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PÕHIVÄRVINIMED LÄÄNEMERE ÜMBRUSE
KEELTES: AREAALSED, UNIVERSAALSED VÕI
RELATIVISTLIKUD
MARI UUSKÜLA,  URMAS SUTROP

1. Sissejuhatus

Me mõistame põhivärvinime Brent Berlini ja Paul Kay põhivärvinimede 
teooria (1969) traditsioonis ning määratleme seda kui põhisõna, mis 
on psühholoogiliselt esilduv, enamasti morfoloogiliselt lihtne omasõna, 

mis kuulub samasse sõnaliiki (adjektiiv, noomen või verb) kui selle domeeni 
prototüüpsed esindajad ning millel on sama grammatiline potentsiaal nagu 
domeeni prototüüpsetel esindajatel. Sõna osutab üldiselt põhitasandi objekti, 
kvaliteeti või nähtust ning on kasutatav kõigis olulistes situatsioonides (vt 
Sutrop 2001: 275). Berlini ja Kay järgi on väljaarenenud VII staadiumi värvi-
süsteemiga keeltes maksimaalselt 11 põhivärvinime, erandkorras ka 12 põhi-
värvinime. Nad pakkusid, et 12 põhivärvinime võib olla vene keeles ja ungari 
keeles. Vene keeles on see hiljem kinnitust leidnud, kuigi on oletatud, et teine 
põhivärvinimi sinise jaoks goluboj võib olla kultuuriline (mitte ainult lingvis-
tiline) põhisõna (Paramei 2005; 2007). Ungari keele kohta on aga näidatud, 
et selles on täpselt 11 põhivärvinime ning ei ole kahte punase põhivärvinime 
(MacLaury 1997; Uusküla, Sutrop 2010; Benczes, Tóth-Czifra 2014).

Põhivärvinimede kasutus on küll kõige sagedasem, kuid need moodusta-
vad eesti keeles ainult 1,4 % värvinimede tänapäevasest rikkusest. Kui ar-
vestada ka murdesõnavara, siis on põhivärvinimesid alla 0,5 % kõigist värvi-      
!"#$%$&'( )*+',-.( /0112( 3/43567( 8"( -9$( .:;<+&'( =,>='=?( $'( @9$<AA!+%( B$$9'$&(
oleks värvinimede rikkus väiksem, seda eriti suurte keelte puhul, millel on 
lisaks palju sotsiolekte ja dialekte.

Kuid põhivärvinimed on just see värvinimede osa, mis on universaalne 
ja mis ilmub igasse keelde kindlas järjekorras. Just universaalsus on Berlini 
ja Kay põhivärvinimede teooria (1969) alus. See teooria oli ilmumisel tuge-
vaks vastukaaluks pärast Teist maailmasõda levima hakanud äärmuslikule 
relativismile. Viimase järgi peeti kõikide keelte kõnelejaid teistest erineva-
teks. Oldi veendunud, et keel mõjutab nii mõtlemist kui ka kultuuri. Berlini 
ja Kay teooria ilmumise järel tundus, et relativism on lõplikult kaotanud, aga 
nii see siiski ei olnud. Tänapäeval on vähemalt põhivärvinimede teooria in-
terpreteerimisel leitud mõõdukas kompromiss. Põhivärvinimed ilmuvad küll 
keelde kindlas järjekorras, aga võimalik on valik vähese arvu trajektooride 
ja nende variantide vahel. Uuemad kokkuvõtted põhivärvinimede teooriast 
on Carole P. Biggami ajalooline lähenemine (2012) ja Guy Deutscheri nõrgalt 
,$9='">"&'9"B( )!"!C( &=#+'"( =<=9--9"!$6( BA&"'9+&( )/01067(8$&'"B$$9!$(B-BB+>:'$(
teooriast, meetoditest, probleemidest ja uurimistulemustest on ilmunud kogu-
mikus „Värvinimede raamat” (Uusküla, Sutrop 2011).
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Põhivärvinimede areaalsust on uuritud Kesk-Ameerikas (MacLaury 
1DDE6?(F=;$#$,$(."",B-!!=&()G-,C(1DDD6(!"!C(H$&BI8+,--.=&()J+&B@9=(/00KL(
2008; 2011). Omaette küsimuseks on: milles avaldub põhivärvinimede puhul 
areaalsus? Kas kategooriate piiride kokkulangemises, kategooriate fookuste e 
fokaalpunktide kokkulangemises, värvisemantikas (nt kollokatsioonide moo-
dustamise mustrid ungari ja t!ehhi keeles, vt Uusküla 2011), kategooriate 
võimalikus jagunemises (vene ja leedu keele kaks sinist) või milleski muus. 
Samal ajal võib esmapilgul areaalsel nähtusel olla ka teisi seletusi, nagu laine- 
'$--,"=?(>:"#+(<=(.,$&'""M"(&+;'$%(<!$7

Käesolevas artiklis vaatleme põhivärvinimesid ja nende arvu eesti, soo-
me, läti, leedu ja vene keeles, värvi fokaalpunktide (parimate värvitahvlite) 
paiknemist värviruumis ning problemaatilisi värvikategooriad. Näiteks puu-
dub soome keeles põhivärvinimi lilla ja leedu keeles põhivärvinimi roosa jaoks. 
Samas on leedu keeles sinise mõiste jagunemas kaheks ja on toimunud ka 
vastav leksikaliseerumise protsess: sinise (m!lyna) kõrval on olemas ka põhi-
värvinimi helesinise (!"#$%) tähistamiseks. Kas seda võiks pidada mõne slaavi 
keele mõjul tekkinuks või on see leedu keeles iseseisvalt välja arenenud, võib 
vaid spekuleerida. 

2. Välimeetod

Andmete kogumiseks kasutati Ian R. L. Daviese ja Greville G. Corbett’ (1995) 
välimeetodit, millel on võrreldes Berlini ja Kay originaalmeetodiga (1969) mit-
meid eeliseid, nt vähene ajakulu intervjuude läbiviimisel, mis hõlbustab nii 
intervjueerija kui ka keelejuhtide tööd. Välimeetod koosneb kolmest osast: esi-
teks tehakse katseisikuga loetelukatse, milles palutakse keelejuhil loetleda nii 
palju värvinimesid, kui ta teab. Loetelukatset oleme täiendanud kognitiivse 
esiletuleku indeksiga (Sutrop 2001). Loetelukatse järel kontrollitakse värvi-  
pimeduse testiga (nt Fletcher 1980 või Ishihara 2008) katseisikute normaalset 
värvinägemisvõimet. Juhul kui keelejuhi värvinägemisvõime erineb normist, 
küsitletakse teda samamoodi nagu iga teist keelejuhti, kuid hiljem neid vastu-
seid andmeanalüüsis ei kasutata. Kolmandaks osalesid kõik keelejuhid nime-
andmiskatses, kus katseisikul tuli anda 65 värvitahvlile tema arvates kõige 
sobivam värvinimi. Stiimulitena kasutatakse 65 Color-aidi värvipaberit, mis 
on välja valitud 220 värvipaberi seast (vt Davies jt 1992). Värvipaberid klee-
bitakse 5 x 5 cm suurustele vineerist või tugevast papist tahvlitele. Katse käi-
gus näidatakse keelejuhile tahvleid ühekaupa juhuslikus järjestuses hallile 
kangale (nt hiirematile) asetatuna. Katseisikutelt küsitakse igat värvitahvlit 
näidates „Mis värvi see on?”. Kõik antud vastused märgib intervjueerija üles 
täpselt nii, nagu katseisik nimetas. Katsete tulemusena saadakse andmebaas, 
mis sisaldab iga keele kohta nii loetelu- kui ka nimeandmiskatses saadud vas-
tuseid.

Andmed koguti suulisel teel. Kõik intervjuud viidi läbi katseisikute ema-
keeles, teisi keeli katsete ajal ei kasutatud. Küsitlejad olid kas vastava ema-
keele kõnelejad või oskasid välitöödel kasutatavat võõrkeelt kõrgtasemel.

Kõik küsitluses osalenud isikud olid vabatahtlikud, mingit tasu katsetes 
osalemise eest ei makstud. Andmed koguti isikustamata kujul nii, et katse- isi-
kud ei ole andmetest tuvastatavad. Keelejuhtidelt küsiti vanust, sugu, murde-
tausta, haridust ja elukutset, lisaks märgiti üles intervjueerimise aeg ja koht. 
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Katseisikuid informeeriti, et uuritakse nende emakeelt ning õigeid ja valesid 
vastuseid selles testis ei ole.

8$&'"(H$$9$(N!&'"'++%"(>A,>"++,"<='$('OO,@;#(-!(B@&"'9+&"(9AP"(>""!+%(<A,C-
mistes keeltes: eesti, soome, läti, leedu, vene, ungari, t!ehhi, udmurdi, sürja-
komi, itaalia, hispaania, türgi ja hiina keeles ning eesti viipekeeles (viipekeele 
kohta vt Hollman, Sutrop 2010). Osa töörühma läbiviidud küsitluste tulemus-
test on avaldatud „Värvinimede raamatus” (Uusküla, Sutrop 2011). 

3. Keeled ja katseisikud

Artiklis käsitletavate keelte andmed on osa suuremast tüpoloogilisest andme-
P==&"&'?(#"&(;:9#=P(#"'#$'$(B$$9'$(>A,>"&:!=>=,=(<=(-!(B-C+'+%(8$&'"(H$$9$(
Instituudi värviuurijate töörühma liikmete poolt.1 Andmebaasi on kogutud 
>A,>"&:!=>=,=( B-9#$&'( B$$9$=,$==9"&'2( QAA!$#$,$( @#P,+&$?( H$&BI8+,--.=(
ja Vahemere ümbruse keeltest. Lisaks on andmebaasis mõned areaalideväli-
sed keeled. Keeltest sisaldab andmebaas eesti, läti, leedu, soome, rootsi, vene, 
inglise, udmurdi, sürjakomi, ungari, t!ehhi, itaalia, hispaania ja türgi keele 
ning eesti viipekeele värvinimesid. Andmebaas sisaldab nii eespool kirjeldatud 
loetelukatse ja nimeandmiskatse materjali kui ka neist kahest katsest teist-
suguste meetoditega, näiteks sorteerimiskatsetega (Weller, Romney 1988) ko-
gutud materjali. Itaalia, vene ja inglise sorteerimiskatsete tulemused on aval-
datud eraldi artiklina (Bimler, Uusküla 2014) ja neid me siin ei käsitle. 

Läänemere ümbruses kõneldavatest keeltest uuriti välimeetodiga kahte 
läänemeresoome (eesti ja soome) ning kahte balti (läti ja leedu) keelt. Root-
si keele andmestiku kogumine piirdus kirjaliku loetelukatsega, mis viidi läbi   
disainieriala tudengitega, ja nende vastuseid me võrreldavuse huvides kasu-
tada ei saa. Kuna Läänemere ümbruse keelte hulka loetakse ka vene keel, mis 
võib olla mõjutanud selle keeleareaali keelte värvikategooriaid, -mõisteid ja 
-sõnu, lisatakse joonisele 1, mis käsitleb fokaalvärvide paiknemist eri keeltes, 
vene keele nimeandmiskatse andmed Daviese ja Corbett’ vene keele põhivärvi-       
nimesid käsitlevast artiklist (1994). Keeled ja katseisikud on toodud tabelis 1. 

T a b e l 1.

Intervjueeritud katseisikute arv keeliti, meeste ja naiste osakaal 
ning katseisikute keskmine vanus

Katsetes osales 80 eesti keelt emakeelena kõnelevat isikut (neist 27 meest) 
vanuses 9–72 aastat, keda küsitleti Tallinnas, Tartus ja Võrus (Sutrop 1995); 
68 soome keelt emakeelena kõnelevat isikut (neist 26 meest) vanuses 10–75 

1 Mõningate keelte andmed kuuluvad uurijatele endile ja pole uurimisrühma käsutuses       
(nt hiina keelte andmed).

Keel Keelejuhtide arv M/N Keskmine vanus Materjali koguja

eesti           80 27/53           29 U. Sutrop
soome           68 26/42           39,5 M. Uusküla
läti            50 19/31           32,6 M. Ivanovs
leedu           51 16/35           42,3 !"#$%&'&()*)+
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aastat, keda küsitleti Helsingis, Turus ja Lempääläs Tampere lähistel 2005. 
ja 2006. aasta sügisel, 50 läti keelt emakeelena kõnelevat keelejuhti (neist 19 
#$$&'6(>=!+&$&(1RSTK(==&'='?(B$%=(B@&"'9$'"(U""=&(<=(V=+C=>."9&"&(/0157(==&'=(
kevadel ja suvel, ning 51 leedu keelt emakeelena rääkijat (neist 16 meest) 
vanuses 15–80 eluaastat, keda küsitleti Vilniuses ja Roki!kises 2009. aastal. 
Kokku osales välitööde käigus läbiviidud katsetes 249 keelejuhti.

4. Põhivärvinimedest

8$&'"?(&--#$(<=(9$$%+(.:;">A,>"!"#$%$&'(-!(>=,$#("9#+!+%(.:;<=9"B+%(BA&"'-
lused (Sutrop 1995; 2000; 2011; Uusküla 2007; 2011; Pranaityt! 2011), milles 
pööratakse ühtlasi tähelepanu sellele, kuidas keeles põhivärvinimesid määrat-
leda. Siinses artiklis esitame ainult põhivärvinimede loetelu iga keele kohta, 
;-"%+%$&(."B$#=&'(=!=9@@&"&'7(W:;">A,>"!"#$(%$X!$$,"&"%(1DKD7(==&'=9(G$,9"!(
<=(H=Y(-#=(B++9&=&(#-!-C,==X=&(ZG=&"[(\-9-,(]$,#&2(];$",(J!">$,&=9"'Y(=!%(
8>-9+'"-!^(!"!C(&$%=(-!(;"9<$#('A"$!%=!+%(<=(_-,#+9$$,"!+%(!""(=+'-,"%("&$(B+"(
ka mitmed teised uurijad (Kay 1975; Kay, McDaniel 1978; Kay jt 1991; 2009; 
Crawford 1982; Sutrop 2002; 2011; Uusküla 2008). Põhivärvinimed on värvi 
kirjeldavad sõnad (adjektiivid), mida tunnevad ja kasutavad kõik ühe keele 
kõnelejad, teades täpselt, millist värvitooni nende sõnadega kirjeldada tuleks 
(Bimler, Uusküla 2014). 

W:;">A,>"!"#$&"%( B=&+'='=B&$( @9%"&$#=9'( B+"( &.$'&""X9"&"( >A,>"!"#$&"%7(
Üldjuhul ei kata põhivärvinime tähendus teise põhivärvinime tähendust, sa-
muti peavad põhivärvinimed olema psühholoogiliselt terviklikud lihtsad oma-
sõnad (Berlin, Kay 1969: 6). Võõrsõnu võib põhivärvinimeks lugeda sel juhul, 
kui need on keeles hästi kinnistunud, olles kasutusel pikemat aega. Berlini ja 
H=Y(%$X!"'&"--!"(-!(B,"'"&$$,"'+%($$9B:"C$(&$99$.A,=&'?($'(&$$($"(-9$(@;'9=&$9'(
kohaldatav kõikidele keeltele. Näiteks on paljudes keeltes põhivärvinimedeks 
kujunenud just võõrsõnad, mis on keelde laenatud koos mõiste kinnistumisega. 

Värviuurimused on jäänud suhteliselt põhivärvinimekeskseks, kuid täna-
päeval tegelevad värviuuringutega põhiliselt psühholoogid ja psühholingvis-
tid, kes sooritavad erinevaid katseid ja eksperimente. Vähem on lingvistilisi 
uurimusi, mis käsitlevad ühe värvinime semantilist muutumist ajas, värvi-    
nimede kollokatsioone või värvinime kasutust kontekstis. 

Põhivärvinimede tuvastamiseks keeles on loodud erinevaid katseid, mee-
todeid ja tehnikaid. Üheks selliseks on eespool kirjeldatud Daviese ja Corbett’ 
välimeetod (1995), mille abil kogutakse värvinimesid keelejuhtide mentaal-
sest leksikonist ning seejärel palutakse keelejuhtidel anda nimetusi värvi-
&'""#+9"'$9$( $;B( >==%$9%=B&$?( B+"%=&( B:!$9$<=%( >A,>"!"#$&"%( B=&+'=>=%7( 8'(((((((
värvinimede psühholoogilist esilduvust paremini kontrollida, on Urmas Sut- 
rop (2001) täiendanud Daviese ja Corbett’ meetodit kognitiivse esiletuleku 
indeksiga. Indeks ühendab loetelukatse kaks tähtsamat parameetrit, värvi- 
nime sageduse ja keskmise positsiooni loeteludes, ning toob teiste hulgast esile 
kõige paremini põhivärvinime kandidaatideks sobivad värvinimed. Loetelu-
katses jälgitakse seega peale sõnasageduse veel ka kognitiivse esiletuleku in-
deksi väärtust, mis järjestab värvinimed vastavalt nendele printsiipidele, kui-
das nad keelekõnelejate mentaalses leksikonis paiknevad. Põhivärvinimedeks 
peetakse värvinimesid, mida nimetatakse loeteludes sagedasti ja võimalikult 
esimeste nimetuste hulgas. Nimeandmiskatses (katsete kirjeldust vaata eest-
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poolt), mis järgneb Daviese ja Corbett’ välimeetodiga läbiviidavates katsetes 
loetelukatsele, vaadeldakse mitmeid tehnilisi parameetreid, mis aitavad põhi-
värvinimesid tuvastada. Nende hulgas on värvinimede sagedus, ühe värvini-
me saanud värvitahvlite arv ning mitmed erinevad arvutuslikul teel saadud 
numbrilised näidud, mis kajastavad seda, kas värvinime kasutatakse keeleko-
gukonnas konsensuslikult või mitte (vt Uusküla, Sutrop 2011). 

Kuid mitte kõik uurijad ei kasuta põhivärvinimede määratlemiseks katse-
lisi meetodeid või eksperimente, vaid määratlevad põhivärvinimesid korpuste 
põhjal, unustades või eirates Berlini ja Kay kriteeriumi, mis puudutab psüh-
holoogilist esiletulekut mentaalses leksikonis, kuna korpused ei võimalda vas-
tavaid järeldusi teha. Carole P. Biggam teeb oma raamatus „The Semantics of 
Colour” (2012) põhjaliku kokkuvõtte põhivärvinimede määratlemisel kasuta-
tavatest viisidest ja tehnikatest. 

Tabelis 2 on esitatud eesti, soome, läti, leedu ja vene keele põhivärvinimed. 
Vene keele põhivärvinimed on üle võetud Daviese ja Corbett’ artiklist (1994). 
Teiste keelte põhivärvinimed on tuletatud loetelu- ja nimeandmiskatsete ana-
lüüsi teel. Põhivärvinimed on esitatud Berlini ja Kay evolutsioonilist hierar-
hiat järgides.

T a b e l 2.. 

Eesti, soome, läti, leedu ja vene keele põhivärvinimed*

* Iga keele taha on märgitud allikas, mis kajastab selle keele põhivärvinimesid 
lähemalt.

5. Problemaatilised alad värviruumis

5.1. Lilla ja roosa

Kui lähtuda põhivärvinimede teooriast, siis lilla ja roosaga Läänemere areaalis 
mingeid probleeme ei ole. Soome ja leedu keel on küll viimase, VII põhivärvi-
nimede staadiumi keeled, aga põhivärvinimede komplekt ei ole veel täielikult 
välja arenenud. VII staadiumis lisanduvad eelnevatele põhivärvinimedele va-
P=&(<A,<$B-,,=&(;=99?(9"99=?(-,=!M(<=(,--&=7(*$$<++,$&(-!(H=Y(-#=(.:;">A,>"!"-
mede evolutsioonilist arengut käsitlevas artiklis (1975) juhtinud tähelepanu 
sellele, et hall võib liikuda n-ö metsiku kaardina, leksikaliseerudes põhivärvi-

eesti 
(Sutrop 1995) 

soome
(Uusküla 2007)

läti
(Uusküla, 
Ivanovs s.a.)

leedu
,$%&'&()*)+#-.//0

vene
(Davies, 
Corbett 1994)

valge valkoinen balta balta belyj
must musta melna juoda 12%'*3
punane punainen sarkana raudona krasnyj
kollane keltainen dzeltena geltona 425)*3
roheline vihreä 6&7& 4&5(& zelenyj
sinine sinine zila 8+5*'&94*:%& sinij/goluboj
pruun ruskea ;%<'& ruda =>%(1'2?*3
lilla – violeta ?(>52)('+ @>52)>?*3
roosa vaaleanpunainen %>6A – rozovyj
>%&'4 oranssi >%&'4& >%&'4('+ >%&'42?*3
hall harmaa B25C=& pilka seryj
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!"#$B&($!!$(FNN(&'==%"+#"7(`A"'$B&(-!(89$!=(UY=P"!=()/0116(<A,$9%=!+%?($'(
udmurdi keeles on tõenäoliselt hall põhivärvinimeks leksikaliseerunud varem. 

Samas roosade ja lillade toonide kirjeldamiseks näib Läänemere ümbru-
ses kõneldavates keeltes olevat mitmesuguseid võimalusi, mis muudab selle 
>A,>",++#"(=9=($,"9"&$B&7(8$&'"(B$$9$&B"(-!(#"'+(>:"#=9+&'(9"99=%$(:"'$(>:"(B=!-
ga kirjeldamiseks värvi tähistava adjektiiviga (nt lilla, violett või violetne) ja 
siin ei räägi me mitte ainult põhivärvinimedest, vaid värvisõnavarast üldise-
malt, olgugi et põhivärvinimesid on keeles ka lilla ja roosa jaoks vaid üks. Kuid 
soome keeles puudub põhivärvinimi lilla ja leedu keeles põhivärvinimi roosa 
jaoks. Soome keele lilla põhivärvinime puudumisel võib olla mitu põhjust. Üks 
on kindlasti võimalusterohkus, millega meie põhjanaabritest keelekõnelejad 
lillasid värvitoone nimetada saavad. Peaaegu võrdselt kasutatakse lilla tä-
histamiseks kahte osasünonüümi, liila ja violetti, mille kasutus on viimase 
kaheksa aasta jooksul mõnevõrra muutunud. Mari Uusküla 2005.–2006. aas-
tal Soomes läbiviidud küsitluste põhjal võib järeldada, et enam kasutatakse 
põhivärvinime staatuses adjektiivi violetti, Triin Kalda hiljuti kaitstud ma-
gistritöö (2014) katsete põhjal võiks aga väita hoopis seda, et liila ja violetti 
on suhteliselt võrdsed kandidaadid põhivärvinime lilla kohale, 20 katseisikust 
15(!"#$'=&(#:9$#='(>A,>"=%<$B'"">"?(B+"%( liila meenus soome keelejuhtidele 
loeteludes veidi enne kui violetti, millega kerkib liila keskmine positsioon loe-
telus. Keskmine positsioon on aga esiletuleku indeksi arvutamisel oluline pa-
rameeter, millega määratletakse põhivärvinimesid (Sutrop 2001). Samuti ei 
näi olevat soome keeles täpselt määratletud liila ja violetti värvitähistuspiir-
kond. Kui Uusküla katsete põhjal võis tõdeda, et liila tähistab pigem helelillat 
või sirelilillat, samal ajal kui violetti võiks olla lilla üldnimetus (Oja, Uusküla 
/0102( /056?( &""&(H=9%=( 9AP">""%+%( ++,"#+&( !A"'=P?( $'( >A;$#='$( B='&$"&"B+'$(
osalemisel on siiski väga raske eristada, millist piirkonda need värvinimed 
täpselt tähistada võiksid, kuna liila võib olla ka lilla värvitooni üldnimetus. 
Igal juhul võime väita, et lilla põhivärvinime kujunemisprotsess soome keeles 
alles kestab, tänapäeva eesti keeles on aga kindlalt põhivärvinimeks lilla ning 
selle sünonüümiks violett või violetne, mida tänapäeva keeles kohtab harvem, 
&:9'+%$&(B:!$9$<=( "%"-9$B'"&'7(8;B(-!($$&'"( lilla ja soome liila suupärasemad 
kui meile saksa keele kaudu laenatud violett-tüvega sõnad ja edaspidi võiks 
soome keeleski oodata liila põhivärvinimestumist. 

Hea ülevaate lilla ja roosa temaatikast eesti ja soome keeles saab Vilja Oja 
ja Mari Uusküla artiklist (2010), kus käsitletakse eesti ja soome lilla ja roosa 
„värvigammat”. Artiklis pööratakse tähelepanu ka laenukeeltele ja sellele, et 
sageli on värvisõnad nii eesti kui soome keelde laenatud koos värvimõiste-
ga. Selliseks mõisteks võiks pidada soome värvinime pinkki, mis hõlmab ees-
ti keeles osa lillast, seda eriti eesti meeste sõnavaras. Soome sõnaga pinkki 
tähistatakse värviruumis tumeroosat või tumedat lillakasroosat värvitooni, 
heledama roosa tooni tähistamiseks on soome keele kõnelejatel põhivärvi- 
nimi vaaleanpunainen, mis otsetõlkes eesti keelde tähendab heledat punast. 
Daviese ja Corbett’ välimeetodil põhinev nimeandmiskatse näitas, et sõnaga  
vaaleanpunainen tähistati alati ja ainult roosat, mitte kunagi helepunast, 
kuna helepunase jaoks on kasutusel liitadjektiiv heleä punainen, mida meie 
B='&$'$&(B=&+'=&(>="%(#:!"(@B&"B(B$$9$<+;'()J+&B@9=(/00E2(5TD67(8$&'"(B$$9$&(
tüüpiliselt adjektiiviga $&&'% (kõigis mõeldavates liitsõna kombinatsioonides 
heleroosast tumeroosani) tähistatava värviruumi osa jagunemist soome keeles 
kahe erineva värvisõna ja -mõiste vahel on ilmselgelt mõjutanud rootsi keel, 
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milles roosa jaguneb mitme erineva mõiste vahel. Susanne Vejdemo jt (2014) 
on juhtinud tähelepanu semantilistele muutustele paljude germaani keelte 
värvitähistuses, mis jaotab tänapäeva rootsi ja saksa keeles roosa kaheks eri-
!$>=B&(#:"&'$B&2(;$9$,--&=B&(<=('+#$,--&=B&7(8$&'"?(9A'"(<=(9$$%+(B$$9$&($,=9%"(
mõisted tumeroosa jaoks puuduvad.

Lilla ja roosa nimetamisel on kindel seos objektiga, seda ilmselt rohkem 
kui ühelgi teisel värvinimel, ning värvipiirkonna jagunemine roosaks ja lillaks 
võib olla seotud mõne lille värvusega, mida prototüüpselt lillaks või roosaks 
peetakse. Jooniselt 1 (vt allpool peatükk 6), mis näitab värvi fokaalpunktide 
ehk kõige prototüüpsemate värvinäidete arvutuslikku asetust värviruumis, 
on näha, et eesti adjektiiviga lilla tähistatakse teiste keelte lilladest oluliselt 
heledamat värvitooni. See seos võib alateadlikult tuleneda seosest lilla nagu 
'($)*(+()#, mis on eesti keele kõnelejate mentaalses leksikonis või kujutluses 
kinnistunud. Teiste keelte kõnelejate jaoks võib lilla seostuda mõne teise ob-
jektiga. Läänemere ümbruse keeltes pole süstemaatiliselt värvinimede seoseid 
värvusega uuritud. Fokaalvärvide asetust värviruumis üldisemalt käsitleme 
käesolevas artiklis edaspidi.

Värvinimesid sisaldavate tekstide tõlkimisel on oluline teada, millise sõna-
C=(#"99"&'('--!"('A;"&'=%=7(a<=(<=(J+&B@9=()/0102(/056(-!($&"'=!+%(B=($$&'"(<=(
soome sõnade soovituslikud tähendusvasted lilla ja roosa jaoks. Kalda (2014: 
E04E16(-!(<:+%!+%(<A,$9%+&$9$?($'(&--#$(<=($$&'"(B$$9$(B:!$9$<=%(<=-'=>=%(<=(
nimetavad ka punaseid ja siniseid värvitoone veidi erinevalt. Soome keeles ka-
sutatakse rohekassiniste toonide jaoks sageli värvisõna ,-$.&&'(, mis on eesti 
sõnast ,/$.((' psühholoogiliselt esilduvam ja selgema referentsiga.

5.2. Sinine ja roheline

*"!"I,-;$9"&$(>A,>"."",B-!!=(B-;'=(-!(B=B&(;+>"'=>='(B@&"#+&'7(8&"'$B&(.++-
dub selge piir sinise ja rohelise piirkonna vahel. Nt eesti keeles võib sama 
värvitoon olla ühe keelejuhi jaoks (sinakas)roheline ja teise keelejuhi jaoks 
(rohekas)sinine. Küsimuse sügavamaks käsitlemiseks on vajalikud edasised 
sorteerimiskatsed ja kategoriaalsust tuvastada püüdvad psühholingvistilised 
eksperimendid.

Teine küsimus on sinise piirkonna jagunemine vene ja leedu keeles ka-
heks. Seejuures on nt vene '(0(1 tõlkimine siniseks või tumesiniseks ja golu-
boj tõlkimine helesiniseks väga lihtsustatud lähenemine. Värvitahvlid, mida 
Daviese ja Corbett’ katsetes nimetati sõnaga goluboj, võisid eesti keeles saada 
vasteks nii ,-2)'(0(0), '(0(0) kui ka 3)*)'(0(0). On oletatud, et '(0(1 ja goluboj 
eristamises võib olla oluline värvitemperatuur, aga ka see väide ei ole kinni-
tust leidnud. Huvitav on Galina Paramei lähenemine (2005; 2007), et goluboj 
võib olla kultuuriline põhisõna, mis seostub kindlate objektide või kollokat-
sioonidega. See muudab vene sinise võrreldavaks ungari ja t!ehhi kahe puna-
sega (vt Uusküla 2011), kuigi ungari ja t!ehhi keeles on punase tähistamiseks 
kindlasti vaid üks põhivärvinimi (Uusküla, Sutrop 2007; Papp 2012; Benczes, 
Tóth-Czifra 2014).

Samal ajal on leedu keeles sinise mõiste jagunemas kaheks ning sinise 
kõrval on kujunemas põhisõna helesinise jaoks. Kas seda võiks pidada mõne 
slaavi keele mõjul tekkinuks või on see leedu keeles iseseisvalt välja arenenud, 
ei ole võimalik praegustele andmetele tuginedes otsustada.
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Simona Pranaityt! (2011) arvamus, et leedu keel võib moodustada Berli-
ni ja Kay universalistliku teooria erandi, omades kahte põhivärvinime sinise 
tähistamiseks, samal ajal kui keeles puudub põhivärvinimi roosa, on ekslik. 
Teine põhivärvinimi sinise jaoks on põhivärvinimede teoorias niigi (lubatud) 
erand ja selle ilmumine enne mõne teise põhivärvinime ilmumist on seleta-
tav „metsiku kaardi” abiteooriaga, mida on kirjeldatud juba Berlini ja Kay 
põhivärvinimede teoorias (1969, selle kohta vt ülal ja ka Gao, Sutrop 2014). 
8HN(++,"#"&,@;#=(9""B#$%(-!(&--,"'=!+%(&-,'$$,"#"&B='&$"%?(#"99$(.:;<=9(-!(
võimalik määratleda, kas keeles on üks või mitu sinise kategooriat. Näiteks 
selgub David Bimleri ja Mari Uusküla artiklist (2014), et vene ja itaalia keeles 
jaotatakse heledamad ja tumedamad sinised sorteerimiskatses erinevatesse 
gruppidesse, millest järeldatakse et need moodustavad eraldi kategooriad. 
`=C+($$&.--9(#="!"&"#$?($"(-9$(.:;">A,>"!"#$%$(%$X!"'&"--!(B-;=9%='=>(B:"-
kide keelte kõikidele värvinimedele; sageli võib uurijal olla üsna raske mää-
ratleda, kas teatud värvinimi kuulub põhivärvinimede hulka või mitte. Mõned 
uurijad on seega arvanud, et adjektiivi põhivärvinimeks määratlemine ei ole 
mitte „jah-ei” küsimus, vaid seda tuleks vaadelda teatud lineaarsel skaalal. 
Sellist suhtelisust nimetab Seija Kerttula (2007) relatiivseks põhivärvinime-
suseks (ingl $)*%,(4)56%'(70)''67(b,>=#$?($'(&$%=(%$X!"'&"--!"(-9$B&(-'&'=,P$B=&(
kasutada ka nt leedu helesinise määratlemisel. Tegemist on psühholoogiliselt 
esilduva värvinimega, mis eristub teistest mittepõhivärvinimedest, kuid kas 
seda saaks pidada põhivärvinimeks, peavad näitama uued välitööd ja psühho-
lingvistilised eksperimendid.

6. Värvifookused viies Läänemere ümbruse keeles

Kui üldiselt on Läänemere ümbruses kõneldavates keeltes värvide kategori-
seerimise ja nimetamisega seotud tendentsid omavahel hästi võrreldavad ja 
selgitatavad vastavalt Berlini ja Kay universalistlikule teooriale, leiame ka 
erinevusi, mida võib käsitleda nõrga relativistliku teooria seisukohast. Üheks 
selliseks nähtuseks on värvifookuste või fokaalvärvide (ingl 8&7%*59&(0,) paik-
nemine värviruumis. Nagu eespool kirjeldatud, kuuluvad kõik meie artiklis 
vaatluse all olevad keeled Berlini ja Kay evolutsioonilises hierarhias viimases-
se ehk VII staadiumisse. See tähendab seda, et kõikides keeltes on kaheksa 
B+!"(@B&'$"&'(.:;">A,>"!"#$7(G$,9"!(<=(H=Y(>A"'&"%(-#=(#-!-C,==X=&?($'(>A,>"I(
fookused on universaalsed, värvikategooriate piirid aga hägusamad kui -foo-
kused (Berlin, Kay 1969: 7). Hiljem on Kay ja tema kolleegid väitnud „World 
Color Survey” põhjal, milles analüüsiti 110 keele andmeid, et ka värvifookused 
on universaalsed (Regier jt 2005; Kay, Regier 2006). Michael Webster ja Paul 
Kay (2007) on siiski tunnistanud, et värvifookused võivad veidi erineda, kuigi 
see eri keelte vaheline erinevus pole ilmselt võrreldav värvinimetamiserine-
vustega ühe keele piires. Nimelt olevat ühe keele kõnelejate värvinimetamis- 
erinevused palju varieeruvamad, kui need on eri keelte vahel (Webster, Kay 
2007). 

Värvifookusi on alates Berlini ja Kay teedrajavast tööst enamasti uuri-
tud meetodiga, kus pärast põhivärvinimede kindlakstegemist loetelu- ja/või 
nimeandmiskatse abil palutakse keelejuhtidel näidata värvikaardil just seda 
värviruudukest või -tahvlit, mis vastab kõige paremini igale keeles leiduvale 
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põhivärvinimele (Berlin, Kay 1969: 7). Selline värvitahvel või -ruuduke loetak-
se värvi kõige paremaks näiteks ehk fokaalvärviks. Sarnane meetod on raken-
dust leidnud erinevate keelte fokaalvärvide uurimisel (Heider Rosch, Olivier 
1972; Roberson jt 2005). Debi Roberson, Jules Davidoff, Ian R. L. Davies ja 
Q=+,=(*;=.",-()/00R2(5T16(.=9+&"%(-#=(;"#P=(B$$9$<+;'"%$9(.A,=&'(!"#$=!%-
miskatset, kus neile näidati värve juhuslikus järjestuses ühekaupa, määratle-
da iga värvinime, mida keelejuhid olid nimeandmiskatses kasutanud, st eris-
tada parim näide. Seejuures asetasid nad parima näite määratlemise katses 
kõik stiimulid keelejuhtide ette korraga.

Meetod, mida kasutame siinses artiklis fokaalvärvide tuvastamiseks kee-
les, põhineb Uusküla ja Bimleri meetodil (2014), kes kohandasid nimeand-
miskatses saadud tulemusi nii, et need oleksid interpreteeritavad kui värvide 
parimad näited keeles. Meetod põhineb eeldusel, et iga kord, kui keelejuht 
nimetab värvitahvlit ühe põhisõnaga (nt '(0(0)), peab ta värvitahvlit, mille-
le selle nime andis, teatud värvitooni ('(0(')) heaks näiteks. Värviliitsõnad                        
<=( #++9( #-$9( #-%"X'&$$,"'+%( >A,>"&:!=%( >:"( I_,==&"%( <AA>=%( &$99$( #$$'-%"(
puhul erinevasse staatusse ja neid ei analüüsita. Kui mõnda värvitahvlit on 
nimetatud eesti keeles näiteks sõnaga 3)*)'(0(0), siis seda loeb keelejuht ilm-
selgelt sinise kõige paremast näitest heledamaks, moodustades liitadjektiivi 
3)*)'(0(0). Analüüsis arvestatakse ainult kõiki põhivärvinimesid ehk eesti 
keele puhul võetakse arvesse 11 värvinime, kuid kuna akromaatiliste värvide 
(musta, valge ja halli) fokaalsed alad varieeruvad vähe, jäetakse need lõpp- 
analüüsis kõrvale. Kõikide põhivärvinimede kasutus summeeritakse, st igale 
põhivärvinimele vastab hulk värvitahvleid, mida keelejuhid on nimetanud nt 
sõnaga '(0(0). Iga keele kõikide keelejuhtide antud vastused summeeritakse. 
8'(.="C+'=%=(_-B==9>A,>"%(>A,>",++#"?('$"&$!%='=B&$(>A,>"'=;>9"'$(\N8(B--,-
dinaadid (Roberson jt 2005) Munselli värviruumi, kasutades kahte tunnust: 
värvitooni (ingl hue) ja värviväärtust ehk heledust-tumedust (ingl value). Selle 
tegevuse tulemusel saadakse kahemõõtmeline värvikaart, kus kolmemõõtme-
line sfääriline kujund on taandatud kahemõõtmeliseks tasapinnaliseks graa-
XB+B&()<--!"&$B&67(*$99$(C,==XB+(>$,'"B==9'$9<$9(-!(;$9$%+&$I'+#$%+&$(&B==9=(
valgest mustani (+90 märgib kõige valgemat valget ja –90 kõige mustemat 
musta), horisontaaltelg aga läbib erinevaid tonaalseid vahemikke, alustades 
roosast ja lõpetades lillaga.

8'(&==%=(B-9#$#::'#$9"!$(>A,>"B==,'?(B=&+'=#$(!"#$=!%#"&B='&$(=!%-
meid nagu sorteerimiskatse andmeid, kus kahe värviruumipunkti sarnasus 
on võrdne katseisikute arvuga, kes nimetasid seda punkti ühe ja sama värvi-
nimega (toome siin jällegi näitena välja värvisõna '(0(0), kuigi sama protsessi 
B-,,='=B&$( B:"B"%$( C,==XB+9( $&"'='+%( >A,>"'--!"%$C=67( ]+9$#+&$!=( 9++=B&$(
mitmemõõtmelise skaleerimise meetodiga (ingl 2-*,(#(2)0'(&0%*5'7%*(0:) kol-
memõõtmeline värviruum, kus sarnased punktid (kõige rohkem siniseks nime-
tatud punktid) asetsevad üksteise võimalikult lähedases naabruses. 

Joonisel 1 on esitatud eesti, soome, läti, leedu ja vene keele fokaalpunktid 
.+!=&$?(,-;$9"&$?(&"!"&$?(B-99=&$?(9"99=?(,--&=?(-,=!M"(<=(.,++!"(<=-B&7(F$!$(B$$-
le andmed on saadud Daviese ja Corbett’ (1994) vene keele põhivärvinimesid 
käsitlevast artiklist ja neid tuleks seetõttu käsitleda teatud reservatsiooniga 
kui lähendit. Leedu ja vene keele puhul on joonisele lisatud helesinine. Jooni-
selt on näha, et helesinine on oluliselt heledam sinisest. Paljude keelte värvi-
fookuste paiknemise vahel on statistilised erinevused. Näiteks on eesti lilla 
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oluliselt erinev kõigi ülejäänud keelte lilladest. See on kindlasti ka üks eesti 
keele värvisõnavara olulisi omapärasid. Nagu meie andmestik näitas, on eesti 
keeles roosa ja lilla piir siiani suhteliselt hägune ning erinevused naiste ja 
meeste värvisõnavaras just lilla ja roosa nimetamisel suured. Tundub, et eesti 
meeskeelejuhid pidasid lillaks ka neid värvitahvleid, mida teistes keeltes kir-
jeldati kui roosasid värvitoone. 

Suure varieeruvusega on ka roheline, sinine, roosa ja pruun, kus igal kee-
9$9(!A"P(-9$>='( _-B==9>A,>"(-&=&(-#=($$9"&'+&7(cA,C='=>(-!(-,=!M"( <=(B-99=&$(
erinevus eesti ja vene keele ning ülejäänud keelte vahel. Nimelt on eesti ja 
>$!$('@@."9"!$(B-99=!$(<=(-,=!M(>A,>"'--!('$"&'$(B$$9'$(-#=%$&'(#A,C='=>=9'(
;$9$%=#=%7(FA;$!$( >=,"$$,+>+&( B-99=&$( <=( -,=!M"( B='$C--,"='$&( -!( -&=9"&$9'(
&$9$'='=>(B=(&$99$C=?($'(!"#$=!%#"&B='&$(&'""#+9"'$(B-#.9$B'"&(9$"%+&(-,=!M$(
ja kollaseid värvitoone oluliselt vähem kui rohelisi ja siniseid, kuid tundub, et 
see asjaolu on siiski pigem otsitud põhjendus.

J o o n i s 1. Värvide fokaalpunktid eesti, soome, läti, leedu ja vene keeles. Ver-
'"B==9'$9<$9( ;$9$%+&$I'+#$%+&$( &B==9=?( ;-,"&-!'==9'$9<$9( 5K0IB,==%"!$( >A,>","!C(((
kujutatuna kahemõõtmeliselt. Joonise autor David Bimler. 

Järeldame, et värvifookused viies Läänemere ümbruse keeles ei kattu 
omavahel, hoolimata sellest, et nende keelte paari erandiga värvisüsteemid 
näivad olevat suhteliselt sarnased. Meie tulemused annavad teatud panu-
se nõrka relativistlikku teooriasse. Värvifookuste esinemine värviruumi eri 
punktides näib esitavat Berlini ja Kay universalistlikule teooriale väljakutse. 
8;B($"(-9$C"(@;$B&(B$$9$+!">$,&==9"B&(.$$'+%(>A,>"&:!=>=,=($,"(B$$9'$&(&""&B"(
nii üksüheses vastavuses, kui seni arvatud?
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7. Kokkuvõte

Suuri areaalseid eripärasid, mis eristaksid Läänemere ümbruses kõneldavaid 
B$$9"(S($$&'"?(&--#$?(9A'"?(9$$%+(<=(>$!$(B$$9'(S('$"&'$&'(8+,--.=(>:"(#=="9#=(
keeltest, ei näi meie tulemuste põhjal esile tulevat. Kindlasti on eriline kahe 
sinise eraldumine vene ja võib-olla ka leedu keeles kaheks eraldi kategooriaks. 
Hiljuti uuris meie uurimisrühm ka soome roosade ja lillade toonide kaheks ja-
gunemist, kuid tundub siiski, et see eristus on pigem keeleline ehk leksikaalne 
kui meeleline ehk kategoriaalne. Soome keeles võib eriliseks pidada ka lilla 
põhivärvinime puudumist, kuid see on seletatav asjaoluga, et soome keelde on 
tänu keelekontaktidele laenatud eri ajal eri laenukeeltest lilla tähistamiseks 
mitmeid sõnu, millest osa on kõnelejad paremini omaks võtnud kui teisi. Hu-
vitav on aga see, et isegi lähedases suguluses või kontaktis olevatel keeltel ei 
ole ühtset arusaama värviruumist, vaid igal keelel on oma kindel parim näi-
de punase, sinise, rohelise, kollase ja kõigi teiste värvide jaoks. See tulemus 
esitab väljakutse Berlini ja Kay universalistlikule teooriale, mis postuleerib, 
et värvide fokaalpunktid eri keeltes kattuvad. Võib-olla mõjutab keel siiski 
mingil määral meie maailmapilti või vähemalt osaleb märkamatult värvide 
kategoriseerimisprotsessis?

;<0%2)5=(2&0%5>$%0%(,",!,51%5?%.'(2'5@4%0&4'(A5.)'5.&:-'(#54%',%4%*,5*))#-51%5
*<,(5.))*)54<$4(0(2)'(#54<*(2)),&#(:%B5=,%,(',(*(')5%0%*//'(51%51&&0(')50$5C5))',5,<0%-
2)5D%4(#5E(2*)$(,5F-'G?)$)2%%5?%'')"5/*(.&&*(',B5H<)'&*)45%$,(..)*5(*2-65I)',(5
;)%#-'%:)0,--$(5:$%0#(5JCKJ5,&)*5L?%$(5F-'./*%*)5%%',%,).'5MNCNOMNCPQ51%5R%$(-
#-'G51%5;)%#-'2(0(',))$(-2(5'(3,S0%0,'))$(,%4%5,)%#-',))2%5T=+0%51%52+(',)5))',(5
'+0%4%$%51%5.&3%0(2)#)5.-1-0)2(')*U5,&)*5LF$2%'5=-,$&9(*)5%%',%,).'5MNCNOMNCVQB5
=%2-,(5&*)2)5,<0-*(.-#5.+(.(#)*)52)()5.))*)1-3,(#)*)A5.)**)5&'%*-'),%5)(5&*).'52)()5
--$(2(',WW54+(2%*(.-.'5&'-,-0-#B
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