
Ann Veismann. Eesti keele kaas- ja
määrsõnade semantika võimalusi.
Dissertationes linguisticae Univer-
sitatis Tartuensis 11. Tartu: Tartu
Ülikooli Kirjastus, 2009. 142 lk.

Ann Veismanni väitekirja teemaks on
kaas- ja määrsõnade semantika. Uuri-
muses vaadeldakse kõigepealt sõnade
üle ja peale semantikat, aga lisaks nen-
dele puudutab ta ka sõnade edasi, taga-

si, ette, üles, alla, maha kasutamist
ühendverbides. Töö teoreetiliseks taus-
taks on kognitiivne keeleteadus, eriti
kognitiivne leksikaalne semantika ja
kognitiivne grammatika ning ka gram-
matiseerumisteooria. 

Raamatus käsitletakse erinevatest
vaatenurkadest sõna tähenduskategoo

ria liigendumist: milline on põhitähen-
duse roll sõna tähenduses, kuidas toi-
mub spetsiifiliste tähenduste lainene-
mine ja kuidas peaks kategooriate lii-
gendust keeleuurimuses kirjeldama.
Kesksed küsimused on autori enda
sõnul (lk 11) kujunenud töö käigus, sest
tekkis probleeme tähendusvõrgustiku
kasutamisel kirjeldusvahendina ning
selgus, et tähendusvõrgustiku koosta-
mise teoreetilised printsiibid pole sel-
ged. Need küsimused suunasid autorit
kasutama võrgustikumudeli koostami-
seks ka empiirilisi andmeid. Töö teoree-
tilised küsimused on niimoodi seotud
ühelt poolt skemaatilise tähenduse ja
(ruumilist tähendust väljendava) proto-
tüübi vahekorraga, teiselt poolt empiiri-
liste meetodite (korpuste, katsete)
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kasutamisega. Uurimuse teine problee-
miring puudutab tähenduse laienemi-
sele aluseks olevaid motiive ja mehha-
nisme. 

Uurimuse teemad on päevakohased.
Kognitiivses lingvistikas on pikalt
tegeldud peamiselt introspektsiooniga
(lk 32–33), kuigi viimasel ajal on ka
empiirilised meetodid rohkem tähele-
panu pälvinud.1 Samal ajal on polüsee-
mia modelleerimine jätkuvalt kognitiiv-
se keeleteaduse keskseid teemasid. Ing-
lise over ’üle’ on üks esimesi sõnu, mille
kohta ilmus kognitiivsemantiline ana-
lüüs ning sellele Claudia Brugmani
1981. aastal avaldatud tööle2 on järgne-
nud mitu olulist uurimust3. Nii need
kui ka teised, tihti päris vastandlike
seisukohtade ja järeldustega uurimu-
sed näitavad, et kuigi sõna semantikat
radiaalse kategooriana kirjeldada on
psühholoogiliselt põhjendatud, nõuab
radiaalses võrgustikus tähenduste
kindlakstegemine põhjalikumaid kri-
teeriume, mille leidmiseks on vaja ka
eri keelte analüüse. Sellesse diskus-
siooni annab Ann Veismanni töö oma
huvitava panuse. 

Uurimus ilmub monograafia kujul,
aga selle taustaks on üheksa artiklit
(üks konverentsiettekande käsikiri, tei-
sed avaldatud või töö ilmumise ajal
avaldamisel olnud artiklid). Nendest

kuus on autori omad ja kolm koostöös
tehtud (teisteks autoriteks Ilona Tra-
gel, Renate Pajusalu ning Marianne
Mett). Monograafia koosneb kaheksast
peatükist ja kokkuvõttest. Esimesed
kolm peatükki kirjeldavad töö eesmär-
ke ja teoreetilist tausta, põhjendavad
materjali valikut ning annavad ülevaa-
te materjali kogumisest. Neljas pea-
tükk on uurimisteema jaoks eriti oluli-
ne. Selles käsitletakse keskse tähendu-
se väljaselgitamise põhjendusi ning
kirjeldatakse katsete tulemusi ja kasu-
tatud korpusi. Viiendas peatükis tut-
vustatakse tähenduste kirjeldamiseks
tarvitatud skeemkujutlus- ning proto-
tüüpmudelit. Kuuendas ja seitsmendas
peatükis esitatakse sõnade üle ja peale

analüüs. Kaheksandas peatükis, mis
põhineb koos Ilona Trageliga tehtud
uurimistööl, analüüsitakse afiksaal-
adverbide tähendusi, lähtudes nende
ruumitähendustest. Monograafia üles-
ehitus on selge, kuigi peatükid on väga
erineva mahuga ning teooria ja ana-
lüüs on esitatud enam-vähem lahus.
Ann Veismann on kognitiivse keeletea-
dusega põhjalikult kursis ja valdab eri-
nevaid teoreetilisi käsitlusviise, aga
lugejal on vahel raske jälgida, missugu-
sed mõttekäigud on olulised just nimelt
selle töö jaoks ja millised on autori
enda vaated. 

Sõnade üle ja peale tähendusvõrgus-
tike koostamisel on kasutatud peami-
selt eesti kirjakeele korpust, mis tähen-
dab, et polüseemia käsitlus põhineb
tugevalt ajalehe- ning ilukirjandusteks-
tidel (lk 13–15, 45, 46, 53). Keskse
tähenduse määramise puhul on aga
kõige tähtsamad katsete tulemused (lk
54–60), kuigi kasutatud on ka TÜ vana
kirjakeele korpust. Peale selle on näi-
teid otsitud sõnaraamatutest ja mõnin-
gal määral ka TÜ suulise kõne korpu-
sest ning murrete korpusest (lk 14). 

Peatükis 4 kasutatakse korpuste
andmeid ning katsete tulemusi sõnade
üle ja peale keskse tähenduse määrami-
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sel. Eesmärgiks on testida printsiipe,
mille järgi oleks võimalik välja selgita-
da selline põhitähendus, millega saaks
siduda vastava sõna kõik ülejäänud
tähendused. Lähtekohaks on Andrea
Tyleri ja Vyvyan Evansi esitatud kri-
teeriumid4 varasemus (ptk 4.2.1), sage-
dus (ptk 4.2.2) ning katsetes esildumine
(ptk 4.2.3). Katseid on kaks (lk 14, 53–
57): esimeses kirjutasid üliõpilased lau-
seid, kus üle ja peale esinevad võimali-
kult erinevas tähenduses; teine oli
spontaanse produtseerimise katse, mil-
les üliõpilastel paluti kirja panna küm-
me esimesena meenuvat lauset sõnade-
ga üle, alla, peale. Katsed on hästi läbi
mõeldud ja nende tulemused on töö ees-
märkidega kooskõlas.

Sõna põhitähenduse kohta annavad
varasemus, kirjutatud korpuses esine-
mise sagedus ning produktsioonikatse
erinevaid tulemusi. Suurem osa kirjuta-
tud keele (ajalehtede ning ilukirjandu-
se, ka vana kirjakeele) tähendustest on
abstraktsed (lk 53). Tähenduste pro-
duktsioonikatses meenuvad katseisiku-
tele esimesena konkreetsed ruumi-
tähendused (lk 54), aga abstraktseid
tähendusi pakutakse rohkem. Ruumili-
si tähendusi on Veismanni spontaanse
produtseerimise katses natuke rohkem
kui abstraktseid, aga vahe on väike (lk
56). Autor tõestab usutavalt, et sagedus
üksinda ei näita prototüüpsust. Täht-
saim argument on, et ruumi valdkond
on palju ühtsem kui väga mitmekesine
abstraktne valdkond. Eriti katsete tule-
mustele tuginedes jõuab autor siiski
järeldusele, et sõnade üle ja peale polü-
seemiavõrgustikus domineerivad ruu-
misuhteid väljendavad tähendused.
Lugeja jaoks võiks seda väidet siiski
veel selgemalt põhjendada ka katseisi-
kute moodustatud lausetega. 

Ainestik on mitmekülgne ja seda on
kasutatud oskuslikult. Pean siiski kirja-

liku materjali hulka tänapäeva eesti
keele kohta liiga väikeseks: vähemalt
selles mõttes, et töö üks eesmärke on
toetuda empiirilistele andmetele. Näi-
teks sõnade üle ja peale tänapäevast
kasutamist on uuritud sõnaliigi ning
tähendusvaldkondade järgi 200 näite
varal (umbes sada ajalehe- ja sada ilu-
kirjanduskeele näidet). Samal ajal võib
tekkida ka üldisem küsimus, kas kirja-
keele korpus esindab piisavalt erine-
vaid tekstitüüpe ja erinevaid kontekste.
Kindlasti oleks palju juurde andnud
suulise kõne korpuse süstemaatilisem
kasutamine, seda eriti keskse tähendu-
se määramisel. Üldse oleks kognitiiv-
ses keeleteaduses vaja ka uurimusi,
mille materjaliks on argivestlus.

Polüseemiavõrgustiku kirjeldamiseks
on kasutatud paljutõotavat kahe mudeli
kombinatsiooni, milles analüüs põhineb
nii skeemkujutlustel kui ka prototüübil
(peatükid 6 ja 7). Nii üle kui ka peale

puhul lähtutakse skeemkujutlustest,
mis autori järgi on seotud inimese võime-
ga ette kujutada, kuidas näeb välja üks
ja sama stseen/situatsioon eri perspektii-
videst (lk 10). Erinevaid skeemkujutlusi
seletatakse seega inimese vaatepunkti-
ehk perspektiivivahetamise võimega.
Tähtsamad skeemkujutlused on üle ja
peale puhul TEE, KATMINE ja VERTI-
KAALSUS, peale puhul ka TUGI. Afik-
saaladverbide korral osutuvad tähtsa-
teks VERTIKAALSUSE ja HORISON-
TAALSUSE skeemkujutlused. Skeem-
kujutlustega põhjendatakse lisaks ka
peatükis 4 esitatud järeldust, et sõnade
üle ja peale tähendused põhinevad ruu-
misuhete mõistmisel. Teisalt loob Ann
Veismann radiaalse tähendusvõrgusti-
ku, milles prototüübist lähtuvalt on
näha, kuidas tähendused abstraktse-
maks arenevad. Ruumilise valdkonna
(visuaalse ruumitajuga seotud) liigitu-
sed motiveerivad ruumiliste tähenduste
abstraktseid kasutamisjuhte. 

Analüüsi järgi võib väljend olla moti-
veeritud ka mitmest skeemkujutlusest
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korraga. Eriti huvitavad on vertikaalsu-
sega seotud SKALAARSUS ning peale-
väljendite puhul TUGI. Tähendusmoti-
vatsioone kirjeldab Ann Veismann ka
metafoori ning metonüümia abil. Kirjel-
dus on kooskõlas kognitiivse grammati-
ka suhtumisega: grammatika koosneb
nii spetsiifilistest kui ka skemaatilis-
test üksustest ning nende liigitussuhe-
test. Samal ajal täidab väitekiri ka kog-
nitiivse keeleteaduse nn kognitiivse
kohustuse (et lingvistikas peab arvesta-
ma ka teiste teadusalade andmeid). 

Ann Veismann rõhutab oma uurimu-
ses seda, et kaassõnande semantika on
seotud tunnetussüsteemiga, mis on
omakorda seotud ruumilise kogemuse
ja visuaalse ruumitajuga. Tema töö sar-
naneb kognitiivse semantika sellise
haru uurimustega, mis peavad keelelist
tähendust inimese mõistesüsteemi
manifestatsiooniks.5 Et tema analüüsi-
de lähtekohaks on ruumi visuaalne
taju, jääb keelelisele vormile mõnes
kohas natuke kõrvaline roll. Rohkem
tähelepanu oleks väärinud eriti see, et
nii üle kui ka peale on etümoloogiliselt
latiivivormid ja nende profiiliks on
SIHTTEE. Väitekirja näidete põhjal
paistab, et tee tähendus kehtib tavali-
selt ka üle puhul, kuigi osa lauseist ei

väljenda (enam) teed, vaid mingi objek-
ti asendit. On ju äärmiselt põnev –
vähemalt soome keele vaatenurgast –,
et kaassõna üle saab vastata vahel nii
latiivsele kui ka lokatiivsele tähendu-
sele. 

Töö viimane peatükk, mille aluseks
on koos Ilona Trageliga kirjutatud
artikkel ning koos Ilona Trageli ja
Marianne Metiga esitatud ettekanne,
täiendab eelmistes peatükkides kirjel-
datud kehalise kogemuse rolli, kuigi
monograafiat kui tervikut silmas pida-
des jääb see peatükk natuke eraldiseis-
vaks. Kõne all on see, kuidas ruumilis-
te ja visuaalsete suhete mõistmine
motiveerib ka lekseemide abstraktseid
tähendusi. Peatükis esitatud idee vaa-
delda ühendverbide tähendusi verti-
kaalse ja horisontaalse skeemkujutluse
järgi ning kirjeldatud katse on uuen-
duslikud. 

Ann Veismann on tegelnud polüsee-
miaga mitmekülgselt ja tulemuseks on
mõtteid ärgitav uurimus. Autor ei ole
rahule jäänud tugitoolis tehtud intro-
spektsiooniga, vaid on pööranud tähele-
panu sellele, kuidas tõestada erinevaid
teoretiseeringuid korpuste või katse-
tulemuste abil. 
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