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ERKKI LUUK

Semantilised tasandid ja nende definitsioonid

Loomuliku keele tähendusel on mitu tasandit. Räägitakse sõnade, fraasi-
de, lausete, tekstide jne tähendusest. Artikli aluseks on küsimus, mitme
tasandi abil keeleline tähendus minimaalselt, kuid ammendavalt kirjel-

datav on. Töö üks järeldusi on, et keelelise tähenduse olemasolu eeldab mit-
tekeelelist tähendust. Mõistagi kerkib siis küsimus, mis keelelisele tähendu-
sele aluseks olevat mittekeelelist tähendust iseloomustab. Ka sellele küsimu-
sele püüab töö jõudumööda vastata.

Tähenduse võib jagada tasanditeks nii sünkroonilisest kui ka diakrooni-
lisest aspektist. Artikli eesmärgiks on semantiliste tasandite defineerimine ja
kirjeldamine sünkroonilisest aspektist. Erilise tähelepanu all on seejuures
võimalikest madalaim, semantiliste primitiivide tasand. Sünkroonilisest
aspektist võib lingvistilise tähenduse puhul eristada vähemalt kuut eri tasan-
dit. Madalamast, s.t elementaarsemast alustades on need: 1. seemi, 2. mor-
feemi, 3. sõna, 4. fraasi, 5. lause, 6. diskursuse tähenduse tasand. Lisaks nei-
le on teoreetiliselt võimalik eristada veel seitsmendat, 0-tasandit, millele vas-
tavad semantilised primitiivid.

Seem on defineeritud tähenduse vähima k e e l e l i s e (s.t keelest sõltu-
va) üksusena, mingi semantilise tunnuse olemasoluna keeleväljendil.1 Seem
on tähenduse vähim keeleline komponent, sellest ka mitme uurija (nt Fraw-
ley 1992) kasutatav komponentanalüüsi mõiste. Näide: sõna kõrge tähendu-
ses võib sisalduda seem või semantiline komponent ’vertikaalsus’ (kuid mitte
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* Tänan oma juhendajat Haldur Õimu soovituste ja nõuannete eest.
1 Binaarses süsteemis defineerib seemi ka tunnuse puudumine. Näide: olgu keele aja-

süsteemis binaarne vastandus minevik/olevik. Sellisel juhul defineerib mineviku tunnuse
puudumine oleviku ja vastupidi. Binaarse süsteemi implikatsioon näiteks morfoloogiale on
seega järgmine: piisab, kui märgitud on ainult üks vastanduse osapool. Seemide kohta vt
nt Greenberg 1966: 58.

Võib tekkida kiusatus defineerida seem (ka) eel- või mittefonoloogilise semantilise
üksusena, millel (fonoloogilise kirjeldustasandi) vorm puudub. Kuigi enamikul seemidest
fonoloogiline vorm tõesti puudub, ei ole see siiski kõigi puhul nii. Nt sõna naine tähendus
koosneb mh seemist ’emane’ (või ’naissugu’). On väga raske (kuigi küll võib-olla õige) öel-
da, et seemil ’emane’ ~ ’naissugu’ sõnas naine fonoloogiline vorm puudub, sest see seem
annab nii suure osa selle sõna tähendusest. Ilmselt on ka sõnu (nt värv, muutus, aeg, suund
jne), mille tähendus ainult ühest seemist koosnebki. Sellistel seemidel on fonoloogiline
vorm juba a priori.

Mõni strukturalist ja/või semiootik (vt nt Greimas, Courtes 1993) võib muidugi nurise-
da, et seemilised kategooriad eelnevad loogiliselt seemidele, mis neid kategooriaid „täida-
vad”, kuid praeguse töö seisukohalt pole seemi ja seemilise kategooria eristus oluline. Lõp-
pude lõpuks võib ju ka öelda, et semantilise signifikatsiooni eristused eelnevad loogiliselt
seemilistele kategooriatele, mille nad moodustavad, kuid kumbki eristus ei ole selle  artik-
li seisukohalt oluline (signifikatsiooni kohta vt Taylor 1999: 22.)
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’horisontaalsus’), ’ülal’ (kuid mitte ’all’) jne. Küsimus, millised seemid tõlgen-
daja konkreetselt välja valib, ei ole lihtsate killast. See sõltub ka väljendi kon-
tekstist. Teoreetiliselt peaks seemide inventar olema võimalikult väike, komp-
lementaarne ja universaalne. Seeme peab olema nii vähe kui võimalik, kuid
nii palju kui vajalik, et analüüsida võimalikult suurt hulka mõisteid võima-
likult ammendavalt ja täpselt. Mõistete komponentanalüüs on seega keeruli-
ne ja see keerukus on omakorda üks põhjusi, miks loomuliku keele tähendus
ei näi meile lõplikult fikseeritav ega järelikult ka formaliseeritav [teine,
märksa proosalisem põhjus on „lõputu” keerukusega mõistete võimalikkus
loomulikus keeles (vt nt Luuk 2006a), sellised mõisted ei allu juba a priori
komponentanalüüsile]. Oma näite juurde tagasi pöördudes: oluline on siin see,
et ’vertikaalsus’ ja ’ülal’ on tuletatavad sõna kõrge tähendusest, mitte vormist.

Kui seem on tähenduse vähim keeleline ühik, siis semantiline primitiiv
on tähenduse vähim ühik üleüldse.2 Mõistagi on sellega eeldatud keelevälise
tähenduse olemasolu ja selle kaitseks on üksikasjalik argumentatsioon esita-
tud punktis 3. Seal jõutakse järeldusele, et kogu võimalik tähendus, nii kee-
leline kui ka mittekeeleline, on taandatav semantilistele/kujutluslikele primi-
tiividele. Muuhulgas on nende kaudu antud kogu valdkond, kus seemid aval-
duda saavad. Samal ajal ei kata seemid kogu primitiividega antud ulatust,
sest osa sellest on kättesaadav ainult mittekeelelisele tähendusele. Keeleline
tähendus eeldab kujutluslikke primitiive, kuid kujutluslikud primitiivid kee-
lelist tähendust ei eelda.

Mõistet primitiiv olen kasutanud Ronald W. Langackerist (1987: 5), mit-
te Anna Wierzbickast (1996: 110–111) ja Cliff Goddard’ist (1994: 20–21) läh-
tuvas tähenduses. Wierzbicka ja Goddard’i primitiivid on semantilised ja lek-
sikaalsed, Langackeri omad kontseptuaalsed. Wierzbicka ja Goddard’i primi-
tiivide ning semantiliste/kujutluslike primitiivide erinevus on tohutu. Wierz-
bicka ja Goddard’i primitiivid on „kõigi keelte ühine leksikaalne ja gramma-
tiline tuum” (Wierzbicka 1996: 111), kujutluslikud primitiivid on aga nii fun-
damentaalsed, et ei eelda isegi keele (ega ammugi mitte selle ühise leksikaal-
se ja grammatilise tuuma) olemasolu.

Morfeem on postuleeritud vähima m o r f o l o o g i l i s e tähendusliku kee-
leüksusena. Morfeem on vähim tähenduslik keeleüksus, millel on alati vorm
[seemidel on (mor)fonoloogiline vorm erandjuhtudel, vt märkust 1]. Et mor-
feemil on juba definitsiooni järgi vorm, võib ta (kuigi ei pruugi) astuda afik-
saalsetesse seostesse. Eesti keeles on morfeemid näiteks tüvi, liide ja tunnus.

Sõna on olnud traditsiooniliselt raske defineerida (Broschart 1997; Green-
berg 1963). Ka „Eesti keele grammatikas” jäetakse sõna sisuliselt defineeri-
mata (vt EKG I: 11). „Sõna on keele süsteemi üksus” ei ole definitsioonina pii-
savalt täpne, leksikaalne sõna ja grammatiline sõna defineeritakse omakor-
da vastavalt leksikaalse ja grammatilise tähenduse kaudu, mis aga on jäetud
defineerimata. Samal ajal defineeritakse grammatilise tähenduse kaudu
sõnavorm: ”sõna eri kujusid, millel on ühine leksikaalne tähendus, kuid eri-
nev grammatiline tähendus, nimetatakse sõnavormideks” (vt EKG I: 11).
Sõnavormi mõiste eeldab, et sõna mõiste on juba defineeritud, aga et see nii
pole, siis ei ole sõnavormi mõistega suurt midagi peale hakata. Kõige lähema-
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2 R. W. Langackeri (1987: 5) eeskujul võiks mõiste semantiline primitiiv asemel kasu-
tada ka mõistet kontseptuaalse primitiiv, kuid selle termini miinuseks on, et ei eristata
kujutluslikke ja semantilisi primitiive (vt punkti 3.1).
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le jõuab sõna defineerimisele lause ”leksika üksusena on sõna mingi leksikaal-
se tähenduse (või tähenduste) kandja, võimaldades objektiivse maailma mõis-
telist peegeldamist keelesüsteemis”. Nagu juba öeldud, jäetakse leksikaalne
tähendus defineerimata. Kuid isegi eeldades, et me seda juba õigesti teame,
on definitsioon sellisel kujul liiga lõtv. Ka fraasid, laused ja lugulaulud kan-
navad leksikaalseid tähendusi, sest sisaldavad sõnu, mis neid kannavad.
Samuti võimaldab suvalise pikkusega sõnadest koosnev tekst või kõne objek-
tiivset maailma keelesüsteemis mõisteliselt peegeldada. Mõiste (nt kõrgrõhu-
ala või vastutav väljaandja) võib koosneda rohkem kui ühest sõnast (ja see,
et kõrgrõhuala kokku kirjutatakse, puudutab ortograafiat, mitte keelt). Pea-
legi pole selge, mis tähtsust on siin maailma objektiivsusel, sest sõnadega võib
peegeldada ka subjektiivset maailma.

Kõike seda silmas pidades defineerin sõna praegu järgmiselt: „Sõna on
minimaalne kõneüksus, mis on mõistetav (kuigi mitte tingimata kasutatav) väl-
jaspool konteksti.” See defineerib lihtsõna ega välista liitsõnu ega sõnalau-seid,
nagu jupiki keele kaipiallrulliniuk ’nad kaks olid ilmselt tõeliselt näljased’ (Mit-
hun 1999: 38). Et kontrollida, kas definitsioon töötab, sobivad järgmised näited:
kui homonüümia kõrvale jätta, siis isoleeritud artiklite ja kaassõnade (nt ingl
a, the, in, to jne) ja grammatiliste sõnade (nt kui, peale, juures) tähendused on
mõistetavad hoolimata sellest, et neid ei kasutata kunagi väljaspool konteksti,
samal ajal kui isoleeritud sufiksite (nt -la sõnas sigala ja -vad sõnas magavad)
tähendused on mõistetavad ainult sobivate sõnade kontekstis.

EKG väidab: „Lause on predikatiivne tarind, vastandudes fraasile kui
mittepredikatiivsele tarindile” (EKG II 1993: 8). Tuleb siiski märkida, et fraas
ei vastandu jäigalt lausele, näiteks hämardub, jooksen, sajab vihma, on külm
ja jutt jätta! võivad olla nii laused kui ka verbifraasid. Diskursus on lause ver-
baalne kontekst koos lausega.

1. Sõnad, lekseemid ja morfeemid

On tarvilik eristada sõna lekseemist. Lekseem on defineeritud kui sõnavara
põhiüksus, mis säilitatakse (pikaajalises) mälus tervikuna. Lekseemi definit-
siooni osas näib valitsevat mõningane teoreetiline segadus, sest osa autoreid
(EKK 2000; Blake 1994: 197) peavad lekseemideks ainult tüvimorfeeme3 (ja
muidugi ka juhte, kus sõna ja tüvimorfeem langevad kokku), samal ajal kui
eeltoodud definitsiooni järgi võiks lekseemideks pidada kõiki morfeeme (ees-
ti keeles seega nii tüvesid, tunnuseid kui ka liiteid) eeldusel, et need säilivad
pikaajalises mälus tervikuna, ja et lühimälus neist sõnavorme moodustatak-
se. Viimasel juhul oleks aga üks kahest terminist – kas lekseem või morfeem
– võib-olla ülearune, sest nende (analüütilise filosoofia mõistes) ekstensioon
oleks sama. Seetõttu võtan mõningate reservatsioonidega aluseks määratlu-
se, et ainult tüvemorfeemid on lekseemid.

Lekseemi ja morfeemi terminoloogilise kattuvuse probleem on lahendatav
kolmanda mõiste, g r a m m e e m i abil. EKK-st ja EKG-st see mõiste puudub,
on aga olemas Valter Tauli grammatikas: „Grammatilisi tähendusi väljendavad
üksused on grammeemid” (1973: 34). Eesti keeles on V. Tauli järgi kolme lii-
ki grammeeme: sufiksid, tüvemuutused ja nullgrammeemid. Sellega on lek-
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3 Nn leksikaalseid morfeeme.
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seemid terminoloogiliselt eristatud grammeemidest, kusjuures mõlemad on
morfeemid: morfeem saabki olla ainult kas lekseem või grammeem. Grammee-
mi loogiline vajalikkus on tuletatav nii tõlgendusest, et lekseemideks on
ainult tüvimorfeemid ja nendega isomorfsed sõnad (EKK 2000; Blake 1994:
197), leksikalisatsiooni ja grammatisatsiooni teooriast (Heine, Kuteva 2002:
4–5; Heine 1997: 105–106) kui ka Ülle Viksi märkusest, et „sõnatüvi .... kan-
nab sõna leksikaalset tähendust, semantiliste muutujate rollis esinevad mor-
foloogilised formatiivid, mis kannavad sõnavormide grammatilisi tähendusi”
(Viks 1994: 7–8).

On selge, et peale tüvimorfeemide (ja nendega isomorfsete sõnade) on ka
liidetel ja tunnustel iseseisvad tähendused, mida (analoogiliselt tüvede tähen-
dustega) ilmselt pikaajalises mälus tervikuna säilitatakse, isegi kui me neid
võib-olla eksplitsiitselt sõnastada ei oska. Liidete ja tunnuste tähenduste prob-
leem on selles, et erinevalt tüvimorfeemide tähendustest on need „kulunud”,
grammatiseerunud ja seega raskemini määratavad, kuid teoreetiliselt peaks
see siiski võimalik olema (vt Nemo 1999: 384 jj).

Tuleb rõhutada, et küsimus, mida t e g e l i k u l t pikaajalises mälus ter-
vikuna säilitatakse, on lekseemi definitsiooni seisukohalt otsustava tähtsuse-
ga. Kuni meil sellele küsimusele kindlat vastust pole (kas nt paniköör säili-
tatakse pikaajalises mälus tervikuna või panik- ja -öör eraldi analoogiliselt
mark-öör’ile, klak-öör’ile ja mont-öör’ile?), ei ole võimalik lekseemide hulka
ainult pikaajalises mälus säilitamise kriteeriumi alusel täpselt piiritleda.4
Samuti pole seda võimalik piiritleda semantilise sisu tingimuse alusel, sest
nii tüvi- kui ka liitemorfeem on vormi ja tähenduse paar, vastates ka selles
mõttes täielikult lekseemi tingimustele.5

Kõige lihtsam on seda probleemi lahendada mingi täiendava kriteeriumi
(nt tüvimorfeemi) lisamisega lekseemi definitsiooni, aga ainult sellest võib-olla
ka ei piisa. Pikaajalises mälus tervikuna säilitamise kriteeriumi järgi võiks
lekseem olla nii tüvimorfeem kui ka idioom6 (nt tõmba lesta7).

Lisaks sellele tekitab eesti keeles täiendavat segadust tüvevaheldus, lem-
ma- ja muutetüvede ebamäärane hulk, mistõttu võib ühel sõnal olla kuni neli
erinevat tüve (nimetav, omastav, osastav ja lühike sisseütlev), mis kõik on kas
näiliselt või tegelikult ebareeglipärased. Esimesel juhul tuleb eeldada, et on
mingid reeglid, mille järgi tüvevorme mõnest teisest tuletatakse, teisel juhul,
et kõiki vorme säilitatakse pikaajalises mälus.

Sageli võib tekkida küsimus, kas tegemist on lekseemi, morfeemi, mõle-
ma või mitte kummagagi. Alustame vaatlust juhtumist, kus seda küsimust ei
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4 Kui -öör’i näide näib kellelegi kahtlane, siis võiks mõelda alaleütleva tunnusele -le,
mille autonoomne (s.t tüvest sõltumatu) tähendus on ilmsem.

5 Selle kohta, et liitemorfeem on vormi ja tähenduse paar, mitte semantiliselt tühi mor-
foloogiline (või süntaktiline) marker – väide, mis on pigem ise semantiliselt tühi –, sest
semantiliselt tühjal markeril puuduks igasugune (nii süntaktiline kui ka semantiline)
funktsioon, vt Fillmore 1968: 21jj; Blake 1994: 3jj, 92jj; Langacker 1991: 234–235; Pinker,
Jackendoff 2005: 213.

6 Idioomide ja morfeemide kui leksikoni (s.t pikaajalises mälus säilitatavate) keeleele-
mentide kohta vt Jackendoff 2003: 154jj; Nemo 1999: 382jj; Pinker, Jackendoff 2005: 213;
Jackendoff, Pinker 2005: 221jj; Ullman 2001: 717.

7 EKK eristab lekseeme leksikaalsetest üksustest: viimane on laiem mõiste, mille alla
kuuluvad ka sõnade püsiühendid, nt idioomid. Ingliskeelses keeleteaduslikus diskursuses
pole ’lekseem’ reserveeritud ainult sõnade tähistamiseks, seetõttu võiks metakeelte ühtlus-
tamiseks kaaluda lekseemi ja leksikaalse üksuse samastamist ka eesti keeles.
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teki: kala on ilmselt mõlemat. Alaleütleva käände tunnus -le on nt Blake 1994
ja EKK 2000 järgi morfeem, kuid mitte lekseem (V. Tauli järgi grammeem).
Vorm kalale pole ilmselt kumbki: tegemist on eesti keele universaalse kombi-
natsioonireegli [tüvi]+[alaleütlev] saadusega. See, kas tegemist on kombinat-
sioonireegli saaduse või lekseemiga, ei pruugi alati olla enesestmõistetav.
Näiteks devoured ja ate on mõlemad sarnase tähendusega ingliskeelsete ver-
bide lihtmineviku vormid, kuid kui esimene on kombinatsioonireegli produkt,
siis teine ebaregulaarne, järelikult lekseem (Jackendoff 2003: 161). Kuid sel-
lest, et miski on kombinatsioonireegli produkt, ei järeldu veel, et ta ei võiks
liiaselt ka leksikonis sisalduda.8 Morfeemi- ja lekseemipõhiste teooriate vas-
tuolu võib olla lahendatav heterogeense teooria postuleerimisega (Jackendoff
(2003: 161).

2. Primaarne semantiline tasand

Seem on defineeritud keelelise tähenduse vähima ühikuna. Esmalt tuleb lei-
da, kas miski sellisele määratlusele kognitiivse semantika metakeeles vastab.
Kognitiivse semantika seisukohast on tähendust kõige loomulikum vaadelda
teatava geomeetrilise ja/või topoloogilise struktuuri rakendamisena. Peter
Gärdenfors (1999: 22) räägib seda struktuuri kirjeldades k o n t s e p t u a a l -
s e s t r u u m i s t, R. W. Langacker (paljuski sünonüümses tähenduses)
d o m e e n i d e s t: ”Olen kontseptuaalsete primitiivide võimaliku eksistentsi
suhtes neutraalselt meelestatud. On siiski vältimatu postuleerida mõningad
põhidomeenid, s.t kognitiivselt taandatamatud tähistusruumid või kontsep-
tuaalse potentsiaali väljad. Nende põhidomeenide seas on meie ajakogemus
ning meie võime aduda kahe- ja kolmemõõtmelist ruumilist konfiguratsiooni.
Eksisteerivad erinevate meeltega seotud põhidomeenid: värviruum (võimali-
ke värvusaistingute jada), mis on koordineeritud nägemisvälja ulatusega;
helikõrguste skaala; võimalike temperatuuriaistingute ulatus.... jne” (Lan-
gacker 1987: 5). R. W. Langacker lisab, et enamik keeleväljendeid kuulub
kontseptuaalse organisatsiooni kõrgematesse tasanditesse ja eeldab oma kir-
jeldustena mittepõhilisi domeene.

Nagu näeme, on semantilise organisatsiooni madalaim tasand tal definee-
ritud kujutumisena (ingl mapping) põhidomeenidele, nagu aeg, ruum, värv
jms. Wierzbicka ja Goddard’i semantilisi primitiive (vahel ka leksikaalseid ja
semantilisi primitiive) oleks õigem nimetada leksikaalseteks primitiivideks:
need on lihtsalt tähendused, mis on kõigis keeltes l e k s i k a l i s e e r u n u d
(Goddard 1994; Wierzbicka 1996). Semantilisteks nimetatakse neid ainult
seetõttu, et universaalne on nende lekseemide tähendus, mitte vorm. Samal
ajal ei ütle see, et niisugused tähendused nagu ’mina’, ’millal’, ’kus’ jne on
maailma keeltes universaalselt leksikaliseerunud, mitte midagi semantiliste,
s.t t ä h e n d u s e primitiivide kohta. On selge, et Wierzbicka primitiivid
MINA, SINA, KEEGI, INIMESED jne sisaldavad kõik sama semantilist kom-
ponenti (seemi) ’elusolend’. Järelikult on ’elusolend’ semantiliselt primitiivsem
(fundamentaalsem) kui MINA, SINA, KEEGI, INIMESED. Semantiliselt on
ta nende eelduseks, ükski neist ei ole aga tema eelduseks. Kui juba seemid
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8 Reeglipäraste vormide liiast leksikonis säilitamist on katseliselt tuvastatud (vt Pin-
ker, Jackendoff 2005: 228).
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on Wierzbicka ja Goddard’i „semantilistest primitiividest” fundamentaalse-
mad, siis Langackeri kontseptuaalsed primitiivid ammugi. Kontseptuaalseid
primitiive eeldab juba kontseptualisatsioon, mida esineb (erinevalt tavakee-
lest) peale inimese ka teistel arenenud närvisüsteemiga organismidel (Hau-
ser, Barner, O’Donnell 2007: 101–132; Hauser, Chomsky, Fitch 2002: 1569–
1579; Jackendoff, Pinker 2005: 221 jj; Hurford 2006: 23–32). Seega on kont-
septuaalsed primitiivid märksa fundamentaalsemad ükskõik missugustest
keelega seotud primitiividest, nende olemasolugi ei sõltu keelest. Samuti on
selge, et keeleta olend saab oma loomulikus keskkonnas hakkama, kuid ruu-
mi, liikumist jne mittekontseptualiseeriv olend on sunnitud kas elama primi-
tiivselt (nagu näiteks taim või bakter) või hukkuma. Tõsi küll, me ei saa väi-
ta, et teised loomad kontseptualiseerivad maailma samamoodi (või isegi täp-
selt samade primitiivide abil) nagu meie, aga selge on see, et kuidagi nad seda
teevad ja et mõni kontseptuaalne primitiiv (nt RUUM, LIIKUMINE jne) on
ka neile kuidagi kättesaadav.

Goddard’i ja Wierzbicka primitiivide määratluses „defineerimatud univer-
saalsed semantilised elemendid, mis on tavakeeles esitatud sõnade või mor-
feemidena” (Goddard 1994: 20), tekitab arusaamatust ka sõna defineerimatu.
Mille poolest on näiteks primitiivid ÜTLEMA, TUNDMA jne defineerimatud?
Kui ka täpsemad, teaduslikkusele pretendeerivad definitsioonid kõrvale jät-
ta, peaks juba vastavate sõnaraamatukirjete olemasolu tõestama, et neid
saab defineerida teiste keeleväljendite kaudu.

3. Semantilised tasandid ja semantilised primitiivid: diskussioon

Eeldan, et semantilisi tasandeid on kõige loomulikum vaadelda f u n k t -
s i o o n i d e n a matemaatilises mõttes, kusjuures kõrgemat järku funktsioo-
nide argumentideks on semantiliselt eelneva, madalama tasandi funktsiooni-
de väärtused (Luuk 2006b). Funktsiooni üldkuju on f(x)=y, kus f on funkt-
sioon, x funktsiooni argument ja y funktsiooni väärtus. Argument võib olla
suvaline nullist suurem täisarv. Olgu funktsiooni väärtuseks mingi sõna
tähendus. Argumentideks on sellisel juhul morfeemide tähendus, millest sõna
tähendus koostatakse, funktsiooniks morfeemide tähenduste kombineerimise
(kokkupaneku) viis. Viimane on samuti oluline. Kui näiteks kala ja -le (piir-
konnale suunatud liikumise vms) tähendused kokku pannakse, on tulemuseks
see, et kala on (kas otseses või metonüümilises tähenduses) piirkond, kuhu z
liigub, mitte see, et kala ise mingile piirkonnale z liigub. Samamoodi koostab
mingisugune kombinatoorne (järjestav ja seostav) funktsioon seeme argumen-
tideks võttes morfeemide (nt -le) tähendusi, mingi teine (või isegi sama?)
funktsioon koostab sõnade tähendusi argumentideks võttes fraaside tähendu-
si jne. Näiteks seemid on niisugus(t)e funktsiooni(de) väärtused, mille argu-
mentideks on semantilised primitiivid. Tegelikult pole selles kõiges väga pal-
ju uut. Noam Chomsky (1995) minimalistliku programmi järgi genereerib
üksainus operatsioon kogu süntaksi (operatsioon on funktsiooni tänapäevasem
nimetus). Ka R. W. Langackeri esitatud põhidomeenidele kujutumine (1987:
5) on (semantiliselt primaarne) funktsioon, mille väärtuseks on semantilised
primitiivid. Mõistet kujutus, kujutumine kasutatakse matemaatikas sageli
funktsiooni sünonüümina.
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Mis tahes seemide hulga puhul tekib küsimus nende üldistest, ühistest
eeldustest. Neid eeldusi tuleks mõista taustana, mis seeme võimaldab, ning
foonina, millelt seemid esile tõusevad. On hõlpsasti märgatav, et üks selliseid
foone on neljamõõtmeline aegruum. Et see on tehniline termin, seemid ja nen-
de eeldused on aga l o o m u l i k u (intuitiivse) mõistmise atribuudiks, on
mõistlik jagada aegruum kaheks erinevaks eelduseks: kolmemõõtmeliseks
ruumiks ja (ühemõõtmeliseks ja fikseeritud suunaga) ajaks. Langackeri teoo-
rias on mõlemad põhidomeenid. Võib nõustuda, et p õ h i d o m e e n i d  e s i n -
d a v a d  k o n t s e p t u a a l s e  h i e r a r h i a  m a d a l a i m a t  t a s a n d i t, see-
tõttu võib ehk isegi rääkida kuue asemel seitsmest semantilisest tasandist.
Samal ajal on selge, et põhidomeenide tasandi ja fonoloogilise vormi seos on
võrdlemisi nõrk. Seemide puhul see nii pole. Seemide kombinatoorika võimal-
dab näiteks käänete konstrueerumist (s.t analüütilisi ja sünteetilisi käände-
markereid) analüüsida piisava eritlusvõimega (Luuk 2006b).

Semantiliste primitiivide uurimisel on vähemalt kontseptuaalse ja kogni-
tiivse semantika raames üks eeldusi see, et kõik, mis teadvusse siseneb, saab
seda teha üksnes tähenduse vahendusel. Võib ka öelda, et teadvuse funkt-
sioon on piiratud tähenduse tingimustega. William Frawley kirjutab: „Seman-
tiline struktuur on täpselt sama mis kontseptuaalne struktuur” ja lisab täp-
sustavalt: „Semantilised kategooriad on kontseptuaalsete kategooriate alam-
hulk: see, mida me denoteerime, on selle funktsioon, mida me saame kont-
septualiseerida. Me suudame kujutleda rohkem kui väljendada, kuid kõik, mis
on väljendatav, on ka kujuteldav” (Frawley 1992: 51, 54–55).

Kujutlemise all ei peeta silmas mitte ainult visuaalset ettekujutamist
(Cooper 1995: 1576; Belardinelli, Di Matteo 2002), vaid ka muid kontseptua-
lisatsiooni liike. Siia kuuluvad ka kujutlused, mis on seotud kuulmis-, kom-
pimis-, haistmis-, maitsmis-, lihaste ja organite tajuga ning niisuguste spet-
siifiliste tajuliikidega nagu valu, temperatuuritundlikkus, sünesteesia ja eri-
nevate meeleorganitega korreleeritud kompleksne taju, s.t põhimõtteliselt
kõik, mis on kujuteldav ja kontseptualiseeritav (vrd Reisberg, Wilson, Smith
1991; Klatzky, Lederman, Matula 1991; Bensafi jt 2003; Kobayashi jt 2004;
Jeannerod 1994). Taju ja kujutlust eristab sisend, vastavalt ajuväline ja aju-
sisene (Thomas 1999; Kosslyn, Behrmann, Jeannerod 1995: 1335). See tingib
ka väljundi erinevuse, kuid väljundi struktuur – kontseptuaalne struktuur –
on neil kas sama või väga sarnane, mis tingib kujutluse jagunemise erineva-
teks tajulaadseteks modaalsusteks, nagu visuaalne, auditoorne, olfaktoorne
jne (vrd Peruzzi 2000: 176).

Teatavat segadust võib tekitada see, et sõna kontseptualisatsioon võidak-
se kasutada kahes erinevas tähenduses. Kogu kontseptualisatsioon on kuju-
teldav, kuid kontseptualisatsioon kitsamas tähenduses – loomuliku keele
vahendusel toimuv kontseptualisatsioon – ei kata kogu kujuteldavuse diapa-
sooni. Loogika on järgmine: verbaalne väljendus eeldab arusaadavust, arusaa-
davus eeldab aga kujuteldavust. See, et verbaalne väljendus eeldab arusaa-
davust, ei tähenda seda, et igaüks sellest aru peaks saama, vaid seda, et eksis-
teerib k e e g i, kes sellest aru saab – vastasel juhul ei saa rääkida verbaalsest
väljendusest. Niisamuti on ilmne, et kogu keele vahendusel toimuv kontsep-
tualisatsioon – kaasa arvatud meie kõige abstraktsemad arutluskäigud ja
mõtted – peab elementaartasandil koosnema a priori k u j u t e l d a v a s t
m a t e r j a l i s t. Vastasel juhul tuleks eeldada, et on mingisugune kõrgem
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vaim, maagiline translaator, kes keelelise tähenduse meile kuidagi üleloomu-
likult mõistetavaks teeb.9

W. Frawley (1992: 54–55) ja Ray Jackendoffi (2003) järgi vastab kontsep-
tuaalne struktuur niisiis jäigalt ja täpselt kujuteldavuse tingimusele (sõna
kontseptuaalne on siin kasutatud laiemas tähenduses). Semantiline primitiiv
p e a b olema kujuteldav, sest kuigi ta on ilmselt midagi enamat kui kujutlus-
lik primitiiv, peab semantiline primitiiv paratamatult vastama ka kujutlusli-
ku primitiivi tingimusele.

Semantiliste ja kujutluslike primitiivide võimalikke kandidaate otsides
pöördume kognitivistide kiiluvees tagasi kolmemõõtmelise ruumi ning ühe-
mõõtmelise ja fikseeritud suunaga aja juurde.10 P. Gärdenfors kirjutab (1999:
22, 23): „Kognitiivses semantikas põhinevaid tähendusi esindavad kontsep-
tuaalsed skeemid geomeetrilistel või ruumilistel konstruktsioonidel. [---] Kog-
nitiivse semantika olulisim semantiline struktuur on kujundskeem. Kujund-
skeemi iseloomustab olemuslik ruumiline struktuur. Enamik kujundskeeme
on tihedalt seotud kinesteetilise kogemusega.” Zenon W. Pylyshyni (2002) jär-
gi on aga kujutluste sisemised omadused pigem geomeetrilised kui kinestee-
tilised. Kognitiivse semantika keskne hüpotees on, et tajumuste mälus säili-
tamise viisi vorm on sama mis sõnade tähendustel (Gärdenfors 1999: 22; All-
wood 1999: 2).

On üks väga hea põhjus, miks peaks kujundskeemi iseloomustama kines-
teetilise kogemusega korreleeritud ruumiline struktuur. Et kujundskeem sub-
sisteerib neuraalsel substraadil, oleks kahtlemata ökonoomne, kui sama
struktuuri (kinesteetilise kogemusega korreleeritud ruumilist struktuuri)
saaks kasutada nägemis-, ruumi-, liikumistaju, mõtlemist, keeleväljenditest
arusaamist jne nõudvates ülesannetes.

Seda hüpoteesi toetab ka tähelepanek, et taju ja keeleline väljendus on
korreleeritud: me oleme võimelised rääkima asjadest, mida me kogeme, ning
vastupidi: asjad, mida me kogeme, eksisteerivad meie jaoks vähemalt osali-
selt seoses sellega, et me need enda jaoks tähistanud oleme. Korrelatsioon pole
absoluutne ses mõttes, et nii väljenduste kui ka kogetu osas esineb teatav vas-
tastikune puudujääk, mida kompenseerib kujutlus. See tähendab, et me pole
kogenud kõike, mida väljendame, ja kõike, mida oleme kogenud, me hiljem ei
väljenda. Kujuteldavad on aga mõlemad, nii kogetu kui ka väljendatu (Fraw-
ley 1992: 54). Seda, osaliselt R. Jackendoffilt pärinevat argumenti toetab
tähelepanek, et keel võib katta kõigist sensoorsetest kanalitest saadud infor-
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9 See on tegelikult punkt, millest R. Jackendoff (2003: 268) tähenduse määratlemist
alustab. Ta esitab kaks ilmselget aksioomi: 1) laused (ja muud üksused) on inimeste jaoks
tähenduslikud tänu millelegi nende ajus toimuvale; 2) tegemist pole maagiaga. Nendest (ja
suurest hulgast keelega seotud faktidest) tuletab ta kogu oma kontseptuaalse semantika.

10 Vrd Taylor 1999: 28: „Enamik teooriaid, mis postuleerivad keelesiseste semantiliste
omaduste ja entsüklopeedilise teadmise lahususe, esitavad semantiliste omaduste kandidaa-
tidena teatavaid semantilisi primitiive, mis on eeldatavasti kogemusest sõltumatud.
Näiteks R. Jackendoff on esitanud kontseptuaalsed moodustajad [ASI], [MINEMA],
[JÄÄMA], [LIIKUMA], [PÕHJUSTAMA] jne, mida kombineeritakse vastavate korrektselt
formuleeritud reeglite järgi. Need moodustavad kõigi võimalike kontseptide üldise arhitek-
tuuri (kusjuures kontseptide sisu täidetakse informatsiooniga, mis tuletatakse kokkupuu-
test maailmaga).” Peab siiski märkima, et Jackendoffi kontseptuaalsed moodustajad vas-
tavad ligikaudu seemidele, mitte semantilistele primitiividele. Kolmemõõtmeline ruum
ning ühemõõtmeline ja fikseeritud suunaga aeg on (enamasti) ka nende eelduseks (täpse-
malt vt 3.2).
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matsiooni, mis omakorda peaks tähendama, et keeleline ja mittekeeleline
informatsioon peaksid mingis keskses, kontseptuaalse informatsiooni osas
kattuma. R. Jackendoffi (1988: 83) tsiteerides: „Inimestel on asju, millest rää-
kida, ainult niivõrd, kui nad on need tähistanud” (vt ka Frawley 1992: 51).
Jackendoffi kontseptuaalse struktuuri hüpoteesi järgi „on ainult üks mentaal-
se representatsiooni tasand, kontseptuaalne struktuur, millel lingvistiline,
sensoorne ja motoorne informatsioon on ühilduv” (Jackendoff 2003: 60–61; vt
ka Peruzzi 2000: 176).

Kuidas on võimalik, et sõnad midagi tähendavad? Sõnadel on tähendus
ainult tänu sellele, et see, mida me näeme, kuuleme, kujutleme, mäletame jne
– s.t kõik, mis meie teadvusse piisaval määral siseneb, s.t piisava mentaalse
töötluse läbib –, midagi tähendab. Tajude, kujutluste ja mälestuste tähendus-
likkus on sõnade tähenduslikkuse eeldus: tähendust eraldi vaadeldes pole
sõnade, tajude, kujutluste või mälestuste tähendustel (mis oma detailides
enamasti erinevad) mingit põhimõttelist vahet – erinevad on ainult tähendus-
te allikad.11

3.1. Semantilised ja kujutluslikud primitiivid. Seega on kogu võimalik
tähendus, nii keeleline kui ka mittekeeleline, taandatav kujutluslikele primi-
tiividele. Et kujutluslikud primitiivid on nii üldised (AEG, RUUM, MUUTUS
jne), siis eksisteerivad ka neile vastavad semantilised (s.t keelelist väljendust
toetavad) primitiivid (vt joonist 1).

Seega võib rääkida üldiselt semantilistest/kujutluslikest primitiividest
(edaspidi S/K-primitiivid). S/K-primitiivide esindatus kontseptualisatsioonis
on ebavõrdne, näiteks RUUM on esindatud palju väljapaistvamalt kui TEMPE-
RATUUR jne. See on seotud S/K-primitiivide omavaheliste implikatsioonidega.

3.2. Semantilised/kujutluslikud primitiivid. Võib järeldada, et semantili-
se primitiivi kriteeriumiks on verbaalselt väljendatav kujutluslik primitiiv (vt
Frawley 1992: 54). Kujutluslikke nagu ka semantilisi primitiive aitavad väl-
ja selgitada ühelt poolt komponentanalüütilised taandused ning teisalt kujut-
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11 See, et me erinevatest allikatest pärit tähendusi enamasti ka nende allikate alusel
liigitada suudame, on ilmselt seletatav nii mäluga (sellega, et meil on lühimälus mingi seo-
se alusel parasjagu juurdepääs tähenduse allikale) kui ka teatava mustriga – sellega, et
erinevate allikate tähendused oma sisu, vormi või nende seose põhjal aktuaalse või (mälus)
kättesaadava kogemusega üksteisest üldiselt eristuvad.

J o o n i s 1.

verbaalselt väljendatav

kujuteldav

kujutluslik primitiiv Rsemantiline
primitiiv R
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luslikud eksperimendid. Kui selliselt leitud kujutluslik primitiiv on verbaal-
selt väljendatav, ongi meil tegu semantilise primitiiviga.

Visuaalsed S/K-primitiivid või – kognitiivse grammatika terminit kasuta-
des – põhidomeenid peaksid olema adresseeritavad a j a, r u u m i, m u u t u -
s e ja v ä r v i kategooria kaudu.12 Umbes sellise komplekti primitiive esitab
P. Gärdenfors (1999: 23). Muutust ta küll ei maini, kuid räägib kujundskeemi-
de tihedast seotusest kinesteetilise kogemusega. Viimane (üldistatult: liikumi-
ne) on omakorda komponentanalüütiliselt taandatav – taandamine on toi-
ming, mille põhjal semantilisi primitiive leitakse – ajale/ruumile ja muutuse-
le. Kujuteldav muutus on laiem mõiste kui kujuteldav liikumine: muutus (ühe
konfiguratsiooni teisega asendumine) ei eelda liikumist, aga liikumine muu-
tust eeldab. Juba aja/ruumi/muutuse/värvi nelikjaotuse tasandil saab välja
tuua kategooriatevahelisi paratamatuid sõltuvusi, teatavat komposiitsust.

1. Esimene asi, mida märkame, on järgmine: rangelt võttes v i s u a a l n e
primitiiv on selles nelikjaotuses ainult VÄRV. Tõestus: nii ruumi, aega kui ka
muutust saab inimene registreerida ka teisiti kui nägemismeele vahendusel,
värvi puhul see aga võimalik pole. Ometi, kui soovitakse kirjeldada k o g u
informatsiooni, mida inimene nägemismeele vahendusel analüüsida saab,
tuleb selle kirjeldusse lülitada ka aeg, ruum ja muutus, mis ei ole korreleeri-
tud mitte ainult nägemismeelega, vaid ka teiste meeltega, kuigi võib-olla mit-
te kõigiga neist.

2. AEG eeldab alati MUUTUST ja vastupidi (A ↔ M). Pole võimalik
kujutleda ega järelikult ka semantiliselt tarvitada AEGA ilma MUUTUSETA
ega ka mitte vastupidi. Mis tahes muutuse registreerimine eeldab alati kui
tahes lühikest ajavahemikku ja vastupidi: et registreerida kui tahes lühikest
ajavahemikku, on vaja mingit muutust (nt peavad muutuma meie mõtted, kel-
la näit vms).

3. VÄRV eeldab alati RUUMI, kuid mitte vastupidi (V → R). Kui pidada-
da värvideks ka musta ja valget (sest need seatakse loomulikult vastavusse
sama põhidomeeniga nagu kõik teisedki värvid), eeldab VÄRV alati RUUMI:
mis tahes värvi registreerimine näeb sellele alati ette kui tahes väikese ruu-
milise ulatuse (värvi puudumine on absoluutne läbipaistvus). Paneme ka
tähele, et kui inimene mis tahes ruumiosa reaalselt või kujutluslikult v i -
s u a a l s e n a registreerib, siis eeldab see alati värvi. Seevastu RUUM tava-
tähenduses (s.t üldises, mitte kitsalt visuaalses tähenduses) VÄRVI ei eelda
(on ligipääsetav ka näiteks kompimismeele vahendusel).

4. VÄRVI kujutlemine ei eelda AEGA ega vastupidi (V Ø A). VÄRVI ja
AJA, samuti VÄRVI ja MUUTUSE vahel pole mingit aprioorset seost. Tões-
tusena saab kujutleda värvi, mille tajumisega ei kaasne mingit muutust.13 Et
muutus eksperimendi eelduste järgi puudub, pole võimalik aega mõõta (sest
pole midagi, mille suhtes seda mõõta). Värv väljaspool aega on muidugi abst-
raktsioon, aga see ei puutu asjasse: kõik kontseptid on abstraktsioonid. Sel-
leks et värv väljaspool aega oleks kontsept,14 piisab ainult sellest, et ta on
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12 Sellele viitab ka neuroanatoomia (vt Hurford 2003).
13 Subjektiivselt. Objektiivselt võttes me teame, et värvi tajumine (nagu ilmselt ka taju-

mine üleüldse) eeldab muutust, kuid kujutlusliku eksperimendi puhul ei ole küsimus objek-
tiivses teadmises, vaid subjektiivses kujuteldavuses – selles, et me suudame (isegi kui tea-
me, et see on objektiivselt võimatu) endale ette kujutada värvi, mille tajumisega ei kaasne
mingit muutust.

14 Iga kujutluslik/semantiline primitiiv on kontsept, kuid mitte vastupidi.
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k u j u t e l d a v. Erinevalt värvist väljaspool ruumi ning muutuseta ajast ja
ajata muutusest on värv väljaspool aega kujuteldav.

Küsimus, kas AJA registreerimine eeldab VÄRVI, on keerulisem. Kui pii-
rata vaatlusalused juhud visuaalse tajuga, siis muidugi eeldab: visuaalse
muutuse registreerimine eeldab värvi (ja muidugi ka ruumi). Aega võib aga
mõõta mis tahes muutuse suhtes, see ei pea tingimata olema visuaalne. Nii-
siis on õige väita, et AJA registreerimine VÄRVI ei eelda.

5. VÄRVI kujutlemine ei eelda MUUTUST ega vastupidi (V Ø M). Tões-
tus on sama mis eelmises punktis.

6. RUUMI kujutlemine ei eelda MUUTUST, vastupidine on aga lahtine
(M ?→ R). Väite esimese poole tõestuseks saab kujutleda ruumi, mille taju-
misega ei kaasne mingit muutust.15 Küsimus, kas MUUTUS eeldab RUUMI,
on seevastu keerulisem kui kõik senised, sest nii MUUTUS kui ka RUUM on
koordineeritud mitme meele suhtes. Probleemi teine pool on selles, et kujut-
luslike primitiivide verbaalne väljendus, s.t semantiline primitiiv on korrelee-
ritud eelkõige RUUMIGA (vrd Peruzzi 2000; Gärdenfors 1999; Albertazzi
2000: 254 jj). Sellele vihjab juba Langackeri semantilise primitiivi PITCH ees-
tikeelne nimetus HELIKÕRGUS (vrd ingl high/low pitched ’madal/kõrge
heli’). Ka sõnad scale ’skaala’ ja range ’ulatus’, millega ta HELIKÕRGUSE ja
TEMPERATUURI semantilisi primitiive kirjeldab, implitseerivad ruumilist
esitust. Veelgi enam, muutust saab abstraheerida ruumilisse vormi (näiteks
vektorina), kuid vastupidine mõte – ruumilise vormi abstraheerimine muutus-
se – on meile väga võõras. Saab küll kõnelda fiktiivsest liikumisest, nagu
L. Talmy esitatud näite puhul (vt Croft, Wood 2000: 59), mis vähemalt eesti
tõlkes (tee keerleb läbi oru ja ronib seejärel üle kõrgete mägede) kõlab väga
metafoorselt, aga see pole iseenesest mingi vastuargument. Samal ajal pane-
me tähele, et ruumiline vorm pole selles näites abstraheeritud muutusse. Toi-
munud on hoopis vastupidine: ruumiline vorm on komponeeritud ruumilisse
vormi ja liikumisse. Mingit taandust pole toimunud, vastupidi: lihtne ruumi-
line kujutluspilt on asendatud komplekssema ja mõistagi ka kujundlikumaga.

Kõik see peaks kaudselt tõendama, et just RUUM on esimest järku
semantiline primitiiv. See tähendab, et isegi kui peaks õnnestuma täpsusta-
da MUUTUSE/AJA puhas, sünesteetiline, ruumitu kujutluslik primitiiv,
tekiks tõenäoliselt probleeme selle väljendamisega, s.t kujutlusliku primitiivi
semantiliseks transponeerimisega ilma seda RUUMIGA seostamata.

7. RUUMI kujutlemine ei eelda AEGA, vastupidine on aga lahtine
(A ?→ R). Tõestus on sama mis eelmisel.

Teeme kokkuvõtte (vt joonist 2):
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15 Sellise kujutluse võimalikkus ei välista seda, et aeg ja ruum on, nagu J. J. Gibson
(1975) on väitnud, intellektuaalsed saavutused, mitte tajukategooriad (vt Engberg-Peder-

J o o n i s 2. Visuaalne kujutlus.

RUUM AEG

VÄRV MUUTUS
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Nool tähistab implikatsiooni (paratamatut järeldumist), katkendlik nool
võimalikku implikatsiooni. Nool märgib kujutluse paratamatut kitsendust (nt
„VÄRV pole kujuteldav RUUMITA”), katkendlik nool võimalikku kitsendust
(nt „On võimalik, et AEG pole kujuteldav RUUMITA”). Analüüs algas eeldu-
sest, et semantiliste/kujutluslike primitiivide puhul saab välja tuua teatavaid
paratamatuid sõltuvusi, komposiitsust. Primitiivide nelikjaotuse RUUM/
VÄRV/AEG/MUUTUS näitel on see tõestatud. Joonisest 2 võib järeldada järg-
mist: 1. AEG ja MUUTUS on seotud ekvivalentsusseose kaudu. 2. RUUM on
nelikjaotuse fundamentaalseim primitiiv, mis on ühe (VÄRVI) ja hüpoteetili-
selt kõigi ülejäänud vaatlusaluste primitiivide eelduseks. 3. Seeläbi on kaud-
selt kinnitust leidnud üks kognitiivse/kontseptuaalse semantika intuitiivselt
usutavamaid eeldusi (isegi kui seda enamasti eksplitsiitselt ei sõnastatagi):
see, et RUUM on fundamentaalseim semantiline primitiiv (Langackeri mõis-
tes põhidomeen). Kaudselt peaks seda kinnitama ka teine, statistiliselt kont-
rollitav (ning intuitiivselt samuti usutav) hüpotees, et loomulikus keeles on
metafoorse ruumilise projektsiooniga (Luuk 2006a: 421 jj) seotud väljendite
hulk suurem kui mis tahes muu semantilise primitiiviga seotud väljendite
hulk.

Ideaalis moodustavad S/K-primitiivid minimaalse (s.t vähima elementide
arvuga) S/K-kategooriate hulga, millele kõik seemid taanduvad. Et liiasust
pole siiski täielikult võimalik välistada, võib praktikas S/K-primitiivid samas-
tada S/K-kategooriate m i i n i m u m i l ä h e d a s e hulgaga, millele kõik see-
mid taanduvad. Nõutav on, et kõigi S/K-primitiivide hulgale oleks taandatav
kõik, mis põhimõtteliselt üldse kujuteldav on (vt joonist 3).

Haptiline kujutlus on taandatav neljale primitiivile: JÕUD, R-FAKTUUR,
AEG ja RUUM. See, et haptiline kujutlus eeldab RUUMI, on enesestmõiste-
tav. JÕUD on vajalik nii haptilise kontakti loomiseks kui ka (selle vastas-
mõjuna) puutekujutluse tekitamiseks. Samuti eeldab haptiline kujutlus
R-FAKTUURI (ruumilist faktuuri), mis vastab objekti haptiliselt tajutavale
koostisele. JÕUD ja R-FAKTUUR pole kujuteldavad RUUMITA, JÕUD veel
lisaks ka AJATA (AJA, RUUMI ja MUUTUSE vahelised implikatsioonid vas-
tavad joonisele 1). R-FAKTUUR on kujuteldav AJAST sõltumatult: kuigi ruu-
milise faktuuri t a j u m i n e eeldab aega, on võimalik k u j u t l e d a faktuu-
ri, mille tajumisega ei kaasne mingit muutust (s.t mille suhtes pole võimalik
aega mõõta). Nagu juba osutatud, kirjeldavad S/K-primitiivide vahelised
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sen 1999: 144). Tema arvamuse järgi on aeg ja ruum sündmuste ja pindade tajudest abst-
raheeritud kontseptid. Tõepoolest ei ole põhjust kahelda selles, et taju tasandil on aeg ja
ruum eristamatud (Engberg-Pedersen 1999: 148). See tõestab üksnes, et ruum, mille taju-
misega ei kaasne mingit muutust, on abstraktsioon, nagu vähemalt osa kontsepte (sh nii
kujutluslikud kui ka semantilised primitiivid) paratamatult ongi.

J o o n i s 3. Haptiline kujutlus.

R-FAKTUUR RUUM JÕUD

AEG MUUTUS
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implikatsioonid nende kujuteldavuse, mitte olemasolu tingimusi. Me võime
kujutleda väga paljut, mille olemasolu on võimatu, kuid nagu implikatsioonid
joonisel 1 ja 2 tõestavad, on ka kujutlusvõimel piiranguid. Järgnevalt vaatle-
me lihaste ja organite tajuga sarnanevat kujutlust (vt joonist 4).

Lihaste ja organite kujutluse ainus erinevus haptilisest on R-FAKTUURI
puudumine. R-FAKTUUR on naha puutetundlikkuse funktsioon, mis pole
seotud lihaste ja organite taju ega kujutlusega (vt joonist 5).

Temperatuuri kujutlemine taandub kahele primitiivile: TEMPERATUURI-
LE ja RUUMILE. TEMPERATUUR pole kujuteldav RUUMITA, on aga kuju-
teldav AJATA: temperatuur, mille tajumisega ei kaasne mingit muutust, on
kujuteldav, muutus ja aeg on aga ekvivalentsusseoses (vt joonist 6).

Kujuteldav heli on taandatav kolmele kuni neljale primitiivile: H-FAK-
TUUR, H-TUGEVUS, H-KÕRGUS ja võib-olla ka RUUM. H-FAKTUUR on heli
koostis: tämber, kõlaomadused, müra jne. H-TUGEVUS on heli tugevus.
H-KÕRGUS on heli kõrgus. H-FAKTUUR ja H-TUGEVUS on ekvivalentsus-
seoses, s.t kumbagi pole võimalik kujutleda ilma teiseta. Samuti pole võima-
lik kujutleda H-KÕRGUST ilma H-FAKTUURI ega H-TUGEVUSETA, vastu-
pidine on aga – näiteks mõningate mürade puhul – võimalik (sest müras esi-
nevad kõik kõrgused segiläbi). Küsimus, kas H-FAKTUUR, H-TUGEVUS ja
H-KÕRGUS on kujuteldavad RUUMITA, on ülimalt keeruline. Küsimus on sel-
les, kas heli kontseptualiseerimine on paratamatult seotud RUUMIGA või
mitte. Isegi kui terve hulk kujuteldavaid eksperimente tõestab, et heli kujut-
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J o o n i s 4. Lihaste ja organite kujutlus.

RUUM JÕUD

AEG MUUTUS

J o o n i s 5. Temperatuurikujutlus.

RUUMTEMPERATUUR

RUUMH-FAKTUUR

H-TUGEVUS H-KÕRGUS

J o o n i s 6. Auditoorne kujutlus.
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lemine on RUUMIGA seotud,16 jääb paratamatult kahtlus, kas see oleks nii ka
kõigi teiste kujuteldavate helide ja eksperimentide puhul (mille hulk on loen-
damatu). Kuni keegi ei mõtle välja eksperimenti, mis tõestaks, et heli kujut-
lemine pole RUUMIGA seotud, jääb see küsimus paratamatult lahtiseks.
Samal ajal on paradoksaalne, et heli, mille olemasolu vahetult ajast sõltub, on
kujuteldav AJATA (kujutlege heli, mille tajumisega ei kaasne vähimatki muu-
tust). Selline järeldus on ainuvõimalik, sest aja olemasolu sõltub otseselt muu-
tusest: kui pole muutust, siis pole ka aega ja vastupidi. Isegi selliste ajavälis-
te perioodide reaalsus on täiesti loogiline: et muutus puudub, pole neid võima-
lik registreerida, s.t need võivad täiesti vabalt olemas olla, ilma et keegi nende
olemasolust kunagi midagi teada saaks (tõsi küll, paraku ei piisa selliste aja-
väliste perioodide reaalsuse loogilisusest nende olemasolu tõestamiseks). 

Nagu jooniselt 7 näha, on RUUM tõepoolest keskne S/K-primitiiv, s.t,
RUUM on potentsiaalselt kõigi teiste primitiivide kujuteldavuse eelduseks.
Nagu joonised 2–7 näitavad, on S/K-primitiivide hulk kirjeldatav g r a a f i -
n a. Graaf on mittetühi hulk T koos selle elementide (graafi tippude) järjesta-
tud või järjestamata paaride hulgaga S (Kaasik 1982: 48–49). Näiteks on
VÄRV ja RUUM joonisel 7 järjestatud paar (järjestus on määratud implikat-
siooni suunaga); JÕUD ja H-KÕRGUS on elemendid, mis paari ei moodusta.
Kõik paarid joonisel (graafil) 7 on järjestatud. Seega saab kogu kujuteldavu-
se valdkonna esitada graafina.

Me peame eristama kujuteldavust ja tegelikkust. Kontseptualisatsioon,
nagu ma väidan, on kujuteldavuse valdkond. Joonisel 7 implitseeritud kitsen-
dused on minimaalsed, sest need on kujuteldavusele rakendatavad kitsendu-
sed. Kujuteldavuse tingimus on tähelepanemine. Ja vastupidi: kõik, mis on
kujuteldav, on tähelepandav. Taju on kitsendatum kui kujutlus: tegelikkuse
kontseptualisatsioon (meeleorganite sisendil põhinev mitteautonoomne kont-
septualisatsioon) on piiratum kui kontseptualisatsioon per se.
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16 Seda ei tõesta mitte ainult kujutluslikud eksperimendid, vaid ka see, et ajus on eral-
di juhteteed auditoorse info äratundmise ning auditoorse ja ruumilise analüüsi jaoks. Nor-
maalselt on mõlemad kaasatud auditoorse info töötlusse, kuid vähemalt patoloogilistel juh-
tudel võib üks neist lakata toimimast (vt Hurford 2003).

J o o n i s 7. 

R-FAKTUUR

H-FAKTUUR RUUM

H-TUGEVUS H-KÕRGUS MUUTUS

AEG

JÕUDVÄRVTEMPERATUUR
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Tegelikkus on ainult osa kujuteldavast ja teistpidi: ainult osa tegelikku-
sest on kujuteldav. Tegelikkus on laiem mõiste kui kontseptualiseeritav tege-
likkus. Osa sellest, mis on kujuteldamatu, kuid matemaatiliselt modelleeri-
tav, kuulub samuti tegelikkusse (vt joonist 8).

Joonisel 8 on neli ristkülikut, mis vastavad neljale modaalsusele: kujutel-
davale, verbaalselt väljendatavale, reaalselt võimalikule ja kunstlikult model-
leeritavale. Joonis 8 kujutab nende modaalsuste omavahelisi suhteid. Verbaal-
selt väljendatav on kujuteldava hulga pärisalamhulk: kõik, mis on kujuteldav,
on ka verbaalselt väljendatav, kuid mitte vastupidi. Ainult murdosa sellest,
mis on kujuteldav ja verbaalselt väljendatav, on reaalselt võimalik. Esiteks
saame rääkida ja meil võib olla kujutlusi asjadest, mis on reaalselt võimatud,
nagu värvusetud rohelised ideed või see, et käsi eraldub kehast ja lae all tant-
su lööb. Teiseks kuulub reaalselt võimaliku hulka palju sellist, mida me veel
ei tea, mille jaoks võib-olla veel sõnugi pole, kuid mis võib sellegipoolest olla
kujuteldav. Kolmandaks lubavad kunstlikud keeled, näiteks matemaatika,
meil teadlikuks saada ka sellest, mis pole kujuteldav (näiteks 14-mõõtmeline
aegruum). Neljandaks on võimalik, et mingi osa tegelikkusest on kättesaadav
ainult kujutlusele (või kujutlusele ja verbaalsele väljendusele) ega ole olemas-
olevates kunstlikes keeltes (teistega me arvestada ei saagi) modelleeritav.

Joonisel 8 on kaks modelleerimise valdkonda: loomuliku modelleerimise
(kujuteldavuse, kontseptualisatsiooni) ja kunstliku modelleerimise valdkond.
Nende alla kuulub kõik, mis inimesele põhimõtteliselt üldse kättesaadav on.
Kui midagi jääbki neist valdkondadest väljapoole, ei saa me sellest midagi tea-
da, nii et sellega ei pea arvestama. See on ka põhjus, miks reaalselt võimali-
ku modaalsus täielikult nende kahe valdkonna alla kuulub. Et aga modaal-
suste piirid aja jooksul mõnevõrra muutuvad (kuigi küll mitte nii palju, et
muuta nende joonisel 8 kujutatud omavahelisi suhteid), võib miski, mis aja-
hetkel x oli kättesaadav (või kättesaamatu), mõnel teisel ajahetkel oma staa-
tust muuta. Joonis 8 on lihtsustus, ligikaudsele objektiivsusele pretendeeriv
üldistus. Modaalsused pole täpselt fikseeritavad, erinedes subjektiti oma
mahult niihästi suhteliselt (teiste modaalsuste suhtes) kui ka absoluutselt.
Kunstlikult modelleeritava ja reaalselt võimaliku modaalsused muutuvad
objektiivselt sedamööda, kuidas leiutatakse uusi meetodeid ja muutuvad
teadmised reaalsusest. Sellegipoolest annab joonis 8 hea ülevaate olulistest
eristustest, mida kontseptualisatsiooni sees ja suhtes tuleb teha. Esiteks
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J o o n i s 8. 

kujuteldav

verbaalselt
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tuleb kontseptualisatsioon eristada tavakeele vahendusel toimuvast kontsep-
tualisatsioonist (mis on kontseptualisatsiooni alamhulk), teiseks kunstlikust
modelleerimisest (mis võimaldab modelleerida ka kontseptualisatsioonile kät-
tesaamatut). Kolmandaks tuleb need valdkonnad (kontseptualisatsioon, tava-
keele vahendusel toimuv kontseptualisatsioon, kunstlik modelleerimine) eris-
tada tegelikkusest, sest kõik need võimaldavad modelleerida ka seda, mis
tegelikkusse ei kuulu (ja samal ajal on tegelikkus nende kõigi vahendusel
o s a l i s e l t modelleeritav).

Kokkuvõte

Sünkroonilisest aspektist võib lingvistilise tähenduse jagada eri tasanditeks.
Madalamast, s.t elementaarsemast alustades on need: 0. semantiliste primi-
tiivide, 1. seemi, 2. morfeemi, 3. sõna, 4. fraasi, 5. lause, 6. diskursuse tähen-
duse tasand. Tasandid 2–6 seatakse fonoloogilise vormiga vahetult vastavus-
se. Tasandil 1 on seos fonoloogilise vormiga märksa nõrgem ja tasandil 0 veel
nõrgem. Pakkusin artiklis lihtsõna definitsiooni „minimaalne kõneüksus, mis
on mõistetav (kuigi mitte tingimata kasutatav) väljaspool konteksti”. Lähtu-
des kontseptuaalse semantika eeldusest, et keeles on ainult üks mentaalse
representatsiooni tasand, millel lingvistiline, sensoorne ja motoorne informat-
sioon on ühilduv (Peruzzi 2000: 176; Jackendoff 2003: 268–275), ja kognitiiv-
se semantika eeldusest, et tajumuste mälus säilitamise viisi vorm on sama mis
sõnade tähendustel (Gärdenfors 1999: 22; Allwood 1999: 2), ning W. Frawley
olulistest märkustest (1992: 54–55), postuleerisin semantilise primitiivi kui
kujutlusliku primitiivi alamhulga (vt joonist 1). Taju ja kujutlus on eristatav
oma sisendi poolest (vastavalt ajuväline ja ajusisene). See tingib ka väljundi
erinevuse, kuid väljundi struktuur – kontseptuaalne struktuur – on neil kas
sama või väga sarnane, mis tingib ka kujutluse jagunemise erinevateks taju-
laadseteks modaalsusteks (visuaalseks, auditoorseks, haptiliseks, olfaktoor-
seks jne). Visuaalse, haptilise, lihaste ja organite, temperatuuri- ja auditoor-
se kujutlusega seotud semantiliste/kujutluslike primitiivide ning nende oma-
vaheliste sõltuvuste kirjelduste kokkuvõttena näitasin, et kogu kujuteldava
(ehk kontseptualisatsiooni) valdkond on põhimõtteliselt esitatav graafina (vt
joonist 7), mille tippudeks on semantilised/kujutluslikud primitiivid. Lõpuks
eksplitseerisin nelja modaalsuse – kujuteldavuse, verbaalse väljendatavuse,
reaalse võimalikkuse ja kunstliku modelleeritavuse – omavahelist vahekorda
(vt joonist 8).
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Semantic Levels and Semantic Primitives

Keywords: language levels, conceptualization, seme, semantic primitive, word

From the synchronic aspect a linguistic meaning can be divided into seven levels.
Beginning from the lowest, i.e. the most elementary, these are: 0. semantic primi-
tive, 1. seme, 2. morpheme, 3. word, 4. phrase, 5. sentence, 6. discursive meaning.
Upon defining the primary word as 'a minimal speech unit understandable (al-
though not necessarily usable) outside context' the article focuses on semantic
primitives. From the premises of conceptual and cognitive semantics (Peruzzi
2000; Jackendoff 2003; Gärdenfors 1999; Allwood 1999; Frawley 1992) semantic
primitives can be defined as a subset of conceptual primitives. Perception and im-
aging differ by their input („extra-cerebral” and „intra-cerebral”, respectively, see
Thomas 1999; Kosslyn, Behrmann & Jeannerod 1995), which causes a difference
in output. But as the conceptual structure of the outputs of the two is either iden-
tical or very similar imaging is divided into different perceptual modalities such
as visual, auditory, haptic, olfactory etc. There follows a description of certain
semantic/conceptual primitives associated with visual, haptic, muscular and
organic, temperature and auditory imaging, and their mutual relations. It is
argued that the whole sphere of conceptualization can be represented as a graph
with semantic/conceptual primitives at its nodes. Finally, the mutual relations of
four modalities – imaginability, verbal expressibility, real possibility and artificial
modellibility – are explicated. 
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