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23.–24. septembril toimus Eesti Keele
Instituudis rahvusvaheline seminar
„Emotsioonid keeles & keele ümber”.
Konverentsi peakorraldaja oli vanem-
teadur Ene Vainik, kel on huvi emot-
sioonisõnavara vastu püsinud ligi küm-
me aastat. Ta on selle aja jooksul kirju-
tanud emotsioonimõistetega seondu-
vast palju artikleid ning kaitsnud ka
doktoritöö.

Emotsioonidest huvitatud osavõtjaid
oli seminaril 75 inimese ringis kümnest
riigist. Kahe päeva jooksul peeti lisaks
plenaarettekannetele 27 ettekannet.

Nagu kokkusaamise nimetuski üt-
leb, jagunesid seminari teemad üldista-
tuna kaheks. Esiteks emotsioonide
mõisted, piltlikud kirjeldused, metafoo-
rid ning emotsioonide väljendumine
kõnes, kirjas, morfoloogias, süntaksis,
emotsionaalsed kõneaktid jne. Teine
teemadering oli näiteks esindatud kee-
lekorralduslike küsimustega seotud
emotsioone käsitleva töötoaga, samuti
Sirje Anniku ja Diana Maisla elavat
arutelu tekitanud ettekandega, kus
analüüsiti  emotsionaalseid hoiakuid,
mis on eesti keele suhtes eestlastest ja
venelastest eesti keele õppijatel. Oma
ülevaates me sellel osal pikemalt ei
peatu, huvilised saavad töötoas räägi-
tud teemadest kuulata Klassikaraadio
saatest „Keelekõrv”.

Kutsutud plenaarettekande pidajaid
oli kolm. Seminari juhatas sisse Ad
Foolen (Radboudi Ülikool, Holland),
kes andis üldise ülevaate emotsioonide
ja keele seoste uurimisest ja selle täht-
susest kognitiivses keeleteaduses. Uuri-

misteema on oluline, sest emotsioonide
väljendamine on keele üks funktsioone
ning teisalt peegeldab keel emotsioonide
kontseptualiseerimist. Emotsioonide väl-
jendamise funktsiooniga on keeles otse-
selt motiveeritud terve rida prosoodilisi,
morfoloogilisi, leksikaalseid ja süntakti-
lisi vahendeid. Emotsioonide kontsep-
tualiseerimise uurimise seisukohast tõi
Ad Foolen olulise uurimisteemana välja
emotsioonidele viitamise vahendite va-
riatiivsuse ja küsimuse, mil määral see
peegeldab erinevusi emotsioonide kont-
septualiseerimises ja võib-olla ka koge-
mises. Kahtluse alla seadis ta arusaama
emotsioonide abstraktsusest, millega
seletatakse emotsioonidest rääkimise
puhul kujundliku keele osatähtsust:
pigem kasutatakse kujundlikku keelt
vajadusest rääkida emotsioonidest eksp-
ressiivselt. 

Teise kutsutud ettekande pidas Jor-
dan Zlatev (Lundi Ülikool), kes uurib
koos oma kolleegidega neid emotsiooni-
metafoore, mis sisaldavad liikumisverbi
(nt langesin masendusse). Nad on kõr-
vutanud inglise, rootsi, bulgaaria ja tai
keele emotsioonimetafoore ja otsinud
vastuseid muuhulgas küsimusele, kas
ja millised emotsioonimetafooride moo-
dustamise viisid on universaalsed ja
millised on keele- ja kultuurispetsiifili-
sed. Indoeuroopa keelte emotsioonime-
tafoorid on omavahel sarnased, ger-
maani keelte inglise ja rootsi emotsiooni-
metafooridel on omavahel suuremaid
kattuvusi kui slaavi keelte rühma kuu-
luva bulgaaria keele omadega. Tai keel
jäi selle uurimise järgi eraldiseisvaks. 
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Kolmas plenaarettekanne oli Aivars
Glaznieksilt (Euroopa Akadeemia, Bol-
zano) idioomide ilmumisest laste emot-
sioonisõnavarasse. Laste emotsioonisõ-
navara tekib koos emotsioonikompe-
tentsuse tekkega, s.t kohe, kui laps
suudab oma ja teiste tundeid eristada
ning neile nime anda. Ettekandes kirjel-
datud uurimuse käigus taheti täpse-
malt teada, millal ilmuvad laste sõnava-
rasse emotsioonidega seotud idioomid
(nt hing rinnus kinni). Tulemused näi-
tasid, et eelkooliealistel ei ole idioome
emotsioonisõnavaras üldse esindatud.
Seitsmeaastased saavad idioomidest
küll hästi aru, kuid ei kasuta neid
aktiivselt oma kõnes. Kolmas rühm
lapsi, kuhu kuulusid üheksa-aastased,
saavad emotsioonidega seotud sõna-
ühenditest aru ja kasutavad neid
aktiivselt.

Esimese seminaripäeva üldises sekt-
sioonis peetud Heli Tissari (Helsingi
Ülikool) ettekande taustaks oli Gilles
Fauconnier’ ja Mark Turneri mentaalse-
te ruumide ja kontseptuaalsete sulandi-
te teooria. Seda, kuidas emotsioonid
inimeste keelekompetentsis selginevad,
illustreeris ta huvitavalt „Muumitrol-
list” võetud näitelausetega. Teises ette-
kandes otsis Ene Vainik tõendeid selle
kohta, kui palju kasutavad eestlased
emotsioonidest rääkides liikumissõnu
(nt meeleheitele ajama).

Seminari esimese päeva teisel poolel
oli peateemaks emotsioonid ja leksikon.
Huvitava ettekande pidasid Shu-pei
Hsiao ja Lily I-wen Su (Taiwan), millest
selgus, et kuigi emotsiooni KADEDUS
puhul kasutatakse mandariini keele
sõna xianmu ja inglise sõna envy tõlke-
vastetena, sisaldub mõlema tähenduses
palju kultuurispetsiifilisi erinevusi.

Sellega seoses tasub mainida ka
Marilena Thanassoula (Kölni Ülikool)
ettekannet, milles demonstreeriti, et
mõningate bantu keelte kuulmist väl-
jendavate tajuverbide puhul on ebata-
valised polüseemiamallid ja neist tekki-

nud emotsiooni- ning mõtlemisverbide
kujunemine seletatavad ühiskondlik-
kultuurilise ja religioosse taustaga.

Äramärkimist väärib kindlasti ka
eesti psühholoogide ettekanne. Kairi
Kreegipuu ja Gerly Kukk (TÜ) rääkisid
sellest, milline roll on emotsioonidel
inimese lühiajalises mälus. Katsed näi-
tasid, et emotsioonid lühiajalist mälu ei
mõjuta ja et verbaalne kodeerimine on
kognitiivses protsessis võrreldes visuaal-
sega eelistatum.

Teise seminaripäeva kavast võiks esi-
le tõsta Maria Theodoropoulou (Thes-
saloniki Ülikool) ettekande, kus oli jut-
tu kreeka keele rõõmu ja õnne väljenda-
vatest metafooridest ning metonüümi-
dest. Põhiteemaks aga olid sellel päeval
emotsioonide ja grammatika seosed.
Kolm ettekannet käsitles emotsiooni-
sõnade süntaksit, neist tähelepanu-
väärseimana tutvustas Müncheni Üli-
kooli doktorant Tiia Palosaar laiahaar-
delist väitekirja projekti, mille eesmär-
giks on koostada soome ja eesti emot-
sioonisõnade (nii nimisõnade, verbide
kui ka adjektiivide) „konstruktikon”
ehk täielik ülevaade konstruktsiooni-
dest, milles need sõnad esinevad, ning
nende semantilisest ja morfoloogilisest
motiveeritusest. 

Mitu ettekannet puudutas emotsioo-
nide väljendamisega seotud grammati-
lisi vahendeid diakroonilisest aspektist.
Ettekandes, mis käsitles hirmu väljen-
davate sõnade grammatikaliseerumist
intensiivistavateks laienditeks (nagu
hirmus, hirmsasti), jõudis Angeliki
Athanasiadou (Thessaloniki Ülikool)
järeldusele, et nende sõnade algne
tähendus mitte ei kao grammatikali-
seerumise käigus, vaid subjektiveerub
(Langackeri mõistes): tegeliku või spet-
siifilise hirmu asemel hakkavad need
väljendama potentsiaalset või geneeri-
list hirmu. Junichi Toyota (Lundi Üli-
kool, Belgradi Ülikool) pidas ettekande
taju- ja emotsionaalseid seisundeid väl-
jendava inglise predikatiivse passiivi

147

RINGVAADE 2-11_Layout 1  31.01.11  15:25  Page 147



Euroopa keelte päevale lähimal reedel,
24. septembril 2010, peeti traditsiooni-
line Emakeele Seltsi üliõpilaskonve-
rents, seekord Tartu Ülikoolis. Esine-
jadki olid enamjaolt samast kohast. 

Nele Salveste (TÜ) kirjeldas väldete
akustiliste tunnuste tajumist. Kolme
liiki katsetest selgus, et põhitoon ja
kestussuhe pole väldete akustiliste tun-
nustena võrdsed, vaid kestussuhe osu-
tus välteotsustustes määravamaks.
Imitatsioonikatsest ei ilmnenud, et
põhitoon toimiks nõnda kategoriaalse-
na, kui kirjanduses on väidetud. Selle
tulemuse võis põhjustada stiimulite ise-
loom ning lauserõhutu positsioon.

Helen Türk (TÜ) tutvustas Kihnu
murraku rõhulise ja rõhuta silbi lühi-
keste vokaalide kvaliteeti. Spontaanse
kõne salvestuste esmavältelistes CVCV-
sõnades olevate vokaalide formantide
mõõtmine näitas, et järgsilbi vokaalid ei
ole märkimisväärselt redutseerunud,
sest Kihnu murrakus on säilinud
vokaalharmoonia.

Liis Raasik (TÜ) vaatles eesti keele
lühikeste vokaalidevaheliste klusiilide
b, d, g laadi ja seda mõjutavaid tegu-
reid. Tartu Ülikooli spontaanse kõne
foneetilise korpuse nelja keelejuhi kõne
analüüsist selgus, et vokaalidevaheli-
sed klusiilid muutuvad spontaankõnes
tugevalt heliliseks. Laadi mõjutab lühi-
ke kestus ning klusiili artikulaatori lii-
kuvus ja osalus vokaalide hääldamisel.
Sellest tulenevalt on suurima variatiiv-

susega g, mida vokaalne järelkontekst
kõige rohkem mõjutas.

Annika Valdmets (TÜ) iseloomustas
oma ettekandes eesti keele modaalpar-
tiklite tegelikult, praktiliselt ja põhi-
mõtteliselt grammatiseerumist TÜ ees-
ti kirjakeele korpuse ning tasakaalus
korpuse ilu- ja ajakirjandustekstide
põhjal.

Ann Metslang (TÜ) rääkis, milliseid
vorme keelekasutajad akvaarium-tüüpi
sõnade normingukohaste rööpvormide
valikul eelistavad ja miks. Vormivali-
kut aitavad selgitada näiteks stiilitaot-
lused, isiklikud eelistused, loomulik
morfoloogia, mugavam hääldus, sõna
tekstisagedus ja traditsioon. 

Kerli Prass (TLÜ) vaatles, kuidas
kasutatakse saama- ja hakkama-tule-
vikku tänapäeva eesti kirjakeeles. Aja-
lehekeele analüüsist ilmnes, et saama-
tulevikku kasutatakse 95 protsendil
juhtudest verbiga olema, ülejäänud
verbide valik piirdus 14 tegusõnaga.
Hakkama-tarindi puhul kombineerus
abiverb aga lausa 743 verbiga, millest
sagedaimad olid maksma, arutama,
kehtima, tegema, saama, juhtima, tege-
lema, sõitma, pakkuma ja olema.

Miina Norvik (TÜ) kõneles salatsi-
liivi tuleviku väljendamiseks kasutata-
vatest (abi)verbidest liid ’leeda’ (koopu-
latulevik), tulla ’tulla’, saad ’saada’ ja
ürg ’hakata’ ning arutles, kuivõrd gram-
matiseerunuks neid võib pidada. Esine-
ja näitas, et tuleviku väljendamisel
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partitsiibi arengust, seletades selle
(suhteliselt hilist) teket sellega, et kee-
les puudusid sisemaailma nähtustele
viitamiseks vahendid. Márta Peredy
(Ungari Keele Instituut) käsitles unga-
ri keele kaht emotsionaalset hoiakut
väljendavat konstruktsiooni ning näi-
tas, et need on keelemuutuse kõrval-

saadused, mis on omandanud ekspres-
siivse jõu tänu oma arhailisele struk-
tuurile.

Rohkem infot saab seminari ja ette-
kannete kohta aadressilt http://www.
eki.ee/~ene/seminar. 

H E I L I  O R AV,  H E E T E  S A H K A I
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kombineeruvad aspektuaalsed, modaal-
sed ja ajalised tähendusnüansid.

Raul Sirel (TÜ) andis ülevaate keele-
tehnoloogilistest ressurssidest, mille
abil on püütud tuvastada loomuliku
keele tekstidest nimega objekte ning
neid koha- ja isikunimedeks liigitada.
Lähemalt oli juttu pärisnimede katego-
riseerimise meetodist, mis erinevalt
tuntumatest statistilistest meetoditest
ei analüüsi nimesid mõne sõna, vaid ter-
ve teksti kontekstis. Samuti pole tarvis
eelnevalt koostatud leksikoni. Esialgse-
te tulemuste järgi liigitatakse mahuka-
mas tekstis korrektselt üle 90 % tekstis
esinevatest nimedest.

Laivi Laanemets (TÜ) kõneles trüki-
reklaamides sageli kasutatavatest ad-
jektiividest hea, uus, soodne, suur, eri-
nev, kvaliteetne, lihtne, sobiv, looduslik,
piiratud ja soe. Võrdlus 20 aasta tagus-
te eesti ning 50 aasta taguste inglise
reklaamidega näitas, et vaid uus ja hea
on universaalsed omadussõnad, mis
esinevad reklaamides ajast ja kultuu-
rist sõltumata. 

Maria Loginova (TÜ) vaatles, kuidas
mõjutab emakeel keelevigadesse suhtu-
mist. Ta tutvustas juhtumeid, kus eesti
ja vene emakeelega märgendajad olid
TÜ õppijakeele korpuses vealiike erine-
valt määranud. Emakeelekõneleja suh-
tus keelevigadesse leebemalt ning läh-
tus pigem lause üldisest arusaadavu-
sest. Eesti keelt teise keelena kõneleja
lähtus aga eelkõige keelelisest korrekt-
susest. 

Jane Suvi (TÜ) analüüsis, mil mää-
ral vastavad põhikooli eesti keele ja
kirjanduse lõpueksami tööd keeletestide
koostamise põhimõtetele. Üheksa aasta
lõpueksamitööde analüüs näitas, et
need järgivad paljuski usaldusväärse
testi soovitusi, kuid sisaldavad ka puu-
dujääke. Analüüsist koorus välja mitu
soovitust. Muu hulgas võiks lugemis-
ülesannetes edaspidi olla tekstist otse-

se info leidmise küsimuste asemel roh-
kem järeldust, hinnangut ja oma arva-
must nõudvaid küsimusi.

Anna Maria Ülviste (TÜ) andis üle-
vaate katse tulemustest, millega kont-
rolliti, kuidas mõistavad mõõduka vai-
mupuudega noored ütluse pragmaati-
list tähendust. Selleks paluti toime-
tulekuõppe 7.–9. klassi õpilastel valida
lühiteksti põhjal pilt, mis kirjeldab
sama situatsiooni. Sageli ilmnes õpilas-
te suutmatus lülituda ühest situatsioo-
nist teise ning kalduvus teadvustada
ainult üksikuid tunnuseid, mis aktivi-
seerisid vale kujutluse. Otseste repliiki-
de tähendust mõistsid noored märksa
paremini kui kaudsete oma. 

Kirsi Laanesoo (TÜ) vaatles ümber-
pööratud polaarsusega küsimusi, s.o
teatavat tüüpi retoorilisi küsimusi, mis
on jaatuse-eituse poolest sõnastatule
vastupidised (nt Kas me ei ela demok-
raatlikus vabariigis või?, mis väljendab
väidet Me elame demokraatlikus vaba-
riigis). Selliseid küsimusi kasutab
kõneleja arvamuse väljendamiseks, en-
da õigustamiseks ja samal ajal kaas-
vestleja tõekspidamiste vaidlustami-
seks. 

Marilis Ehvert (TÜ) iseloomustas
MSN-vestluste konditsionaalivorme
tahaks (seotud ainsuse 1. isikuga, väl-
jendas soove), peaks (väljendas 1. isiku-
ga seotult soove ja ettepanekuid, 2. ja
3. isikuga seotult modaalsust), võiks
(väljendas 1. isikuga seotult soovi või
ettepanekut, 2. isikuga seotult soovi-
tust ja 3. isikuga seotult kaudset soovi)
ja saaks (väljendas alati võimalikkust,
olles kõige rohkem seotud üldisikuliste
konditsionaalivormidega). 

Pärast ettekandeid vaatasime koos
filmi „Liivi rannal” (1966, stsenaristid 
Eduard Vääri ja Ants Vist).

A N N I K A K I L G I
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14. ja 15. oktoobril meenutati Tartus
kunagist tartlast, Tartu Ülikooli au-
doktorit Bernard Kangrot, kelle sünnist
möödus 18. septembril 100 aastat.
14. oktoobril avati Eesti Kirjandusmuu-
seumis Maarja Hollo koostatud kirjani-
ku juubelile pühendatud näitus ja näi-
dati Vallo Kepi filmi „Mälestus sinistes
hetkedes”. 

Kangro varasem elu ja looming oli
oluliselt seotud Tartuga ja Tartu Üli-
kooliga, kuid pool sajandit tema elust
möödus maapaos Rootsis. Seal sai
temast eesti kirjasõna järjepidevuse
tähtsamaid hoidjaid ja arendajaid.
Seda rolli täitis ta kuni oma surmani
1994. aastal.

Kangro alustas Arbujate rühmitusse
kuulunud luuletajana, hiljem on ta
tegutsenud kõigis kirjanduse valdkon-
dades: olnud silmapaistev prosaist,
teedrajav kirjandusteadlane, kultuuri-
loo kütkestav jäädvustaja oma mäles-
tustes ja esseedes. Luuletajana oli
Kangro Uku Masingule lähedane arbu-
ja, proosakirjanikuna eelkõige sõjaeelse
akadeemilise Tartu legendiks kirjutaja,
kirjandusteadlasena teedrajav, memua-
ristina ja esseistina mõjukas kultuuri-
loo jäädvustaja, tegus kirjastaja ja toi-
metaja, hoolikas bibliograaf. 1980. aas-
tate lõpul sai Kangrost Eesti Kirjanike
Liidu esimene auliige. 1990. aastal
valiti ta Tartu Ülikooli audoktoriks.

15. oktoobril kõnelesid Tartu Ülikoo-
li Ajaloomuuseumis Bernard Kangro
loomingust ja mitmekülgsest tegevu-
sest kirjanikud ja kirjandusteadlased.
Konverentsile saatis tervituse presi-
dent Toomas Hendrik Ilves, kes meenu-
tas oma kohtumist Bernard Kangroga
25 aastat tagasi Lundis. President
kirjutas: 

„Kangro kuulus sellesse Eesti harit-
laste põlvkonda, kes said kasvada ning

õppida vabas Eestis, kuid pidid elama
vaikiva ajastu tingimusis ning nägema
võõra võimu totalitaarset laiutamist
kodumaal. Nad hindasid vaimset vaba-
dust ja julgesid oma terase ja täpselt
sõnastet loominguga seista vastu suruti-
sele ning ükskõiksusele. 

Nii julges Kangro ka raskel ajal loo-
ta ja uskuda. Seda nii Eesti Kirjanike
Kooperatiivi juhtides kui „Tulimulda”
välja andes. Kuigi tema oma õpetaja
Gustav Suits muretses: „...jõudu õhulos-
side ehitamiseks tulimulla pinnale.”
Bernard Kangrol oli olemas see jõud, et
ehitada tulimullale päris losse.

Sellega hoidis Kangro kodumaast
eemal olulist vastupanu. Ta mõistis, et
ilma keele ja kultuurita võib kadumine
tulla kiirelt, ning aitas vaimliselt koon-
duda ja hoida mälestust vabast Eestist.
Seda mõlemal pool tinarasket piiri.”

Eesti Kirjanduse Seltsi ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt tervitas
konverentsi Toomas Liivamägi.

Janika Kronberg kõneles Kangrost
XX sajandi kontekstis. Kirjanik elas
peaaegu kõigi selle pöörase sajandi
murranguliste sündmuste ajal. Ta sün-
dis 1910, tema lapsepõlves oli Euroopas
suur sõda, peatselt järgnes revolutsioon
ja Eesti Vabariigi sünd. Kangro sirgus
täiskasvanuks, sai hariduse ja magistri-
kraadi vabas Eestis, ilmusid tema esi-
mesed raamatud. Järgnes mitu okupat-
siooni ja eksiil. Paguluses kujunes
Kangrost üks viljakamaid ja mitme-
külgsemaid kultuuriisiksusi meie kir-
jandusloos: luuletaja, romaanikirjanik,
novellist, esseist, kirjandusteadlane,
memuarist, kirjastaja, kirjandusajakir-
ja toimetaja. Ainsa arbujana nägi ta
ära Eesti Vabariigi taassünni. 

Rebekka Lotmani ettekanne oli
pühendatud Bernard Kangro soneti-
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poeetikale. Esineja rõhutas, et sonett
oli Kangro jaoks oluline vorm tema loo-
metee algusest alates. Tema esikkogu
kandis pealkirja „Sonetid” (1935) ja
sonetti mõtestas Kangro kogu oma elu.
Rebekka Lotman liigitas Kangro sone-
tid nelja erinevasse perioodi. Hilisemas
diskussioonis selgus, et Kultuurilooli-
ses Arhiivis on olemas ka poeedi elu-
õhtul kirjutatud seni avaldamata „Ok-
toobrisonetid”. Nii et sonett oli Kangro-
le tõepoolest oluline žanr (vt ka R. Lot-
mani artiklit siinsamas ajakirjanumb-
ris,   lk 81–95).

Mart Velsker käsitles vanale Võru-
maale ja surematule Tartule pühenda-
tud luuletusi kogudest „Tulease” (1949)
ja „Veebruar” (1951). Nii lapsepõlvemaa
Võrumaa kui ka ülikoolilinn Tartu on
kirjaniku elus olulisel ja täiesti erilisel
kohal. 

Maarja Hollo kõneles Lundi piiskopi
Andreas Sunepoja elu käsitlevast ro-
maanist „Kuus päeva”, vaadeldes seda
päevikromaani ja pihtimusena. „Kuue
päeva” kommentaariks ja parafraasiks
on „Seitsmes päev”, milles harrastus-
ajaloolane Linus Asser uurib 1972. aas-
tal Andreas Sunepoja elu.

Lauri Sommer vaatles Kangrot
Võrumaaga seotud kirjanikuna, samuti
tema kujunemisaega. Tulevane kirjanik
sündis vanas agraarses Eestis. Tema
lapsepõlves lauldi külas veel rahvalau-
le, sõja läbi teinud noormehed laulsid
Vabadussõja laule. Elu lõpus jõudis ta
aga ära näha ka raju rootsi roki. Ülikoo-
li ajal käis Kangro Võrumaal murret
kogumas ja need kogumisretked olid
talle olulised oma kodumaa laiemaks
tundmaõppimiseks. Kirjandusliku loo-
mingu keeleks valis ta siiski eesti kee-
le, kuid tema teoste keeles on erilist
lõunaeestilist pehmust, autor kasutab
rohkesti võrukeelseid sõnu ja väljen-
deid. Võrukesena oli temas ühinenud
murdesse sündinud inimese keeletun-
netus ja ülikoolis õppinud inimese tead-
mine. Kolmekümnendatel aastatel oli

vana ürgne Eesti veel säilinud, Kangro
on ise öelnud, et oma murdekogumis-
retkedel avastas ta eesti rahva.1

Ott Kurs kõneles Kangro mitteilu-
kirjanduslikust loomingust, tema osa-
lusel koostatud ja toimetatud maad ja
rahvast käsitlevatest rohke pildimater-
jaliga varustatud teostest „Meie maa”
(4 köidet, pühendatud Eesti eri piirkon-
dadele, ilmus 1955–1957), „Eesti talu”
(1959), „Eesti Rootsis” (1976) ja „Kooli-
linn Valga” (1984). Kangro on lisaks
koostamis- ja toimetamistööle ka palju-
de neis kogumikes ilmunud käsitluste
autor. Olgu lisatud, et „Eesti Rootsis” on
ilmunud ka rootsikeelsena (1976). Mil-
legipärast jäi esineja käsitlusest välja
Bernard Kangro koostatud esinduslik
„Universitas Tartuensis” (1970), mis
käsitleb Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli
ja üliõpilaskonda sõnas ja pildis. 

Tiina Kirsi ettekande pealkiri oli
„Maapagu ja hingemaa”. Ta vaatles sel-
les peamiselt Tartu-sarja teise triloogia
raamatuid „Kivisild” ja „Must raamat”
mõistete Erinnerung ja Gedächtnis
kaudu. Kirss rõhutas, et Kangro proosa-
loomingut ei saa mõista see, kes ei tea,
mis on pagulus. Kirjanik kaotas oma
kodulinna ega naasnud sinna kunagi.
Tartu romaanidele on omane kummali-
ne ehedus, autori maagiline võime
manada esile möödanikku – pisidetaili-
deni välja.

Arne Merilai arutles Kangro uuri-
misperspektiivide üle ja jäi siin vaoshoi-
tult pessimistlikuks. Praegu on Kangro
uurimine pigem suikuvas olekus ja
ärkamine oleks võimalik ehk fragmen-
diti, uurides näiteks tema poeetikat või
jutustamistehnilisi mudeleid, mida on
mõnevõrra ka tehtud. 

Urmas Bereczki õppis 1980. aastatel
Rootsis keraamikat ja viibis kaks
semestrit Lundis. Ta külastas sel ajal
igal nädalal Bernard Kangrot ja lindis-
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1 Ettekanne on avaldatud Sirbis: L. S o m-
m e r, Lõuna-Eesti märgid Bernard Kangro
loomingus. – Sirp 5. XI 2010. 
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27.–29. oktoobril 2010 toimus Võru-
maal Ala-Rõuges rahvusvaheline kon-
verents „Ruum, koht ja kohanimed”.
Konverentsi korraldasid Võru Insti-
tuut, Tartu Ülikooli keeleteaduse, filo-
soofia ja semiootika doktorikool ja Ees-
ti Keele Instituut. Välja kuulutatud
peateema oli ruumisuhtesõnad koha-
nimedes. Maa-alaliselt jäädi peamiselt
läänemeresoome keelte piirkonda, ai-
nult üks ettekanne oli Marimaa asula-
nimedest. 

Ettekannete rea avas Ritva Liisa
Pitkänen (Helsingi Ülikool). Tema ette-
kanne tutvustas harilikumaid võimalu-
si, kuidas Soome kohanimistus juba
olemasolevaid kohanimesid on ruumi-
suhtesõnadega täiendatud. Kõige levi-
numad on kõrgussuhtesõnad: Ala-, Ali-,
Alinen, Alimmainen ja Ylä-, Yli-, Yli-
nen, Ylimmäinen. Jagunevate talude
nimede ruumisuhtesõnadega täienda-
mise moe kõrgaeg jäi XVIII sajandisse
ja XIX sajandi algupoolde. Nimetamise
tüüp ise on oluliselt vanem, üksikuid
näiteid võib leida juba keskajast. Maa-
katastri nimede põhjal võib jälgida,
kuidas arenes jagunenud talude nime-
tamine Lõuna-Pohjanmaa jõeorgudes
alates XVIII sajandist. Peamiselt isiku-
nimedest saadud nimedega algtalusid
jagati esmalt krunte pikuti poolitades ja

vastavalt jõe voolusuunale sai nimetada
üht talu allpool ja teist ülalpool paikne-
mise järgi. Ali- ja Yli-nimedega talud
olid juba tekkinud, kui hakati pikki
krunte ristipidi poolitama, mille järgi
jõerannast kaugemale tekkivad uued
talud said sageli nime täiendiks Latva-.
Asustuse tihenedes hakati täiendeid
lisama konkreetsete maastikuobjektide
ja olemasolevate loodusnimede alusel.

Evar Saar (Võru Instituut) rääkis
oma ettekandes Lõuna-Eesti kohanime-
de ruumisuhtesõnadest, tuues esile vas-
tanduse Ala- ja Mäe- ning algse maasti-
kusõna mägi genitiivi ruumisuhte-
sõnaks grammatiseerumise just maasti-
ku ruumisuhete väljendamise kaudu.
Siin on tegemist areaalse keelenähtuse-
ga, mis läänemeresoome keelte alal esi-
neb ainult Eestis, kuid mille sobiv
paralleel on olemas läti keeles ja koha-
nimedes. Ettekandes oli juttu ka teistest
sõnadest, mis 1) on ehk arenemas
ruumisuhtesõnaks, nagu perä ja kolk,
2) võivad täistähenduslike maastiku-
sõnadena väljendada kohanimedes pel-
galt perifeerset ruumisuhet, nagu laan,
mõts ja kund, 3) on tähenduselt hämar-
dunutena tajutavad üksnes ruumisuhet
väljendava nimeelemendina, nagu viira. 

Aleksandr Pustjakov (TÜ) rääkis
sellest, kuidas väljendatakse ruumi-
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tas tema juttu. Kangrot on paljud mee-
nutanud kui kütkestavat ja head rääki-
jat. Ka president Toomas Hendrik Ilves
kirjutas oma tervituses sellest, mida
Kangro nende kohtumisel rääkis oma
seltsivennast Helmut Tarandist, kellelt
Annus Rävala pseudonüümi all oli Ees-
ti Kirjanike Kooperatiivi kirjastusel
ilmunud „Vorkuta värsse”, mis kiiresti
läbi müüdi ja millest tuli teha kordus-
trükk. 

Oleks kultuurilooliselt igati tänu-
väärne tegu, kui need noore ja vana

mehe kõnelused jõuaksid mingi raama-
tuvormis üllitiseni: kas siis lihtsalt otse
lintidelt maha kirjutatuna ja mõne-
võrra kommenteerituna või Urmas
Bereczki mälestusteosena. Kus oleks
nii Kangro teksti kui ka Bereczki mee-
nutusi sellest ajast ja Bernard Kang-
rost. 

M A L L  J Õ G I

kohanimekonveRents ala-Rõuges

RINGVAADE 2-11_Layout 1  31.01.11  15:25  Page 152



suhteid Marimaa asustusnimedes. Ka
mari keeltes on kõige levinum ruumi-
suhe kohanimedes ülemine–alumine.
Asustusnimedes käib ülemise ja alumi-
se asendi järgi nimetamine ikka voolu-
vete süsteemiga kooskõlas. Vähem kasu-
tatakse ruumisuhet lähedane–kauge,
veel vähem eesmine–tagumine. 

Ann Veismanni (TÜ) teemaks olid
ruumisuhted maastikul ja ruumisuhte-
sõnavara allikad. Ruumi-, maastiku- ja
kehaosasõnavara on kõige tuntum
grammatiseerumise allikas. Eri keeltes
on olemas korduval kogemusel põhine-
vad mõttemallid, kuidas ruumi tajutak-
se ja kuidas saab keelelist väljendust
ühest tajuliigist teise üle kanda. Lei-
dub keeli, kus tähendused ’ees’ ja ’taga’
pole üldse tähtsad ja vastavalt ei saa
kujuneda ka vasaku ega parema mõis-
tet. Vastukaaluks on sellised keeled
arendanud väga tõhusa ilmakaari väl-
jendava sõnavara.

Sulev Iva (TÜ) võrdles võru keele
ruumisuhtesõnu ala(q) ja alla. Vanas
lõunaeesti keeles oli neil selge tähendus-
erinevus: ala(q) ’millegi alla’, alla ’suu-
nalt allapoole, madalamale’. Häälikuli-
selt võrreldavate soome sõnade alas ja
alle tänapäevatähendus on pigem vas-
tupidine. Eesti murretes, niipalju kui
sõnadel ala ja alla on võimalik vahet
teha, leidub mitmesuguseid tähendus-
arenguid.

Svetlana Kovaljova (Venemaa Tea-
duste Akadeemia Karjala teaduskes-
kus) rääkis karjala keele sõnatuletuse
nendest kollektiiv- ja muudest sufiksi-
test, mis algupäraselt on olnud käibel
peamiselt maastikusõnade tuletami-
seks, nagu -kko ~ -kkö, -sto ~ -stö, -oveh,
-veh. Vanade sufiksite kasutusala on
tunduvalt laienenud karjala kirjakeelte
uute sõnade tuletamisel, nt pertti ’tuba’
> pertistö ’korter’.

Aleksandra Rodionova (VTA Karjala
teaduskeskus) andis ülevaate karja-
la keele ruumisuhtesõnadest. Inimese
kehaosanimetustest kujunenud ruumi-

suhete väljendamise võimalusi on karja-
la      keeles küllalt palju. Mõni neist on
tuttav soome, mõni aga ka eesti keele
paralleelide kaudu, nt korvah ~ korvas
’kõrvale’. Mõningad grammatiseerumi-
sed võivad tunduda sugulaskeelte kõ-
nelejatele iseäralikud, nt vatšaa südä-
mes kibistui ’kõhu sees valutab’. Karja-
la kohanimedele on samuti iseloomuli-
kud postpositsiooni rollis ruumisuhte-
sõnad: Aunukseh/päi/peldo, Suon/ta-
gam/pellot, Majakan/al/mägi. 

Denis Kuzmin (VTA Karjala teadus-
keskus, Helsingi Ülikool) tõi välja, et
ruumisuhtesõnu esineb neljal protsendil
Karjalast üleskirjutatud kohanimedest
ja et see mall on tuntud kogu karjala-
keelsel alal. Aunusekarjala lääneosas
ja piiriäärsel alal Soome Karjalas on
tuntud ka syväin-malli, mida kasuta-
takse sügaval metsas olevate maasti-
kuobjektide nimetamisel. Eesti keeles
on küll võimalik öelda südamaa, aga
mitte *südamets. Karjalakeelne syväin
tähendab ’sisemine, sees, sees olev’ jms.
Põhja ja ida suunas selle malli kasuta-
mine väheneb, kuigi üksikuid näiteid
leidub. Need nimed võivad olla sinna
levinud koos inimeste rändega. Sama
nimemalli esineb aga ka Hämes ja on
teisigi kohanimetüüpe, mis on ühised
Lõuna-Karjalale ja Hämele.

Irma Mullonen (VTA Karjala teadus-
keskus) pidas kaks ettekannet. Esime-
ses tutvustas ta ’suurt’ ja ’väikest’
tähendavaid sõnu, mis esinevad vepsa
ja Vepsamaad ümbritseva venekeelse
territooriumi kohanimedes. Neist osa
tähendus on ka vepsa keeles hämardu-
nud ja nad on säilinud üksnes adverbi-
dena, nt tüved vähä-, jalo- ja enä-.
Kohanimesõnavaras on toimunud se-
mantilisi nihkeid, nimetamise vastand-
sõnad on kujunenud teistsuguseks kui
keele apellatiivsel tasandil, näiteks
üldsõnavaras paha – hyvä, aga koha-
nimedes paha – suŕ. Vene keelde oma-
korda häälikumuutustega üle võetud
kohanimeelemente saab usutavalt sele-
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tada üksnes nimetatud kohtade geo-
graafilist iseloomu ja sama paiga nime-
koosluse kõiki nimesid võrreldes. Kui
kõrvuti objektidel (nt neem, järv, jõgi
ja asula) on nimeks mitmesugused
samast alguspunktist lähtuda võinud
mugandumise ja tõlkimise tulemused,
on see suhteliselt kõige kindlam tõen-
dus, et tegu on algupärase eristava
nimeelemendiga.

Oma teises ettekandes puudutas
Irma Mullonen vepsa kohanimede ’äär-
mist’ tähendavaid sõnu. Sellekohane
apellatiivne sõnavara pole kohanime-
des eriti produktiivne. Küll on vanades
kohanimedes, eriti järvede nimedes,
kasutusel kaks huvipakkuvat tüve
lapt- ja pel´-. Laptjärv-tüüpi kohanime-
dega võib seostada ka Karjala-poolseid
lappi-nimesid. Tänapäevaseid kohani-
meuurimise meetodeid kasutades süve-
neb arusaam, et paljusid läänemere-
soome lappi-nimesid ei pea tingimata
vaatlema kui laplaste etnonüümil põhi-
nevaid. Nimeelement pel Í, mis vepsa
üldsõnavaras tähendab vaid ukse- või
aknapiita (vrd lõunaeesti peeled ’kan-
gaspuud’), on kohanimedes üsna tavali-
ne ja sellest on tekkinud ka häälikuline
variatsioon pauš- (nt Paušjärv). Mõle-
mat varianti leidub ka piirkonna vene
kohanimistus. Esineja kõneles ka asula
osa nimest Янишполе, mida vanemad
soome nimeuurijad on pidanud nime
*Jänispelto osaliseks tõlkeks, kuid sel-
le tõepärasem vepsa algvorm oleks hoo-
pis *Äänispooli, Äänisjärve-poolne osa
maakitsusel paiknevast asulast.

Janne Saarikivi (Helsingi Ülikool)
esitas oma ettekandes küsimuse, kuidas
tunda ära keelt vahetanud läänemere-
soomlaste kohanimesid, mille on genee-
tiliselt püsima jäänud rahvas ise ajapik-
ku vene keelde tõlkinud. Ta osutas, et
analüüsil ei saa lähtuda üksnes koha-
nimeloendist. Vaatlust tuleb alustada
sellest, milliseid kohti piirkonnas üldse
leidub ning millised kohad on omas elu-
keskkonnas nimeandjatele olulised ol-

nud. Kohanimede tekkimise aluseks on
etnolingvistiline maailmapilt, mis võib
jääda muutumatuks ka siis, kui rah-
vastik keelt vahetab. Üksikute nimede
tasandile jõudes on oluline jälgida
kompleksselt nii nimede semantikat
kui ka struktuuri. Kui Põhja-Venemaa
venekeelne kohanimi on semantiliselt
ekvivalentne sama regiooni mõnes lää-
nemeresoome keeles hariliku nimega ja
selle struktuur on vene keele seisuko-
hast ebaharilik, võib suure tõenäosuse-
ga oletada, et nimi on tõlgitud. Sageli
esineb ka nimede osalist tõlkimist, osa-
list häälikuasenduste tulemusel läbi-
paistmatuks muutumist. Klassifitseeri-
des võib leida kümmekond tüüpvarian-
ti, mis näitavad, kuidas algupäraselt
läänemeresoome keeles loodud koha-
nimed võisid vene keeles muutuda. 

Karl Pajusalu (TÜ) ja Eberhard
Winkler (Göttingeni Ülikool) tegid ette-
kande salatsiliivi vähestest talletatud,
kuid see-eest väga huvitavatest koha-
nimedest. Esile toodi viimaste Liivimaa
liivlaste läti kohanimedest erinevaid
eestlastega ühiseid nimesid, läti nimede
mugandusi ja läti nimedega semantili-
selt identseid, vastastikku tõlgitavaid
nimesid. Tendents oli selline, et suure-
mate kohtade vanad nimed olid lääne-
meresoomelised (nt jõenimi Weina ~
Vēn), väiksemate kohtade nimed aga
lätipärased. Mõistatuslik on salatsiliivi
nimetuse sārlis kasutamine nii saarlas-
te kui ka mandrieestlaste kohta. On
teada, et Salatsi liivlaste ja Kuramaa
liivlaste kontaktid ei olnud eriliselt
tihedamad kui läbikäimine ümbrus-
konna elanikega. Seega ei saa seda
nimetust pidada kuralastelt laenatuks,
pigem võib etnonüümi alusena näha
lähima eestikeelse kihelkonna Saarde
nime.

Marje Joalaid (Tallinna Ülikool) rää-
kis nendest eesti kohanimedest, millel
on paralleele teiste läänemeresoome
keelte aladel, aga mis sageli pole etümo-
logiseeritavad ka nende keelte abiga.
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See näitab, et nii mõnigi laia levikuga
nimetüüp võib olla pärit läänemeresoo-
me sõnavara vanematest kihistustest.
Tähele tuleb panna ka võimalust, et
kohanimes on talletunud vana isiku-
nimi, mis ei kuulu enam ühegi lääne-
meresoome keele fikseeritud isikunime-
vara hulka, kuid mille struktuur ja
isegi kõla viitab kõige tõenäolisemalt
just isikunimele.

Peeter Päll (Eesti Keele Instituut,
TÜ) vaatles isiku- ja kohanimede
põimumisi Eesti kohanimedes. Ajalooli-
si kihistusi on põhiliselt kolm: 1) muist-
setest isikunimedest lähtuvad küla-
nimed, millest omakorda on tekki-
nud aadlike perekonnanimed (Maydell,
Wrangel jt); 2) kristlikest eesnimedest
lähtuvad talunimed (mille puhul kuna-
gist eesnime sageli enam ei aimatagi) ja
omakorda talunimedest XIX sajandi
esimesel poolel saadud perekonna-
nimed; 3) XX sajandil perekonnanime-
dest ja muudest isikunimedest tekki-
nud asundustalude nimed ning täna-
päeva maakatastri nimed. Ettekandes
peatuti Rapla kihelkonna Laeste küla
huvipakkuvatel talunimedel Suure-
vürsti, Väikevürsti, Kuberneri, Krahvi,
Paruni jt, mis mõisniku antud nimede-
na pole sündinud siiski tühjale kohale:
assotsiatiivse nimetamise aluseks on
põline talunimi Kuninga. Tänapäeva-
ses maakatastris on Kuninga talu jaga-
misel saadud talunimi Kuninganna,
nii et keelelisi tähendusi kombineeriv
nimetuletus läheb üha edasi.

Enn Ernits (Eesti Maaülikool) andis
ülevaate Nõo kihelkonna asustusnime-
dest, mida ta Eesti kohanimeraamatu
projekti raames on uurima hakanud.
Ta esitas 29 küla ja 385 talu nime
sünkroonilise rühmituse nende struk-
tuuri ja nimelõppude järgi. Juba ammu
teada olevatest või põgusa uurimise
käigus avanenud etümoloogiatest tor-
kas silma, et Tartu-lähedases kihelkon-
nas võib mõnigi suure koha nimi päri-
neda saksa isikunimest, nt Vissi <

Fisch, Meeri < Meyer (Meyershof). Huvi-
pakkuv oli ka fakt, et külanimi Aiamaa
pärineb vanemast kujust Ayameggi.
Lisaks Püha-nimedele, mida Soome
kohanimistus tuntakse ammu kui piiri-
kohtade nimesid, võivad ka Eesti ahi- ~
ahja-nimed olla seotud põliste piirikoh-
tadega.

Mariko Faster (Võru instituut) ette-
kande teemaks olid vanad maastiku-
sõnad kohanimedes Valga, Taheva,
Saru, Hargla ja Uhtjärv. Ta pidas seni
pakutuist parimaks Valga nime seletu-
seks selle ammust ühendamist tuletise
valgma andnud tüvega valka-, mis
omakorda peaks olema slaavi laen (vn
wolok). Samalt, teekonna ja paatide
ülevedamisega seotud semantiliselt
väljalt võiks pärineda ka teine vana
kohanimi Taheva (vrd sm taival : taipa-
leen). Saru ja Hargla võiksid olla saa-
dud ühe ja sama, ’jõeharu’ tähendava
sõnatüve erinevast keelelisest kihistu-
sest, mille algne š on muutunud (vasta-
valt *š > s ja *š > h). Nimi Saru on täna-
päevani säilinud vaid seetõttu, et sama
nime kandis varem Mustjõgi. Külanimi
on saadud palju sajandeid püsinud,
kuid tänaseks siiski vahetunud jõeni-
mest. Nimes Uhtjärv peaks sisalduma
vana uurali sõna *ukti, mis tähendab
kitsast läbipääsu, kohanimedes harili-
kult ühest vesikonnast teise.

Arvis Kiristaja (Tallinna Arte güm-
naasium) tutvustas Setumaa koha-
nimede diakroonilise uurimise allikaid.
Selgus, et Pihkva kubermangu allikate
seis pole sugugi halvem kui Liivimaal.
Külade esmamainimisi leidub suhteli-
selt varasest ajast, XVI sajandi esime-
sest poolest. Esimene detailne, kõikide
külade asendit esitav kaardistus päri-
neb 1780. aastatest. Vene allikate
nimekirjutus on küllalt konservatiivne,
enamasti ilmub küla allikatesse sama-
kujulise nimega, mille all on ta vene-
keelses ametlikus pruugis tuntud hilis-
ajani. Setu külanimed näivad olevat
vene keeles tekkinud nimede mugandu-
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• 4. jaanuaril Kirjandusmuuseumis
toimunud folkloristide teisipäevasemi-
naril tutvustas Nikolai Kuznetsov ühte
osa äsja ilmunud venekeelsest raama-
tust „Sürjalased ja Sürjamaa XIX
sajandi kirjasõnas”. Ülemöödunud sa-
jandil perioodikas ja eraldi väljaannete-
na ilmunud erinevate tekstide kogus
kirjeldatakse tollast Komimaad ja selle
elanikke. Esineja refereeris seda osa,
kus XIX sajandi haritlased ja kirjame-
hed on püüdnud kujutada komi rahva
etnilisi iseärasusi, häid ja halbu omadu-
si, hoiakuid, käitumismalle jmt.

• 12. jaanuaril korraldas Fenno-
Ugria Asutus Tallinnas Vanalinna
muusikamajas udmurdi õhtu. Udmurti-
dest ja Udmurdimaast kõneles Eesti
Keele Instituudi peakeelekorraldaja,
udmurdi keele valdaja Peeter Päll.
Vaadati dokumentaalfilmi „Kaameraga
Udmurtias”, mida kommenteeris Eesti
Rahva Muuseumi teadur, udmurditar
Svetlana Karm.

• 14. jaanuaril peeti Tallinna Reaal-

koolis Toomas Liivi mälestuskonverent-
si. Avasõnad lausus direktor Gunnar
Polma, kes meenutas lisaks Toomas
Liivile ka teisi kirjameestest reaali-
kaid. Esimene sõnavõtja ja üks korral-
dajaid Karl-Martin Sinijärv, kes on ka
ise Reaalkooli lõpetanud, kõneles Reaa-
list ja luulest. Järgmised esinejad olid
Toomas Haug („Toomas Liiv ja tema
aeg”), Jürgen Rooste („Toomas Liiv ja
00ndad”), Jaanus Vaiksoo („Õpetaja
Toomas Liiv”), Märt Väljataga („Mis on
luule? Luule piirid ja „Fragment””),
Maarja Vaino („Toomas Liiv ja Tamm-
saare”), Ivar Sild („Luuletaja Liivi var-
jus”), Aarne Ruben („Nõiad ja nõidus
Liivi luules”), Mihkel Kaevats („Luule-
tajana Toomas Liivist”), Mari Peegel
(„Kriitikaga kriitikast”) ja Jaak Urmet
(„50ndate kirjandusest”). Konverentsi
lõpus kanti ette luulekava „Luigele, kes
tappis tanki”.

• 18. jaanuari folkloristide teisipäe-
vaseminaril Kirjandusmuuseumis kõ-
neles Andres Kuperjanov taevast ja
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sed, kuid vahel võib tuua ka vastupidi-
seid näiteid: algselt lõunaeestiline
kohanimi on mugandatud venepära-
seks. Harva on venekeelne kohanimi
aja jooksul lühenemiste tulemusel
muutunud, nt se Sadora, vn Zadorxe,
varasemates allikates Zadworxe ’mõisa-
tagune’.

Jaak Laineste (Avatud Maakaardi
Selts) tutvustas ülemaailmse kaardis-
tusprojekti OpenStreetMap võimalusi.
Ta kutsus Eesti kohanimedega tegele-
jaid, sealhulgas võrukesi, wiki-stiilis
kaardistusprojektis kaasa lööma ja
andmekogu Võrumaa kohanimedega
täitma. Võrumaa rahvapäraste koha-
nimede esindatus on internetis siiski
juba ligemale viis aastat päris hea
(http://www.wi.ee/index.php/ajaloolise-

vorumaa-kohanimede-andmebaas). Kon-
verentsil tekkis mõte koostada lääne-
meresoome murdeatlase eeskujul lää-
nemeresoome keeltest ja substraadist
pärinevate kohanimede atlas. Eeltööd
selleks on põhiliselt Petroskois tehtud
juba aastakümneid. Soome kohanimede
uuritus on sellise ettevõtmise jaoks
samuti piisav. Loodetavasti soodustab
käimasolev kohanimeraamatuprojekt
ka eesti kohanimede edasist uurimist. 

Ala-Rõuge konverents näitas, et ono-
mastika võib olla ülimalt huvitav ja eri-
nevaid teadusharusid liitev isegi kül-
lalt kitsalt sõnastatud teema korral.

E VA R  S A A R
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Ilse Lehiste sündis 1922. aastal Tallin-
nas kõrgema sõjaväelase perekonnas.
Ta lõpetas Saksa okupatsiooni ajal Len-
deri gümnaasiumi, õppis seejärel ühe
aasta klaverit Tallinna Konservatooriu-
mis ning 1942. aastal immatrikuleeriti
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna
üliõpilaseks. 1944. aastal põgenes ta
Saksamaale, kus jätkas õpinguid algul
Leipzigi ning hiljem Hamburgi Ülikoo-
lis. 1948. aastal kaitses Ilse Lehiste
Hamburgi Ülikooli juures filoloogiadok-
tori kraadi. Tema väitekirja teemaks oli
mitmekülgsete huvidega William Morri-
se looming, eriti selle loomingu seosed
Põhjamaade vanema kirjandusega.

1949. aastal avanes Ilse Lehistel või-
malus minna Saksamaalt Ameerika
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folkloorist ehk astroloorist, peatudes
pikemalt meteoriitidel ja nendega seo-
tud narratiividel.

• 20. jaanuaril toimus Tallinnas
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
seminar „Kultuurigeograafia võimalusi
eesti kirjanduse uurimisel”. Seminari
juhatas Õnne Kepp. Püüti leida vastust
küsimustele, kuidas lugeda eesti kir-
janduse maastikku ning milline on ees-
ti kirjanduse maastike tähendus. 

• 25. jaanuaril peeti Kirjandusmuu-
seumis folkloristide teisipäevaseminari.
Seekordne teema oli kollektsioneerimi-
ne. Katre Kikase refereeris Paul van
der Grijpi raamatut „Passion and Profit.
Towards an Anthropology of Collecting”

(2007). Autor pöörab tähelepanu nii
nn elitaarsetele kogumisvaldkondadele
(kunst, antiik jms) kui ka kollektsio-
neerimise rahvalikumatele vormidele
(margid, postkaardid jm masstoodetud
esemed), nii erakogujatele ja nende
kogumisprintsiipidele kui ka avalikele
kogudele.

• 26. jaanuaril toimus Tartus Õpeta-
tud Eesti Seltsi aastakoosolek, kus tegi
ettekande seltsi esimees Heiki Valk. Ta
kõneles Setomaa tsässonatest rahva-
uskumustes ja kommetes. Pärimuses
kajastuvad tsässonad pühade paikade-
na, kus kiriklikud ja rahvapärased, ris-
tiusueelse algupäraga usukombed või-
sid seguneda ja ühte põimuda.  

IN MEMORIAM  

ilse lehiste

31. i 1922 – 25. Xii 2010
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Ühendriikidesse. 1959. aastal kaitses
ta Michigani ülikooli juures lingvistika
alal teise doktoriväitekirja. I. Lehiste
sulest on ilmunud kakskümnend raa-
matut, üle kahesaja artikli ning umbes
sada retsensiooni. Ta valiti Essexi,
Lundi, Ohio osariigi (OSU) ja Tartu
Ülikooli audoktoriks ning Ameerika
Kunstide ja Teaduste Akadeemia, mit-
me USA kutseühingu ning Soome Tea-
duste Akadeemia liikmeks. Ta tegutses
Ameerika Keeleteaduse Ühingu presi-
dendina ning pidas külalisprofessorina
loenguid maailma paljudes ülikoolides.
1963. aastast oli ta põhitöökohaks
OSU, kus ta algul töötas slaavi keelte ja
kirjanduste osakonnas. 1965. aastal
valiti I. Lehiste OSU lingvistikaprofes-
soriks, kust ta emeriteerus 1987. aastal,
vahepeal tegutses ta ka lingvistika osa-
konna juhatajana ning ülikooli tenüüri-
komitee liikmena.

Ilse Lehiste peamiseks tegevusvald-
konnaks teaduses oli akustiline foneeti-
ka. Ühes 1980. aastate lõpul ajakirjale
Horisont antud intervjuus määratles ta
end kõnefüüsikuna. See iseloomustus
on tabav, sest foneetika on oma uuri-
misobjekti — kõne — kaudu seotud
humanitaarteadustega, uurimismeeto-
di kaudu aga loodusteadustega. Ilse
Lehiste foneetikutegevuse algus langeb
kokku spektrograafi laialdase kasutuse-
levõtuga, mis andis uurijale võimaluse
saada helisignaali kolmemõõtmeline
kirjeldus (parameetriteks aeg, võnke-
sagedus ja helienergia). Spektrograafi-
line analüüs on teinud võimalikuks
foneetiliste nähtuste objektiivse kirjel-
damise nii segmentaalsel kui ka supra-
segmentaalsel tasemel. Selles valdkon-
nas on Ilse Lehiste töid peetud klassika-
listeks juba palju aastaid. Tema tööde
seast tuleks esimeses järjekorras esile
tõsta monograafiat „Suprasegmentaa-
lid” („Suprasegmentals”, 1970). Kõne
suprasegmentaalseteks ehk prosoodilis-
teks nähtusteks nimetatakse kõnesig-
naali mittehäälikulisi tunnuseid, s.t

tunnuseid, mis on seotud heli põhitooni,
kestuse ja intensiivsusega. Võib väita,
et I. Lehistel õnnestus oma raamatuga
teataval määral ennetada järgmise kol-
mekümne aasta foneetika arengut kogu
maailmas ja sellele arengule ka oma-
poolset mõju avaldada.

Ilse Lehiste tegevus on olnud Eesti ja
läänemaailma keele- ja kirjandusuurija-
te vaheliseks sillaks. Eeskätt tänu
tema soovitusele toimus 1987. aastal
Tallinnas 11. rahvusvaheline foneetika-
kongress. 1989. aastal avaldas kirjastus
Maarjamaa Kanadas Ilse Lehiste luule-
kogu „Noorest peast kirjutatud laulud”.
Ta on kirjutanud arvukalt Eestis ilmu-
nud kirjandusteoste tutvustusi USA-s
ilmuvale kvartalikirjale World Litera-
ture Today, samuti tõlkinud inglise
keelde eesti kirjandust. 

2001. aastal ilmus I. Lehiste sulest
koos allakirjutanuga raamat „The Tem-
poral Structure of Estonian Runic
Songs” („Eesti vanema rahvalaulu tem-
poraalne struktuur”). Selles vaadeldak-
se peamiselt akustilise foneetika meeto-
ditega regilaulu kui lauldud keele pro-
soodilisi iseärasusi, võrrelduna tavali-
se, kõneldud keelega. Eesti regilaulu-
traditsiooni üks tunnuseid on teksti ja
viisi suhteliselt vaba kombineeritavus,
mis tähendab, et üht viisi saab laulda
mitme tekstiga (ja üht teksti mitme
viisiga). Niisugust kombineeritavust
võimaldab värsimõõt, mida tavapära-
selt kirjeldatakse neljajalalise trohheu-
sena. Püüdsime selles raamatus selgita-
da, millised akustilised muutused toi-
muvad keeles, kui ta „surutakse” regi-
värsilise rahvalaulu kitsamatesse raa-
midesse ja teataval määral allutatakse
värsimõõdust ja muusikast johtuvatele
piirangutele.

80. eluaasta künnisel algatas Ilse
Lehiste koos eesti keele ajaloo ja murre-
te professori Karl Pajusaluga Tartu
Ülikoolis väikeste soome-ugri keelte
prosoodia uurimise projekti. Praegu-
seks on selle projekti raames ilmunud
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kolm ingliskeelset raamatut (neist kaks
Helsingis ja üks Tallinnas) ning neljas
peagi valmimas. Raamatud on pühen-
datud vastavalt ersa, liivi, niidumari ja
mokša keele uurimisele. Nimetatud
keeltes leidub nähtusi, mis võiksid huvi
pakkuda märksa laiemalt, mitte ainult
fennougristika seisukohast. Näiteks
ersa rõhk kujutab enesest üsna huvita-
vat nähtust, millel vähemasti esmapil-
gul ei näi olevat konkreetset lingvistilist
funktsiooni: sõnarõhu asukoha valib
kõneleja omatahtsi. Juba ilmunud kol-
me prosoodiaraamatu puhul on tege-
mist keskmise suurusega rahvusvaheli-
se projektiga, millesse on haaratud nii
ida kui ka lääne taustaga uurijaid.

2001. aastal autasustati Ilse Lehistet
Valgetähe III klassi teenetemärgiga.
2008. aastal valis Eesti Teaduste Aka-
deemia ta oma välisliikmeks ning 2009.
aastal pälvis ta Wiedemanni keeleau-
hinna.

Ilse Lehiste iseloomujoonte seast tor-
kasid kõrvaltvaatajale kohe silma tuge-
va loogilise mõtlemise ja hea huumori-
meele olemasolu. Tihti kombineerusid
need teineteisega. Külastasin ta kodu-
linna Columbust mitu korda, ning kui
koju sõitma hakkasin, viis Ilse mind
tavaliselt oma autoga lennujaama, sest
ühiskondliku transpordiga on USA-s

asjad teadagi kehvasti. Korra eksisime
äärelinna tänavate rägastikus ära ning
tiirutasime ligi kümme minutit ilma
nähtava tulemuseta ringi, kui Ilse järs-
ku märkas taevas maanduma asunud
lennukit. „Nüüd ma tean,” hüüatas ta,
„tuleb sõita selle lennuki järel!” Nii me
kohale jõudsime.

Ilse matused 2010. aasta viimastel
päevadel Columbuses olid ootamatult
lõbusad. Pastor, kes teenistuse läbi viis,
pikkis oma esinemist naljadega à la
„kui Ilse on nüüd istuma sattunud
Jumala vasakule käele, siis tõenäoliselt
hakkaks ta kohe talle eesti keele hääl-
damist õpetama”, nii et kuulajate seast
kostvad naerupahvakud olid kohati
ameerikalikult valjud. Peiedel sattusin
teiste seas rääkima OSU keeleteaduse
osakonna mõne praeguse õppejõuga.
Pärast seda kui Ilse endised kolleegid
olid mu identsuse enesele teadvusta-
nud, kvalifitseerisid nad mind pikema-
ta ja üksmeelselt Ilse muusikateadla-
seks, sest seda määratlust olevat ta
jutuajamistes minule viidates kõige
sagedamini kasutanud. Ehk võiksin
siis sama signatuuriga sellegi ülevaate
lõpetada.

J A A N  R O S S  
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