeter .jättis aauna minemata.

V1 « jätma, jääma (Töö jäi tegemata), olema (öiir on maks
mata), püsima (Haa püsib muutumata), seisma (Ruum seisis 
õhutamata), unu(ne)ms (Tera unu(ne)s ütlemata).

274. R4-ad. V̂  V^+mata
Peetril .jäi saunas käimata.

V1 » jääma, olema (Peetril oli saunas käimata).

275. К1+повь V* V^+v

Vastus oli .julgustav.

V1 a olema (Peeter oli vanematest sõltuv).

276. V1 Г2+у V3+da
On soovitav kasutada salalukku.

V1 = olema (On üllatav jälgida masina jõudu).

277. g+nom. V1 V2+vat
Arno arvas nägevat tüdrukut.

В-ьпош, V1 V^+nud olevat
Arno arvas tüdrukut näinud olevat.

V̂  = arvama, leidma (Peeter leiab poodi asja olevat), loot
ma (Ema ei lootnud pojal hästi minevat), möönma (Peeter möö
nis naist tundvat), näima (Peeter näis mehe sõnu pahaks 
panevat), osutuma (Peeter osutus tähelepanu keskpunktis ele
vat), paistma (Mees paistis midagi ootavat), tunduma (Pee
ter tundus olevat hingeline inimene), uskuma (Peeter uskus 
nägevat uue sündi. Peeter uskus vaenlasest võitu saanud 
olevat).
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278. N+nom. V1 V^+tav
Reaktsioon on kontrollitav.

V1 » olema (Fõhjus on täiesti mõietetav).

1 ?279. N+nom. V V+tavat
Peeter kuulis autost räägitavat.

V1 * arvama (Vanamees arvas ülekohut tehtavat), kuulma, 
mõtlema (Mees mõtles temast kõneldavat), ütlema (Poiss 
ütles linna ehitatavat).

280. Я-mom. V1 V2+tavaks
Mehe nägu sai nähtavaks.

V1 e ilmuma (Eluavaldused ilmuvad silmale tajutavaks), 
JÖ&na (Probleem ,jääb lahendatavaks), kujunema (Ajaleht 
kujunes laialdaselt loetavaks), saama.

1 2281. S+nom« V V -rauna
Peeter tundus väsinuna-

V1 a näima (Peeter näis stivenenuna vaatlemisse), paist
ma (Peeter paistis looduse võlust 1 äbiimbununa), tundu
ma«

262. H-t-aoa. 7̂  ?2rnuks
Laev .1äi kadunuks,

V » jä&na, osutuma (Laev osutus hukkunuks), saama (Pee
ter sai söönuks).

283. НЧг.оии V ! V^+tud olevat
Peeter paistis informeeritud olevat.

V̂  * arvama (Venaema arvas lapsele ülekchut tehtud olevat).
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näima (Maja näis palkidest tehtud olevat), pai nt na, tundu- 
®a (East tundub lahti tehtud olevat).

284. »+ПТ11 T* V2*!™*
Peeter paistis informeerituna.

V1 ■ näima (Kaja näis palkidest tehtuna), paistma, tundu
ma (Kaja tundus hflljatuna).

295. »«ой. T1 T^tuk.
Hältus jääb avatuks.

V1 a Jääma (Traagika Jäi varjatuks), osutuma (Teooria osu
tus hävitatuks), saama (Töö sai tehtuks).

III. NELJAJKONAUSED BICMEMTAAJRLAlJWaD

286. B1+nom, Y1 ^ n g p .  T2^

g™. xmažaža»

V1 a andma, laskma (Nooruk laskis mõõga langeda), saatma 
(Peeter saatis masina parandades)* suunama (Peeter suunas 
traktori parandada), viima (Peeter viis kella parandada).

1 1 2  2287. N +BQTK. V К +gen. ? +da
Põh.ius Jääb komisjoni teada.

V1 a Jääma, langema (Kulutused langesid riigikassa kanda), 
olema (Peeter oli kindrali käsutada).

288. IT1-mom. V1 N2+part. Y2-t-da
Jaan laskis mehi puhata.

V1 » nnirr (See fakt annab alust vaadelda nähtust eraldi),



keelama (Naised keelasid teda oma jalga majja toeta)« käs
kima (Ema käskis Agnest tulla akna juurde), laskma, lubama 
(Ema lubas poissi Sues mängida).

289. N1+nom. V1 N2+all. V2+da
Peeter andis pojale peksa.

V* = andma (Kooliõpetaja andis Arnole midagi- kirjutada), 
lubama (Peeter ei luba endale kõnelda võõra inimesega), 
määrama (Saatue määras perekondadele üksteist hävitada), 
soovitama (Peeter soovitas Jaanile direktori silma alla 
mitte ilmuda).

290. N1 +all. V1 N2+part. T^da
Peetrile pakub rahuldust laulda.

У1 « pakkuma, tegema (Peetrile teeb suurt rõõmu lahkuda Un
nast), valmistama (Autojuhtidele valmistas rõõmu vahtida di
rektori tütart).

291. S1+nom. V1 N2+tr. V^da
Ametnikud võtsid otsuseks lahkuda.

1 лУ a lugema (Peeter luges oma kohuseks tänu avaldada tõl
kijale), pidama (Noormees pidas toreduseks soita ülikooli 
autoga), võtma.

292. N1+nom. V11 A+tr. Y2 +-aa
Feeter riidas sündsaks ära minna.

-j7 =* arvama (Kontrolör arvas vajalikuks seletusi anda), pi
dama, tunnistama (Komisjon tunnistas tarvilikuks tööd jät
keta).
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293• У+all. У1 A+tr« Y2- ^
Jürile läheb raskeks Talvata.

У1 = mine тле.

29^* нУгта, У1 ff2-n*d. Y^+da
Kooliopeta.la käskis ' mol hoolae olla.

л
V а keelama (Daamid keelasid »oorai oma jalga majja toata), 
käskima, laskma (Valvur laai ls vangi’ põgeneda), 1иЪаиа (Ssa- 
dus lubab 17~&aetasel abiell.da), ^oovitama (Pester eoovits*? 
Jüril meistri poole pöörduda), takistama (Peeter takistas 
Jaanil naerda), võimaldama (Isa võimaldas lastel koolis кШа).

295. ff1+ad. V1 g2+ np. V2 +da
Parunil oli vallarahvas käsutada.

VI я oleaia.

296. H1+ad. V1 K2+tr. T^+da
Peetril oli harjumuseks .laiutada.

V1 я olema.

297. fl2+ad» V1 A+tr. V2+da
Jüril läks raskeks valvata.

= minama.

293. H-t-noia. V1 Mee У^+da
Ratas on ktteae .leüga läbi aoota.

a olema.
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299. E%nom. 71 N2+ngp. T2+deB
Peeter veetia__vaba eda lugedes.

T1 и veetma.

1 о300. N+nom. V A+nom. Y +ma
Haigus oli aeglane paranema.

V ‘ ■ olema (Peeter oli nobe tooli tooma).

304 * д'-шош. V N2+ngp. У~-:-шй
Aret aundis haige tõusma.

1 АV » a(h)vatlema (Sõber ahvatles Peetri jalutama), asutama 
(Peeter aautas lapsed ümber laua istuma), hõõruma (Mees 
hõõrus nööbid läikima), jätma (Noormees jättis tütarlapse 
octaaa), kauplema (Jaan kauples eide haiget hooldama), kla- 
nima (Teenija klanis köögi särama), kuhjama (Kaupmees kuh
jas kauba seisma), kutsuma (Aednik kutsus lapsed peenraid 
rohima), küüditama (Peremees küüdita3 naised heina koris
tama), laulma (Ema laulis tütr«» magaaa), lööma (Polk lõi 
vaenlase põgenema), määrama (Minister määras inseneri töid 
juhtima), paluma (Perenaine palus külalised sööme), pele
tama (Auto peletab lambakarja põgenema), saama (Mees sai 
auto seisma), sundima, talutama (Peeter talutas üshe sööma), 
tõirbama (Mees tõmbas tiku põlema), vaidlema (Peeter veidlee 
hääle kähisema), viima (Peeter viis koondise juhtima), võt
ma (Suits võttis silmad vett jooksma),ässitama (Peeter ässi
tas mehed vastu hakkama) jne.

302. N1+nom. V1 N^+part. V2-+ma
Peeter veenis sõpra tulema.

VI = kihutama (Need põhjused kihutasid noori saarelt lahku
ma), kohustama (Koosolek kohustas komisjoni üritusele kaasa 
aitama), kutsuma (Komitee kutsus rahvast üles tõusma), psk-



kuma (Haabrid pakkusid е п ш t käskusid täitma), vannutaaa 
(Mehed v&unutasid haavatut tõtt rSäkiaa), veenma, oigusta- 
na (Dokuaent õigustab direktorit nii toimiaa).

303. t-пек. Ŷ  ]f2+ra;ü, V2+a&s
Вша leiab värtna veeret&aa.

Y1 a leldaa (Peeter leidis enese istuma^;, tabama (Peeter 
tabas sõbra aagaaas).

304. ZT+noa. У1 Н2+шг1 ■. Y2fr ,.̂t
Peeter tabas sõbra aag&aast.

V1 = leidaa (Järgalne päov leidie аеЬэ aias kaev& tst»
baaa, vabastaaa (Uus Ülesanne vabastas Peetri teg^v«ar£ 
luvate asjadega), rõõrutasa (Isa võõrutas lapsed tSBd Ьи&ь» 
mat),

305. S1+noa. y2 g2+»art. ^-^aast
Taktitunne keelab aeeat halba ütleaasx«,

V* ■ keelama, pidurdoaa (Sea jutt pidurdas iöiaesi Peetrile 
kirjutamast), takistaaa (Vlhis takistas inimeal teed jätka- 
aast), tõkestasia (See asjaolu tõkestas Peetrit aooõuat a^et 
uut aeeskonda).

306. иЧпса. У1 g2+ad. Y^aeat
Ш Щ  g tjOäaAML il£ м к Ш а1 ^ У а -а и а £ а н  
last«

Y; m keelaaa (Mees keelas sõbral endale külla tuleaast),ee« 
gama (3ee seletus ei seganud ajakirjandusel kßra tostrsa-ct), 
takistaaa.



307. 3žl+B2Sa H2+ngp. V2+aata
Peeter unustas üüri maksmata«

V* * jätma (Kaine jättis mehe söömata), leidma (Ajakirja
nik leidis ukse lukustamata), unustama (Peeter unustas uk
se sulgemata).

308. N 1+nom. V1 H^+part. V^+mata
Peeter pide.e lapsi söömata«

V* и pidama.

309* F 1+nom» V1 V2+vat
Poiss arvas .jutu olevat temast«

1 1 2  2 N 4-кот. V fl^+ngp. V +nud olevat
Poiss arvas .jutu olevat olnud temast.

я aimama (Vesipapp aimas elusloomakese seal peituvat), 
arvama (Poiss arvas jutu olevat temast. Professor arvas 
masinad saavutanud olevat intellektiastme), kujutlema (Hai
ge kujutles enese olevat teadlase), kurtma (Jaat kurdab 
looi halvad olevat), kuulutama (Selts kuulutas sihid en
dised olevat), leidma (Peeter leidis sõbra kodus olevat), 
lootma (Peirercees lootis nördimuse tõusvat üle piiri), ole
tama (Peeter oletas sõbra targema olevat), teadma (Isa tea
dis poja arstiks õppivat. Isa teadis poja olevat olnuä 
kunagi meremehe), teatama (Peeter teatab ema tulevat kell 
kuue), uskuma (Poiss uskus elujõu juustes olevat), väitma 
(Jaak väitis koera süüdi olevat), ütlema (Peremees ütles 
tütre kodus olevat).

2Ainsuse nominatiiv ei saa elemendi II +ngp. esindajaks
olla.

Juhul kui sisestatav lause on predikatiivne, ühildub2predikatiiv IT -ga käändes ja arvus. Vrd. Peeter ütles ilma 
ilusa olevat. Peeter ütles ilmad ilusad olevat. Jaan arves
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sõbra^olevat loo autori. Paistab, et sel korral partitiiv- 
ne N*1 ei ole üldse võimalik.

310. S^+nom. 71 H2-fpart. Vc+vat
Mees kuulis sopra ko.iu tulevat.

= kuulma (Peeter kuulis ennast unes hüüdvat), lugema 
(Nii on Toots lugenud hüüdvat kojutulijaid), tundma (Mees 
tundis endasse rahu valguvat).

3 1 1 . N1+nom. Ŷ  N^+part. V'+vaks
Peeter pidas masinat töötavaks.

= pidama, tegema (Peeter ei teinud nägevakeki, et küla
lised on saabunud).

1 1 2  0312. N +nom. V N +ngp, T~+tavaks
Peeter teeb idee mõistetavaks.

V* = muutma (Meditsiini edusammud muutsid haiguse ravita
vaks), tegema (Direktor teeb tulemused teatavaks).

313. If'+nom. V1 IP-t-ngp. V^+nuks
Staap loeb mehe kadunuks«

V ‘ = kuulutama (Esimees kuulutas nõupidamise lõppenuks), 
lugema (Komisjon loeb ürituse kordaläinuks), tegema (See 
omadus teeb Peetri armastatuks), tunnistama (Maoorid tun
nistasid jumalaidee kehastunuks inimeses).

314. K ‘+nom, У** К part. V^+nuks
Peeter pidas draamat õnnestunuks.

Y1 = pidama.
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315. S’ 4-юош, V̂  W^+part. Y*~-+tuna
Peeter kandia juukseid lahku soetuna»

7* ■ kandma, tundma (Peeter tundis end hüljatuna)*

316, Ж1+пош. У1 Н^+ш с р. V^tuka
Peeter .jättis polved lõdvestatuks.

V 1 * jätma, kuulutama (Preeident kuulutas konverentsi ava
tuks), lugema (Peeter loeb enese kohustatuks kõnelema),tun
nistama (Yastane tunnistas enese võidetuks).

IV. VÜEXCHAXISSD KLKMEHT/vAÄI*<VUSED

317. älasgju äfžBSBa sliSS&t
Peremees andis toa külalise kasutada.

V  в andma (Poiss andis riidetüki koera nuusutada), hoidma 
(Peeter hoidis need faktid anda teada)* jätma (Direktor ̂ it- 
tis kõik asjad asetäitja otsustada» Peremees jättis toa kü
lalise kasutada« Peeter jättis asja enda teada), pidama Cfce- 
ter peab kogu loo enda teada), võtma (Meea vettis коопва en
da kanda).
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С . S E K U N D A A R S E  L A U S E  V Õ I  L A U S U N G I G A  
E L E M E N T A A R L A U S E D

1. K A H EK O H A U SED  ELEM EN TAARL AU SED

318. V KL Ilmneb, et olukord on keeruline«

7 m ilmnema, juhtuma (Juhtus, et nad el rääkinud nädal ae
ga), kuulduma (Kuuldub, kuidas kell lööb seitse), meenuma 
(Meenub, et rahvas nimetab seda kassikullaks), näima (Häib, 
et võidu saavutab Jüri), osutuma {Osutus, et kohta ei ole), 
paistma (Paistab, et sa said mulle pahaseks), piisama (Pii
sab, kui on 3° sooja), selguma (Selgub, et lugu on ebatava
line), tunduma (Tundub, et midagi puudub).

Б . KOLMEKOHALISED ELE M EN TA ARLA U SED

319. N-mom. Y KL Peeter taipas, et ta võib lahkuda.

V » aimama (Poiss aimas, et tuleb tüli), defineerima (Profes
sor defineerib, et helitugevus on võimsus), garanteerima (Pee
ter garanteerib, et külaline tuleb näitusele), ihalema (Me
hed ihalevad, kuidas heina niidetakse), kaaluma (Peeter kaa
lub, kumba osa etendada), kavandama (Tehas kavandas, et an
nab uudistoote kaubandusvõrku sügisel), klanima (Poiss kla
nis, et isa lubaks tal kinno minna), kontrollima (Jaan kont
rollis, kas tuled on kustutatud), kuulama (Peeter ei kuula
nud, mis uksehoidja seletas), kähvama (Eit kähvas, et jäeta
gu teda rahule), leidma (Toots leidis, et vaadata ikka võib), 
maitsma (Peremees maitses, kas õlu on liisunud), mõnama (Lii
sa mÕnas, et mingu Jaak vanameest vaatama), müristama (Kind
ral müristas, et kõik jäägu kohtadele), näitama (Uurimused
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021 näidanud, et eesti keele sõnavara kasvab pidevalt), pa
handama (Peeter pahandas, et kaaslane kõnnib liiga kiires
ti), passima (Peeter passib, kas direktor ei tule), plaa
nitsema (Peeter plaanitses, et läheb pühapäeval suusatama), 
purssiäsa (Mees purssis, et ta ei tea asjast mitte midagi), 
rõhutama (Kõneleja rõhutas, et ülesanne tuleb kohe täita), 
sihtima (Poiss sihtis, kas tahvel on loodis), taipama, tooni
tama (Jüri toonitas, et keegi ei tohi sõidust teada), tõen
dama (Peeter tõendas, et teda ei olnud sel päeval kodus), 
uskuma (Poiss uskus, et juustes on elujõud), vanduma (Tun-* 
nistaja vandus, et ta räägib tõtt), visandama (Insener vi
sandas, kuidas näeb välja südalinn tulevikus), ähvardama 
(Mees ähvardas, et ta läheb miilitsasse), ütlema (Jaan üt
les, et ta tunneb seda meest) jne.

320. Ж+nom. Y OK Jaan ütles % "Lähme koju»"
OK Y H+nom. "Lähzce ko.iu." ütles Jaan.

Y = alustama ("t)ks meie küla mees,” alustas naine), arutle
ma ("Nii seda ei või jätta!" arutles taat. Taat arutles:"Nii 
seda ei või jättal"), habisema ("Yoib-olle," habises poiss), 
jätka&a ("Ma ei usu sind,*1 jätkas perepoeg), kinnitama (Eit 
kinnitas: "Ei makea uskuda jah«."), kostma ("Ma veel mõtlen," 
koetis kõrtsmik), komistama (Taat komistas: "Bil"), leidma 
("Ei maksa minna," leidis Jaan), mainima (Peeter mainis: "Ma 
ei teadnud ju sellest midagi."), needma ("Sure koer!" nee
dis Peeter), otsuetama (Peeter otsustas: "Keegi ei saa ae
da ära vedada."), pahvatama ("Ma ju ütlesin," pahvatas Pee
ter), pihtima (Poiss pihtis: ’’Mina lõin aknaruudu katki."), 
pragama ("Kassd ai tohi kividega pilduda," pragas Peeter), 
pröökama ("Andke talle kere peale!" pröökae Peeter), polas- 
tanm ("Saksa margad!" põlastas naine), rokkama (Sõdurid rõk
kasid: "Me oleme võitnudl"), airistama (Galina siristas: "Ma 
olen nii rõõmus teid nähes."), sõnama ("Surnud," aonaa Pee
ter), tunnistama (Saadik tunnistas: "Ma tulin siia salaja."), 
tögaffis ("Sul on habe piimanetögas Peeter), vanduma (Tun-



nistaja vanduss "Ma räägin tõtt.")» õhutama ("Minge ikkal” 
õhutas Peeter) jne.

1321. f A ч-nom. KL Oli halb, et tuul kovenes.

V1 = oleme.

322. N+part. V KL Büro'i huvitas, kuidas plaan
--- --  ТаГ,<ГЕП— -------

V я huvitama, häirima С !rvit häivis, et Markus vaikis), häm
meldama (Füüsikut hämme.lab, pt tuleb kasutada mitmeid au- 
deleid).

323. V IT+part. KL Väärib mainimist, et T^ter
----1~ ---  ..

V = leidma (Leidie märkimist, et saade peaks olema lähLsiSel- 
dum), väärima.

324. Nvel. V KL Dokumendist nähtub, et ssi on
~ ---_

V = järelduma (Tööst järeldub, et aritmeetika ei taandu loo
gikale), järgnema (Äsja öelduet järgneb, et mail oli algus), 
nähtuma, olenema (Meist oleneb, et ahi suitsu sisse ai ajaks),

325. V N+el. KL Piisab ainaast sonaate et te~
В^^аГГапсГааа. *

V «* jätkuma (Jätkuks ainsast liigutusest, et teda eemale tSu 
gata), piisama.

326. IT+all. V KL Helmutile meeldis, kui saikaia poodides.

V = meeldima, meelestuma (Raulile meelestus, et kuskil on 
kodu), viirastuma (Peetrile viirast-is, et ta kuuleb nuttu)<
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327. Кн-ad» V KL Inimestel oli, mida hoida.

V = nähtuma (Lähemal silmiteemiael nähtub, et dokument on 
võltsitud), olema.

328. V N+tr. KL Polnud saladuseks- et Mihkel ar
mastas kuulsust.

¥ в olema.

329. V A+tr. KL Jäi kahtlaseks, kas ta tuleb.

¥ e jääraa.

330. Y2+da V 1 KL Ettepanek vastu võtta tähendas.
et tuleb alla ancla.

¥ e tähendama.

331. ¥ ! ¥2+da L Piisas vaid öelda .ia töö oli teh-II

1 Л¥ piisama, pruukima (Pruukis pingutada ja koik oli kor
ras), tarvitsema (Tarvitseb ainult minna üle tänava ja kõik 
panevad teda tähele).

332. ¥ ! ¥2№ a  KL Paneb imestama» kuidas see polnud
Tal teada.

V = paneraa.

333. ¥1 ¥2+v KL On rõõmustav, et maha.iää.iaid ei

V1 = olema.

334. V 1 Y2+tav KL On mõeldav, et balletis tantsivad 

?1 • olema.
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335. OK V De "Jaan el tule.” kostis voodist.

7 = kostma, kuulduma ("Aga eka neist saa veel parajad rii

ded?" kuuldus nurgast), kolama ("Tulge aga," kolat* käti

selt).

336. 7 Tempmes KL Kestis kau>». kuni Peeter tuli.

7 = kestma, kuluma (Kulus kaua- e r *e kui nad minema said), 

saama (Saab kaka päeva, kui lahkusin kodunt), votma (Tottis 

terve kuu, enne kui harj isin uue olukorraga), vältama (Yal- 

tas kaua, kuni ta tuli).

337. 7 Tempnes L Kulus kaks aastat .iii poeg tuli
koju.

7 a kuluma, minema (Läks mitu päeva, aga arsti ei tulnud), 

mööduma (Möödus terve kuu ja maja oli valmis).

Selle elementaariaute puhul peab viimaseks komponen

diks olema lause või lausung. Ilma selle osata ei saa lau

set lugeda lõpetatuks. Samasugune lugu oli ka 331. ©lemen- 

taarlausega.

Ш. NE LJ A K  C H A U S ED ELEM EN TA AJRLA U SED

1 2
338. N +nom. 7 N +all. KL

Peeter meenutas sõbrale, mis ta peab 
tegema.

7 ■ meenutama, sisendama (P«?eter sisendas Jürile, et koik 

läheb hästi).

339. +nom. 7 H^+tr. KL

Peeter seab ažuõmiaeka. et boik tuleteLcL,

7 э pidama (Peeter peab häbiks, et nii tehti), seadma.
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34-0. кЧпот. V N 2+tr. OK

Peremees eei vaatuseks; "Umbrohtu«."

V я ваата.

•j
341. Ж -тога» V A-i-tr. KL

Peeter peab ülearuseks, et eelleat 
räaglii.

7 « pidama, tegoma (Peeter tegi selgeks, et mees lahkus 

akna kaudu), võtma (Peeter võtab õigeks, et ta purustas

aima).

342. OK V N+nom. A+tr.

"Mina see ei olnud«" tegi Peeter 
selgeks.

¥ * tegema, võtma ("Jah., mina tegin," võttis Peeter oi

geks).

343. уЧпош. V1 V2+da KL

Arno laskis sündida, et Teelega plaa-
pT“TSb;il.

7 a laskma*

344. 5+nom. 7^ 72+da L

Peeter tarvitseb .juua .1a ta on surnud.

7 • pruukima (Peeter pruukis ainult üle tänava minna ja ko

he märgati teda), tarvitsema.

345. ?T +nom. V De KL

Direktor luges mehe näost, et see tenh

7  « l u g e m a .
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Nagu eelnevast elementaarlausete esitusest nähtub, p o 

le elementaarlauseid eesti keeles sugugi vähe. Slementaar- 

lausete rohkus on tingitud eesti keele noomeni Ja verbi rik

kalikust vormistikust. Osalt voib olla element&arlausete 

rohkuse põhjuseks ka asjaolu, et eesti keelee on vanad oma

pärased lausevormid põimunud indoeuroopalike lausevormidega.

Verbide jaotumine üksikute elementaarlausets vahel on 

äärmiselt ebaühtlane. Enamiku verbide puhul on käibel üks 

kolmest kõige üldisemast elementaarlausest. Järgnevas mõned 

ligikaudsed suhteid esitavad arvud, mis peegeldavad üksnes 

autori kasutuses olnud materjali.

1. N+nom.
„1
N +nom. 
„1
N -f-nom.

V - umbes 2500i verbi

2. V N 2+part. - umbes 1300 verbi

3. V N 2+ngp. - umbes 110Ci verbi

4. N+nom.
„1
N +nom.

V Di - umbes 350 verbi.

5. V N 2+ngp. Di - umbes 280 verbi.

6. N+nom. V Loc - umbes 250 verbi.

7. N+nom. V KL - umbes 220 verbi.

8 . N+nom.
»1N +nom.

V OK - umbes 200 verbi.

9. V N 2+kom, 

V1 V2+ma 

V1 V2+da

- umbes 200 verbi.

10. N+nom. - umbes 150 verbi.

11. N+nom. - umbes 130 verbi.

12.
_.1
N +nom. V N 2+el - umbes 100 verbi.

13.
„1
N +nom. V N 2+alI. - umbee 100 verbi.

14. Loc V N+nom. - umbes 100 verbi.

Kõik muud tüübid hõlmavad vähemesinevaid verbe. Need 

andmed käivad ainult teatud osa verbide kohta. Kuid kui ver

bide hulka vähetuntud verbide arvel suurendada, siis jääb 

suhe umbes samaks,

Eelnevast materjalist ilmneb ka, et eesti keele elemen- 

taarlauseis voib olla üks kuni viis kohta. Viiekohalised ele- 

mentaarlaused on mõneti juba teise tüüpi kuuluvad. Nimelt m  

neis üks element niivõrd verbiga seotud, et seda võiks arva

ta verbiga kokku üheks väljendverbiks (lähemalt Rätsep 1973),



mie moodustab üheskoos elementaarlause verbaalse keskuse 

ja millel on siis ka teistsugune elementaarlause.

Nii näiteke elementaarlauses flVnom. V N -mgp.

•fkom. N^+ill. holmab N^+ill. väga piiratud arvu sona- 

vorroe (riidu, tülli. pahuksisse). Seetõttu on võimalik 

lähtuda väljendverbidest riidu a.lama. tülli a.lama, pa- 

huksisse a.lama ,1a viiekohalisest elementaarlausest saab 

küllaltki tüüpiline elementaarlause N +nom. V N ’+ngp.N + 

+kom.

On mainimisväärt, et iseseisvate obligatoorsete lai

enditena esinevad eesti keeles kõigis käänetes vormid, 

kuigi eri käänete koormatus on erinev. Pole ühtki käänet, 

milles vormid esineksid üksnes fakultatiivselt voi mõne 

substitutsiooniklass! koosseisus* Teisiti on asi kaassõ

nadega, sest oea kaassõnu ei esine kunagi iseseisvalt ele

mentaarlause liikmena.

Elementaarlausete eespool märgitud iseärasused, nagu 

verbide äärmiselt ebaühtlane jagunemus eri elementaarlau

sete vahel, fakultatiivselt seotud elementide olemasolu 

lausetes jt. viitavad sellele, et elementaarlaused ei hõl

ma veel kogu olulist informatsiooni eesti keele lihtlause

te ehituse kohta, vaid on ainult selleks aluseks, kust läh

tudes tuleb edasi minna ja mitmes suunas.

Esiteks. {Jhendades ühes ja samas tähenduses verbi eri

nevad elementaarlaused, mille vahel on ekvivalentsusvahe- 

kord või mõni eriline asendusvahekord, üheks struktuuriks, 

saame lihtlausete struktuuride kirjeldused, mis sisaldavad 

tunduvalt rohkem relevantset informatsiooni kui ühendamata 

elementaarlaused. Eelnevas esituses on mõned väga hädava

jalikud ühendused juba tehtud, eriti just retsiprookverbi- 

de elementaarlausete puhul.

Teiseks. Elementaarlauseid saab laiendada, kui võtta 

juurde olulised fakultatiivsed elemendid. Just sel teel on 

võimalik praegused suured veitdgrupid lahutada väiksemateks 

rühmadeks.

Kolmandaks. Tuleks võtta arvesse mõned väga olulised
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semantilised tuimused* Eesti keeles oa niisuguseks tunnu- 

sepaariks /ielus/. Sellest tunnusepaariat sõltub eesti 

keeles paljugi. Nii näiteks on eesti keeles võimalik ver

bist moodustada impersonaali ja imperatiivi ainult siis, 

kui subjektil on tunnus /+elus/. Tunnuse /-elus/ puhul on 

verbil olemas üksnes 3. pööre, 1. ja 2. pööre puuduvad.

Neljandaks. Tuleb kaaluda, kas mitte arvata sekun

daarse verbivormiga elementaarlauaete huika verbaalsubs-

tantiiviga elementaarlauseid. See tähendaks, et me teek-
1 2

sime vahet N-i ;ia Vn-i vahel. Näiteks N +nom. V N +kom.
1 1 ^

(Peeter tegeles mootoritega), N -mom. V v n+kom. (Peeter 

tegeles loomade ravimisega). On selge, et iga verbi puhul 

ei saa elementaarlauses substantiivi asemel esineda ver- 

baalsubstantiivi. Asja muudab raskeks see, et sobiva pii

ri tõmbamine tavalise substantiivi ja verbaalsubstantiivi 

vahele on üpris raske. Osa substantiive, mis morfoloogili

selt pole verbaalnoomenid, käituvad süntaktiliselt nagu 

verbaalnoomenid. Võrreldagu toimuma verbiga seotud subs

tantiive lausetes Toimus laulmine. Toimus ülestõus. Toi

mus pidu. Toimus koosolek. Toimus rongkäik. Toimusid pul

mad. mittevastuvõetavad on aga ^Toimus laud. +Toimus .1 õ-

*Toimus lause. *Toimue printsiip.

Elementaarlaused moodustavad ühe võimaliku aluse liht

lausete kirjeldamisele. On muidugi võimalik lähtuda ka mõ

nest muust alusest, kuid ei saa salata, et elementaarlau- 

sed annavad eesti keele lauseehituse uurijaile siiski läh

tekoha, kust alustades on võimalik kirjeldada eesti keele 

lihtlause vormiküllust.
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E L E M E N T A R Y  S E N T E N C E S  IN E S T O N I A N

H u n o  R ä t s e p  

S u m m a r y

The present article tre *ts moat essential elementary 

sentences characteristic of he Esenias simple verb<i 

all in all 345 eleiasntary sentences.

Abstract sentence structure pattern®! with the mini- 

«в m?*ber of secondary parts of s sentence determined by 

the verb ar» meant under elementary sentence. Bach да, 

determines one or more particular elementary sentences»

To form an elementary sentence bp the basis for the 

concrete simple sentence al 1 the elements not belonging to 

the central verb of the sentence (finite verb form) in the 

obligatory way are excluded from the sentence while вувн» 

bole of the word class and morphological form or those 0t 
even more general substitution classes are substituted Ufer 

the concrete word forms still present. On way a of nc&srfclon 

and substitution classes in greater details see ESteep 

1969. As the presented elementary sentences prove, b o m  

essential formal peculiarities of the subject are deter

mined by the verb and, consequently, the subject of the 

sentence aleo belongs to the elementary sentence.

The order of elem<onts in the Estonian eleBMsataxy 

sentence is not irrelevant. It is as important es some 

morphological elements. In the fixation of tdeiaent&rs eea-* 

tencea the neutral word order is stuck to. The analysed ma

terial reveals that, dependig on the verb* there are tw® 

kinde of neutral word order in the Estonian elementary sen
tences* The patterns are as follows:
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subject - verb - (secondary part)

(secondary part) - verb - subject

subject * verb -• direct object - secondary part

subject - verb - secondary part - direct object

Due to the above fact the order of units has along- 

sloe morphological forms and substitution classes also bocn 

considered a differentiating marker in the Estonian eloiscn- 

tary sentences,

The primary division of the Estonian elementary senten

ces ia as follows: ordinary eleaentary sentences, elementary 

sentences with the secondary form of the verb and thoee with 

the subordinate clause or utterance. Each group is further di

vided into subgroups according to the number of places in the 

elementary sentences. I» the cases when it was impossible to 

enumerate all the verbs determining certain eleaentary sen

tences and known to the author (because of the shortage of 

space), thfc enumeration ends in "etc.” Each verb is followed 

by «ш exemplary aentence given in br&ckote. One illustrative 

oharacteristic exemplary sentence stands next to the elemen

tary aentence.

The ancslysifcs reveals that the majority of the Estonian 

verba require one of the three wioely spread elementary sen

tences. They ares

g-i-g.om. 7 (iioun in the noiuiimtive - finite verb form),

If1-mom. 7 Н̂'ч-шгр. (noun in the nominative - finite verb 

form - noun in the nominative or ge

nitive or partitive),

1 2 у
5>aoa, 7 TS ч-part, (noun in the nominative - finite verb

- form - noun in the partitive).

All other types cover a rather limited number of verbs. The 

Estonian elementary sentences consist of one to five places. 

Five-place elementary sentences are few in number and they 

are l?k tööst cases similar to phraseological units which are 

mot considered in the present paper.
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КЕЗСЬ, K S f i b E T S A Ö I J S  J A

V l A ß H A A T l K A

M a l d u r  ö bn

1. Seel on inimeste suhtlemisvahend ~ niisuguse 1» 

tega algavad paljud keela olemust või mond teme olaliat 

aspekti käsitlevad fcütkU Ja зee väide väljendab kahiletaata 

üht kolge esmasema tähteuiegi. fakti keele kohta*

Keelel võib olla kindlate reeglite eüstsoa^na kirjel

datav graiamatiks, see võib tal ka puududa; kaales võib si

salduda kindel loogiline struktuur, oma "loomulik keele

loogika”, on aga võimalik, et »seda tezaao ai a is aidu: sel

liseid fakte яе a priori keele kohta väita ei заа» Suid 

keel on suhtlemisvahend ja ta täidab seda funktsiooni efek

tiivselt - see on vaieldaffiatu fakt. On seepärast loomu

lik, et sslxeat faktist peame keele oleauss uuriraist alua- 

b m m  ja selle seletamiseni peame lõppkokkuvõttes välja jõud

sa. Peasse ?älja selgitama, wissuguste omaduete tõttu stm~ 

dab keel aeda funktsiooni täita ja kuldas ts seda teeb.

Nii nagu Igasuguse vahendi puhul, on ka keele puhul 

selge, et tema v o m  on tingitud tema funktsioonist. Kai 

laiame, et keelel on teatud struktuur, et igal lausel да 

octa kindel vormiline ehitus, ja kui püüa&e soda ehitust 

jeldaöa, siis peame Eseeleo pidama, et lõplikult eaarate esi

le olomust lahti mõtestada vaid sel juhul, kui selgitame
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välja, к!da a ü -  või teistsugune vormiline struktuur tähen

dab suhtlemise seisukohalt.

konuaunikat ei ооэ on protsess« ads leiab aset kahe poo

le« lähetaja ja vastuvõtja v&hel. Keelelisest suhtlemisest 

kõneldes on neid pooli tavaliselt nimetatud kõnelejaks ja 

kuulajaks (moeidea aga nende all mitte ainult vahetu kõae- 

protsesei pooli« vaid üldistatult igasuguse keelelise« s.a 

keele vahendusel toimuva suhtlemise pooli). Kommunikatsioo

ni sisu võib kõige üldisemal kujul kirjeldada kui teatud 

kindla informatsiooni edasiandmist kõnelejalt kuulajale. Kõ

neleja teab mingit fakti ja soovib seda teatada kuulajale 

või tahab ise kuulaja käest saada mingeid andmeid. Ta "võ

tab” vaetava sisulise fakti ning kodeerib selle kindlaks 

vormiliseks teateka - lauseke või ulatuslikumaks teks

tiks. Kuulaja võtab teate vastu, lähtudes selle keelelisest 

vormist, ja dekodeerib ta, jõudes lõpuks vastava sisulise 

faktini. Sellega ongi soovitud sisuline informatsioon kan- 

dupcd kõnelejalt kuulajale ja ko*»ruiike.taiooniakt on teoa- 

ttuvjd.

Kui lingvistikae räägitakse kosBKunikatsioonis^, kirjel

datakse suhtlemisprotsessi tüüpiliselt jcst ülalesitatud 

kujul. Lingvistika ülesandeks xoetakse seejuures vastavus- 

ta kirjeldaKäefc kindlate sisuliste faktide, sisuliste tea-

date ja kindlate keeleliste vormide, kindlate lausete va

hal; lühidalt Selges, kirjeldada vaatavust keele sisu ja 

vormi vahel. Ka generatilvae gx^asiaatika pohiiaõttiiine ees

märk seisneb teatavasti nimetatud vastavuse kir>eldamisee. 

Sisu - ae« on l&ueete t»emantilieed esitused ja vorm on
A

vastavate lauaete pindstruktuurid. Yastavust s&mantiliste 

esituste ja pindstruktuuride vahel kirjeldatakse kindlate 

reeglite süsteemi abil. Selles mõttes, et graaseatika kir-
Л  A

jeldab koigi antud keeles võimalike semantiliste esituste 

ja pindstruktuuride vastavusi, seletab generatiivne gram

matika, negu eeldataksey ka seda, kuidas inimesed oa suu

telised mõistma vastava keele lauseid, aeega kuidas on või

malik komsMUuikatsioon keele abil.
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Suid kui piirduda suhtlemisprotsessi käsitlemisel 

tilal toodud kirjeldusega, annab see keelelisest suhtlemi- 

sest võrdlemisi piiratud ja mõnes suhtes isagi väära ette

kujutuse. Kõneleja eesmärgiks kommtmikatsiooniaktis on viit 

▼astav informatsioon kuulaja teadaistesse. Ent mida kuula- 

ja seisukohalt kujutab endast mingi lause mõistmine? Kas 

seisneb see lihtsalt lause semantilise esituse väljaselgi

tamises. Kas on selle tulemuseks vaid vastavat sisulist fak

ti kujutav semantiline struktuur, nagu seda voime järelda

da ülalkirjeldatud lingvistilise käsitluse alusel? Kui kü

simusse lähemalt süveneda, pole raske näha, et kõmmuni katsi- 

ooniakt ei saa piirduda lihtsalt sellise sisulise struktuu

ri ülekandmisega kõneleja teadmistest kuulaja teadmistesse.

Keeleline kommunikatsioon ei seisne kunagi üksikute 

isoleeritud faktide nagu mingite omaette objektide "andmi

ses” kuulajale. Loomuliku keele abil toimuva kommunikatsioo

ni üks põhilisi iseärasusi seisneb selles, et informatsiocn, 

mis kõneleja konkreetsete lausete vahendusel kuulajale tea

tab, on alati informatsioon millegi k o h t a .  Teata

tav informatsioon seostub alati mingi eelnevalt teadaoleva 

informatsiooniga, mille kohta ta käib. Kuulaja seisukohalt 

ei tähenda mingi konkreetse lause mõistmine sugugi lihtsalt 

sisulise fakti väljaselgitamist, mida see lause esitab. Lau

sega teatatav informatsioon on vaja kindlal viisil siduda 

varasemate teadmistega, on vaja uus informatsioon "paika 

panna" seniste teadmiste seas. Ainult sel juhul, kui selli

ne seostumine aset laiab, võime öelda, et kuulaja on mõist

nud vastavat lauset. Käsitlus, mis ei seleta, kuidas toimub 

uue informatsiooni seostamine eelnevalt teadaolevaga, ei se

leta ka, kuidas on võimalik kommunikatsioon keele vahendusel.

Mida täpsemalt kujutab endast uue informatsiooni sidu

mine varem teadaoleva informatsiooniga, mille kohta ta käib? 

leid huvitavalt, s. o. kommunikatsiocniproteessi kirjelda

mise seisukohalt tähendab asjaolu, et kuulajal on eelnevalt 

olemas mingid teadmised objektidestr isikutest või sündmus

test, mille kohta talle antakse uut informatsiooni, seda, et
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kuulaja mälus on olemas teetud struktuurid, mis esitavad 

nimetatud teadmisi, ffing uue informatsiooni lisamine nei

le tähendab, et noid struktuure tuleb a u u t a kind

lal viisil. Just selles seisneb koranunikatsiooni põhi

olemus. Iga keeleline teade on sellelt seisukohalt vaa

dates mitte lihtsalt erilist liiki objekt, milles võib 

eristada kaht külge, vormi ja si9u - pindstruktuuri ja 

semantilist struktuuri - , vaid on otsekui instruktsioon 

kuulajale muuta oma mälus leiduvaid teadmisi kindlal vii

sil. Xoimaunikatsiooniprotaeesi seisukohalt vaadates ei 

lope lause mõistmine sellega, et selgitatakse välja te

ma semantiline esitus (selles mõttee, nagu seda mõiste

takse generatiivses grammatikas, s,t. kui teatud abst

raktne predikaatidest ja nende argumentidest koosev struk

tuur). Lause mõistmine - ja ühtlasi vastav kcmmunikat- 

slocniakt - saab teoks siis, kui kuulaja on teostanud 

operatsioonid, mis vastav lause kui teade ette rsäeb. Al

les siis võime delda, et kõneleja poolt teatatud infor

matsioon on jõudnud kuulaja teadmisxesse. Toome eelöeldu 

illustreerimiseks lihtsa näite. Oletame, et kõneleja üt

leb kuulajale lause* See tüdruk, kellega Anta eile koh

vikus oli, on armeenianna, Eelneva põhjal võib seda lau

set tõlgitseda umbes järgmise instruktsioonina kuulajale: 

"Võta oma mälust teadmine tüdruku koüta, kellega Ants ei

le kohvikus oli, ja liaa sellele informatsioon, et see 

tüdruk on armeenlanna." Teadmine selle kohta, et Aate oli 

mingi tüdrukuga eile kohvikus, eeldatakse kuulaja mälus 

juba leiduvat - inimese poole, kellel me seda teadmist 

ei eelda olevat, me ülaltoodud lausega ei pöörduks. lofoi'- 

gmtsiooni, et see tüdruk on araeenlaiaia, kuulajal aga ei 

eeldata olevat, sest vastasel korral oleks selle teatami

ne mõttetu, ülaltoodud lauee mõistmine kuulaja poolt ku

jutab endaat seega operateiooni, mille käigua see uus in

formatsioon tüdruku kohta lisatakse eelnevalt antule, ning 

selle tulemuseks on, et kuulaja, kes kõnealuse tüdruku 

kohta таге® teadis, et Anta oli temaga eile kohvikus,
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teab nüüd ka, et see tüdruk on arweenlame. See informat

sioon lisandub vaetava tüdruku "kirjesse” kuulaja mälus 

ning voib nii või teisiti mängida rolli järgnevatp teade

te interpreteerima sel, mis kuulajale edaspidi kõnealuae 

tüdruku kohta teatatakse.

Sama tulemuseni, milleni eespool jõudsime, lähtudes 

Üldistest faktidest kommunikatsiooni kohta Ja keele funkt

siooni kohta kommunikatsioonis * voib Jõuda age ka, alus

tades probleemi käsitlust hoopis teiseet otsast - keele 

enda konkreetsetest omadustest. Näiteks alustades küsimu

sest, ala on lause.

Et inimesed kõnelev&d lausete abil, on vist küll Üks 

kolge triviaalsemaid fakte keele kohta. Me turmeme intui

tiivselt, et pole Üldae mõtetki hakata uurima, kas leidub 

keeli, milles ei räägita lausete abil. On ette teada, et 

niisugust kaelt ei sae olla. Ent miks räägivad inimesed 

lausete abil? Mida kujutab endast õieti lause?

Generatiivses grammatikas defineeritakse lause mõis

te n.-b. mahuliselt: grammatika genereerib vastava keele 

kõik võimalikud laused ning seega küsimusele "mis on lau

se?” võib vastata: laused (antud keeles) on need objektid, 

mis me saame, kui alustame sümbolist S Ja rakendame grasr- 

aatika reegleid mis tahes (lubatud) viisil, kuni jõuame 

esituseni, millel© ei saa enam ühtki reeglit rakendada; 

miski muu ei ole antud keele lause. Kuid on selge, et see 

vastus Jätab täielikult puudutamata eespool toodud prob

leemi: mike räMgitakse Just nimelt lausete abil ja milles 

seisnevad need lause iseärasused, mis teevad temast kesk

se üksuse mis tahes keeles»

üldiselt on tunnistatud, et sisuliseks iseärasuseks, 

mia eristab lauset teistest keeleväljsnditest, on predika- 

tiivsue. Lause on predikatiivne väljend * ilma predikatiiv- 

suseta pole ka lauset. Ja vastupidi: iga predikatiivne väl

jend on ühtlasi lauae. Kuid mida sel juhul kujutab endalt 

predikatiivsue?

Kagu oleme juba varem osutanud (Oim 1971, 1973), saab
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predikatlivsuse olemus ning t«®a tShteua keeles mõisteta

vaks, kui käsitame teda mitte kui staatilist seost teatud 

üksuste rahel, vaid kui dünaamilist seost, kui kindlat 

tüüpi o p e r a t s i o o n i .  Just predikatlivsuse 

kaudu realiseerub keelelise kommunikatsiooni dünaamika, 

liikumine olemasolevatelt teadmistelt uutele teadmistele. 

Predikatiivne seos on seos olemasoleva informatsiooni ja 

uue informatsiooni vahel. Uus informatsioon lisatakse, 

p r e d i t s e e r i  t a k s e  varem teadaolevale.

Sellega seletubki lause - kui predidatlivse struk

tuuri - olulisus keeles: lause on keelelise kommunikat

siooni põhiüksus. Kuivõrd keele esmane funktsioon on olla 

inimeste suhtlemisvahend, siis on enesestmõistetav, et ei 

saa olla keeli, milles ei kõneldaks lausete abil. Laused 

pole lihtsalt teatud struktureeritud objektid, millel on 

kindel väline vorm (pindstruktuur) Ja kindel sisemine as

pekt - semantiline struktuur, mida pindstruktuur väljen

dab ning mis omakorda kajastab teatud reaalsuse fakti, si

tuatsiooni või sündmust. Kommunikatsiooni seisukohalt ku

jutabad laused endast "ebapüsivaid", "ajutisi" üksusi,mil

lest igaüks kehastab teatud üleminekut ühtedelt struktuu

ridelt teistele struktuuridele. Lausel on väärtus vald 

sellise ülemineku väljendajana. Kui üleminek - komxunl- 

katsioonlakt - on tolmunud, lakkab ka vaetav konkreetne 

lause kui omaette individuaalne üksus olemast. See, ais 

jä&b järele, on hoopis teist tüüpi struktuur kui oli lau

ee. öeldust tulenebki loomulikul viisil üldine käsitus 

keelelisest kommunikatsioonist tervikuna kui protsessist, 

Kiile sisuks on uue informatsiooni lisamine kuulaja mäl

lu, seega olemasolevate teadmiste töötlemine uuteks tead

misteks.

Keelelise koaaunikatsiooni ning konkreetselt lausete 

fflcietitiee käsitamine teadmiste töötlemisena on kooskõlas 

üldise lähenemisega Inimese tunnetus- ja mõtlemisprotses

sidele. Psühholoogias ja küberneetikas käsitatakse tunne

tust reeglina kui aktiivsust, aille tulemusena subjekti
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ajus konstrueeritakse väliskeskkonna - oseaeta, nähtus

te, sündmuste - "inforaatsioonilisad analoogid". ling 

mitmesugused mõtlemisprotsessid on vaadeldavad nende ia- 

formatsiooniatruktuuride töötlemisena kindlate reeglite 
järgi (Поспелов, Цушкян 1972; Prijda 1972). Selliseis lä
henemisele rajaneb muuhulgas näiteke enamik хш* kunstliku 
intellekti loomise programme. Xis tahes probleemi lahen

damine on kirjeldatav protsessina, ku' lähtutakse mingist 

algseieundist voi -altuatsioori?* »'ng teisendatakse aeda 

kindlate operatsioonide ab'1 ja kindV-*“ reeglite järgi 

läbi rea vahepealsete seit indite, uii et see teisenduste 

ahel viib lõpuks eesmärgiks '"Vsra seisundini või siic^t- 
sioonini (Sikl£ssy 1971):

IÄHTE-

SEISDHD
teisendus ^  jseisnaSj

teisendus — Iseiaund teisendus =*Ö®ÄBsa&EX
Keeleliste tekstide mõistraine, nagu n%ime, kajatab 

endast samasugust informatsiooni töötluse protsessi, kes 

üingid struktuurid (te&dmised) tsißendataka^ läbi vahe

etappide« kindlateks lõppstruktuurideks Ctea<S&i3tetos)0 Laie

mast aspektist, kõneleja ja kuulaja vahekorra seisukohalt 

vaadates, võib aga keelelist koaasunikataiooai kirjeldada 

kui vastavate informatsioonitöötluaproteeseide j u h 

t i m i s t  kuulajas. Iga tekst - ning ka iga lauas - 

kujutab endast otsekui kõneleja poolt koostatud prograsa- 

щ! kuulajale tema ajus leiduvate informatsioonistruktuu- 

ride töötlemiseks. Loomulik keel - see on islaeste pro®“ 

rasaeeerimiekeel, mille abil juhitakse inimajudes toimu

vaid "arvutusprotseese".

liisiia, eelnenut lühidalt kokku võttes* selleks et 

kirjeldada keolt tema põhilises funktsioonis - kai ke«~ 

munikataioonivahendit - ning selleks st seletada, mil-»
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lee seisneb kommunikatsioon keele rahandusel, ei piisa sel

lest, kui iga lauee puhul asetada talle vastavusse abst

raktne loogiline struktuur, ais kirjeldab sobivate seman

tiliste kategooriate abil sündmust voi situatsiooni, mida 

antud lause tühistab. On tarvis ka esile tuua, milles seis- 

neVad informatsioonitöötlemise protsessid, mida antud lau

se on mõeldud kuulajas esile kutsume. See tähendab, on va

ja esiteks esile tuua struktuurid, mille kohta vastava lau

sega midagi teatatakse, ning teiseks näidata, milles seis

nevad teisendused neis struktuurides, mis antud lause mõist

mine, 8. o. lausega teatatava uue informatsiooni lisamine 

neis esile kutsubo
Ehkki tõsiasi, et keele primaarne funktsioon on kom

munikatiivne funktsioon, on lingvistide seas Üldiselt да atra 

voetud, ei ole üheski tuntumas keeleteoorias ülalkirjelda

tud probleemidele erilist tähelepanu pööratud. IJagu juba 

osutasime, nähakse keele lingvistilise kirjelduse põhilist 

eesmärki lausete pindstruktuuride ja semantiliste (resp. 

loogiliste) alusstruktuuride vaheliste vastavuste kirjel

damises. Ka näiteks Praha nn. funktsionaalse lingviotika 

kaasaegses variandis, milles keele kommunikatiivse funkt- 

sioüeerimisega seotud faktide kirjeldamine on üks põhiees

märke, püütakse neid fakte kajastada põhimõtteliselt sama

suguste struktuuride abil, nagu generatiivses gramaetikas 

on lausete semantilised esitused, lisades neile vaid mõned 

täiendavad iseärasused (vt. näit. Sgall 1972). Seil iseära

sustel ning nonde ebapiisavusel peatume lähemalt allpool.

Missugused nõuded konkreetselt esitab lingvistikale 

ülalkirjeldatud lähenemine, seda oleme üldistes joontes 

kirjeldanud jube mõnedes varasemates töödes (õim 1971;197$. 

Vendes töödes käsitasime kirjeldatud probleemide lahenda

mist semantika ülesandena. Konkreetsete lausete puhul vaat

lesime nende poolt kehastatavate "töötlemisprotsesside" esi

letoomist kui lausete semantiliste kirjelduste üht osa. Kiuid 

tundub, et tegelikult moodustavad kõne all olevad problee

mid uue ja omaette võrdlemisi iseseisva uurimisala, mida 

pele otstarbekas ega täpnegi panne, kokku traditsioonilise

- 114 -



semantilise probleemistikuga. Koi võtta arvesse semiooti
kast pärinevat keeleliste vahekordade üldist liigitust, 

siis peab tunnistama, et к one all olnud vahekorrad m  täp

sem liigitada mitte niivõrd keele semantilisse, m i d  hoo» 

pia p r a g a a a t i l i s s e  sfääri. Hing Ühtigi 
ei kuulu siis ka nende vahekordade uorimine semantikasse, 

vaid moodustab lingvistilise p r a g m a a t i k a  inri- 
misala.

Teatavasti eristatakse se»4 ?M:-*;*es mis tahes märgisüs

teemi puhul kolme põhilist .düpi seop*i**

1) süntaktilised eeoaed - need seosed teadetee «ärki- 
de endi vahel;

2) semantilised seosed - need on seosed märkide (reap, 

teadete) ja nende poolt tähistatava reaalsuse ahel;

3) pragmaatilised seosed - need on seosed märkide (tea

dete) ja nende kasutajate vahel.

Distsipliine, mis uurivad т H  seosetüüpe, nimetatakse vaa

tavalt süntaksiks (või süntaktikaks), semantikaks ja prag

maatikaks.

Loomuliku keele puhul on tem« pragmaatilise aspekti 

uurimise all sageli mõistetud vaid keelevfäljenditega seo

tud mitmesuguste hinnanguliste, näiteks emotsionaalsete ja 

modaalsete meisentiäe uurimist, kusjuures tüüpiliste - ja 

peaaegu et ainsate - meetoditena, mis sobivad selleks 

otstarbeks, on vaadeldud eksperimentaalseid meetodeid; eri

ti semantilise diferentsiaali meetodit selle mitmesugustes 

variantidee (vt. näit. Апресян 1963). Sellest järeldatak

se, et keele pragmaatilise aspekti uurimine kuulub tõrvi

kuna mitte lingvistikasse, vaid paühh©- ja sotsiolingvia-' 

tikasse.
3nt eelnenud arutluse põhjal võime väita, et keeleli

se pragmaatika uurimisala on hoopis laiem, Sugu näitasin©, 

kujutab keeleline kommunikatsioon endast protseasl» aiile 

sisuks on kuulaja teadmist® tSötlemina kindlal viisil, shk 

täpsemalt öeldes, kuulajas toimuvate informateioonitttetle«
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©lee protsesside Juhtimine kõneleja poolt koele vahendu

sel. Me võime seda protsessi kirjeldada kõneleja seisu

kohalt - sel juhul on keeleveljendid vahendiks, mille 

abil suunataks© vastavaid töötlemisprotsesse; võime vaa

delda kuulaja seisukohalt - sel juhul on keeleväljendid 

ot&ekul programmid, mille põhjal ta teisendab mälus lei

duvaid teadmisi. Kuid igal juhul haarab keeleline kommu

nikatsioon endasse kindlaid protsesse, mis toimuvad kõ

nelejas ja kuulajas, je keel on siduv lüli, vahendaja 

nende protsesside vahel. Misiis peaks just pragmaatika 

ülesandeks olema keele kommunikatiivse funktsioneerimise 

lõplik lahtimõtestamine ja seega ka keele nende iseära

suste kirjeldamine, milles tema kommunikatiivne funktsi

oon realiseerub. SSitte ainult hinnanguil st e ja emotsio

naalsete iseärasuste, vaid k o g u  vastavas keeleväl- 

jendie sisalduva infonaataiooni lõppeesmärgiks on kuula

ja mõjutamine kindlal viisil. üiivõrd kui keel on kommu

nikatsioonivahend, võib öelda, et sinult selleks igasu

gune lnforaat3ioon keeleväljenditesse ongi "pandud”, et 

see lõpuks kuulajasse jõuaks ja seal midagi muudaks. Vas

tavalt paab pragmaatika uurima, kuidas kogu. зее informat

sioon kuulajasse jõuab, mida ta seal muudab ning kuidas.

Koele pragmaatiline aspekt haarab teatud mõttes lõ

petava lüli, lonpetappi suhtlemisprotsessis* Saa on üht

lasi lüli, iaille kaudu lõppkokkuvõttes aaavad mõtte kee

le teised aspektid - süntaktiline ja semantiline as

pekt.

On selge, et lausete süntaktiline struktuur (pind“ 

struktuur) ei oma keeles iseseisvat väärtust - lausete 

üleeasne ei ©le lihtsalt "omada" nii- või teistsugust 

vermi. Vormiliste, süntaktiliste iseärasuste ülesandeks 

ea väljendada kindlat sisu, s. t. olla keele semantilise 

struktuuri väljendajaks. Kuid ka semantiline struktuur 

pole keeles eesmärk e*aaette. Kogu sisuline inforaatsioon 

reaalsuse kohta, mida keeleväljendid tähistavad, leiab 

keeles väljendamist lõppkokkuvõttes ikkagi selleks ja se
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davõrd, kuivõrd ee da informatsiooni on Inimestel vaja 

suhtlemisprotsessis üksteisele edasi anda, seega selleks, 

et selle kaudu mõjutada teiste inimeste tunnetas- ja mõt

lemisprotsesse. Just- lausete sisulised, semantilised struk

tuurid kujutavad endast seda materjali, mis vahetult mää

rab kuulaja teadmistes toimuvate teisenduste sisu. Nendes 

teisendustes aga realiseerubki kommunikatsiooniakt. Võik

sime öelda, et keele süntaktilise struktuuri mõte peitub 

semantilises struktuuris, semantilise struktuuri mõte aga 

OMSkorda keele pragmaatilises aspektis.

Hüüd võime lühidalt kokku võtta ka lingvistilise prag

maatika ees seisvad põhiülesanded, nii nagu nad tulenevad 

eelnenud arutlustest.

Keele pragmaatiline kirjeldus peab iga lause puhul 

andma vastuse vähemalt järgmistele küsimustele*

(a) mida kujutevad endast struktuurid - "teadmised", 

mida antud lause on mõeldud tsisondama, s* t. m i 

le kohta see lause käib;

(b) milles seisnevad teisendused, mis antud lause 

neis struktuurides'esile kutsub, ja mie on nende 

tulemuseks.

Lingvistilise pragmaatika kui teooria põhilised ülßs» 

anded võib sõnastada järgmiselt. Oa vaja selgitada:

(A) milles seisneb nende struktuuride põhimõtteline 

olemus, mida keelelises kommunikatsioonis töödeldakse {miS“ 

sugustest üksustest nad koosnevad, kuidao nad on üles ehi

tatud, missuguseid struktuuride tüüpe võib eristada jne.);

(Б) mida kujutab endast nimetatud struktuuride "tööt

lemine" (mida teisendused endast sisuliselt kujutavad, kui

das nad toimuvad, missuguseid teisenduste tüüpe leidub, mis

sugused üldised nõuded ja kitsendused kehtivad nende suh

tes jne.);

(C) anda teatud üldised põhimõtted konkreetsete lau

sete pragmaatiliste kirjelduste koostamiseks: kuidas iga
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lause puhul sääreta kindlaks infоraateioonistruktuurid, ai* 

t53tl@sd.sele kuuluvad; mis vastavas lauses määrab teisendu

sed, nende iselooau, järjekorra jms.

Alljärgnevas peatume lähemalt punktides (А) - (C) loet

letud probleemidel. E m e  aga, kui asume lausete pragmaatili

se käsitlusega seotud konkreetsete probleemide juurde, on 

ilaselt tarvis peatuda veel ühel üldist laadi küsimusel, ni- 

selt» kas ülalkirjeldatud lähenemine on lingvistika raames 

põhimõtteliselt üldse mõeldav?

Keelelise kommunikatsiooni käsitamine kindlate teadmis

te töötlemisena ei ole põhimõtteliselt uus. Kagu eespool osu

tasime, vaadeldakse küberneetikas ja psühholoogias (vähemalt 

teatud psühholoogilistes teooriates) inimese tunnetusprotses

se üldse kui kindlat liiki informatsioonitöötlusprotsesse. 

Keelelist кommunikateiooni võime aga kahtlemata juba a priori 

vaadelda tunnetusprotsesside ühe liigina. Konkreetsemalt on 

ka mitmetes .r&kendueliagvietilistee käsitlustes lausete mõist- 

niet sa&al viisil tõlgitsetud. ’

Teiselt poolt tuleb osutada, et ka loogikas ja filosoo

fias, kas vilaastel aastatel on märgatavalt kasvanud huvi 

pragmaatika probleemide vastu, on pragmaatika sisuna nähtud 

just suhtlemisprotsessi poolte kindlate tegevuste kirjelda

mist. L. Apostel, üks nimetatud uurimuste pioneere, väidab 

r&iteks: ”... selleks et luaa pragmaatika, on tarvis kombi

neerida omavahel tegevuste teooria (a theory of action) ja 

jccsKsunikatsiooniteooria'’ (Apostel 1972).

Koid kas "pärislingvistikas", ainult lingvistiliste va

hendite abil on voisrallk ennustada, mida mingi lause muudab

1
Häitekss "On niisiis selge, et intentsioonide (lause

te täheaduete - И.О.) kõige loomulikum esitusviis on kujuta
da neid jxrograniaidena mingis programmeerimiskeeles" (Schweres 
19 6 9). Voii "Seaantilised transformatsioonid kujutavad eodaet 
niisiis saälustruktmariäe teisendusi. Keele süntaktilisi re-

fulaarsuei vaatieaae vastavalt kui pindstruktuurinähtuai, mie ajastavad niisuguste teisenduste kindlaid Kombinatsioone; 
viimased kujutavad üldjuhul aadast protsesse, asille abil ae 
Fssnl^Mleeriae »sälae sisalduvate struktuuridega" (Thompson
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kuulajas Ja kuidas nimelt ? leed muudatused sõltuvad tege

likkuses ilmselt ju väga suurel määral kuulaja eelnevatest 

konkreetsetest teadmistest objektide kohta, millpat vaeta

vas lausas räägitakse, sõltuvad situatsioonist, milles lao

se öeldakse, sellest, kas kuulaja usub seda, mis talle tea

tatakse, ja veel paljudest aiuudest faktoritest, mida ling

vistikas, kus lähtutaks© ainult keelelisest materjalist, ei 

ole mõeldav arvestada. Häiteks ka sellist päris harilikku 

lauset kui Ants pani .luba lihapoti ah.iu võivad erinevad kuu

lajad mõista vägagi erinevalt, sõltuvalt situatsioonist, mil

les see on öeldud, sellest, kes kuulaja jaoks on Ants, mida 

kuulaja teab lihapoti ja ahju kohta, samuti sellest, mis ees

märgiga see lause kuulajale on öeldud; on see lihtsalt neut

raalne teade või on see näiteks lubadus, et varsti saab süüa, 

või midagi muud. Kõik see mõjutab nii või teieiti "teisendu

si”, mis toodud lause mõjul kuulajas praktiliselt toimuvad. 

Ent on selge, et kõike seda ei ole mõeldav kirjeldada ling

vistikas.

Kõike seda ei peagi lingvistikas kirjeldama. Lingvisti

lises pragmaatikas ollakse huvitatud lausete lingvistilisest 

kirjeldamisest, mitte koige selle kajastamisest, mis suhtle

misprotsessi käigus kõnelejas ja kuulajas praktiliselt toi

mub. Ka keele pragmaatilise aspekti puhul on oluline erista

da selle aspekti kirjeldust keelepädevuse (competence) tase

mel ja kirjeldust kõnetegevuse (performance) taseael» Loet

letud faktorid kuuluvad kõnetegevuse tasemele, mitte koele- 

pädevuse tasemele. Eriatua keelepädevuse ja kõnetegevuse va* 

hei voib tunduda siinses kontekstis eb&kohaas - tähendab ju 

keele pragmaatilise aspekti kirje J.damine, naga oleme rõhuta

nud, keole kirjeldamist just suhtlemise kui tegevuse konteks

tis, tähendab kirjeldada protsesse, mis suhtlemise käigus 

toimuvad, Ja mitte abstraktseid 3truktuure, mida keelepädevu- 

ee all oleme harjunud silmas pidama. Kuid tegelikult pole see 

eristus siin vähem printsipiaalne kui süntaksis ja semanti

kas ning lähtub samast allikast kui vastav eristus viimas- 

teski distsipliinides. Selle eristuse aluaaks on üldine po-
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hLüote, et lingvist aurib keelelist komaunikatsiooni mitte 

selle koigia praktilistes detailides, vaid kui kindlat idea- 

lisatsioosi. Pragmaatilise kirjeldise puhul tähendab see 

idealisatsieon esiteks aeda, et Taadeldakse vaid ideaalset 

kõnelejat ja ideaalset kuulajat ning n.-ö. ideaalset Icom- 

munikatsiooniaicti, Välistatakse vaatlusest sellised juhtu

mid, kus kõneleja mõtleb oma lausega midagi muud, kui kuula

ja eallest välja loeb, kus kõneleja on ebasiiras, kus kuu

laja ei usu voi muidu mingil põhjusel ei võta tõsiselt so» 

da, mis talle teatatakse, samuti ka sellised juhtumid, kus 

kõneleja teatab kuulajale midagi sellist, mida see juba teab, 

või kus kuulaja, vastupidi, oi suuda mingil põhjusel mõista 

seda, mis kõneleja talle teatab. Hiisuguead kitsendused on 

liügvistikas igati loomulikud. Kuivõrd meid huvitab keele 

kui suhtlemisvahendi ehitus ja funktsioneerimine, siis pole 

ka mõtet uurida eelliseid "ebakommunikatsioone'1 nagu ülal

loetletud, eest need ei aita selgitada keelelise kommunikat

siooni olemust, vaid ainult varjavad ja ebamäärastavad se

da*

Teiseks aga tähendab idealisatsioon pragmaatikas seda, 

et nii nagu süntaksis ja semantikas, võetakse ka siin ar

vesse ainult see informatsioon, mis lausete endi põhjal on 

kindlaks määratav; teisiti öeldes, arvestatakse ainult kee

lelist, mitte aga keelevälist informatsiooni. Konkreetselt 

tähendab see näiteks eriti seda, et mingi lause puhul ar

vestatakse ainult seda materjali ja seda mõju kuulajale, mis 

antud lausest endast otseselt, sõnasõnalise interpretatsioo

ni korral on välja loetav. Halteks ka lauset Täna on ilus fln 

tuleb interpreteerida eelkõige neutraalse teatena, millega 

Informeeritakse kuulajat sellest, missugune on täna il®, ja 

mitte millegi muuna - mitte näiteks mittemidagiütleva vii

sakus väi j endina või siis koguni öelduna kellelegi tähenduses 

”Xra räägi lollusi". Kõige selle uurimine, mida kõneleja võib 

tegelikult mõelda mirgi konkreetse lausega mingis konkreat- 

sea situatsioonis, jääb väljapoole lingvistilist käsitlust 

ka pragmaatikas. Esiteks lihtsalt sellepärast, et sellised
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tähendused pole mingite lingvistiliste vahenditega kind

laks tehtavad. Teiseks aga ka sellepärast, et sellised ka

sutused on enamasti nii või teisiti rajatud otsesele kee

lelisele. tähendusele ning kujutavad endast viimase konkre- 

tisatsioone või "tuletisi"; nad eeldavad seda otsest tähen

dust ja on seega seletatavad ainult selle kaudu. See aga 

tähendab omakorda, et neid kaht tüüpi tähendusi - lause 

otsest keelelist tähendust ja seda, mida lausega mingle 

konkreetses kasutuses võidakse mõelda - tuleb teoreeti

lises käsitluses lahus hoida.

2. Vaatleme nüüd lähemalt, missugused konhraeieed prob

leemid tekivad seoses lausete kirjeldaaieega eespool vi

sandatud üldise programmi järgi.

2*1. Teame, et iga lauset tuleb pragmaatikas vaadelda 

mitte kui abstraktset struktuuri, mis tähistab teatud ob

jektiivset situatsiooni, vaid kui "programmi" kuulajale te

ma mälus leiduvate inforaatsioonletruktuuride teisendami

seks, teiste sõnadega, kui kindlat teadet. Iga teate puhul, 

nagu oleme eespool osutanud, on oluline eristada kaht põ

hilist oeat seda osa, mis esitab kuulajale teadaolevat in

formatsiooni, mida sntud teade on mõeldud teisendama, ja 

teiselt poolt seda osa, mis esitab uut, teatatavat infor

matsiooni, mis määrab vastavad teisendused. Siit tulenebki 

esimene probleem: kuidas mingi konkreetse lause puhul teha 

kindlaks nimetatud osad?

Võtame mingi lause, näiteks hariliku subjekt-predikaal- 

objekt-lauses

(1) Mees raiub puud.

Mida selle puhul tuleks lugeda kuulajale teadaolevaks, mi

da uueks informatsiooniks? Iseenesest võib seda kasutada 

mitmete erinevate teadete edasiandmiseks. Selles võime 

veenduda näiteks, kui katsume toodud lauees rõhutada eri

nevaid sõnu (märgime rõbku vaetava sõna allakriipsutamise

ga)*
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(1») Meet? raiub puud.

(1b) Meae raiub puud.

(1c) Меев raiub puud.

Fiieuguse rõhutamise efekt seisab selles, et see toob sei

galt esile teatatava 3a teadaoleva informatsiooni vastan

dusel rõhualune sõna - ja ainult see - kannab uut, tea

tatavat informatsiooni, kuna kõik muu moodustab informatsi

ooni, ais eeldatakse teade olevat. (1a) - (1c) esitavad 

igaüks erinevat teadet. Lauses (1a) eeldatakse kuulajal 

teada olevat, et mees raiub midagi, ja teatatakse, et see, 

aida ta raiub, on puu - ainult sellises situatsioonis ka

sutatuna on see lause normaalee. Lauses (1b) eeldatakse 

kuulajat teadvat, et mees teeb puuga midagi ja teatatakse, 

et see tegevus seisneb puu raiumises. Lauses (1c) aga eel

datakse teada olevat, et keegi raiub puud, ja teatatakse, 

et raiuja on mees. Selgemalt, juba erinevat süntaktilist 

vorsti kasutades võime need erinevad teated esitada näiteks 

järgmisel viisil:

(la') See, mida mees raiub, on puu.

(1b ) See, mis raees puuga teeb, on see, et ta raiub 
seda.

(1c') See, kee puud raiub, on mees.

Lauset (1) ennast - vaadelduna vaid tema süntakti

lise ja sem&rtilise struktuuri eeisukohalt - võib kasu

tada aga kõigis kirjeldatud situatsioonides. Teisiti öel

des, lause (1), mis omab üht kindlat süntaktilist struk

tuuri ja tähistab üht kindlat objektiivset fakti (rõhuta

me eriti, et objektiivne fakt - mehe puuraiumise fakt -, 

sd.de lause (1) väljendab, on üks ja seesama ka kõigi va

riantide (1a) - (1c) puhul ja isegi (1a*) - (1c) puhul), 

on t e a t e n a  mitmeselt analüüsitav. Ta on pragmaa

tiliselt mitmetähenduslik.

Tähendab, pragmaatikas ei saagi sellisele lausele na

gu (1) iseenesest võetult anda Üht kindlat kirjeldust. Kui

võrd lause on mitmeti tõlgendatav* siis tuleb kindlaks te-
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ha kõik võimalikud tõlgendused Ja kirjeldada igaüht neist 

eraldi kui omaette kindlat teadet. Probleem pole niisiis 

tegelikult selles, uide konkreetne lause« u&iteks

lause (1) puhul on õigem lugeda teadaolevaks ja aida ut>oks 

informatsiooniks, nii nagu selle üle on tavaliselt vaiel

dud lausete funktsionaalse (topik - koxment, teesse - ree- 

ma) analüüsi puhult näiteks kas subjekt-^redikaat-objekt- 

lausetes tuleks predikaat koos subjekt.ga lugeda teadaole

va materjali (topiku, teema) hr̂ lju* ;ji koos objektiga uue, 

teatatava materjali (kommex><;i, reeas' uui&a, või oleks õi

gem hoopis mingi kolmas lal. >ndus, * us predikaat ei kuulu 

otseselt ei ühte ega teise овьа, vaid esindab ülemineku« 

staadiumi kahe põhilise osa vahel. Yiisugusel vaidlusel, 

nagu osutab eelnenud arutelu, ei ole erilist mõtet* Sui 

meid huvitavad laused kui teated, tuleb võrdselt &nslüt* 

side kõik võimalused, kuidas vastavat lauset saab teatena 

kasutada. Ei ole mõtet oüüda kindlaks teha, missugune on 

ühe või teise lausetüübi pulial kõige õigem või kõige nor

maalsem, tüüpilisem viis jagada selles sisalduvat infor

matsiooni teadaolevaks ja uueks.>6elle asemel on vaja 

kindlaks teha kõik erinevad võimalused informatsiooni ja

gamiseks vastavas lauses. Esimene eesmärk on lingvistilis

te vahendite (lingvistiliste kriteeriumide) alusel üldse 

vaevalt saavutatav, teine eesmärk - kindlaks teha kolk 

erinevad võimalused informatsiooni jagamiseks, seega ka 

kõik erinevad võimalused kasutada vaetavat lauset teate

na - aga küll.
Mis puutub küsimusse, k u i d a s  neid erinevaid 

võimalusi kindlaks teha, siis osutame kõigepealt, et ül

dise teooria ülesandeks ei olegi siia aj&da mingeid kind

laid teate või protseduure, vaid esitada ainult üldine 

kriteerium - mida lugeda erinevateks teadeteks» Ölaltec- 

dust peaks olema selge, milles aiin ae© krlteeriu® seisab: 

erinevbd on sellised teated (vastava vaadeldava laa«* pii

res), kus uus ja teadaolev informatsioon m  erinevalt jao

tatud ning mis seega viivad erinevate teisendusteni kuula

ja mälus.
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Märgime ühtlasi, et olukord on siin täiesti analoogi

line näiteks olukorraga vastava probleemi lahendamisel se

mantikas. Ka semantikas on muutunud üldiseks ja enesest

mõistetavaks põhimõte, et iga sõna ja lause puhul tuleb 

eraldi kirjeldada kõiki selle erinevaid tähendusi. Kuid 

kuidas need erinevad tähendused kindlaks teha, selle küsi

muse peab iga uurija ise lahendama. Ta võib erinevused ka 

intuitiivselt leida, ainult ta peab leidma fakte, mis tõen

davad, et vastavad erinevused keeles ka objektiivselt keh

tivad. Täpselt niisamuti tuleb probleemile läheneda prag

maatikas.

Eespool tegelikult juba demonstreerisime kaht moodust, 

kuidas selgitada teadaoleva ja uue informatsiooni jagunemi

se erinevaid võimalusi mingis lauses. Esimene oli lause eri

nevate komponentide rõhutamine, teine oli selliste parafraa

side konstrueerimine (vastava objektiivse fakti samasuse pii

res), milles erinevus teadaoleva ja uue informatsiooni vahel 

oleks eksplitsiitselt esile toodud. Esimese kriteeriumi põh

jal võime öelda, et nii palju kui on erinevaid võimalusi lau

se üksikute osade rõhutamiseks, nii palju sisaldub vastavas 

lauses ka erinevaid teateid; teise kriteeriumi puhul: nii 

palju kui on võimalik konstrueerida vaetavat tüüpi erinevaid 

parafraase, nii palju saame ka erinevaid teateid (muidugi 

ei tähenda see veel, et kumbki neist kriteeriumidest põhi

mõtteliselt ammendaks informatsiooni erinevad jaotumievõi- 

malused vaetavas lauses).

Veel üks tuntud võimalus, mis algselt on esitatud 

A*G. Hateheri poolt (Hatcher 1956) ja mida on rohkesti ra

kendatud näiteke Praha funktsionaalses lingvistikas (Danes 

1970; Sgall 1972), seisneb nn, küsimuste testi kasutamises. 

Test seisneb selles, et vaadeldakse vastava lause puhul,mis

suguste küsimuste vastusena seda lauset võib käsitleda. Eel

toodud lauset (1) võiksime ilmselt vaadelda näiteks kui vas

tust ühele järgmistest küsimustest:

(2a) Mida mees raiub?

(2b) Kida meee puuga teeb?

(2c) Kes raiub puud?
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Iga selline küsimus määrab üheselt uue ja teadaoleva 

informatsiooni distributsiooni lauses, nii et jällegi ?eie 

rae öelda* nii palju kui on erinevaid küsimusi, в*111© vaa

tusena antud lauset saab vaadelda, nii palju on ka erine» 

vaid mooduseid selle lause analüüsimiseks kindla teatena. 

Antud juhul pole raske näha, et lause (1) erinevad inter

pretatsioonid, mis vastavad küsimustele (2a) - (2c), ühti

vad parajasti interpretatsioonidega (1a) - (1b) ja (1a )- 

(1c').

(3a) Mida mees raiub?

- Mees raiub puud.

- See, mida mees raiub, on puu.

(3b) Mis mees puuga teeb?

- Mees raiub puud.

- See, mis mees puuga teeb, on see, et ta 
raiub seda.

(3c) Kes raiub puud?

- Mees raiub puud.

- See, kes puud raiub, on mees,

Lisaks sellele sobib toodud lause vastuseks veel näiteks 

küsimuseles

(3d) Mis mees teeb?

- Mees raiub puud.

- See, mis mees teeb, on see, et ta raiub 
puud.

Ning võib-olla isegi mingile sellisele küsimusele, nagu»

(3e) Mida sa mulle teatad?

- Mees raiub puud.

- See, mis ma sulle teatan, on see, et 
mees raiub puud.

See tähendab, on võimalik isegi selline interpretatsioon, 

kus kogu informatsioon lauses on kuulajale uua.

2.2. Kõneldes lausete analüüsimisest teadetena, oleme 

seni kujutanud asja nii, nagu esitaks iga lause - võetuna 

vaetavas kindlas interpretatsioonis - üht kindlat teadet.
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millest üka pool kujutab kuulajale (eeldatavasti) teadaole

vat informatsiooni ja teine pool uut, teatatavat informat

siooni. Ent enamik lauseid keeles pole nii lihtsa ehituse

ga, nagu aeda on analüüsitud lause (1). Seetõttu, kui me 

lausete pragmaatilisel kirjeldamisel piirduksime nende ja

gamisega lihtsalt kaheks osaks, osutuks kumbki neist osadest 

sageli väga kompleksse ehitusega struktuuriks« Kuidas kir

jeldada ühe niisuguse kompleksse struktuuri "lisamist" tei

sele komplekssele struktuurile ehk vastavalt ühe kompleksse 

struktuuri teisendamist teise kompleksse struktuuri mõjul? 

On tarvis põhimõttelist meetodit, mille abil niisuguste 

komplekssete struktuuridega opereerimine oleks taandatav 

opereerimisele elementaarsemate struktuuridega.

Mõisteks, mille kaudu niisugune taandamine osutub või

malikuks, on k o m m u n i k a t i i v s e  d ü n a m i s -  

m i mõiste. See mõiste on pärit Praha funktsionaalse ling

vistika koolkonna töödest ning selle autoriks on J. Pirbas 

(vt. näit. Pirbas 1970). Püüd en see mõiste võrdlemisi lai
alt aktsepteeritud, sealhulgas ks P. Sgalli jt. poolt aren

datavas funktsionaalse generatiivse keelekirjelduse kont

septsioonis, milles generatiivse grammatika üldprintsiipi

dest l&htudes püütakse kirjeldada keele funktsionaalset as

pekti (Sgall, Hajicova 1970; Sgall 1972).

Kommunikatiivse dünamismi mõiste kasutamise aluseks on 

idee, et uue ja teadaoleva informatsiooni eristamise seisu

kohalt ei ole täpne jagada laused parajasti kaheks osaks, 

millest tiks esitab teadaolevat ja teine uut informatsiooni, 

vaid et iga lause puhul on tegemist terve hierarhiaga, mil

lesse lause komponendid - konkreetselt näiteks sõnad 

asetuvad nende poelt esitatava informatsiooni uudsuse järgi. 

Tõtame näiteks lause

(4) Ma vestlesin eile äiaga tubateatrist.

Vastavalt kommunikatiivse dünamismi ideele ei ole siin alust 

nakata otsima, kus on teadaolev ja kus uus informatsioon, 

vaid seläe asemel tuleb leida, missugune üksus kannab kõige 

vähem Informatsiooni - omab kõige vähem kommunikatiivset
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dün&isismi — ja missuguns üksus kannab informatsiooni koi«* 

ge rohkem, omab kõige rohkem kommunikatiivset dünamismi• 

Kui näiteks võtame toodud lause selle kõige tavalisemas in

terpretatsioonis (öelduna töiesti neutraalse intonatsiooni

ga), siis võime öedla, et ma omab kõige vähem kommunikatiiv

set dünamismi Ja tubateatrist kõige rohkem, ülejäänud sõnad 

aga järjestuvad niimoodi, et äiaga omab rohkem kommunikatiiv

set dünamismi kui eile, eile aga rohkem kui vestlesin. Teisrfc- 

suguste interpretatsioonide korral on ka järjestus teistsu

gune - selles nende interpretatsioonide erinevus seisabki. 

Põhilise tähtsusega on aga fakt, et mis tahes interpretat

siooni korral on tegemist teatud kindla järjestusega, hie

rarhiaga. Vastandus uue ja teadaoleva informatsiooni vahel 

on suhteline I i g a  üksus lauses viib kommunikatsiooni 

teatud sammu võrra edasi, funktsioneerides eelnevate (kir

jeldatud hierarhilise järjestuse mottee eelnevate) üksuste 

suhtes kui uut informatsiooni kandev üksue, järgnevate suh

tes aga samal ajal kui teadaolevat informatsiooni oeitav ük

sus.

P. Sgall teebki ettepaneku fikseerida lausete semanti- 

listes esitustes (resp. süvastruktuurides) üksuste järjes

tus kommunikatiivse dünamismi hierarhia järgi, eristades sel 

teel lausete erinevaid funktsionaalseid interpretatsioone 

juba nende semantiliste esituste (reap. süvastruktuuride) 

tasemel. Näiteks vastaks lause (1) interpretatsioonile (1a) 

Mees raiub puud järgmine struktuur*

f
AGENT PRED OBJEKT

ARG ARG

mees raiuma puu

Sama lause interpretatsioonile (1c) Mees raiub puud vastake 

aga näiteks struktuur:
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OBJEEP AGEHT

i
ARG ARG

puu meea

3ge.il ei sea sellise esitusviisi kasutamisele auud eesmärki 

peele selle saavutamise, et lauaete erinevatele funktsio

naalsetele interpretatsioonidele vastaksid erinevad seman

tilised esitused, vastupidi näiteks generatiivses semanti

kas tavaliselt kasutatavale esitusviisile, kus lauaete ae- 

msEtilieed esitused kajastavad eelkõige nende loogilist struk

tuuri , ignoreerides peaaegu täielikult nende kommunikatiiv

set organisatsiooni.

Kaid ka £galli poolt pakutud esitusviis ei ole piisav 

lausete kommunikatiivse - meie mõttea pragmaatilise - or

ganisatsiooni seisukohalt oluliste iaeäraauate kajastamisel. 

See esitusviis fikseerib ainult järjekorra, milles üksikute 

üksuste (sõnade) poolt esitatav informatsioon lisandub eel

nevalt antule. Kuld järjekord pole kaugeltki ainua oluline 

moeent uue informatsiooni järkjärgulise lisandumise kirjel

damisel* Oluline on veel ka see, millele eelnevalt antua 

see uus informatsioon lisandub, mis aspektist ta täiendab 

teadaolevat informatsiooni ning mida täpselt selles muudab, 

sest eelkõige just nende momentide käaitluses avaldub kom

munikatsiooni teadmiste töötlemise aspekt, see tähendab, 

pragmaatiline aspekt.

Öeldu tähendab sisuliselt seda, et iga üksust lauses 

tuleb vaadelda nii, nagu eeindake ta omaette teadet - tea

det, kus informatsioon, mida aee ükaus kannab, lisatakee 

eelnevalt antule kui uus informatsioon. Vaetav lauae tervi

kuna osutub sellelt seisukohalt vaadatuna mitte lihtsalt 

üksuste järjendiks, vaid t e a d e t e  j ä r j e n 

d i k s .  Äii nagu sõnad, mis on keeles põhilisteks tähis
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tavateks (в. о. semantilisteks) üksusteks, ei ol© elemen

taarsed, vaid on enamasti analüüsitavad terveks hulgaks 

elementaarsemateks üksusteks, nii ka laused, elles keele 

põhilised kommunikatiivsed (pragmaatilised) üksused, ei 

ole enamasti elementaarsed, vaid on analüüsitavad terveks 

reaks elementaarsemateks vaetavat liiki üksusteks - ele

mentaarsemateks teadeteks*

Siit selgub, kuidas kommunikatiivse dünamismi mõis

test lähtuv analüüs aitab üle saada eespool kirjeldatud 

raskusest. Reaalsed laused ei esinda tavaliselt ühtainsat 

uue informatsiooni lisamise ja olemasoleva informatsiooni 

teisendamise operatsiooni, vaid tervet rida selliseid ope

ratsioone. Iga kuitahes komplitseeritud ehitusega lause 

on analüüsitav kindlaks teadete järjendiks, nii et igas 

üksikus teates lisatakse varem antule vaid üks kindel 

"kvant" uut informatsiooni.

Vaatleme pisut lähemalt, kuidas näeks välja mingile 

konkreetsele lausele vastav "elementaarteadete järjend" 

ja kuidas see kujutab vastavas lauses sisalduva materjali 

viimist kuulaja teadmistesse. Võtame esmalt lihtsa lause, 

näiteks juba vaadeldud lause (1). Selle erinevad inter

pretatsioonid (1a) - (1c) v Si  vastavalt (2a) - (2e) esi

tasime eespool näidetena sellest, kuidas lauses (1) on 

võimalik jagada teadaolevat ja uut informatsiooni. Kolgis 

neis interpretatsioonides kannab uut infoxraatsiooni para

jasti üks Üksus, vastavat ülejäänud osa lausest interpre- 

tserisime kui teadaolevat informatsiooni. Siinse lähene

mise seisukohalt tähendab see, et nimetatud üksused on 

tegelikult üksused, mis omavad vastavates interpretation 

nides kõige kõrgemat kommunikatiivset dünamismi. See aga 

tähendab, et (1a) - (1c) (või vastavalt (2a) - (2c)) esi

tavad otseselt vaid lause (1) vastavate interpretatsiooni

de v i i m a s e i d  elementaarteateid (elementa&rsw£ 

tuleb siin mõista muidugi tinglikult). Kõnealused inter

pretatsioonid annavad meile kätte justnagu ühe otsa meid 

h u v i t a v a t e s t  teadete järjenditest. Sellest oteast lähtu-
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dee ei ele aga raske välja selgitada kogu ülejäänud osa 

vaatavast teadete järjendist: see väljaselgitamine kuju

tab endast otsekui vaetava "tee" loogilist rekonstrueeri

mist, aida asfföda antud viimase teateni võidi jõuda. Me ei 

hakka siin sellise rekonstrueerimise üksikasjadel lähemalt 

peatuma, oleme seda küsimust põhimõttelisest aspektist kä

sitlenud juba mujal (öim, ilmumas). Illustreerime rekooet- 

rceeriaise võimalikkust vaid näitega. Vaatleme lause (1) 

interpretatsiooni (1a), kus kõige rohkem kommunikatiivset 

düoaraisnl kannab sõna puud. Võime Selda, et sellele in

terpretatsioonile vaetav viimane teede eksplitsiitsel ku

jul on (5<a=2a):

(5a) See, mida mees raiub, on puu.

Pole raske näha, et (5a) eeldab otseselt, et kuulajal on 

teada, et вееь raiub midagi. Kui see informatsioon on tea

da, siis loogiliselt võttes peab ta oleme eelnevalt tea

tatud. See tähendab, teatest (5a) lähtudes võime rekocst- 

ru«?'rida eelneva teate, mida võib väljendada selliselt:

(5b) Seet aida mees teeb, on soe, et ta raiub midagi.

See teade eeldab ossakorda, et 4uulajal on eelnevalt teada, 

et aeaa teeb midagi, niisiis võime teatest (5b) lähtudes 

osä&korda rekonstrueerida sellele eelneva teete:

(5e) Saee® teeb midagi.

(Voi: See, mia mehe kohta teatatakae, on aee, 
et ta teeb midagi.)

Kui ka siit edasi minna«, siis tuleb osutada, et kuulaja 

peab enne teadet (5c) ilmselt teadma koneaiuat meest. Kust 

te eeda meest täpselt teab, ei ole lingvistiliste vahen

ditega muidugi võimalik kindlaks teha. Siin, "loogilise 

rekonstrueerimise” korral on võimalik kindlaks teha vaid 

fakt, et kuulajasse peab eelnevalt olema jõudnud informat

sioon, et eksisteerib vastav mees, ehk teadete termineis: 

teatele (5c) peab eelne®a teade:

(5d) On mees.
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S i i t  p o le  samal Tiieil jätkates ilmselt an ex kuhugi minna 
j a  n l i e i i a  saame kokku järgmise teaeiete järjendi, mis vaa
ta b  ia u e e  (1) i n t e r p r e t a t s i o o n i l ©  (1a) r e a p .  ( 2s ) *

(6a) On Зкввг»

( 6b) Mees te e b  m id a g i.
( 6c )  S e e , a i a  D866 в̂бЪу  on 8ввI  ß t  rsi'ilb  »
(6d) See, mida швее raiub, on рил.

Siin on selgesti näha, kuidas igas jä rg n e v a s  teates l i s a n 
dub varem teatatule kindel "porwsjtau informatsiooni. ling 

iga teate puhul on ühtlasi r äba, kuir’ ae % u p selt se e  uue in
formatsioon seostub eelneva-t antu/^t esmalt to a ta te i r o e  kõ
nealuse mehe kohta, et ta teeb midagi, siis konkretiseeri

takse informatsiooni tegevusest sel t e e l „  et t e a t a t a k s « ,  e t  
tegevus seisneb millegi raiumises; ning lõp u k s k o n k re tise e *"  
ritakse ka Informatsiooni raiumise kohta ü h e a t s e l l e  kiisl- 
last aspektist - osutatakse, mis on s e e  o b j e k t ,  mida s e e s  
raiub.

Rõhutame, et teadete jä r je n d  ( 6 ) e i  ol© mõeldud k a
jastama seda, kuidas vastav informatsioon r e a a l a e l t  jõuab 

või peab jõudma kuulajasse. Selline teadete järjend csa vaid 

loogiline rekonstruktsioon, mis kajastab lauses s is a ld u v a  
informatsiooni keeleliselt tuvastatavat h i e r a r h i a t .  S u i  
kuulajal on teada, e t  see, mida mees r a i u b , on puu, s i i s  
loogiliselt ei o le  tal võimalik m i t t e  t e a d a ,  e t  швяб ra iu b  
midagi. Küll aga on võimalik vastupidine vah ek ord ) k u u la ja  
võib teada, e t  mees raiub midagi, ilma e t  ta t e a k s ,  mis & m  
on, mida ta r a i u b .  Just sellepärast on võimalik teatest 

(5a) lähtudes - j a  ainult k e e l e l i s t  m a t e r j a l i  a lu se k s  võfe- 
tee - r e k o n s tr u e e r id a  te a d e  ( 5b ) n in g  j ä r j e s t a d a  need  
kaks t e a d e t  n i i ,  nagu sede on te h tu d  j ä r j e n d i s  ( 6 ) .  M i s a -  
auti on sea t e i s t e  t e a d e te g a  s e llfe s  j ä r j e n d i s „ P ead eta  j ä r 
jend  ( 6 ) te rv ik u n a  k u ju ta b  e n d a s t l a u s e l e  ( 1 )  v a s t* v a  kost- 
m tm ik a ts io o n ia k ti  (õ ig e m in i k eiam u nik afcsiocm lprotasssii) l ia $ -  
vistiliet k i r j e l d u s t e  Võime ö e l d a ,  a t  see t e a d e t e  j ä r j e n d  
k u ju ta b  -  k ü l l  in f o r m a a le e l  t a e e e e l  -  la u s e  ( 1) p r e g -
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s a e t 1 1 i s t e s i t u e t  (vastandatult süntak

tilisele Ja semantilisele esitusel^. Iga üksik teade jär

jendis esitab ühe teisenduse kuulaja teadmistes, järjend 

tarrikuna kujutab aga endast teisenduste järjendit, mis 

vastab tervele lausele.

Kuivõrd enamik lauseid keeles ei ole nii lihtsad na

gu lause (1), siis ei ole ka lausetele vastavad elemen- 

taarteadete järjendid üldjuhul nii lihtsad nagu on järjend

(6). Et illustreerida seda, missugused probleemid esinevad 

keerukama ehitusega lausete puhul, vaatleme näiteks järg

mist lausets

(7) Teejuht hoiatas padrikusse suunduvaid mehi 
metsloomade kallaletungi eest.

Ue ei hakka siin välja selgitama selle lause erinevaid või

malikke interpretatsioone, vaid valime neist ühe. Samuti ei 

hakka me esitama valitud interpretatsiooni sees kehtiva jär

jestuse väljaselgitamise protseduuri. See pole meie jaoks 

siin peamine. Esitame lihtsalt teadete järjendi, mis vastab 

lause (7) meie poolt valitud interpretatsioonile, ja ana

lüüsime seda lähemalt.

Interpretatsioon, mille valime, on selline, kus kõige 

enam kommunikatiivset dünamismi kannab fraas kallaletungi 

eest (see on seega interpretatsioon, mis vastab toodud lau

se ütlemisele kõige neutraalsema intonatsiooniga). Teadete 

järjendi, mille sellise interpretatsiooni korral saame, või

se esitada järgmiselt (see on jällegi informaalne esitus, 

üksikteate täpsema olemuse ja vaetavalt ka vormi juures pea

tume allpool; meie peamiseks põhimõtteks üksikteadete esi

tamisel on see, et igaühes neist teatataks uuena parajasti 

üks sisuline üksus ja et oleks selgesti näha, missugune see 

üksus on ning kuidas ta seostub eelnevaga, a. c. mille koh

ta ta käib)i

(7a) Oli teejuht г

(7b) Teejuht tegi midagi.

(7c) See, mis teejuht tegi, oli see, et ta hoiatas 
kedagi millegi eest.
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(7d) Olid mehed.

(7e) Mehed tegid midagi.

(7f) See, mia mehed tegid, oli see, et nad suundusid 
kuhugi (mingisse kohta).

(7g) See (koht), kuhu mehed suundusid, oli padrik.

(fh) Heed, keda teejuht hoiatas, olid mehed.

(71) See, mille eest teejuht mehi hoiatas, oli kel- 
legi mingi tegevus.

(7j) Heed, kelle tegevuse eest teejuht mehi hoiatas, 
olid metsloomad.

(Tk) See metsloomade tegevus, mille eest teejuht iae- 
hi hoiatas, oli metsloomade kallaletung.

Kagu näeme, on selline järjend üpris pikk ning 9eda lugeda 

on võrdlemisi väsitav. Tegelikult on aga toodud järjend vael 

vägagi pealiskaudne ja lünklik: ta on koostatud vaadeldava 

lause võrdlemisi pindstruktuurilise analtiüei põhjal, samal 

ajal kui tegelikult, nagu artikli esimeses osas näitasime, 

tuleks teadete järjend koostada lause semantilise struktuu

ri põhjal, sest ta peab edasi andms kogu informatsiooni, 

mis vaetavas lauses sisaldub. Ent nende momentide esile

toomiseks, mis meid siin otseselt huvitavad, piisab esial

gu ka sellisest esitusviisist.

Hagu selgub toodud järjendist, ei pea mingile lausele 

vastav teadete järjend olema rangelt lineaarne, see tähen

dab, olema üles ehitatud nii, et iga järgnev teade lisab 

lihtsalt oma järjekordse informatsioonikoguse kogu eelne

valt teatatud materjalile. Toodud teadete järjend algab 

teatega teejuhist. Kahes järgnevas teates, (7b) ja (7c) li

satakse tõepoolest kummaski oma "portsjon” uut informatsi

ooni sellele, mis on teatatud eelnevas. Ent alates teatest 

(7d) hakatakse rääkima hoopis meestest ning tehakse seda lä

bi kolme järgneva teate - teadetes (7e), (7f) ja (7g). 

See, mis varem cn teatatud teejuhi kohta, ei mängi siin min

git rolli. Alles teates (7h) liituvad kumbagi liini pidi 

sissetoodud andmed - ühelt poolt andmed teejuhi kohta, 

teiselt poolt andmed meeste kohta, ülejäänud kolmes teates 

täiendatakse juba neid kahest esimeeest liinist saadud übi- 

seid andmeid*
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Vagu näe&e, koosneb lausele vaatav teadete järjend ot

sekui kindlatest sisulistest liinidest Ja ainult nende lii

nide sees on uue informatsiooni lisamine rangelt lineaarne. 

Liinid võivad omavahel liituda ja moodustada uusi liine. V ü  

võiksime ülaltoodud näiiee nimetada teates (7a) algavat Ui

ni "teejuhi liiniks", teates (7d) algavat liini "meeste lii

niks", teates (?h) eelmiste liinide Uhinemisel sündinud uut 

liini ega "hoiatamise liiniks" või täpsemini "teejuM-poclt- 

»eeate-holatamlae liiniks", sest kõik, mis Järgneb, konkre

tiseerib informatsiooni selle holat&iaise kohta. Teadete jär

jendit (7a) - (7k) võikaim© piltlikult kujutada näiteks $trg- 

mise "plokk-skeemi" abil (tähed plokkides viitavad vastava

tele teadetele):

Sri liinide olemasolu osutab eriti aelgesti, et oleks 

põhimõtteliselt ebaadekvaatne kujutada lausete pragmaati

list - kommunikatiivset - struktuuri lihtsalt üksuste jär

jendina, nii nagu seda teeb näiteks Sgall. Kirjeldatud lii

nide olemasolu tuleb ilmsiks (ja vaatavaid liine on võimalik 

kirjeldada) ainult sel juhul, kui iga teatatava üksuse pu

hul on elrsplitsiitselt näidatud ka see aspekt ee b e vast, mil

lele temas sisalduv informatsioon tuleb lisada.

Juba aiin, seni kasutatud mitteformaalse esituse puhul 

tasub pöörata tähelepanu ka sellele, milles lähemalt seis

neb uue informatsiooni lisamine teadetes ja kuidas see toi

mub. Hagu näeme, algab teatamine vaetavas liinis sellest,et 

eeitatekse kõigepealt mingi "objekt" - nagu meie näites on
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teejuht või mehed - ja järgnevad, teated hajckavad sisse 

tooma informatsiooni, mis nii voi teisiti seostub eelle 

"objektiga", konkretiseerides järk-järgult materjali* mis 

on sisse toodud eelnevate teadetega. Häiteks tuuakse taa- 

tee (7a) sisse "objekt" teejuht- Järgmises teates (7b) 

konkretiseeritakse informatsiooni teejuhi kohta ühest 

kindlast aspektist - teatatakse, et ta teeb midagi. See

järel konkretiseeritakse teates (7c) informatsiooni tee

juhi tegevuse kohtas teatatakse, et see tegevus seisneb 

kellegi hoiatamises millegi eest. 17ing edasi, alates tea

test (7h) konkretiseeritakse juba informatsiooni selle 

hoiatamise kohtas teatatakse esmalt, keda teejuht hoia

tas, ja seejärel, mille eest hoiatas.

Informatsiooni sellise järkjärgulise kogunemise prot

sessi jälgides voib täheldada üht vaga olulist iseärasust: 

uus, vastavas teates teatatav informatsioon seostub eel

nevalt antud inforaatsiooniga alati mingi kindla aspekti 

kaudu, iseloomustades, konkretiseerides seda ühes kindlas 

dimensioonis. See ilmneb juba teadete vormis, mida oleme 

kasutanud: teate vasak pool toob reeglina esile just sala

lise kindla aspekti vastava objekti voi tegevuse juures, 

mille kohta antud teade käib, kuna teate parem pool esi

tab materjali, mis on tarvis nimetatud aspekti kaudu li

sada informatsioonile vastave objekti või tegevuse kohta. 

Eriti selgesti on see näha teadete (7c) ja (7f) - (7k) pu

hul. öeldu puudutab eelkõige küsimust teisenduste täpse

mast olemusest, mis uue informatsiooni teatamisega kuula

ja teadmistes ssile kutsutakse. Kommunikatsioon, naguaäe- 

mev ei seisne lihtsalt teatatava informatsiooni "liitmi

ses" vastava varem antud informatsiooniga; uut informat

siooni saab lisada ja seega ka olemasolevat informatsioo

ni teisendada ainult teatud kindlates aspektides, kindla

tes dimensioonides.

2.3. Üksikute (elementaar)teadete olemusega seotud 

rohketest probleemidest saame siin peatuda ainult kõige 

üldisematel.
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Iga ükaikteate mõte, nagu teeme, aeianeb mingi operat

siooni eaitamiaes« Mida kujutavad üldjuhul endast need ope

ratsioonid? Kuidae toimub mingi teate vasakul pool esitatud 

"olemasoleva informatsiooni" ja paremal pool esitatud "uue 

informatsiooni" ühendamine? Et nendele küsimustele vastata, 

vaatleme lähemalt teateid, mida seni mitteformaalsel kujul 

oleme kasutanud.

Heia teadetes algab teate vasakul pool seiaev väljend 

reeglina mingi asesõnalise väljendiga (see, kes, need kea, 

ude/mille jne.). Ent need aaeaõnad esindavad alati kindlaid 

sisulisi üksusi või kategooriaid, mida üldjuhul ei ole rea- 

ke kindlaks teha. Kui oleme asendanud need aaesõnad vaata

vate sisuliste kategooriatega, aelgub väga oluline tõsiasi 

vaadeldavate elementaarteadetega seosest nii teate vasakul 

kui paremal pool seisev struktuur esindab üht ja aedaaema 

üldiat aemantiliat kategooriat. Fii näiteka võikaime teate 

(7c) See, mis teejuht tegi, oli aee. et ta hoiataa kedagi 

esitada vormiat Tee.iuhl tegevua aeianea kellegi hoiatamises. 

Ent mõiste hoiatamine loogiliseks aoomõisteka on samuti ka

tegooria TEGEVUS, miatottu võime aelle teate eaitada täieli

kumal kujul (aisaetcodavad semantilised kategooriad esitame 

suurtähtede abil): Tee.luhi TEGEVUS oli kellegi hoiatamiae 

TEGBVUS, Eiiaamuti võime näiteks teate (7f) eaitada kujuls 

Meeate TEGEVUS oli kuhugi suundumiae TEGEVUS„ teate (7g) ku

jul KOET. kuhu mehed suunduaid. oli KOHT, mida nimetatakse 

padrikuks. teate (7h) kujul ШШВ5ЕР. keda tee.juht holataSj 

olid mehed-IJSriMESED või aiia veelgi täielikumal kujuls Г8Т- 

MBSED. keda teejuht hoiataa, olid MEESSOOST TÄISKASVANUD Ш - 

MESED jne. (bugemieeka cn niisugused lauaed muidugi kohmakad 

ja ebaloomulikud. Kuid osutame, et need pole mõeldudki ta- 

vetliee keele lausetena, vaid kujutavad endaat jube teoree

tilisi konstruktsioone). Iga elementaarteade eaitab niisiis 

operatsiooni, saia kulgeb teatud üldise aemantiliae kategoo

ria raames, mis on loogiliaeka eooaõieteks nii teate sub

jektile kui predikaadile. Loogiliae aoomõiate erilisele rol

lile uue ja teadaoleva informatsiooni ühendamisel - aeda
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küll loogika aspektist, käsitleda ot&ustuste tunnetuslik

ku olemust - on osutanud ka ŽT.7. Moroz (Мороз 1961).
Mida kujuteb endast eelnimetatud üldine semantiline 

kategooria? Mis funktaiooni ta täidab seafces?

Eespool osutasime informatsiooni 5ärk-järgulise tea

tamise ühe iseärasusena, et uus informatsioon lisatakse va

rem teadaolevale alati mingi kindla aspekti voi "dimensioo

ni" kaudu. Kõnealused üldised kategoc.iad esitavadki neid 

dimensioone, mille kaudu olem*'';1 e^at informatsiooni konk

retiseeritakse, ffäiteks eritasime (?h) vasaku poole 

esialgselt kujul need, ke>. a tee.1uv.a hoiataa. Väljendi negi* 

keda funktsiooniks on esile * aa see aspekt sõna, hoiatama 

tähenduses, aida teate paremas pooles esitatav iaformavsi- 

oon konkretiseerib. Sõna hoiatama semantiliste omadust© (ec- 

lektsiooni) põhjal võime öelda, et selle väljeniii poaV '■ 

histatav sisuline kategooria on IHIMESED, kuivõrd hoiata 

ülaltoodud mõttes saab sinult inimesi.

Kategooria ПЛМБЗВЬ ел t^at* (7h) vasakul poolel do- 

aineerivaks kategooriaks, mida esutab ka vastava nimisõna

fraasi vorm: IBTMB3EP. keda tee.iuht hoiatas. Samuti on Ш- 

MBSED domineorivaks kategooriaks teate paremal poolel, ning 

nii osutub vaadeldav kategooria pasmjasti selleks lüliks, 

mille vahendusel on võimalik ühte viia teate vasemal ja pa

remal poolel olev infonaatsioon. Teate vasakul poolel, mis 

esitab kuulajale teadaolevat materjali, kuulub kaiögooria 

XHIM2SE© eieusse informatsioon, et need on inisaeeed, keda 

teejuht hoiatas, paremal poolel aga, ala esitab «ut, tea

tatavat materjali, et need iniraesed on mohed, s. o. »»ea« 

eooat täiskasvanud inimesed:

teejuht hoiatas 

ESIMKSI

n m m s s  ä
I
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(See esitus on siin mõeldud ainult illustratsioonina, mit

te mingi formaalse esitusviisina,)
Teate sisuks on nende kahe materjalihulga tihendamine 

ühtae domineeriva kategooria kaudu, täpsemini küll paremal 

pool seisva materjali lisamine vasemal pool olevale mater

jalile. Informaalsel kujul võib selle operatsiooni sisu kir

jeldada järgmiselt: "Informatsioonile inimestest, kellest 

on teada, et teejuht hoiatas neid, lisa informatsioon, et 

need inimesed on (konkreetsemalt) mehed«" Selle operatsi

ooni vahetuks tulemuseks on kõnealune kategooria INIMESED 

sisu konkretisatsioon, s. t. struktuur, kus domineerivaks 

mõisteks on seesama kategooria INIMESED, kuid millesse kuu

lub nüüd nii informatsioon, et neid inimesi hoiatas tee

juht, kui ka informatsioon, et need inimesed on mehed.

j teejuht hoiatas TÄISKASVANUD MEESSOOST
»

INIMESI

Kuid, nagu eespool osutasime, on kategooria INIMESED 

funktsiooniks antud juhul, laiemas kontekstis vaadatult, 

identifitseerida üht kindlat dimensiooni sõna hoiatama tä- 

henduaes, mille kaudu on võimalik lisada informatsiooni 

hoiatamise kohta, nii et kategooria INIMESED vahendusel 

konkretiseeritakse teates (7h) tegelikult sõna hoiatama si

su. Niisamuti on see reeglina teiste teadete puhul. Kate

gooria, mis neis domineerib subjekti ja predikaati ja mil

le sisu vahetult konkretiseeritakse, identifitseerib min

gi "baasmõiste” teatud kindlat dimensiooni, ning selle di

mensiooni. kaudu konkretiseerib teade lõppkokkuvõttes vas

tavat "baasmõistet". Sellised "baasmõisted" moodustavad ot

sekui tuuma, mille ümber koonduvad üksikud teated vastavas 

toadete järjendis. Baasmõiste kaudu seostuvad tikaikteated
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omavahel ning tema kaudu, kandub ka informtsioon, mis tea

tatakse tihtedee teadetee, edasi teistesse (järgiiisteeee) 

teadetesse. Näiteks teates (71) iseloomustatakse kõnealust 

hoiatamist juba hoopis teisest aspektist, mistõttu siis on 

ka teine domineeriv kategooria - SÜNDMUS, mille eest tper 

juht mehi hoiatas. Hagu näeme„ kuulub aga informatsioon, mie 

teatati eelnevas teates (7h), - et need, keda hoiatati, 

olid mehed - siin loomulikul viisil juba teadaoleva in

formatsiooni hulka ja ühtlasi siinse domineeriva kategooria 

SÜNDMUS sisusse.

Baasmõistete kindlaid dimensioone identifitseerivate 

semantiliste kategooriate muutmine domineerivaiks kategoo- 

riaiks teadetes on vajalik eelkõige n.-b. tehnilistel põh

justel: selle kategooria kaudu tcimub uue, teatatava infor

matsiooni vahetu sidumine olemaeolevaga ning selleks,et aee 

sidumine saaks toimuda, tuleb mõlemad struktuurid viia "Ühi

se nimetaja" alla. Kategooria, mis baaemõiate tähenduses 

identifitseerib dimensiooni, mille kaudu parajasti soovitak

se konkretiseerida baasmõiste tähendust, asetatakse tähele

panu fookusesse - topikaliseeritakse. Predikaadis sisal

duvat materjali domineerib seesama semantiline kategooria, 

ning ühe ja sama kategooria kahe esinemuse ühteviimise kau

du teostubki uue ja teadaoleva materjali ühendamine.

Kõnealused dimensioonid on vastavate baasmcistetega ala

ti seotud kindlate sisuliste v.4hekordade kaudu. Näiteks väl

jendab kategooria INIMESED vaadeldud teates (7k) ilmselt s õ 

d a  hoiatama objekti (mõtleme objekti mitte pindstruktuuril!- 

ses, vaid semantilises mõttes, e. o. Fillmore'1 käänete tüü

pi vahekorrana). Teate (7k) vaeaku poole võiksime senisest 

veelgi täielikumalt esitada kui INIMESED, kes olid tee.iuhi 

hoiatamise OBJEKTIKS või tee.iuhi hoiatwalse OBJERt'IKS ole-vad 

INIMESED. Samasuguse sisulise vahekorra kaudu on hoiatamise- 

jga muidugi seotu ka tee.iuhi (kes on hoiatamise AGENT). Ning 

analoogiliste vahekordade kaudu on teistes teadetes vaatavad 

"diraensioonimõisted" seotud oma ‘'baasmõistega"«. Niisiis, sõ

na hoifttama seisukohalt vaadates saame ülaltoodud teate va-
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sakul poolel struktuuri, raie sisuliselt on analoogiline 

FiИтоге*i käände grammatikas kasutatavatele struktuuride

le. Ainult et hoiatama enda asemel on siin domineerivaks 

kategooriaks hoiatama ühe "käände" positsioonis olev se

mantiline kategooria. Ving teate paremal poolel on mas

ter jal, millega tuleb konkretiseerida selle semantilise 

kategooria sisu.

Teate poolt esitatava operatsiooni vahetuks tuleau- 

зекв, nagu eespool juba osutasin,,?, on struktuur, kus do

mineerivaks mõietefcs on эата aercantiline kategooria, mis 

domineeris subjekti ja predikaati, kuid mille alla kuulub 

lisaks algselt subjektis sisaldunud materjalile ka predi- 

kaadis sisaldunud materjal. Selline struktuur otseselt ei 

saa aga olla informatsiooni esitamise üldiseks vormiks 

^älue, sest see kajaetab informatsiooni esitamise viisi 

spetsiaalselt antud teate jaoks, selle poolt esitatava 

operatsiooni teostamiseks» Teiates teadetes on seesaaa ma

terjal hoopis teistmoodi topikaliseeritud, kuivõrd seal 

konkretiseeritakse seda mingist teisest aspektist. Seega 

on sisulise iuforaataiooni esitamisel lisaks vaadeldud tc- 

pikaiiseeritud esitusviisidele tarvis kasutada veel min

git neutraalset esitusviisi, kus materjal on korrastatud 

vaetavalt oma sisulistele sõltuvustele. Väideks dominee

rib sellises struktuuris eona hoiatama kolki oma "dimen

sioone", mille seisukohalt tema tähendust on võimalik konk

reetsemalt ieeloomuotada, mitte vastupidi. Vagu juba osu

tasime, on selline struktuur sisuliselt sama tüüpi, nsgu 

on lausete semantilistes esitustes kasutatavad struktuurid, 

kus see, mida rae oleme nimetanud "baagmõisteks** (nagu hoia- 

jtema), on predikaat ja "dimensioonid** on selle argumendid. 

Uue informatsiooni teatamise käigus koondub tähelepanu 

kord ühele, kord teisele sellise objektiivse struktuuri 

aspektile vastavalt sellele, millisest aspektist seda 

struktuuri täiendatakse uu© informatsiooniga, ning seda 

"tähelepanu koondumist" kujutabki vastava aspekti "üles

tõstmine" .ja muutmine domineerivaks kategooriaks antud 

teate raames.
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Kirjeldatud neutraalsed struktuurid esitavad konkreet

sete lausete puhul materjali, mida semantikaalastea töödes 

on nimetatud lausete "objektiivseks", "faktuaalseks" tähen

duseks ("cognitive meaning") ning aida algselt peeti ain

saks lauaete tähendus® tüübiks, mida ssmantikas on tarvis 

analüüsida. Hiljem leiti, et ka lausete funktaionaalse lii

gendusega seotud mitmesugused faktid - topikalisatsioon, 

sõnade järjestus, lauserõhu paiknemirj •* omavad kindlat 

mõju lausete üldisele tähendusele, bistottu oldi sunnitud 

semantikas ka neile üha rohkem tähelepauu pdürama* Hüüd või

me öelda, et viimaste iseäitsüste uurimine on tegelikult 

pragmaatika ülesanne. Semantika ülesandeks on kirjeldada 

keeleväljendite seost reaalsusega (resp. selle reaalsuse 

peegeldusega inimsste teadmistes), seetõttu peavad lauset« 

semantilised kirjeldused esile tooma lausete objektiive? 

eu, vastavad objektiivsed faktid, kuna pragmaatika ülesan

deks on kirjeldada, kuidas Informatsioon selliste faktide 

kohta suhtlemisprotsessis kuulaja teedmistesse viiakse. Lau

setel nagu See, kes puud raius, oli aeea ja See, mida aees 

raius, oli puu on ühesugune semantiline atruktuur, sest ob

jektiivne fakt, mis on nende aluseks, on üks ja seeesma, 

lende lausete erinevus tuleneb nende pragmaatiliste struk

tuuride erinevusest - erinev on see tee, kuidae teadmine 

vastavast objektiivsest faktist kuulajani jõuab.

Kõnealune "neutraalne** esitusviis on seega tegelikult 

samane lause semantilise struktuuriga. Hagu siit nähtub, otsi- 

tab lause semantiline struktuur lauset mitte kui teadet,vaid 

kui staatilist struktuuri, mis kujutab kindlat reaalsuse 

fakti, olukorda, sündmust. Teib väga hästi öelda, seieaatika 

seisukohalt lause t ä h i s t a b  vastavat fakti, olu

korda, sündmust. See võib tunduda liialdusena, kuid Kaldast 

järeldub otseselt, et semantika seisukohalt, aemaaiillse 

seose seisukohalt reaalsusega ei erine lause põhimõtteltoelt 

nimisõnafraasist. Lause ?olss naerab Ja nimisõnafraas ocisi 

naermiae tähistavad semantika seisukche.lt vaadatuna üht ja 

earns fakti. See, mis neid eristab* puudutab nende pragsea- 

tiiist struktuuri - nende funktsionaalset ülesehitust aSsyfc
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aand« rolli kommunikatsioonis, mitte aeade seost objektiiv

se reaalsusega. Tavaliselt oa aemsatikas (ka loogikas) mõ

lemaid momente teatud määral läbisegi käsitletud - ühelt 

poolt vaadeldakse lauset kui struktuuri, mis kiadlal viiail 

kujutab vaatavat reaalsuse fakti, teiselt poolt aga oa püü

tud vahet tehe nimisõnafraaside ja lausete vahel: aimiaõ- 

nafiaas oa lihtsalt tähistav struktuur, lauae aga on atruk- 

tuur, kus midagi väidetakse millegi kohta (siit ka sellised

terminid nagu väide, propositsioon jms., mida lause vastena
2

loogikas ja semantikas on kasutatud). Kuid nagu ше eelnevas 

püüdsime näidata, viib lausete funktsionaalse aspekti jär

jekindel arvestamine ning kirjeldamine vajaduseai niivõrd 

eripäraste ja spetsiifiliste probleemide käsitlemise järe

le, et on otstarbekas vaadelda neid omaette distaipliini - 

pragmaatika alale kuuluvatena.

9
7arase*ad loogikud-semantikud, nende seas näiteks 

G. Frege, vaatlesid siieki ka lauseid kui üht liiki nimesid. 
Frege käsitluses oli tähistamis- ehk aimetamisvahekord üks 
põhilisemaid semantilisi kategooriaid. Ta erietas keeles 
järgmisi nimede tüüpes 1) pärisnimed (individuaalsete ob
jektide aimed), 2) funktsioonide aimed (kaasaegses mõttes 
predikaadid), 3) laused - situatsioon3.de} sündmuste, fak
tide nimed.
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L A N G U A G E ,  L I N G U I S T I C S  A N D  

P  R A G M A T I C  S

S u m m a r y

H a ld u r  Õ I M

The basic function of a language is to serve as the 

instrument of communication for man. In order to explain 

how language fulfils this function it does not suffice 

if we connect with every sentence a semantic representa

tion «riiich in the form of a configuration of abstract se

mantic categories pictures the fact or event correspcn- 

ding to the given sentence. In addition to this it has to 

be shown how the new information carried by a sentence is 

added to the information that is stored in the memory of 

the hearer, and what changes it causes in this informa

tion. Sentences should be treated as units that are de

signed by the speaker in order to call forth and govern 

certain forme of information processing in the hearer. 

The analysis and explanation of these processes form the 

domain of p r a g m a t i c s  wich should be consi

dered a special subdiscipline in linguistics in addition 

to syntax and semantics. The main goals of prsgaatica ta

ken in the sense described above are: (1) to clarify the 

nature of information structures tftat are processed in the 

course of linguistic communication; (2) to explain the na

ture of this processing itself: what the concrete changes 

consist of, how they proceed, what types of changes can be
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distinguished, etc.; (3) te supply certain general prin

ciples for constructing pragmatic representations of par

ticular sentences.

Pragmatically every sentence ia to be analysed as a 

definite sequence of elementary messages. Every elementa- 

ry message represents an operation, a change that consists 

of adding a definite ne» "piece of information" to the pre

viously known information« For instance, the sentence The 

man is cutting a tree (in one of its interpretations) can 

be informally represented by the following sequence of 

messages:

(a) There is a man.

(b) The man is doing something.

(c) What the man is doing^ is that he is cutting 
something.

(d) What the man is cutting,is a tree.

Aa elementary message is always constructed in such a way 

that the subject and predicate parts of it are dominated 

by one and the same semantic category. For instance, the 

message (d) above would in a little more explicit fora lock 

like the following* The THING that the man is cutting., ia 

a tree-THlSGe The operation represented by a message 

consists of putting together the two occurrences of the 

corresponding dominating category, e. g**

The immediate result of such an operation is a structure 

that is dominated by the same semantic category but which 

includes the information contained previously in the sub

ject as well as the information contained previously in 

predicate.

The category that functions ae the dominating cate

gory in a given message identifies, however, as a rule,

THING THING

the men ie 
cutting the 

THING
tree
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a definite "dimension" or aspect of a oertain "basic* con

cept, For instance, in the message (d) above the category 

THIJTG in the subject-part of it identifies a certain di

mension in the meaning of the word cut, namely its OBJECT 

(in the sense of Fillmore's cases). Thus, what is concre

tized in the message (d) through the category THIffG is in 

fact the information about cutting (as a definite event). 

That the category THING in this message (as well as the 

corresponding categories in other messages) has been made 

the dominating category is explained by "technical" rea

sons: in order to make it possible to add the information 

contained in predicate to the information contained In the 

subject it is necessary to put them under a "common deno

minator" - to present them from the point of view of the 

semantic category through which they are joined. But what 

in fact gets concretized in a message is always the corres

ponding "basic” concept of the subject, a certain dimension 

of which the given semantic category identifies.
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