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ALOSTUSÕS 
 
 

Võro Instituudi toimõnduisi sari ilmus 1997. aastagast pääle. Tima-
havva om toimõnduisi välläandmist muudõt. Välläannõq sai alalidsõ 
toimõndaja ni toimõndamisõ mano haarõti riikevaihõlinõ nõvvokogo. 
Sarja naati inne välläandmist retsensiirmä ja taa pandas kirjä riike-
vaihõliidsihe raamadunimistüihe. 

Välläandmissagõhus. Edespitengi om plaanit vällä andaq egä 
aastaga üts toimõnduisi põhinummõr, miä tulõ vällä rehekuun. Ku 
kirotuisi kogonõs inämb, võidas mano tetäq eräle numbriid.  

Oodami välläandmisõs kirotuisi, mil om kõrralik ja kimmäs nii  
oppusõ ku uurmisõ puul. Tuujaos, et umma kirätüüd saataq, piä-i olõ-
ma üles astnuq Võro Instituudi konvõrendsel. Oodõduq ommaq kõik 
keele ja kultuuri uurmisõga köüdedüq tüüq ni uurmisallo vaihõlidsõq 
ja võrdõlõjaq teemaq. 

Põhinumbridõ põhijaon andas vällä õdagumeresoomõ ni tõisi 
Õuruupa väikeisi kiili ja kultuurõ uurjidõ – keele-, kirändüs- ja rah-
valuulõtiidläisi, muistitsidõ välläkaibjidõ, rahva-, aoluu- ni ütiskun-
natiidläisi kirotuisi.  

Esseistiga jaon annami vällä populaartiidüslikke kirotuisi, arvos-
tuisi ja ülekaehuisi. Erälde numbriin ilmusõq teemakogomiguq, suu-
rõmbaq umaette uurmistüüq jms.  

Toimõnduisi kiil. Võro Instituudi toimõndusõq om algusõst pääle 
olnuq mitmõkeeline välläannõq. Lisas võro ja eesti keelele oodami 
kirotuisi kõigin õdagumeresoomõ keelin, erändkõrran ka ka muin 
keelin. Egä toimõnduisi põhinummõr om vähämbält kolmkeeline – 
kirotusõ originaalkiil üten võro- ja inglüskeelidse kokkovõttõga. 

Artikliq retsenseeritäseq. Egä kirotusõ kotsilõ and uma vaŕadu 
nimega arvamisõ kats, suurõmbidõ lahkominekide kõrral kolm arva-
misandjat (toimõndusnõvvokogost vai ka välästpuult). Toimõndaja 
saat arvamisõq artikli kirotajalõ edesi.  

Nõudõq artikli moodulõ lövvüseq Võru Instituudi kodolehe pääl 
(www.wi.ee). 
 

Seo numbri kirotusõq ommaq tettüq ettekandidõ perrä, miä peeti 
2007. aasta märtekuu 2.–4. pääväl Võrol konvõrendsil “Koolitus ku 
keele ja kultuuri umamoodu hoitja”.  
 

Toimõndaja 
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ALUSTUSEKS 
 
 

Võru Instituudi toimetiste sari ilmub alates 1997. aastast. Käesolevast 
aastast on toimetiste väljaandmist muudetud. Väljaanne sai alalise 
vastutava toimetaja, toimetamisse kaasati rahvusvaheline kolleegium 
ja sari muudeti eelretsenseeritavaks. Väljaanne registreeritakse rah-
vusvahelistes bibliograafilistes andmebaasides. 

Perioodilisus. Edaspidigi on kavas avaldada üks toimetiste põhi-
number aastas, ilmumisega oktoobris, ning vastavalt kogunevale ma-
terjalile erinumbreid.  

Ootame avaldamiseks artikleid, mis on teoreetiliselt ja empiiri-
liselt hästi põhjendatud. Toimetised on avatud kõigile kaastöödele 
keele ja kultuuri uurimisega seotud aladelt ega ole piiratud Võru 
Instituudi konverentsidel esinejatega. Teretulnud on interdistsipli-
naarne ja võrdlev vaatenurk. 

Põhinumbrite põhirubriigis avaldatakse läänemeresoome ning 
teiste Euroopa väikeste keelte ja kultuuride uurijate – keele- ja kir-
jandusteadlaste, folkloristide, arheoloogide, etnoloogide ja ajaloolaste 
ning sotsiaalteadlaste artikleid.  

Esseistika rubriigis avaldame populaarteaduslikke artikleid, ar-
vustusi ja ülevaateid. Erinumbritena ilmuvad teemakogumikud, mo-
nograafiad, konkreetsed uurimused jms.  

Toimetiste keel. Võru Instituudi toimetised on algusest peale 
olnud mitmekeelne väljaanne. Lisaks võru ja eesti keelele ootame ar-
tikleid kõikides läänemeresoome keeltes, erandjuhtudel ka muudes 
keeltes. Iga toimetiste põhinumber on vähemalt kolmkeelne – artikli 
originaalkeelele lisatakse alati võru- ja ingliskeelne kokkuvõte. 

Artiklid retsenseeritakse. Iga artiklit hindab anonüümselt kaks, 
eriarvamuste korral kolm retsensenti (toimetuskolleegiumist, vajadu-
sel väljastpoolt). Toimetaja saadab retsensioonid edasi artikli auto-
rile. 

Kaastöö vormistusjuhendi ja nõuded leiab Võru Instituudi 
kodulehelt (www.wi.ee). 
 

Käesoleva numbri artiklid on kirjutatud ettekannete põhjal, mis 
peeti 2007. aasta 2.–4. novembril Võrus, konverentsil “Haridus keele 
ja kultuuri omapära hoidjana”.  
 

Toimetaja 
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PÄRIMUSMUUSIKA ÕPETAMISEST EESTIS 
 

TAIVE SÄRG 
 
Me läheme nii kui tahtmisega 
mööda sellest, mis meil omapä-
rast... Kas ei peitu selles osalt se-
dasama alamtõu kartust kui eesti-
keele kõnelemisel? Viimati arvab 
Euroopa meid mitte-eurooplaste 
hulka? Aga Euroopa ei vea seda hea-
meelega sisse, mida ta ise toodab, 
ka vaimuilmas mitte. Uuelt juurde-
tulijalt küsitakse peale muu: kas 
teil on midagi uut ütelda? Kas an-
nate lisa meie tundmustele? tead-
mistele? mõtlemisviisile? väljen-
dusviisile? (Kallas 1926: X.) 

 
Siinses kirjutises käsitletakse pärimusmuusika õpetamisega seotud 
küsimusi, mis teaduses kuuluvad rakendusliku etnomusikoloogia 
(applied ethnomusicology) valdkonda. Kõigepealt selgitatakse lühidalt 
mõiste pärimusmuusika kasutamist, seejärel arutletakse, miks on sel-
le õpetamine tänapäeval oluline ja mida on juba ära tehtud, ning lõ-
puks, kuidas saaksid etnomusikoloogid selle juures aidata. Artikli 
aluseks on olnud isiklikud muljed Eesti Muusikahariduse Foorumilt 
(vt Garšnek 2007), eesti pärimusmuusika õppekavad, kirjalikud ja 
suulised vestlused pärimusmuusika õpetajatega (Võru Muusikakooli 
direktor Celia Roose, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud 
Žanna Pärtlas ja Veljo Tormis), Ajaloo Instituudi teaduri Igor Tõnu-
risti 2006. aastal läbiviidud küsitlus Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia koolimuusikute seas ning siinkirjutaja 2003. aastal läbiviidud kü-
sitlus pärimusmuusikute seas (Särg 2004). Tänan nimetatud isikuid 
koostöö eest. 
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PÄRIMUSMUUSIKA ÕPETAMISEST EESTIS 
 

TAIVE SÄRG 
 
Me läheme nii kui tahtmisega 
mööda sellest, mis meil omapä-
rast... Kas ei peitu selles osalt se-
dasama alamtõu kartust kui eesti-
keele kõnelemisel? Viimati arvab 
Euroopa meid mitte-eurooplaste 
hulka? Aga Euroopa ei vea seda hea-
meelega sisse, mida ta ise toodab, 
ka vaimuilmas mitte. Uuelt juurde-
tulijalt küsitakse peale muu: kas 
teil on midagi uut ütelda? Kas an-
nate lisa meie tundmustele? tead-
mistele? mõtlemisviisile? väljen-
dusviisile? (Kallas 1926: X.) 

 
Siinses kirjutises käsitletakse pärimusmuusika õpetamisega seotud 
küsimusi, mis teaduses kuuluvad rakendusliku etnomusikoloogia 
(applied ethnomusicology) valdkonda. Kõigepealt selgitatakse lühidalt 
mõiste pärimusmuusika kasutamist, seejärel arutletakse, miks on sel-
le õpetamine tänapäeval oluline ja mida on juba ära tehtud, ning lõ-
puks, kuidas saaksid etnomusikoloogid selle juures aidata. Artikli 
aluseks on olnud isiklikud muljed Eesti Muusikahariduse Foorumilt 
(vt Garšnek 2007), eesti pärimusmuusika õppekavad, kirjalikud ja 
suulised vestlused pärimusmuusika õpetajatega (Võru Muusikakooli 
direktor Celia Roose, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud 
Žanna Pärtlas ja Veljo Tormis), Ajaloo Instituudi teaduri Igor Tõnu-
risti 2006. aastal läbiviidud küsitlus Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mia koolimuusikute seas ning siinkirjutaja 2003. aastal läbiviidud kü-
sitlus pärimusmuusikute seas (Särg 2004). Tänan nimetatud isikuid 
koostöö eest. 
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Foto 1. Viimaste aastakümnete jooksul on järjest laiemalt levinud re-
gilaulude omavaheline laulmine. Viljandi pärimusmuusika festivalil 
pakutakse selleks võimalust regilaulupesas. Foto: Aado Lintrop, 2007. 
 

 
 

Foto 2. 17. oktoobril 2005 avati Eesti Muusikaakadeemia kammer-
saalis Veljo Tormise regilaulukeskus, millest kasvas 2007. aastaks 
välja pärimusmuusika eriala. Keskel seisab pärimusmuusika uurija ja 
õpetaja, etnomusikoloog Žanna Pärtlas, ees paremal istub helilooja 
professor Veljo Tormis. Foto: Jaan Klõšeiko, 2005.  
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Pärimusmuusika minevikus ja tänapäeval 
 
Eesti etnomusikoloogias mõistetakse pärimusmuusika all traditsi-
oonilise ühiskonna1 suulises pärimuses välja kujunenud muusika-
stiile, samuti nende uusesitusi, arendusi ja töötlusi tänapäeval. Eesti-
keelse mõiste kujunemise eeskujuks on olnud soomekeelne perinne-
musiikki (‘pärimusmuusika’), mõlema mõiste tekkimist varasema 
rahvamuusika (sm kansanmusiikki) kõrvale on ajendanud ilmselt 
ingliskeelne traditional music (‘traditsionaalne muusika’).2 Tava-
keeles seostub pärimusmuusika eelkõige Viljandi pärimusmuusika 
festivali ning sealsete esinejate ja stiilidega. 

Mitmes osas kattub pärimusmuusika varem rohkem kasutatud 
mõistega rahvamuusika ning erinevus nendes terminites on mõneti 
emotsionaalne (Särg 2004). Nii rahvamuusika kui pärimusmuusika 
põhinevad pärimustel, kuid rahvamuusika mõiste alla ei mahu päri-
muslike muusikastiilide professionaalsed esitused, arendused ja tööt-
lused. Samas jääb pärimusmuusika otseselt seotuks etnilise elemen-
diga, kuid tänapäeva rahvamuusika aluseks võib olla ka läänelik 
populaarmuusika. 

Pärimusmuusika mõiste on toonud laiemalt kasutusele pärast 
1990. aastat esiletõusnud muusikute põlvkond, et eristuda varasemast 
rahvamuusikaharrastusest ning luua ka professionaalset, esteetiliselt 
kõrgetasemelist etnilist muusikastiili (või -stiile). Erinevus seisneb 
esiteks selles, et tänapäeva pärimusmuusikas ei ole niivõrd oluline 
traditsiooni võimalikult täpne jäljendamine, vaid oma lähenemisnurk 
– olgu siis teatud kohaliku pärimuse jätkamisel, kohandamisel või 
uue etnilises stiilis muusika loomisel. Niisugune avatud, loomingu-
line suhe muusikasse erineb alates 1970. aastatest kujunenud rahva-
muusika esitamise nõuetest, kus rõhutati autentsuse, s.t folkloori-

                                                
1 Traditsioonilisteks ühiskondadeks loetakse üldistatult kõiki eelkapitalist-
likke ja eelindustriaalseid ühiskondi, vastandatuna industriaalsele ühiskon-
nale (Aimre 2001: 115). 
2 Perinnemusiikki on “musiikki, joka on kuulonvaraisesti siirtynyttä, etni-
sesti tiettyyn alueeseen kiinnittynyttä, ei välttämättä “aitoa kansanmusiik-
kia”, ei eriytynyt taide- tai populaarimusiikiksi, ei välttämättä lokalisoitu-
nutta, eikä länsimaista taide- tai populaarimusiikkia.”  
http://vesa.lib.helsinki.fi/cgi-bin2/musa.pl?h=perinnemusiikki 
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palade võimalikult täpse jäljendamise vajalikkust. Teiseks on mõiste 
rahvamuusika kasutamisest loobutud ilmselt ka seepärast, et suures 
osas ühiskonnast on sel suhteliselt madal staatus. Nimelt – hoolimata 
mõningasest idealiseerimisest rahvuslike aadete tõttu – on rahva-
muusikat sageli peetud esteetiliselt väheväärtuslikuks, arenemata ja 
harimata alamklassi ehk (maa)rahva muusikaks. Seda arvamust on 
omakorda süvendanud rahvamuusika kasutamine mitmesuguste rah-
valike meelelahutuste ja kahjuks ka nõukogude poliitiliste propa-
gandaürituste osana.  

Eesti ajalooline pärimusmuusika kujunes välja talupoeglikus küla-
ühiskonnas, kus olulist rolli ei mänginud veel kirjaoskus ega tehno-
loogia. Tookordne muusika oli üsna selgete etniliste ja lokaalsete tun-
nustega, sest käibis paikse eluviisiga ja suhteliselt suletud rühmana 
elavate inimeste juures. Ei tahaks öelda, et pärimusmuusika ei muu-
tunud üldse, vaid ta varieerus ja teisenes, kuid säilitas aegamööda 
muutudes omapära. Eesti paikkondadesse jõudsid kaugemad kul-
tuurimõjud tasapisi ning sulasid seal tugevasti kokku kohaliku kul-
tuuriga. Seega on pärimusmuusika etniline muusika ning sobib koha-
liku identiteedi tunnusmärgiks, aidates säilitada paikkondlikku kul-
tuuri kui tervikut. 

Eesti pärimusmuusika on omal ajal kujunenud looduslähedases 
külaühiskonnas, seega tänapäevast küllalt erinevates oludes, teist-
suguse eluvaate ja muusikalise maitsega inimeste suulises-kuuldeli-
ses pärimuses. Muusika toimus enamasti elu ja tegevuse keskel, kuju-
nedes vastavalt osavõtjate vajadustele ja ootustele.  

Talupoeglikus külaühiskonnas tekkinud muusikpalade või -stiilide 
viljelemine kaasajal tähendab paratamatult muutusi, järjest enam 
levib nende ühendamine teiste muusikaliikidega, eriti populaarmuusi-
kaga. Ilmselt just tänapäeva muusikaga sidumise tõttu on pärimus-
muusika muutumas järjest populaarsemaks, levides nii originaalkujul 
kui jäljenduste, edasiarenduste ja töötluste kaudu.  
 
 
Pärimusmuusika õpetamise eesmärgid 
 
Pärimusmuusika õppimine on oluline, sest see annab teistsuguseid 
teadmisi ja oskusi kui kunstmuusika või populaarmuusika õppimine. 
Kõigepealt, pärimusmuusikat ei saa õpetada üldiselt kui “muusikat”, 
sest eri kultuuridesse kuuluvatel inimestel on erinev muusikaline keel. 
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Kultuurikeskne lähenemine ja väga erinevate “muusikaliste keelte” 
tundmine võimaldab paremini märgata ja eristada just selles kultuuris 
iseloomulikke ja olulisi väljendusvahendeid.  

Teiseks, kuna pärimusmuusika on levinud suulise pärimuse kau-
du, kus iga muusik on ühtlasi taasloojaks, on selle väljendusviisi 
omandamisel oluline kuuldeline õppimine ja loomisvõime arenda-
mine. Seega pärimusmuusika õppimine arendab muusikalist mälu, 
taasloomise ja improvisatsiooni võimet. 

Eestis on Viljandi Kultuuriakadeemia eestvedamisel 2005. aastal 
valminud pärimusmuusika õppekava muusikakoolidele3 ning 2007. 
aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale, kus helilooja Veljo 
Tormise  algatusel avati vastav eriala. 2005. aastal valminud ainekava 
eesmärkide seas nimetatakse vajadust õpetada kohalikku muusikalist 
väljendusviisi (“muusikalist emakeelt”) ning tõsta Eesti eri piirkon-
dade omakultuuri kvaliteeti. 2007. aasta õppekava koostajad, praegu 
Stockholmis elav Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika õpe-
tuse koordinaator Tuulikki Bartosik ning Võru Muusikakooli direktor 
Celia Roose on selle põhjenduses rõhutanud eelkõige pärimusmuusi-
ka kasvavat osa maailma kultuuripildis:  

Viimaste aastate jooksul on pärimusmuusika positsioon ühis-
konnas tugevalt muutunud ning saavutanud võrdväärse koha jazz- ja 
klassikalise muusika kõrval. Maailmas toimub lugematu arv pärimus-
muusika festivale, mille raames toimuvad nii laste- kui ka noorte-
laagrid, õpitoad, workshopid.4  

Arvestades pärimusmuusika kasvavat osa kultuuripildis, hämmas-
tas allakirjutanut mitmete muusikahariduse juhtide vähene huvi selle 
suuna vastu 2007. aastal. Nimelt 23. mail toimus Eesti muusikahari-
duse foorum (vt Garšnek 2007), kus arutleti muusikahariduse küsi-
musi haridustasemete kaupa, keskendumata muusika eri liikidele. 
Peeti enesestmõistetavaks, et muusika tähistab lääne kunstmuusikat5 
ning peaaegu kõik ettekandjad käsitlesidki selle õpetamist, üks ette-
kanne (Siim Aimla G. Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist) kä-
sitles rütmimuusika õpetamist, kuid pärimusmuusikat nimetati vaid 

                                                
3 http://www.rahvamuusika.ee/6ppekava/6ppekava.htm 
4 Õppekava projekti sain Eesti Muusika- ja Teatriakdeemia prorektorilt 
Margus Pärtlaselt, keda siinkohal tänan.  
5 Etnomusikoloogias on selgeks tehtud, et muusika on kultuuriliselt määrat-
letud mõiste ning selle all võib mõelda väga erinevaid muusikastiile. 
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üksikjuhtudel muuseas. Suurimat huvi etniliste tunnustega muusika 
vastu väljendas foorumit külastanud teadus- ja haridusminister Tõnis 
Lukas, mainides Eesti Pärimusmuusika Keskust ja rahvuslikku kolo-
riiti muusikas. Ainsal korral tuli foorumil kõne alla eesti rahvalaul, 
kui lõunapausi ajal üks osavõtjatest tsiteeris labajalavalsist tuntud 
ridu siit nurgast ja sealt nurgast, / keskpõrandale kokku, nimetades 
seda ekslikult regilauluks.  

Kogu foorumi eesmärk tundus siinkirjutaja arvates ebamäärasena 
seetõttu, et ei täpsustatud, mida mõeldakse muusika all ning mis-
sugune võiks olla eesti muusika(hariduse) eripära. Muusikahariduse 
foorumi lõpus soovitatigi moodustada komisjon, mis leiaks eesti 
muusikahariduse mõtte ja eesmärgi. Siinkohal tahaksin meenutada 
1925. aastal kirjutatud lõiku tookord Londonis elanud folkloristi ja 
diplomaadi Oskar Kallase sissejuhatusest eesti rahvalaulude välja-
andele, mis on siinse kirjutise motoks: Me läheme nii kui tahtmisega 
mööda sellest, mis meil omapärast jne (Kallas 1926: X). 

Etnomusikoloogias on juhitud tähelepanu sellele, et sõltuvalt kul-
tuurikontekstist nimetatakse muusikaks (või lauluks, pillimuusikaks) 
ja väärtustatakse muusikana erinevaid helisid ja tegevusi. Mõnevõrra 
idealistlik on arusaam muusikast kui universaalsest, üldiselt mõisteta-
vast keelest. Tegelikkuses saab õpetada teatud stiiliga, teatud kindlas-
se kultuurikonteksti kuuluvat muusikat – või ka muusikaid.  

Ühena muusikaõpetuse probleemidest tuli foorumil esile muusika 
mitmekesisus ja sellest tingitud valikute tegemise raskus. Toetaksin 
siinkohal foorumil väljendatud Igor Garšneki seisukohta, et muusika-
haridus peaks viima ka maailma muusikalise paljuse teadvustamise ja 
väärtustamiseni. Selle kaudu avardub arusaamine muusikalise väljen-
dusviisi võimalustest ning oma eripära mõistmine. Ei pea teadma 
viimseid detaile, kuid haridust ei või piirata silmaklappidega, välista-
des muusikaliigid, mida vastanduses euroopa kunstmuusikaga on 
peetud vähem väärtuslikuks (populaarmuusika, pärimusmuusika). Üks 
(muusika)hariduse eesmärke võiks olla kohaliku kultuurilise eripära 
õpetamine ja väärtustamine teiste seas. 

Olukorras, kus puutume kokku eri kultuuridega ning üks uuemaid 
muusikasuundi kannab nimetust world music, tuleks tunda ka oma 
etniliste tunnustega pärimusmuusikat. 2005. aastal pärimusmuusikute 
seas läbiviidud küsitluses vastati, et selle muusika kõige olulisem 
ülesanne on hoida rahvuslikku ühtekuuluvust ja eripära. Folkloori-
õpetaja Kail Sarv kirjutas autori korraldatud küsitluses rahvamuusika 
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kohta: Ma arvan, et tänapäeva inimene hakkab oma rahvamuusikat 
aina rohkem vajama, et millegi poolestki ülejäänud rahvastest erineda.  

Kahjuks on Eestis ainult vähesel määral säilinud pärimusmuusika 
suuline traditsioon. Suuremas osas on see muusika meieni jõudnud 
arhiiviallikate vahendusel – noodistuste ja helisalvestustena. Pärimus-
muusika on omaette “muusikaline keel”, mis vajab uurimist, taasta-
mist ja õppimist.  

Iga muusikaliigi eksisteerimiseks on vaja praktilisi oskusi (teatud 
stiilis muusika tegemist ja kuulami), teoreetilisi ettekujutusi ning 
nimetatud teadmiste edasiandmist kas institutsionaliseeritud muu-
sikaõpetuse või muusikalise suhtlemisviisi kaudu. Et kogu see süs-
teem toimiks, peab muusikal olema ühiskondlik kõlapind ehk selle 
kuulajate ja hindajate rühm, ja võimalusi arvamuste avaldamiseks. 
Kõik need komponendid peaksid olemas olema ka pärimusmuusika 
puhul, et sellel oleks oma osa ühiskonnas.  
 

 
 
Foto 3. Elis-Anett Urbmets proovimas vilepilli, õpetajaks Sandra 
Sillamaa. Pärimuskultuuri tundmaõppimise perelaager. Foto: Celia 
Roose, 2008. 
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Pärimusmuusika õpetamisest Eestis 
 
Pärimusmuusika oskused on Eestis viimastel aastakümnetel edasi 
kandunud eelkõige folkloorirühmade kaudu nii linnas kui maal. Vana 
muusika järjepidevust on pikka ega hoidnud “Hellero” ja sellest välja 
kasvanud “Väike Hellero”, “Leegajus”, “Leigarid”, mitmed Setu ja 
Kihnu folkloorirühmad ning väga paljud teised.  

Eestis on pärimusmuusika eriala (varem rahvamuusika nime all) 
õpetatud alates 1991. aastast praeguses Tartu Ülikooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemias, 2007. aastal oli seal 30 üliõpilast. Viljandi kooli 
motoks on Omakultuursed terviklahendused.6 Seal on läbi mõeldud 
mitmed omakultuuri seisukohalt olulised punktid, kaasa arvatud küsi-
mus, miks selle arendamine on oluline ja vajalik. 

See on kool, mille sisuks on läbiva omakultuurilise enesetunnetu-
seni jõudmine üha muutuvas ja uuenevas ajas, seda kõike enam elusa 
ja hingava organismi kui hämarduva näitusesaalina. See on küllaltki 
ainulaadne ja samas vajalik suundumus tänases Eesti vaimuelus, kul-
tuurilise ellujäämise võti ahnelt globaliseeruvas maailmas, millest 
meil tuleb võtta parim reaalsuse ees silmi sulgemata. Selles koolis 
siin on sellele teele asutud.7 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia missioon on sõnas-
tatud järgmiselt:  

arendada eesti omakultuuri Eesti kultuuri(de) mõtestamise viisina 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias; levitada eesti omakultuuri aadet 
kui rahvuse vaimse enesemääratlemise ja püsimajäämise tagatist; 
toetada omakultuurselt mõtleva ning maailmale avatud (loov)harit-
laskonna järjepidevat kestmist Eesti ühiskonnas; arendada kultuu-
ridevahelist kommunikatsiooni, toimides sidustava kultuurimudelina; 
tutvustada eesti omakultuuri maailmale.8 

Siiski on Viljandi suundumus olnud erand teiste keskastme ja kõr-
gemate muusikakoolide kõrval, kus tavaliselt on olnud üksnes ühe 
semestri pikkune eesti rahvamuusika üldkursus. Arvestades, et päri-
musmuusikas pole (enamikul) õpilastel praktilist kogemust ning et 
nad ei tunne pärimusühiskonna inimeste mõtteviisi ega eluolu, on ühe 
semestri pikkusest tutvusest vähe.  

                                                
6 http://www.kultuur.edu.ee/188956 
7 http://www.kultuur.edu.ee/191173 
8 http://www.kultuur.edu.ee/193231 
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Foto 4. Praegune pärimusmuusika õpetaja, Võru lastemuusikakooli 
direktriss Celia Roose lapsena (paremal) koos õdede Terje ja Kaiega. 
Foto: Aare Raud, u. 1972–73.  
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2006. aastal uuris Igor Tõnurist Muusika- ja Teatriakadeemias 

koolimuusika eriala tudengitelt, mida nad ootavad rahvamuusika-
õpetuselt. Sooviti praktiliselt tutvuda erinevate pillidega ning saada 
nõuandeid rahvamuusika kasutamiseks koolitundides. Raskusi tekitas 
laulutekstide murdekeel, aga ka üldisemalt vanemast muusikast aru-
saamine, mistõttu see tundus kohati monotoonne ja ebahuvitav. Ühe 
tudengi küsitluslehel oli lisamärge:  

Olen nördinud, et kuigi õpin Eesti Muusikaakadeemias, on eesti 
rahvamuusikat vaid üks semester, eesti muusikat üks semester, afro-
ameerika muusika ajalugu aga kaks sem., jazz-rütmikat kaks semest-
rit. Vaja oleks ka rahvapillide õpetust, ka teiste rahvaste muusikat. 

Viljandi Kultuuriakadeemia eestvedamisel on 2005. aastal valmi-
nud pärimusmuusika ainekava muusikakoolidele9. Celia Roose sõnul 
on see kasutusel täismahus ainult Võru Muusikakoolis: õpitakse kan-
nelt, lõõtspilli, torupilli, hiiu kannelt ja viiulit. Õpetus on algastmel 
kavandatud eelkõige kuulmispõhisena. Eesti Muusikakoolide Liidu 
andmetel10 õpetati pärimusmuusikat 9 muusikakoolis (liitu kuuluva 
81 muusikakooli seast), kuid kuuldavasti huvi õpetamise vastu kas-
vab.  

Keskastme muusikakoolidest on Tallinna G. Otsa nimelises 
Muusikakoolis olemas akordioni ja kandle osakond, kuid seal õpeta-
tav mängustiil ei ole omane eesti pärimusmuusikale: suur osakaal on 
nüüdismuusikal ja kaasaegsel kammermuusikal. 2008. aastal oli neil 
erialadel 8 õpilast.11 Nimetatud osakonna eelkäijaks oli 1949. aastal 
asutatud rahvapillide osakond. Tartu H. Elleri nimelises Muusika-
koolis on olnud küll kavatsusi õpetada pärimusmuusikat, asutada 
pärimusmuusika ansambel jms, aga tegudeni jõudmine on raske.12 

2007. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias alanud pärimus-
muusikaõpetuse eesmärgiks on koolitada kõrgetasemelisi interpreete, 
loojaid ja õpetajaid ning muuta etniline muusika lähedasemaks ka 
teiste erialade üliõpilastele. Õppejõud Žanna Pärtlas kirjutab, et tema 
jaoks on pärimusmuusika alase kõrghariduse üks tähtsamaid eesmärke 
[---] teadlikkuse tõstmine oma rahva ajaloolise muusikapärimuse 

                                                
9 http://www.rahvamuusika.ee/6ppekava/6ppekava.htm  
10 Andmed on õppeaastast 2006/2007, http://www.eestimuusikakoolideliit.ee/ 
11 http://www.otsakool.edu.ee/mine.php?page=osakonnad 
12 Vestlusest H. Elleri nim. Muusikakooli õppealajuhataja Ain Tarroga, 2007. 
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suhtes, et kaasaegse pärimusmuusika loomine ei oleks mitte ainult 
intuitsiooni- ja maitsepõhine, vaid ka n-ö teadmistepõhine. Ilma selle 
teadlikkuseta kipub kahjuks pärimusmuusika (loomulik) areng pigem 
globaliseerumise ja kultuurilise mitmekesisuse kaotamise poole.13  

Loodetakse, et Tallinnas toimuv õpetus tekitab ka Põhja-Eestis 
suurema huvi pärimusmuusika vastu, sest senised valdavalt Lõuna-
Eesti päritolu ja koolitusega inimesed eelistavad töötada kodusemas 
piirkonnas. Sel erialal on kahe kursuse peale 2008. aastal 6 üliõpilast. 
Esimeste muljete põhjal kirjutas Žanna Pärtlas: 

Meil on kõik see veel väga alguse asi. [---] Ma ise õpetan neile 
“Pärimusmuusika teooriat ja solfedzhot”. Leiutan seda ainet nagu 
oskan. Kasutan natuke Rootsi eeskuju (Sven Ahlbäck)14. Mingeid ko-
gemusi, mille üle mõtiskleda, mul veel ei ole. Räägin sellest, millest 
elementaarteooria ja klassikalise harmoonia tundides tavaliselt ei 
räägita. Ehk põhiliselt suulise traditsiooni muusika spetsiifikast. Ük-
sikasjalikumalt käsitlen eesti rahvamuusikat, kuid toon palju näiteid 
ka teiste rahvaste (eriti soomeugrilaste) muusikast. Diktaatide asemel 
on rahvalaulude noodistamine. Laulame regilaule lehest kah.15  

Mitmel pool, aga põhjalikumalt Muusika- ja Teatriakadeemias ja 
Viljandi Kultuuriakadeemias on regilaulu õpetanud Veljo Tormis, 
kes on sellest kirjutanud järgmist: 

Mina ei õpeta kummaski akadeemias pärimusmuusikat, vaid uuest 
õppeaastast peamiselt ühte uut õppeainet, “regilaulmise stilistikat” 
kõigile soovijaile ja sunnituile. St tegeliku (ajaloolise) regilaulmise 
stiilitunnuseid (hingamist, fraseerimist, rütmikat, vokaliseerimist jne 
jms [---]).  

Samuti ei süvene lokaalstiilidesse, ainult näiteid püüan tuua ka 
Lõuna- ja Lääne-Eestist. Üks väiksem rühm Tallinnas tegeleb ka 
rahvalaulupraktikaga, seal oleme esialgu piirdunud Kuusalu-Jõe-
lähtme repertuaariga ERA-st saadud näidete eeskujul ja Uue Regi-
lauliku ning Lahemaa Vanade Laulude põhjal. Rõhutan kõigil juhtu-
del isiklikku originaalmaterjali kuulamise oskuse vajadust.  

Kui kõik on sellest aru saanud, siis panen ameti otsekohe maha.16  

                                                
13 Žanna Pärtlase kirjast, 2008.  
14 Sven Ahlbäck on Stockholmis asuva Kuningliku Muusikakõrgkooli 
(Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH)) õppejõud. 
15 Žanna Pärtlase kirjast, 2007. 
16 Veljo Tormise kirjast, 2007. 
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11 http://www.otsakool.edu.ee/mine.php?page=osakonnad 
12 Vestlusest H. Elleri nim. Muusikakooli õppealajuhataja Ain Tarroga, 2007. 
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suhtes, et kaasaegse pärimusmuusika loomine ei oleks mitte ainult 
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13 Žanna Pärtlase kirjast, 2008.  
14 Sven Ahlbäck on Stockholmis asuva Kuningliku Muusikakõrgkooli 
(Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH)) õppejõud. 
15 Žanna Pärtlase kirjast, 2007. 
16 Veljo Tormise kirjast, 2007. 
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Pärimusmuusika õpetusel muusikakoolides on takistuseks olnud 
õpetajate, pillide, teadmiste-oskuste ja õppematerjali puudus, viimast 
eriti pillimuusika osas. Pillide ostmise ja õpetajate tasustamise osas 
on olukord veidi paranenud Eesti Kultuurkapitali ning riikliku prog-
rammi “Lõunaeesti keel ja kultuur” abiga.17 Oskuste ja õppematerjali 
osas vajaliku pagasi osas peaks toetama pärimusmuusika alane teadus 
etnomusikoloogia.  
 

 
 
Foto 5. Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond asutati 
2000. aastal varasema rahvamuusikaosakonna baasil. Seal töötasid 
tookord teaduritena (vasakult ees): Vaike Sarv (1946–2004), Ingrid 
Rüütel, Anu Vissel (1952–2005), (taga): Taive Särg, Triinu Ojamaa. 
Pildistatud on Friedrich Reinhold Kreutzwaldi büsti juures Eesti Kir-
jandusmuuseumi kaminasaalis. Foto: Andres Kuperjanov, 2002.  

                                                
17 Celia Roose kirjast, 2007. 
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Etnomusikoloogia osa pärimusmuusika õpetamisel 
 
Etnomusikoloogia on pärimusmuusika õpetamise jaoks oluline kui 
seda muusikasuunda uuriv teadusharu. Õpetamise tarbeks oleks vaja-
lik korrastatud ja hästi kättesaadav teadmiste hulk, millest pedagoo-
gid saaksid lähtuda. Etnomusikoloogia üheks oluliseks ülesandeks 
oleks uurida ja vahendada arhiivis talletatud muusikanäiteid, sest pa-
raku on meie ajalooline pärimusmuusika, mida poeetiliselt nimetatak-
se ka muusikaline emakeel, ununev ja väheuuritud vanavana...vane-
mate keel. Kui võrrelda muusikaõpetust keeleõpetusega, siis enne 
kooliraamatute koostamist peaks olema käepärast vähemalt gram-
matika, sõnastik ja mõningad tekstikogud. 

Pärimusmuusika “tekstikogu” asub Eesti Rahvaluule Arhiivis 
(ERA) ning suhteliselt väike osa sellest on välja antud. “Gramma-
tika” ja “sõnastikuga” võrreldavate teoreetiliste tööde, näiteks päri-
musmuusika solfedžo loomine, on pigem algusjärgus. Olles jälginud 
aastate jooksul pärimusmuusikute tegevust ja repertuaari, võin öelda, 
et suhteliselt vähesed neist on lähtunud otse ERA allikatest või katke-
matust suulisest pärimusest. Paljud muusikutest on saanud materjali 
ERA kogude väljaannetest, mille seas on kõige enam kasutatud kaht 
Herbert Tampere või tema osalusel koostatud rahvaviiside anto-
loogiat (Tampere 1956–1965, Tampere et. al. 1970, 2003). Mitmed 
ansamblid aga lähtuvad tänapäevasest suulisest pärimusest, mille on 
toonud kaasa laialdane folklooriliikumine. Nemad on õppinud sel-
geks mõningad n-ö folkloori šlaagrid ning teevad neist omakorda 
töötlusi ja seadeid. Populaarsemateks rahvalauludeks on olnud vii-
mastel pärimusmuusika üritustel näiteks Haanja miis, Valge jänes ja 
Hobusemäng. Leidub ka esitajaid, keda on inspireerinud juba varem 
tehtud töötlused ja kes tahaksid pigem neid korrata, kui lähtuda allik-
materjalist.  

Etnomusikoloogia peamised ülesanded pärimusmuusika õpeta-
mise tugemisel saab kokku võtta järgmiselt: 

1. Teadvustada suulise loomeprotsessi seaduspärasusi, näiteks 
viisi varieerimise või esituse ülesehituse põhimõtteid. 2. Kirjeldada 
muusika stiilitunnuseid (nt tämber, rütm, meloodia), mis annavad 
pärimusmuusikale eripärase kõla. 3. Uurida muusika füüsilisi aluseid: 
pillide ehitust ja mänguvõtteid, hääle moodustamise tehnikaid. 4. Va-
hendada pärimusmuusika allikmaterjale arhiivist, koostades pärimus-
muusika väljaandeid (teha valik, noodistada helisalvestused ja redi-
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geerida käsikirjalised noodistused). 5. Uurida pärimusmuusika seo-
seid igapäevase elu, kommete ja uskumustega, sest muusika esialgse 
tähenduse ja otstarbe mõistmine aitab mõtestada ka tänapäeva esitust. 
6. Uurida eesti pärimusmuusikat ajaloolises arengus ja seoses naaber-
rahvaste traditsioonidega, et mõista selle päritolu ja eripära. 7. Jääd-
vustada ja analüüsida tänapäeval eksisteerivat pärimusmuusikat, eriti 
selle tähtsust identiteedi kandjana. 8. Osaleda pärimusmuusika õppe-
materjalide koostamisel ja õpetamise metoodika loomisel.  

Etnomusikoloogia alase uurimustööga tegeldakse Eesti Kirjandus-
muuseumi etnomusikoloogia osakonnas ning osalt ka Eesti Muusika-
akadeemia muusikateooria osakonnas. Kahjuks jääb vähe aega tegel-
da õppematerjalide ettevalmistamise ja viiside publitseerimisega, sest 
sedalaadi tegevus pole eriti hinnatav meie tänapäeval rahvusvahelise 
orientatsiooniga teaduses. Samas ei jõua hariduse jaoks olulisi 
ülesandeid täita muu töö kõrvalt, näiteks arhiivipõhise andmebaasi 
või viisiväljaande koostamine on küllalt aeganõudev tegevus. Siiski, 
et jätkuvalt tõsta omakultuuri kvaliteeti ning omada väärikat kohta 
Euroopa kultuuriruumis, tuleks edendada nii pärimusmuusikat kui 
etnomusikoloogiat.  

 

 
 

Foto 6. Tuulikki Bartosik, üks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
pärimusmuusika õppekava koostajaid ja õpetajaid. Pilt on tehtud 
Soomes Kallio-Kuninkalas. Foto: Matthias Bartosik, 2005. 
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Taive Särg: Perimüsmuusiga oppamisõst Eestin 
 
Seon kirotusõn kaias perimüsmuusiga oppamisõga köüdetüid kü-
sümüisi, miä tiidüsen käüväq rakõndusligu etnomusikoloogia vald-
kunda. Kõgõpäält seletedäs lühkühe mõistõ perimüsmuusiga pruuk-
mist Eestin, sis arotõldas, mille om taa oppaminõ täämbädsel pääväl 
tähtsä, midä om jo ärq tett ja miä om tegemäldäq, ni peräkõrd, kuis 
saasiq etnomusikoloogiq taa man avitaq. Artikli alossõs ommaq ol-
nuq autori hindä läbielämiseq Eesti muusigaharidusõ foorumilt, eesti 
perimüsmuusiga opikavaq, kõnõlusõq ja küsümiseq perimüsmuusiga 
tegijide, oppajidõ ja opjidõ siän (2004–2008).  

Perimüsmuusiga kimmäs oppaminõ om tähtsä, selle et taa avita-
nuq seo ilma aigo edesi viiäq (mõnõn jaon tagasi tetäq) eesti vanõm-
bat muusigatraditsiuuni, midä saa-i inämb suulidsõst perimüsest op-
piq. Eesti aoluulidsõn perimüsmuusikan om piirkundliidsi tunnussit, 
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tuuperäst saa taaga näüdädäq ja tugõvambas tetäq eestläisi paigapää-
list hindätiidmist ja hoitaq maailma kultuuripildi kirivüst.  

Etnomusikoloogia päämäne ülesannõq perimüsmuusikat opatõn 
olnuq uuriq eesti vanõmbat suulist muusigatraditsiuuni ((vahtsõst)-
luumisprotsessi säädüisi, muusiga tähendüst ja köüdüst uma aoga jm) 
ni andaq toimõndõduid ja kommõnteeritüid arhiiviülesvõttit oppajilõ-
opilaisilõ.  
 
 
Taive Särg: Teaching of traditional music in Estonia 
 
The article surveys the problems related to the teaching of traditional 
(or folk) music as a branch of applied ethnomusicology. Firstly, the 
definition of the term ‘traditional music’ (pärimusmuusika, literally 
‘inheritance music’) is given according to its use in Estonian context. 
Secondly, the article suggests some reasons why it is necessary to 
teach traditional music, which are our achievements and problems, 
and how could ethnomusicologists better contribute to music educa-
tion. The analysis is based on the materials of the Estonian Forum of 
Music Education (2007) and also on the interviews (2004–2008) with 
musicians, teachers and students learning traditional music.  

There is a need to teach old music on purpose as it facilitates the 
continuity (and partly the revival) of the broken historical tradition. 
Estonian cultural identity has been tightly connected with our old 
rural music, especially with runic songs, because they represent ar-
chaic musical and poetic thinking, local dialects, folk religion, etc. 
There is great interest in traditional music today, caused by the sensa-
tion of its uniqueness and desire to articulate and strengthen our 
ethnic/national identity. 

It became evident that the main task of applied ethnomusicology 
would be to analyse Estonian oral music tradition (e.g. the process of 
(re)creation, the historical contexts and functions of music). Like-
wise, its task is to revise, publish and comment on old transcriptions 
and sound recordings, and make them available for teachers and 
musicians. 
 
Keywords: traditional music, folk music, music education, ethno-
musicology, ethnic identity, music schools 
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KOLMETINE ÜHTNE MAAILM 
JA LUGUDEKS VÕIMENDUNUD LAULUD. 

MÜGERLIKKE MÕTTEID REGILAULUMAAILMAST 
 

EDAKAI SIMMERMANN 
 
 
Riikliku programmi “Lõunaeesti keel ja kultuur” üheks projektiks on 
Lõuna-Eesti Väike Kannel – regilaulukeskne andmekogu, mis on 
välja kasvanud soovist teha huvilistele kättesaadavaks Eesti Rahva-
luule Arhiivis säilitatavaid laulutekse, regiviise ja mitmesugust rah-
valaulude mõistmiseks vajalikku materjali. Väikese Kandle kui 
tervikprojekti läbimõtlemisel asetasin ennast laulu- ja laulmisehuvi-
lise rolli ning tulemuseks on kümne alajaotusega ideekavand, mis 
hõlmab regilaule (tekstid ja viisid), vanemaid ja uuemaid helisalves-
tusi, videoid, kogumispäevikuid ja muid arhiivimaterjale, mis aga 
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(or folk) music as a branch of applied ethnomusicology. Firstly, the 
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(re)creation, the historical contexts and functions of music). Like-
wise, its task is to revise, publish and comment on old transcriptions 
and sound recordings, and make them available for teachers and 
musicians. 
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(http://www.folklore.ee/Kannel) on ennast õigustanud, kuigi seal esi-
tatud lauluvalik on praegu veel napimast napp.1  

Paralleelselt e-laulikuga on valminud ka raamatu käsikiri, mis eri-
neb e-laulikust nii mahu kui ülesehituse poolest. Esiteks on interneti-
versioonis ära toodud kõik viisid koos vastavate ja sobivate terviklike 
tekstidega, raamatu jaoks aga on tehtud valik (kokku umbes 750), 
arvestades nii viiside ja tekstide mitmekesisust kui ka väljaande sisu-
list terviklikkust.2 Teiseks on e-versioonis laulud esitatud kihelkonda-
de kaupa, raamatus aga sisulise kokkukuuluvuse alusel.  

Lisaks lauludele on nii e-laulikus kui ka raamatus lastelugemisi, 
retsitatiivseid loodushäälendeid, eraldi osadena on mängud, kalendri-
liste tähtpäevade laulud ja pulmatsükkel.  
  

Arhailised laulud mitmetises maailmapildis 

 
Laulud said esialgselt rühmitatud vastavalt Herbert Tampere liigi-
tusele, mille alusel ta eraldab kaks peamist laulude rühma: 1) töö- ja 
tavandilaulud ja 2) mängulaulud, lüroeepilised ja lüürilised laulud, 
mis siis omakorda jagunevad alarühmadeks vastavalt lauluga seotud 
praktilise tegevuse laadile, alarühmad omakorda jagunevad kitsama-
piirilisteks alaliikideks (Tampere 1956: 11). Regilaulude klassifitsee-
rimine on alati problemaatiline, sest ükskõik, mille põhjal laulude 
kokkukuuluvuse üle ka ei otsustata, pole võimalik kõiki regilaulu-
aspekte arvesse võtta ja alati on laule, mis mitte kuidagi kuskile ei 
mahu (Salve 2001: 38). Selliseid laule on ka Võrumaa regilaulikusse 
valitute hulgas, samas kuuluvad nad temaatikalt ja liigiliselt ühe või 
teise laulurühma juurde, mida nad omalt poolt ilmestavad ja täiendavad.  
 Internetiväljaandesse võib teha laulude jaoks mitmesuguseid lii-
gendusi ja alaliigendusi, mis otsimist kindlasti ka aitavad, raamatu-
väljaande puhul aga oleks liigne killustatus segav. Kui kogu eesti 
regilaulumaterjali põhjal saab teha näiteks mütoloogilistest lauludest 
ilusa mitmekesise valiku, siis Võrumaalt on sellesse alapeatükki võtta 
ehk kaks laulu. Mõne teise laulutüübi puhul oleks tulemus vastu-

                                                
1 Internetiversiooni on kasutatud nii laulude õppimiseks kui ka võru keele 
õpetamisel, selle täiendamine sõltub projekti rahastamisest.  
2 Tekstide ja viiside valikust ning toimetamise põhimõtetest vt Simmermann 
2004. 

 27 

pidine. Niisugune ühest kohast kokkutõmmanud, kuskilt aga välja-
veninud kuue mulje pole internetiversiooni puhul segav, raamat aga 
eeldab lihtsuse esteetikat, mis samas oleks ka rahuldavalt põhjen-
datud.  

Kui kõik laulud kokku kajastavad üht ammust maailmapilti, ini-
mese kunagist arusaama ja kujutlust maailma, asjade ja nähtuste 
seostest ning inimestevahelistest suhetest, siis kuidas viia kokku 
regilaulud ja maailmapilt?  

Mõistet maailmapilt kasutatakse palju ja me saame üldiselt aru, 
mida kõneleja või kirjutaja soovib sellega väljendada. Üheselt mõis-
tetavat definitsiooni, millele keegi vastu ei vaidle, ei tea olevat, ja 
pikemalt järele mõeldes tundub, et samahästi võiks öelda maailma-
mudel, maailmakirjeldus vmt. Ühelt poolt kirjeldab maailmapilt näh-
tava ja nähtamatu maailma ülesehitust (struktuuri), teisalt aga seda, 
millistest struktuurielementidest on maailm, milles me elame, üles 
ehitatud. Inimene elab mitmes maailmas, seda ühel ja samal ajal kor-
raga: on suhete maailm, religioosne maailm, asjade maailm; me rää-
gime poeetilisest maailmast, lugude maailmast, vaimsest maailmast; 
igaüks meist elab lähestikku ja “ühisosalisena” kõrvuti loomade ja 
taimede maailmaga jne.  

Maailmapildis kajastuvad sotsiaalsed suhted, suhe loodusega (nüüd-
sel ajal ilmselt ka suhtumine loodusesse), siin- ja sealpoolsus, maa-
ilma ruumilisus ja terviklikkus. Maailmapildis on oma koht ka aja- ja 
ruumipiire ületavatel kogemustel. Me elame maailmade koosluses ja 
maailmapilt väljendab seda, kuidas me mõistame 1) maailmade koos-
luse ülesehitust ja toimimist, 2) meie enda kohta ajalikus ja ajatus, 
nähtava(te)s ja nähtamatu(te)s maailma(de)s ning 3) nende erinevaid 
aspekte. 

Jaotades regilaulud vastavalt majanduslikule (asine), sotsiaalsele 
(staatus, inimestevahelised suhted) ning vaimsele (mentaalne) aspek-
tile, võiks tekkinud kolme alajaotust iseloomustada järgmiselt: 

1) laulud, mis on seotud inimese majandusliku tegevusega – et 
inimesel oleks toit laual ja riie seljas ning et tema tööl oleks õnne, õn-
nistust; 

2) laulud, mis on seotud inimeste omavaheliste suhetega, sotsiaal-
se staatusega ja selle muut(u)misega; 

3) laulud, mille puhul pole oluline ei üks ega teine, vaid mis 
väljendavad inimese usundilist ja poeetilist maailmapilti. 
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Nendele kolmele alajaotusele leidsin võru keelest ka poeetilised vas-
ted: aotsõõr, elotsõõr ja ilotsõõr. Kirjakeeles vastaks aotsõõrile “aja-
ring” ja elotsõõrile “eluring” ning nii kõlaliselt kui mõtte poolest on 
mõlemad sobivad, kuid ilotsõõrile niisugust paralleeli pole. Lõuna-
eestiline ilo tähendab ilu, rõõmu, ilutsemist jmt.3 Samas loob see sõna 
pildi setu “Ilolaulust”, kus Ilo sõidab jõkke pite (jõgi kui kahte maa-
ilma ühendav/lahutav sümbol), laulud helmestena kaelas ja sõnad 
sõelaga süles, kusjuures ilo sünonüümiks on laul ja tants. Ilo (ilutse-
mine), rõõm (rõõmustamine, rõõmutsemine), laul (laulmine), (rituaal-
ne) tants (tantsimine), millestki vaimustumine (vaimustunult toimi-
mine) aga kuulub nii meelelisse kui religioossesse kogemusse. 
 
 
“Aotsõõr” 
 
Esimesse alajaotusse olen valinud laulud, mis kajastavad inimese elu 
majanduslikku aspekti (viljalõikust, loomade karjatamist, põllu- ja 
koduseid töid) ja kalendrikorda (vastla- ja jaanilaulud). Kuna Võru-
maal oli kiikumine seotud lihavõtteajaga, siis kuuluvad siia ka kiige-
laulud, seda enam, et need on sisuliselt viljakusmaagilised (Hiiemäe 
2006a: 233). 

“Aotsõõri” laulud on seotud aastaaegade vaheldumisega, aasta-
aegade igavese tsüklilise kordumisega ning inimese, töö ja töötule-
muste keeruliste vahekordadega. Selle alajaotuse suleb kadri- ja 
mardilaulude tsükkel: sanditamine on olnud otseselt seotud inimeste 
töövilja, karja-, vilja-, linakasvatuse jm õnnistamisega. 
 
 
“Elotsõõr” 
 
“Elotsõõri” lauludes lähenetakse maailmale sotsiaalse staatuse aspek-
tist, siin avaneb inimese põlvest põlve korduv eluring. Sellesse ala-
jaotusse on võetud laulud, kus minategelaseks on vaeslaps, abielu-
naine, noormees, nekrut. Siin on ka konkreetse minategelaseta laulud 
neidude ja noormeeste suhetest ja kosjafantaasiad (Simmermann 

                                                
3 Võru-eesti sõnaraamat annab ilo vasteks 1) rõõm, lõbu, lust; 2) ilu, kau-
nidus (VES 2002: 91).  
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2005: 104 jj). Hilisematest laulutüüpidest kuuluvad siia mitmesugu-
sed mõisateemalised laulud.  

Täiskasvanuks saamine, abiellumine, neiu lahkumine vanemate-
kodust, kohanemine mehekoduga ja laste sünd on sündmused ning 
muutused ühes eluringis, mida on talupojaühiskonnas toetanud sta-
biilsed traditsioonid, kui kasutada Kristiina Ehini ilusat sõnastust 
(Ehin 2003: 158). Seetõttu tundub “Eluringi” lõpetamine pulmalaulu-
dega igati kohane.  

 
 

“Ilotsõõr” 
 
Kolmanda osa laule võiks nimetada aja- ja staatuseülesteks: nad väl-
jendavad ja mõtestavad inimese suhet maailmaga ja maailma korras-
tatusega, neid suhteid taasluues ja säilitades (püsistades). Siia kuulu-
vad laulud, mis pole seotud kindlate kordade ja kommetega, vaid 
annavad edasi mõtteid, tundeid ja elamusi neist sõltumatult.  

“Ilotsõõri” laulude kohta võib öelda, et neis lähenetakse maailmale 
ja maailmaseletamisele ületades aega ja ruumi, suhteid ja seisusi. Siia 
kuuluvad lüroeepilised laulud, mis on alati pakkunud uurijatele (ja ka 
lauljatele) erilist huvi just arhailisuse tõttu: “Härjad murtud”, “Hobu-
ne varastatud”, “Ehted riisutud”. Jakob Hurda kogudes on need 
laulud vastavalt “Härgade kahju”, “Hobuste kahju”, “Ehete kahju” – 
selliselt sõnastatud tüübinimetused viitavad otseselt ohverdamisele 
(kahi – ohver). Taevased tegelased esinevad laulutüüpides “Ilma-
neiu” ja “Ilmatütar”. “Ilotsõõri” valisin veel näiteks laulud laulust ja 
laulikust, kes laulab mere maaks, looduslüürika. 

Püüdes omaltki poolt staatusest mööda vaadata, nägin “Ilotsõõris” 
kohta ka lastelauludele (“Liiri-lõõri lõokene”), mitmesugustele loo-
dushäälenditele, aga ka liisklugemistele, mis on algselt olnud seotud 
rituaalse ennustamise ja ohverdamisega (Vissel 2004: 90, 96).  

“Ilotsõõri” jäävad lõpetama mängud: laulumängud ja teisedki 
regilaulu elementidega mängud. Praeguseks lasterepertuaari taandu-
nud meelelahutus võis algselt omada rituaalset ja taialikku iseloomu.  
 
Väikese Kandle regilaulikute ülesehitus oleks siis sisuliselt kolme-
tine, formaalselt küll kuuetine:  
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“Aotsõõr” 
 
Esimesse alajaotusse olen valinud laulud, mis kajastavad inimese elu 
majanduslikku aspekti (viljalõikust, loomade karjatamist, põllu- ja 
koduseid töid) ja kalendrikorda (vastla- ja jaanilaulud). Kuna Võru-
maal oli kiikumine seotud lihavõtteajaga, siis kuuluvad siia ka kiige-
laulud, seda enam, et need on sisuliselt viljakusmaagilised (Hiiemäe 
2006a: 233). 

“Aotsõõri” laulud on seotud aastaaegade vaheldumisega, aasta-
aegade igavese tsüklilise kordumisega ning inimese, töö ja töötule-
muste keeruliste vahekordadega. Selle alajaotuse suleb kadri- ja 
mardilaulude tsükkel: sanditamine on olnud otseselt seotud inimeste 
töövilja, karja-, vilja-, linakasvatuse jm õnnistamisega. 
 
 
“Elotsõõr” 
 
“Elotsõõri” lauludes lähenetakse maailmale sotsiaalse staatuse aspek-
tist, siin avaneb inimese põlvest põlve korduv eluring. Sellesse ala-
jaotusse on võetud laulud, kus minategelaseks on vaeslaps, abielu-
naine, noormees, nekrut. Siin on ka konkreetse minategelaseta laulud 
neidude ja noormeeste suhetest ja kosjafantaasiad (Simmermann 

                                                
3 Võru-eesti sõnaraamat annab ilo vasteks 1) rõõm, lõbu, lust; 2) ilu, kau-
nidus (VES 2002: 91).  
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2005: 104 jj). Hilisematest laulutüüpidest kuuluvad siia mitmesugu-
sed mõisateemalised laulud.  

Täiskasvanuks saamine, abiellumine, neiu lahkumine vanemate-
kodust, kohanemine mehekoduga ja laste sünd on sündmused ning 
muutused ühes eluringis, mida on talupojaühiskonnas toetanud sta-
biilsed traditsioonid, kui kasutada Kristiina Ehini ilusat sõnastust 
(Ehin 2003: 158). Seetõttu tundub “Eluringi” lõpetamine pulmalaulu-
dega igati kohane.  

 
 

“Ilotsõõr” 
 
Kolmanda osa laule võiks nimetada aja- ja staatuseülesteks: nad väl-
jendavad ja mõtestavad inimese suhet maailmaga ja maailma korras-
tatusega, neid suhteid taasluues ja säilitades (püsistades). Siia kuulu-
vad laulud, mis pole seotud kindlate kordade ja kommetega, vaid 
annavad edasi mõtteid, tundeid ja elamusi neist sõltumatult.  

“Ilotsõõri” laulude kohta võib öelda, et neis lähenetakse maailmale 
ja maailmaseletamisele ületades aega ja ruumi, suhteid ja seisusi. Siia 
kuuluvad lüroeepilised laulud, mis on alati pakkunud uurijatele (ja ka 
lauljatele) erilist huvi just arhailisuse tõttu: “Härjad murtud”, “Hobu-
ne varastatud”, “Ehted riisutud”. Jakob Hurda kogudes on need 
laulud vastavalt “Härgade kahju”, “Hobuste kahju”, “Ehete kahju” – 
selliselt sõnastatud tüübinimetused viitavad otseselt ohverdamisele 
(kahi – ohver). Taevased tegelased esinevad laulutüüpides “Ilma-
neiu” ja “Ilmatütar”. “Ilotsõõri” valisin veel näiteks laulud laulust ja 
laulikust, kes laulab mere maaks, looduslüürika. 

Püüdes omaltki poolt staatusest mööda vaadata, nägin “Ilotsõõris” 
kohta ka lastelauludele (“Liiri-lõõri lõokene”), mitmesugustele loo-
dushäälenditele, aga ka liisklugemistele, mis on algselt olnud seotud 
rituaalse ennustamise ja ohverdamisega (Vissel 2004: 90, 96).  

“Ilotsõõri” jäävad lõpetama mängud: laulumängud ja teisedki 
regilaulu elementidega mängud. Praeguseks lasterepertuaari taandu-
nud meelelahutus võis algselt omada rituaalset ja taialikku iseloomu.  
 
Väikese Kandle regilaulikute ülesehitus oleks siis sisuliselt kolme-
tine, formaalselt küll kuuetine:  
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I “Aotsõõr” 
Inimese eluring ja maailmapildi seletus majandusliku aspekti peeglis 
Sanditamislaulude tsükkel 
 
II “Elotsõõr” 
Inimese eluring ja maailmapildi seletus sotsiaalsete suhete peeglis 
Pulmalaulude tsükkel 
 
III “Ilotsõõr” 
Inimese eluring ja maailmapildi seletus mütoloogilises või puht ilolises 
peeglis 
Laulumängude ja laululiste elementidega mängude tsükkel 
 
 
Laulud tsõõrseongus  
 
Kuigi “Aotsõõri” on valitud töö- ja tavandilaulud, “Elotsõõri” ini-
mestevahelisi suhteid ja staatust väljendavad laulud, “Ilotsõõri” lau-
lud on aga inimese mina- ja maailmapildi poeetilised väljendused, 
võib igas “tsõõris” näha inimese elu nii majanduslikus, sotsiaalses 
kui ka vaimses (uskumuslikus) aspektis.  

Näiteks karjaselaulud. Karjane – laulu looja või tegelane – tähen-
daski staatust. Kui loomi karjatati kodust eemal, väljaspool turvalist 
koduringi, olid karjusteks täiskasvanud inimesed, hiljem läks karja-
tamine laste hoole alla (selle muutusega on seletatav karjaselaulude 
poeetiline ja stiililine täiuslikkus – loojad olid täiskasvanud). Sotsi-
aalsetest suhetest räägivad ka laulud, kus karjus kurdab kurja pere-
naise hoolimatust. Teise ilmaga, s.t “Ilotsõõri” maailmaga ühendavad 
karjaselaule näiteks värsid Söö, karja, sineta, karja, / joo, karja, 
jumeta karja! Neis värssides on kaks märgilist sõna: sineta, milles 
sinise-motiiv viitab otseselt taevasele maailmale (Lintrop 2006), ja 
jumeta, kus jumi-tüvi annab seose mütoloogilise mõistega. 
 Näiteid leidub ka lõikuslauludes, töölt koju tuleku lauludes. Töö-
laule iseloomustab looduslähedane elutunnetus, loodus aga allub aja-
kordadele. Samas on aja tsüklilisusele allutatud loodus koht, kus 
toimuvad kõige väekamad, maailma loomise lood.  

Kui otsida näiteid erinevate osade sidususe kohta “Elotsõõri” lau-
lude hulgast, siis võiks esmalt nimetada vaeslapselaule. Ühes aren-
duses läheb vaeslaps ema hauale, jutustab talle oma elust ning kutsub 
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ema tagasi – veimeid valmistama. Dialoog surnud emaga on dialoog 
sealpoolsusega, teise maailmaga, Toonelaga. Samas laulus on viide 
ka staatuse muutumisele, abielule. Mõni vaeslapselaul algab karjase 
päevaga: vaeslaps läheb karja, leiab ema haua ja edasi jätkub dialoog 
ema ja minategelase vahel.  

Naise erinevad staatused elu jooksul tulevad lauludes rohkem 
esile kui mehe omad. Tütarlaps, neiu, noorik, abielunaine, ema, minia 
esineb kas laulude minategelasena või sündmuste tegelaskujuna. Nen-
dele lauludele saab usundilisest aspektist läheneda näiteks kujundite 
kaudu – neiu laulab (loitsib): tule, tule, tuulekene, / tule, tuulehõngu-
kene, / puhu higi hiussista, / puhu pallav palgeesta. Nendes värssides 
on uskumusliku taustaga sõnad tuul, tuulehõnguke, higi, pale, juuk-
sed. 

Noorte inimeste kosjafantaasiates võib näha teise maailma peegel-
dusi. Lauludes leidub ebatavalise maja motiive (mütoloogiline as-
pekt), siin räägitakse soovist tuua naine kuskilt mujalt, kauge kosilase 
ootamisest (nii teekond kui otsimine on seotud maailma mütoloogi-
lise tõlgendamisega). Ajaringist on kosjafantaasiates arvukalt töö-
motiive: ketramine, veimede valmistamine, pesemine ja puhtus, 
kündmine, karja hoidmine.  

“Ilotsõõri” lauludes leidub lugusid mitmesugustest töödest (loo-
made karjatamine, õitsitamine, kodused ja koduümbruse tööd, maja 
ehitamine). Laulude tegelaseks on kas tütarlaps, minia, ema, isa, vend, 
õde, vana mees, minategelaseks võib olla ka lihtsalt laulik (mis on 
samuti staatus).  
 Mängudeski on säilinud tööde ja elusündmuste, seega ka inimeste-
vaheliste suhete rituaalne kujutamine. Mitmed laulumängud on kuu-
lunud pööripäevapidustuste juurde, näiteks “Hobuse otsimise” juures 
on märge jõulumäng, “Nukumängu” üleskirjutust on koguja täien-
danud selgitusega mängiti jaani ajal. 

Kõik kolm ringi on omavahel tugevas seongus. Ühelt laulult tei-
sele, ühest “tsõõrist” teise saab liikuda väga erinevaid teid pidi, 
igasse “tsõõri” saab siseneda rohkem kui ühest väravast. Me võime 
võtta kujundid (juuksed, teekond), tegelased (hobune, sõlg, õde), te-
maatika (töötegemine, kosjafantaasia), märgilise tähendusega suhted 
(oma ja võõras), sotsiaalsed suhted (minia ja meheema), ning võime, 
nagu ühelt kivilt teisele hüpeldes jõge ületades, jõuda samuti mil-
lestki üle, kuskile teisele kaldale. 
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lestki üle, kuskile teisele kaldale. 
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Arhailises laulumaailmas ringlevad eepilised lood 
 
Kõik regilaulud kokku moodustavad nii-öelda kollektiivse laulumälu 
(vrd kultuurimälu, ajaloomälu), mida üksikinimene või üks inimeste 
rühm ei valda. Ühe inimese või inimeste rühma puhul on tegemist 
üksikisiku või siis konkreetse kollektiivi laulumäluga. 

Hulgakesi koos lihtsalt niisama lauldes võivad laulud järgneda 
mingi loogika alusel, üks võib tingida teise. Üleskirjutustes järgnevad 
sageli mõttelt või teemalt sarnased laulud üksteisele, kusjuures võib 
oletada (mõnikord on see üleskirjutajal ka fikseeritud), et informanti 
pole suunatud küsimusega, kas ta veel teisigi samateemalisi laule teab. 
Laulude taotluslikku temaatilist ühendamist kasutatakse mitmesugus-
te kavade ja esinemiste ettevalmistamisel.  

Olgu tegemist ühe lauliku ja tema laulurepertuaariga (laulumäluga) 
või rühma, kollektiivi omaga, pole laulude valik ja laulukord juhus-
lik. Juhuslikkust siin kindlasti on, kuid palju vähem kui laulukorda 
mõjutavaid tegureid.  

Nagu ajaloomälu võimaldab jutustada erinevaid aja lugusid, nii 
moodustuvad ka erinevatest lauludest isegi üsna hõlpsasti mitme-
sugused lood, kui me valime laulud (näiteks) ühe tegelase järgi, ja 
need seejärel kuidagi järjestame.  

Määratleme oma valikut näiteks tegelaskujuga “hobune”. On Ho-
busemäng, kus hobune kas langeb hundi saagiks või mitte; on laul 
“Hobune varastatud”, kus hobune jääbki kadunuks; on “Lauldud 
hobu”, kus laulik laulab mere maaks ja latterisse laugu täku, kes 
vikerkaarest vett joob; on Väravamäng, kus veli toob hobusega Riiast 
värava parandamiseks siidilõngu; on laul “Ilmatütar”, kus taevasel 
kosilasel, Tähel, on hobune, kelle pää puutub pilvedesse; laulus 
“Venna sõjalugu” kirjeldatakse hobust kui “võõraks” muutunut. 

Märksõna “sõlg” tuletab meelde kosmogoonilise laulu “Meri õue 
all”, kus sõlg on (ilma)samba otsas; kiigelaulud, kus sõlg helgib üle 
ilma; laulutüübid “Uppunud vend” (laulik saadab sõle venda otsima), 
“Ehted riisutud” (kuri mees viib neiu ehted, ka sõle), “Sõbra sõlg” 
(laulik kinnitab, et on ehted emalt saanud) või “Joodikul mehel” 
(mees viib nooriku ehted kõrtsi pandiks, kus need itkevad oma 
kandjat). 

Kolmandaks näiteks võiks olla “vaeslaps”: lauludes on ta ema 
haual, kiige all või kiikumas, tema ehted säravad, abikaasa valikul 
eelistatakse just teda jne.  
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Kuna loodus on olnud inimese (võrdväärne) partner, kes võis 
käituda ja tunda nagu inimene, võime temastki jutustada lugusid, kus 
tegelaseks või üheks osapooleks on järv, tiik, mets, linnud, loomad, 
kalad, põld, teerada. Oma lood on ka inimese loodud esemetel: ehetel, 
saanil, majal.  

Näidetena toodud laulutüübid (vaeslapsest, hobusest, sõlest) on 
loetletud juhuslikus järjekorras. Ühe tegelaskujuga laulude järjesta-
mine annab mingi loo, laulude ümbertõstmine mingi teise loo.  

Lauldud hobune võib (loogiliselt võttes) olla järgmises laulus 
üleloomuliku olendi kosjahobu, aga samahästi võib varasmees ta 
(igaveseks) ära viia. Hundi poolt mahamurtud hobune võib esineda 
“Ilmatütre” laulu alguses, kus tema lakast kootakse taevavaip. Laulu-
kord võib alata hobuse ülesleidmisega ja jätkuda “Venna sõjalooga”. 
Hobuse lugu võib lõppeda nii tema surma, varastamise kui ka tema 
muutumisega taevaseks tegelaseks.  

Vaeslapse-teemaline laulukord võib alata karjaselauluga, jätkuda 
kurja kodu ja kurjade kodustega, sealt edasi saab kodust väljaaetud 
neiust sarvepuhuja või Ilmaneiu.  

Laule saab reastada nii ülenevas kui alanevas suunas, sünnist sur-
mani ja sealt tagasi. Laulust teise liikudes võib jõuda madalast staa-
tusest staatuseülesele tasandile ja sealt tagasi. Mingi väikese motiivi 
abil teed ja lugusid otsides käime läbi terve regiruumi: üles, alla, 
edasi, tagasi, kõrvale ja sealtki kuskile mujale. 

Selline liikumine loob lugusid, selline liikumine on kui lugude 
jutustamine, ühe laulukorraga liigutakse ühest kohast teise, ületatakse 
mingi vahemaa. Need vahemaad pole mõõdetavad, sest nad on muu-
detavad nagu lugude kulg. Ükski lugu ei lõpe, vaid peatub. Selleks 
korraks.  

Seda võib võrrelda oma eluloo jutustamisega. Me räägime endaga 
juhtunud sündmustest mitut moodi, me tõlgendame ja selgitame neid 
üha uuesti ja erinevalt, me hindame oma valikuid ja kogemusi pide-
valt ümber. Sama teeme me ka teiste inimeste elulugude puhul. Ol-
nule antakse uus kontekst ja tähendus, nii aga sünnivad ühe inimese 
erinevad elulood. Niimoodi ületatakse üks eluloovariant ja antakse 
võimalus teistsuguseks. Nagu lauludegi puhul.  
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Arhailises laulumaailmas ringlevad eepilised lood 
 
Kõik regilaulud kokku moodustavad nii-öelda kollektiivse laulumälu 
(vrd kultuurimälu, ajaloomälu), mida üksikinimene või üks inimeste 
rühm ei valda. Ühe inimese või inimeste rühma puhul on tegemist 
üksikisiku või siis konkreetse kollektiivi laulumäluga. 

Hulgakesi koos lihtsalt niisama lauldes võivad laulud järgneda 
mingi loogika alusel, üks võib tingida teise. Üleskirjutustes järgnevad 
sageli mõttelt või teemalt sarnased laulud üksteisele, kusjuures võib 
oletada (mõnikord on see üleskirjutajal ka fikseeritud), et informanti 
pole suunatud küsimusega, kas ta veel teisigi samateemalisi laule teab. 
Laulude taotluslikku temaatilist ühendamist kasutatakse mitmesugus-
te kavade ja esinemiste ettevalmistamisel.  

Olgu tegemist ühe lauliku ja tema laulurepertuaariga (laulumäluga) 
või rühma, kollektiivi omaga, pole laulude valik ja laulukord juhus-
lik. Juhuslikkust siin kindlasti on, kuid palju vähem kui laulukorda 
mõjutavaid tegureid.  

Nagu ajaloomälu võimaldab jutustada erinevaid aja lugusid, nii 
moodustuvad ka erinevatest lauludest isegi üsna hõlpsasti mitme-
sugused lood, kui me valime laulud (näiteks) ühe tegelase järgi, ja 
need seejärel kuidagi järjestame.  

Määratleme oma valikut näiteks tegelaskujuga “hobune”. On Ho-
busemäng, kus hobune kas langeb hundi saagiks või mitte; on laul 
“Hobune varastatud”, kus hobune jääbki kadunuks; on “Lauldud 
hobu”, kus laulik laulab mere maaks ja latterisse laugu täku, kes 
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Kuna loodus on olnud inimese (võrdväärne) partner, kes võis 
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Laule saab reastada nii ülenevas kui alanevas suunas, sünnist sur-
mani ja sealt tagasi. Laulust teise liikudes võib jõuda madalast staa-
tusest staatuseülesele tasandile ja sealt tagasi. Mingi väikese motiivi 
abil teed ja lugusid otsides käime läbi terve regiruumi: üles, alla, 
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Selline liikumine loob lugusid, selline liikumine on kui lugude 
jutustamine, ühe laulukorraga liigutakse ühest kohast teise, ületatakse 
mingi vahemaa. Need vahemaad pole mõõdetavad, sest nad on muu-
detavad nagu lugude kulg. Ükski lugu ei lõpe, vaid peatub. Selleks 
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Seda võib võrrelda oma eluloo jutustamisega. Me räägime endaga 
juhtunud sündmustest mitut moodi, me tõlgendame ja selgitame neid 
üha uuesti ja erinevalt, me hindame oma valikuid ja kogemusi pide-
valt ümber. Sama teeme me ka teiste inimeste elulugude puhul. Ol-
nule antakse uus kontekst ja tähendus, nii aga sünnivad ühe inimese 
erinevad elulood. Niimoodi ületatakse üks eluloovariant ja antakse 
võimalus teistsuguseks. Nagu lauludegi puhul.  
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IIU KEELE JA RAHVALUULE 
ÖPETAMISEST IIUMAAL. 

KÜSITLUSTE TULEMUSED 
 

HELEN KÕMMUS 
 
 
Keesolev artikkel1 annab ülevaate iiu murdekeele ja rahvaluule öpe-
tamisest Iiumaal 2007.–2008. aastal. Andmed pärinevad Iiumaa öpe-
tajate ja kultuuritegelastega läbi viidud küsitlustest. 

2007. aasta sügisel ja 2008. aasta kevadel küsitlesin kohtumistel, 
telefoni ja kirja teel Kärdla Ühisgümnaasiumi öpetajat Maimo 
Hõbessaart, Emmaste Pöhikooli endist emakeeleöpetajat Sende 
Liput, Emmaste Pöhikooli ajalooöpetajat Merje Kikast, Käina Kou-
nite Kunstide Kooli muusikaöpetajat Astrid Böningut, Palade Pöhi-
kooli emakeeleöpetajat Aare Ristmägit ja Iiumaa Muuseumi peavara-
oidjat Helgi Põllot. Avatud vastustega küsimustiku pöhjal lebi viidud 
poolstruktureeritud intervjuud (Seidman 1991) andsid vöimaluse 
esitada vestluse keigus täiendavaid küsimusi ning saada vastusteks 
pöhjalikke möttearendusi. Järgnevalt esitatud küsimustiku sisulisel 
koostamisel vötsin arvesse vöru keele ja kultuuri öpetamise ainekava 
(Võro 2000) ja Anu Korbi folkloristlikud välitöökogemused (Korb 
2005: 36–44). Iiu keele alast tuge aa saadud Ellen Niidi, Meeli 
Sedriku jt murdekeelealastest väljaannetest ja uurimustest (EM 2002, 
Sedrik 1994). 
 
 

Küsimustik 
 

Millal akkasite oma öppetöös kasutama iiu keelt ja perimust?  
Kas see oli eseenesest muistetav vöi innustas meski, möni sündmus 

vöi kohtumine, omakultuuriga sügavuti tegelema? 
Kuidas olete iiu keelt ja kultuuri oma öpetustöös kasutand? 
Mis aa olnd röömud, mes mured? 
Kust saite iiukeelset öppematerjali? 
Kis aa olnd Teite möttekaaslased, abilised? 
                                                
1 Artikkel aa kirjutatud outori peritolukoha Emmaste murrakus. Tänan kee-
lelise nöu eest Sende Liput ja Meeli Sedrikut. 
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Millistes Iiumaa koolides aa veel kohaliku keelt ja kultuuri öpetatud 
kas siis osana öppetööst vöi uviaridusena? 

Kuidas aa iiu keele ja kultuuri öpetamise olukord Iiumaal praegu?  
Kis ja kus senega tegeleb? 
Mida soovitaksite teha, et meite esivanemate keel ja rahvakultuur äi 

ununeks ja sene öpetamine edeneks? 
 

 
 
Foto 1. Kärdla Ühisgümnaasiumi Väike Folkloorirühm juhendaja 
Maimo Hõbessaarega XII laste murdeloulu ja -luulepeevadel Hanilas 
2007. 
 
 
Küsitluste tulemused 
 
2007. aasta 31. detsembri seisuga elas 1019-ruutkilomeetrise Iiumaa 
ühes linnas, kahes alevikus ja 182 külas 10 495 elanikku (Hiiumaa 
2007). Iiumaal aa kaks gümnaasiumi (Kärdlas ja Käinas), neli pöhi-
kooli (Paladel, Laukal, Suuremöisas ja Emmastes), üks internaatkool 
(Köpus) ja kaks uvikooli (Käina Kounite Kunstide Kool ja Kärdla 
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Muusikakool). Lisaks aa saarel Mainori Körgkooli Kärdla filiaal ja 
Suuremöisa Tehnikum. 2008. aasta mais käis Iiumaal pöhikoolis 
1033 ja gümnaasiumis 281, ühtekokku 1314 öpilast (Mäeots 2008).  

Küsitletutelt saadud andmete pöhjal sai 2007/2008. öppeaastal 
Iiumaa koolides perimuskultuurialast aridust umbes 45 ehk siis ega 
30. Iiu koolinoor. Kodukandi rahvakultuuri ja keelega seotud tead-
misi jägati Kärdla Ühisgümnaasiumi juures tegutsevas Väikeses 
Folkloorirühmas (Maimo Hõbessaar), Käina Kounite Kunstide Kooli 
rahvapilli- ja folklooritundides (Astrid Böning, Avo Tamme), Em-
maste Pöhikooli 8. klassi Iiumaa ajaloo valikainetundides (Merje 
Kikas, Reelika Kastein) ja uvitegevuses (Sende Lipu), Palade Pöhi-
kooli emakeele tundides (Aare Ristmägi) ning Lauka pöhikooli kodu-
lootundides (Krista Rannast). Koolidega teevad tänuveerset koostööd 
Iiumaa Muuseum (Helgi Põllo jt) ja Soera Talumuuseum (Õie Laks-
berg). Kärdlas asuvast Iiumaa Muuseumist saavad koolid ja lasteaiad 
tellida kodusaareteemalisi tunde. Neiteks aa välja töötatud etnograa-
filine mäng koos iiu keele ülesannetega. Erinevad tegevused sobivad 
kuni gümnaasiumiastmeni. Paladel, Soera talumuuseumis korralda-
takse koolilastele rahvakultuuri aktiivöppetunde ja -peevi. Tähista-
takse nii rahvakalendritehtpeevi kut peetakse ka talutöötalguid, aa 
suitsusoun ja iiu toidud. 

Suuremöisa Tehnikumis aa varasematel aastatel kesitöö erialal 
öpetatud etnograafiat ja omakultuuri, sh aa reegitud ka iiu murretest. 
Ka nüid aa osadel teiskasvanute kursustel kavas omakultuuri öppe-
aine. Aktiivselt tegelevad Iiumaa teemadega lasteaiad. Kasvatajad 
keivad muuseumides nii ise perimust uurimas kut toovad sinna ka 
lapsi. 

Kahjuks äi önnestund saada ammendavat teavet keigis saare 
haridusasutustes tehtava samasisulise töö kohta. Tahaks loota, et iiu 
keele- ja rahvakultuuriainest löimivad oma öppematöösse ka paljud 
teised öpetajad, tänu kinele saab kodusaare perimuskultuurist osa 
kordi rohkem lapsi ja noori, kut keesolevast küsitlusest selgus. 
 
 

Tehtud tööst 
 

Iidlased Luule Saar ja Maimo Hõbessaar aa rikkalike kogemustega 
öpetajad ja kohaliku kultuurielu aktiivsed edendajad, kis aa vetnud 
südameasjaks öpetada iiu lastele oma saare keelt ja perimuskultuuri. 
Aastaid Kärdla Ühisgümnaasiumi juures laste uviaridusega tegelnd 
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Maimo Hõbessaar kutsus esimesest Orissaares peetud saarte laste 
folkloorifestivalist innustununa 1999. aasta sügisel Kärdlas kokku 
Väikese Folkloorirühma. Edevetmise mötteks oli öpetada Iiumaa las-
tele nii oma röömuks kut ka iiu rahvakultuuri laiemaks tutvustami-
seks oma kodukandi loule, mänge ja tantse. 

Alguses oli köige suuremaks mureks lastepärase murdekeelse pe-
rimuse leidmine. Iiumaalt kogutud lasteloule jm leidus kirjanduses 
napilt. Senepärast asus juhendaja järjekindlalt koguma kodusaare va-
nemate inimeste keest omaaegset loulu- ja mänguvara, mille ta kohe 
ka lastele edesi öpetas. Mitmel korral keidi Tartus Eesti Rahvaluule 
Arhiivis, kust leitud iiumaised perimuspalad vöeti samuti kohe kasu-
tusse. Kuna taasavastatud rahvaluulesaak oli üle ootuste suur ja uvi-
tav, siis salvestati Maimo edevetmisel ning Väikese Folkloorirühma 
ja kohalike perimusjuhtide kaasabil Iiumaa rahvaloulude plaat “Lood 
aa nenna, kut ma loula, viisid nenna, kut ma veta”, mes ilmus Iiumaa 
kultuurkapitali tuetusel 2007. aasta sügisel. 

Folkloorirühma lastega 2001. aastal Viimsis toimund üleriigilis-
teks murdeluule peevadeks valmistudes tekkis vajadus korraliku iiu-
keelse teksti järele. Appi tuli pöline iidlane Luule Saar, kis kohendas 
murdekeelset kava ja öpetas lastele iiu eeldust. Luule reegib Pühalepa 
murrakut. Tema tundides öpiti Iiumaa nelja kihelkonna keelelisi eri-
pärasid, uuriti Iiu ja Kärdla kultuurilugu, keidi külas iiu keele oskaja-
tel, lueti Iiumaa kirjanike Elmar Vrageri, Herman Sergo ja Vaapo 
Vaheri murdekeelset loomingut, tölgiti Iiu murdes tekste kirjakeelde 
ja vastupidi.  

Alates 2001. aastast ongi iiu keele ringiga osaletud ega-aastastel 
üle-eestilistel murdeluule peevadel ja Väikese Folkloorirühmaga 2001., 
2004. ning 2007. aastal Eestis toimund Baltica folkloorifestivalidel. 

Kärdla koolielu ilmestavad ka mitmed muud rahvakultuurialased 
edevetmised. 2002. aasta novembris korraldati ühisgümnaasiumis va-
nade asjade kuu. Lastele anti ülesanne leida kodust keige vanem asi, 
kirjeldada, joonistada, pildistada, reekida asja saamis- vöi leidmis-
lugu, vöimaluse korral tuua see ka kooli neitusele. Ühed köige vane-
mad ja pönevamad vaatamisveersused olid üle saja aasta vanad laeva-
toidunöud. 2005. aasta novembris algatati Kärdla Ühisgümnaasiumi 
omakultuuripeevad. Siis toimus rahvariidepeev, aasta hiljem Kärdla 
linna perimuslugude peev ja läind aasta sügisel rahvamuusikapeev. 
Alates 1999. aastast esitatakse 14. aprillil peetaval emakeelepeeval 
iiu murdepalu (Hõbessaar 2007). 
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Tehtud tööst 
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Emmastes aa 1950. aastatest alates oidnud kohalikku keelt ja kul-
tuuri ou sees emakeeleöpetaja Sende Lipu. Ta aa kasutand Emmaste 
murdekeelseid tekste koolitöös, lasteaias ja neiteringis. Ta aa koos-
tand lastega esinemiseks mitmeid murdeluulekavasid. Esineti esimes-
tel 1995. aastal Tallinnas peetud murdeloulu ja -luulepeevadel. 1997. 
aastal vöörustasid Sende ja ta öpilased üle Eesti murdepeevadele söit-
nuid juba Emmastes. Veert edevetmiseks oli Kersti Merilaasi neiden-
di “Pilli-Tiidu“ tölkimine Emmaste murrakusse ja esitamine Kärdlas 
neiteringide ülevaatusel 1970. aastate löpus. 

Sende Lipu aa iiu keele ja kultuuri sees üles kasvand ja sene edasi 
öpetamine aa olnd taale iseenesestmuistetav. Ent ta ind äi ole paraku 
alati tuetust leidnd. Murded olid kuni taasiseseisvumiseni 1990. aas-
tate alguses pölu all. Oma öpetajatöö kestel aa ta saand korduvalt su-
geda Iiu murrete kasutamise perast emakeeletundides. Väideti, et 
murde öpetamine rikub laste kirjakeele ee. Senest oolimata aa Sende 
tegelnd järjekindlalt noorte iidlaste kasvatamisega. Praegugi juhen-
dab ta paari noort keeleuvilist (Lipu 2007). 

Sende Lipu tööd jätkavad omal muel Emmaste Pöhikooli ajaloo-
öpetajad Merje Kikas ja Reelika Kastein. 1997. aastast alates aa 8. 
klassi öppekavas kultuuriloo tund “Iiumaa ajalugu“. Tegeletakse saa-
re ajaloo, perimuse, seltside, riiete, keele, suguvösa uurimise, pere-
konnanimede ja kohapärimusega. Lapsed teevad temaatilisi ede-
kandeid, keiakse ekskursioonidel ja matkadel üle Iiumaa.  

2007. aasta suvel toimusid Iiumaal ajalooöpetajate suvepeevad. 
Merje Kikas tegi ainesektsioonis oma kogemustele tuetudes edepane-
ku töötada 8. klassis antava kohaliku kultuuriloo valikaine jäuks välja 
ühine programm ja öppematerjalid. Pöhimötteliselt polnd keegi Iiu-
maa-teemalise öppekava vastu. Mötte teoks tegemine jei siiski entu-
siastide puuduse taha. Esialgu äi leidund edevötjat, kis kirjutaks pro-
jekti öpetajate koolitamise ja öppematerjalide väljatöötamise rahasta-
miseks (Kikas 2007). 

Aare Ristmägi aa töötand aastakümneid Palade koolis emakeele-
öpetajana. Ta aa kasutand Iiu murde tekste mitmekülgselt oma öppe-
töös, neiteks öpetand Iiu murdes luuletuste esitamist. Tema öpilased 
aa mitu aastat vötnd osa seltsi Miku Kaarel ja Leena korraldatud nal-
jandite kirjutamise vöistlusest. Paarikümne aasta jooksul aa tema ju-
hendamisel kirjutatud ka mitmeid kodulooainelisi uurimistöid. 
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Foto 2. Luule Saar koos iiu keele ringi noortega Kärdlas 2003. aastal. 

 

 
 
Foto 3. Sende Lipu koos oma iiu keele öpilastega 1997. aastal Em-
mastes korraldatud murdeluule peevadel.  
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Sihipärase iiu keele öpetamisega Aare Ristmägi tegelnd äi ole, 
sest kooliprogramm pole soosind kohalike keeleeripärade esiletöst-
mist ja kasutamist. Ta pelgab, et eesti keele öpetajad aa iiu keelt 
aidand pigem välja juurida kut seda öpetada. Änamus keeleöpetajaid 
aa ka tulnd suureld maald ja mida need “linna untsantsakad“ ikka 
öpetada oskavad. Murdekeel aa ta tähelepanekute järgi tegelikust ka-
sutusest ja egapeevasest elust kadund. Seda reegivad veel vaid üksi-
kud vanainimesed. Laste eelduses aa ta hinnangul siiski veel seilind 
ilus lühigene ö (Ristmägi 2008). 
 
 
Mured 
 
Iiu keelest ja kultuurist uvitatud öpetajad ja kultuuritegelased seisa-
vad oma perimuse öpetamisel silmitsi keigile veikekultuuridele tutta-
vate muredega: omakeelse öppematerjali vehesus, ühtse öpetamis-
metoodika puudumine, koolide tagasioidlik tuetus kohaliku keele ja 
rahvakultuuri öpetamisele, kitsas orienteeritus kooliprogrammile, 
osade kohalike inimeste omakultuuriline üksköiksus, kogukonna veik-
sus ja oma juurtest uvitatud aktiivsete noorte vehesus.  

Järgnevalt olgu lahti kirjutatud küsitluste keigus üles kerkind 
konkreetsed mured. 

Iiumaal aa ajalooliselt reegitud nelja erinevat keelepruuki. Ükski 
Iiu murrak pole paraku seilind nenda rikkalikul kujul kut Kihnus vöi 
Vörus. Alles aa siiski köneintonatsioon ja möningane sönavara. Ent 
millist murrakut praeguses keele eebumise olukorras öpetada, reeki-
misel eelistada?  

Iiu keele ja rahvaluule arrastamise vöimalusi aa vehe. Mitmete 
pöhjuste ulgas aa eakate ringijuhendajate tööd jätkata soovivate akka-
jate noorte puudus ning koolinoortele pakutava muu uviariduse üle-
küllus.  

Öppematerjali aa vehe, olemasolevad materjalid aa erakätes laiali 
ja raskesti kättesaadavad. Möned öpetajad aa üksaaval keind Eesti 
Rahvaluule Arhiivis Tartus ja kirjutand endale sealt oma tarbeks üht-
teist märkmikusse. Paraku äi leita vöimalust seda kolleegidega jäga-
da. Nönda akkavad teised arhiivikülastajad materjalide otsinguga 
jälle otsast peele.  

Koolid aa liiga kitsalt orienteeritud kooliprogrammi eeskujulikule 
omandamisele. Aega ja vaimujöudu eelistatakse pühendada riiklikus 

 43 

plaanis innatavate eksamitulemuste saavutamisele, mille abil tahe-
takse oida körgel ka maakonna mainet. 

Iiu keele ja kultuuri maine aa koolides muret tekitavalt langemas. 
Seda ka sene töttu, et osa öpetajaid, peavad kohaliku perimuse öpe-
tamist ja senega seotud edevetmisi lisakoormuseks nii lastele kut ka 
endile. Aa kordi, kus öpetajad äi edasta ringijuhtide palvest oolimata 
öpilastele teavet rahvakultuurialaste tegevuste kohta. Info levib laste 
endi koudu, kis ise söpru ja klassikaaslasi üritustele ja ringidesse 
kutsuvad. 

Saare kogukond aa veike. Iidu äi satu juhuslikke läbisöitjaid. Tu-
lek aa kallis ja kestab koua. Lihtsam aa menna Soome. Suurt rolli 
eade mötete elluviimisel vöi soiku jeemisel mängivad inimestevaheli-
sed suhted. Vahel saabki suurel maal olija rohkem ee teht kut keeruka 
suhtevörgustikuga seotud kohalik. Tihtilugu aa väljastpoolt tulijad 
ehk iseakand iidlased ka akkajamad omakultuuri edendajad kut pöli-
sed saareelanikud. 

Peamiseks mureks aagid mönede kohaliku keele oskajate ja kul-
tuuritundjate veenmine oma perimuse veertuslikkuses ja sene edasi-
öpetamise olulisuses. Vanemad inimesed küll kodus veel reegivad, 
aga lastega kooli kohtuma tulla äi soovi vöi äi julge. Aa tulnd ede ka 
suhtumist, et kut Iiu murded pole suutnud aja möjudele terviklikena 
vastu panna, siis las surevad rahus välja.  

Ent kuigi osa perimusest aa avalikust kasutusest taandund, siis aa 
neiteks murdekeelne sönavara, käsitööoskused, perekondlikud tavad 
ja palju muudki veel kodudes alles ja kasutuses. Eriti kesitöö alal aa 
mergata töusvat aktiivsust, neiteks iiu rahvariiete uurimisel ja valmis-
tamisel. Üheks töestuseks iiu keele tänapeevasest ühiskondlikust uus-
kasutusvöimalusest aa keeleelemendid Iiumaa asutuste ja klubide ni-
medes, neiteks reisiklubi Muku (tubli, ilus) ja rahvatantsuring Kohvi-
lähvilährid (Kärdlas elavate iidlaste üidnimi).  
 
 

Mötteid olukorra parandamiseks 
 

Iiu keele ja kultuuri öpetamise edendamiseks anti ka mitmeid äid 
mötteid. 

Kohaliku keele ja kultuuri asjatundjaid tuleks kaasata suuremale 
koostööle koolidega. Iiumaa emakeele öpetajaid peaks julgustama ja 
innustama senes koostöös osalema. 

Riiklik öppekava vöiks muutuda paindlikumaks: keigil lastel 
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 43 

plaanis innatavate eksamitulemuste saavutamisele, mille abil tahe-
takse oida körgel ka maakonna mainet. 
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Mötteid olukorra parandamiseks 
 

Iiu keele ja kultuuri öpetamise edendamiseks anti ka mitmeid äid 
mötteid. 

Kohaliku keele ja kultuuri asjatundjaid tuleks kaasata suuremale 
koostööle koolidega. Iiumaa emakeele öpetajaid peaks julgustama ja 
innustama senes koostöös osalema. 

Riiklik öppekava vöiks muutuda paindlikumaks: keigil lastel 
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peaks olema vöimalus vetta valikainena murdekeele- ja rahvakul-
tuuritunde. 

Töötada välja ühine iiu keele ja kultuuri öppekava. Oma kodu-
kandi perimust tuleks julgemalt löimida neiteks algklasside üldisesse 
ainekavasse. 

Koolitada, innustada ja tuetada iiu keele ja perimuskultuuri öpe-
tamisest uvitatud noori öpetajaid! 

Usun, et keik keesoleva küsitluse keigus oma arvamust avaldand 
Iiumaa öpetajad ja rahvakultuuri edendajad aa mönuga senes osas 
ühel meelel, et mida rohkem reegitakse erinevate Eesti piirkondade 
paikkondlikest eripäradest, innatakse ja elustatakse aastasadu vastu 
pidand elutarkusi ja keelevärvikust, seda suurem aa kogu meite rahva 
kultuuriline rikkus ja vaimsus, seda tugevamad aa pered ja elutervem 
kasvava pölvkonna eneseinnang ning maailmapilt. 
 
 
Kasutatud allikad 
 
Kirjandus 
 
EM 2002 = Eesti murded ja kohanimed 2002: Koost. Karl Pajusalu, 

Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg, toimetaja Tiit 
Hennoste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Hiiumaa 2007 = Hiiumaa arvudes. Kärdla: Hiiu Maavalitsus, 2007, 
http://www.hiiumaa.ee/cfiles/documents/HiiumaaArvudes 
2007.doc (2.07.2008). 

Korb, Anu 2005: Venemaal rahvuskaaslasi küsitlemas: folkloristliku 
välitöö metoodilisi aspekte. Tartu Ülikool. 

Sedrik, Meeli 1994: Hiiu murrakute ja Edela-Soome murrete ühis-
sõnavarast. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.  

Seidman, I. E. 1991: Interviewing as Qualitative Research: A guide 
for researches in education and social sciences. New York: 
Teachers College Press. 

Võro 2000 = Võro kiil ja kultuur: ainõkava aoluulidsõ Võromaa 
põhikuulõ jaos = Võru keel ja kultuur: ainekava ajaloolise Võru-
maa põhikoolidele 2000. Võru: Võro Instituut. 
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KOHALIKE KEELTE ÕPETAMISEST PRANTSUSMAA, 
EELKÕIGE BRETAGNE’I KOOLIDES 

 
TIIU GRÜNTHAL-ROBERT 

 
 
Prantsusmaa kohalikud keeled  
 

 
 
Kaart 1. Prantsusmaa lingvistiline kaart. 
 
Kui vaadata Prantsusmaa lingvistilist kaarti, on kohe esmapilgul näha, 
et tegemist on mitmekeelse territooriumiga. Lisaks Pariisi ümbruses 
ja Põhja-Prantsusmaal kõneldavatele prantsuse keele murretele pais-
tavad kaardilt silma riigi äärealadel traditsiooniliselt räägitud keeled: 
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baski, bretooni, flaami, elsassi, franko-provensaali, oksitaani, katalaani 
ja korsika keel. Kohalike keelte kasutamine peredes on vähenenud 
radikaalselt pärast teist maailmasõda. Praegu ohustab paljusid vähe-
muskeeli emakeelsete kõnelejate vananemine ja ebamäärases tule-
vikus ka täielik kadumine. Olukord erinevate keelte vahel erineb 
muidugi väga palju. Põhja-Prantsusmaa flaamide olukorda ei saa näi-
teks võrrelda oksitaanide olukorraga, kuna, nagu kaardi pealtki pais-
tab, kuulub umbes kolmandik Prantsusmaa territooriumist oksitaani 
(ehk provansi) keele traditsioonide piirkonda. 

Prantsusmaa seaduste seisukohalt on Prantsusmaal aga ainult üks 
riigikeel, prantsuse keel. See muudatus viidi põhiseadusse sisse 1992. 
aastal  ametliku seletuse järgi selleks, et kaitsta prantsuse keelt ing-
lise keele eest. Tegelik olukord näitab, et konstitutsiooni muutmine 
raskendab hoopis vähemuskeelte olukorda, kuna praegu ei ole Prant-
susmaal puhtjuriidiliselt võimalik ratifitseerida näiteks Euroopa Nõu-
kogu regionaal- või vähemuskeelte hartat sattumata vastuollu oma 
põhiseadusega. Lähemas tulevikus põhiseadust vähemalt selle artikli 
osas muutma ka ei hakata. Kevadel 2007 esitati valimiskampaania 
ajal presidendikandidaatidele küsimus regionaal- või vähemuskeelte 
harta ratifitseerimise kohta. Nicolas Sarkozy vastus oli, et tema hartat 
ratifitseerima ei hakka, kuna ei soovi, et tulevikus otsustaksid Euroopa 
juristid, millises keeles on Prantsusmaa kodanikel võimalik ameti-
asutuste poole pöörduda. 

Ajaloo seisukohast vaadatuna tugevdas Prantsuse revolutsioon 
prantsuse keele olukorda Prantsusmaal – ja andis samal ajal tugeva 
hoobi teistele keeltele, kuigi näiteks Kataloonia aladel, mis ühendati 
Prantsuse kuningriigiga 1659. aasta rahulepinguga, keelas kuningas 
Louis XIV katalaani keele avaliku kasutamise juba 1700. aastal1. 
Prantsuse Flandrias õpetati flaami keelt koolides kuni 1853. aastani, 
mil Lille’i akadeemia selle ära keelas2.  

Rahva seas läbiviidud küsitlused näitavad aga, et isegi siis, kui 
inimesed ise vähemuskeeli ei valda, peavad nad nende olemasolu 
rikkuseks ja soovivad nende säilimist.  
 
 
 
 

                                                
1 http://www.bressola.cat/?q=node/15 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nord-Pas-de-Calais 
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Kohalike keelte õpetamisest Prantsusmaa koolides 
 
Enne kui rääkida vähemuskeelte õpetamisest Prantsusmaa koolides, 
tuleb märkida, et Prantsusmaal on õppimine kohustuslik lastele vanu-
ses 6 kuni 16 aastat. Kooliskäimise kohustust otseselt ei ole,  õppimi-
ne võib toimuda lisaks riigi- või erakoolidele ka kodus vanemate käe 
all. Seda võimalust kasutavad väga vähesed, aga erakoolid on suhteli-
selt levinud nähtus. Prantsusmaa koolides (ja lasteaedades, mis ei ole 
küll kohustuslikud, aga on väga populaarsed) käib kokku veidi üle 12 
miljoni lapse, nendest umbes kaks miljonit erakoolis. Valdav enamus 
(95%) erakoolidest on katoliku koolid. 

Esimesed võimalused kohalike keelte õpetamiseks koolides ava-
nesid Prantsusmaal 1951. aastal, kui võeti vastu n-ö Deixonne’i seadus, 
mis võimaldas õpetada vabatahtliku ainena kohalikke keeli (baski, 
bretooni, katalaani ja oksitaani). Tegelikkuses puudutas see õpetus 
pigem keskkooli lõpuklasse, kus oli võimalik vabatahtlikult tutvuda 
kohalikus keeles olemasoleva kirjandusega. Alles kohalikes keeltes 
õpetust andvate erakoolide tekkimine muutis olukorda ja haridus-
ministeerium hakkas avama ka riiklikes lasteaedades ja algkoolides 
n-ö kakskeelseid klasse. 

Esimene kohalikus keeles õpetust andev erakool asutati Prantsuse 
Baskimaal 1969. aastal, kusjuures eeskujuks ja innustajaks olid 
Lõuna-Baskimaal (see tähendab Franco diktatuuri all elavas Hispaa-
nias) loodud ikastola-koolid3. Järgnenud on keelekümbluskoolid teis-
tes vähemuskeeltes: Põhja-Kataloonias (s.t Prantsuse riigi territoo-
riumil) asutati esimene katalaanikeelne Bressola-kool 1976. aastal4, 
Bretagne’is avas 1977. aastal oma uksed esimene Diwan-kool5, esi-
mene oksitaanikeelne Calandreta-kool avati Pau linnas 1979. aastal6.  

Erakoolide survel hakati ka riigikoolides avama kakskeelseid klas-
se, kus osa õpetusest toimub kohalikus keeles. Näiteks Bretagne’is 
avati esimesed kakskeelsed klassid Divyezh (‘kaks keelt’ bretooni 
keeles) 1983. aastal. Nõnda oli jõutud olukorda, kus 1990. aastal olid 
olemas kakskeelsed klassid Bretagne’is ja Baskimaal, aga mitte 
Elsassis.  

                                                
3 http://www.euskosare.org/euskara/seaska_racines_de_lavenir 
4 http://www.bressola.cat/?q=node/15 
5 http://www.diwanbreizh.org/sections.php4?op=viewarticle&artid=25 
6 http://c-oc.org/calandreta/mp/mapa.html 

 49 

Elsassis oli lastel võimalus alates algkooli 3. klassist (CE2) õppida 
saksa keelt pool tundi päevas – ning sellest muidugi ei piisa korraliku 
keeleoskuse saavutamiseks. Lastevanemate nõudmised kakskeelsete 
klasside avamiseks tõrjuti pidevalt tagasi. Haridusministeeriumi ko-
halik esindaja pidas neid nõudmisi “ekstravagantseks”. Lastevane-
matel ei jäänud muud üle, kui ainult enda peale lootma jääda, ja nii 
avasidki nad 1991. aasta septembris esimesed kakskeelsed eraklassid 
kolmes erinevas kohas Elsassis7. Klasside avamine teostati tänu 
Elsassi regiooni ning kohalike omavalitsuste (departemangude) toetu-
sele. Haridusministeeriumi esindajad olid sunnitud oma seisukohad 
ümber vaatama ja juba 1992. aastal avati esimesed kakskeelsed klas-
sid ka riigikoolides. Katoliku erakoolid võtsid samuti saksa keele oma 
õppeprogrammi. Algus oli Elsassis võib-olla vaevalisem kui mõnes 
teises Prantsusmaa piirkonnas, aga tänaseks on olukord arenenud nii, 
et näiteks 2006. aasta sügisel sai kakskeelset õpetust Elsassis kokku 
17 000 õpilast, neist 90% riigikoolis ja ülejäänud assotsiatiivsetes 
ABCM-koolides ning mõnedes katoliku erakoolides8. 

Riigikoolides toimub ka korsika keele õpetamine. Esialgselt oli 
korsika keele õpetamise olukord näiteks baski või bretooni keele 
õpetamisega võrreldes raskem, kuna Deixonne’i 1951. aasta seaduses 
ei nähtud korsikakeelset õpetust ette lihtsalt sel põhjusel, et korsika 
keeles ei olnud kirjandust, seda peeti vaid kõnekeeleks. Korsiklased 
sellega muidugi rahul ei olnud ning 1974. aastal viidi seadusesse 
sisse muudatus, mis lubas õpetada ka korsika keelt. Praegusel hetkel 
on Korsikal olukord selline, et korsika keelt õpetatakse riigikoolis 
põhimõtteliselt kõigile lastele kolm tundi nädalas9. Mõned prantsla-
sed aga ei taha oma lapsi korsika keele tundidesse saata ning see teki-
tab pingeid saarel, kus olukord on niigi piisavalt keeruline10. 

Kohalike vähemuskeelte õpetamise osas toimub koostöö erinevate 
Prantsusmaa piirkondade vahel. Alates 1997. aastast töötab Béziers’ 
linnas Lõuna-Prantsusmaal õppeasutus nimega Institut Supérieur des 
Langues de la République Française ehk Prantsuse Vabariigi keelte 
kõrgem instituut, mis valmistab ette õpetajaid baski-, bretooni-, 
elsassi-, katalaani- ja oksitaanikeelsete assotsiatiivsete koolide jaoks. 

                                                
7 http://abcmzwei.free.fr 
8 http://www.olcalsace.org/cgi/index.php?wpage=ens_effectifs 
9 http://www.corse.fr/education/corse/?id=5&id2=24 
10 http://www.ghjuventupaolina.com/a-lingua-corsa-minacciata 
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Kohalike keelte õpetamisest Prantsusmaa koolides 
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3 http://www.euskosare.org/euskara/seaska_racines_de_lavenir 
4 http://www.bressola.cat/?q=node/15 
5 http://www.diwanbreizh.org/sections.php4?op=viewarticle&artid=25 
6 http://c-oc.org/calandreta/mp/mapa.html 
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Elsassis oli lastel võimalus alates algkooli 3. klassist (CE2) õppida 
saksa keelt pool tundi päevas – ning sellest muidugi ei piisa korraliku 
keeleoskuse saavutamiseks. Lastevanemate nõudmised kakskeelsete 
klasside avamiseks tõrjuti pidevalt tagasi. Haridusministeeriumi ko-
halik esindaja pidas neid nõudmisi “ekstravagantseks”. Lastevane-
matel ei jäänud muud üle, kui ainult enda peale lootma jääda, ja nii 
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7 http://abcmzwei.free.fr 
8 http://www.olcalsace.org/cgi/index.php?wpage=ens_effectifs 
9 http://www.corse.fr/education/corse/?id=5&id2=24 
10 http://www.ghjuventupaolina.com/a-lingua-corsa-minacciata 



 50 

2000. aasta septembris õppis selle assotsiatiivsete koolide võrgu koo-
lides kokku 7149 õpilast, mida on muidugi ääretult vähe, kui pidada 
meeles, et Prantsusmaal on kooliealisi lapsi kokku üle 12 miljoni11. 
Aga kuna eraalgatuse survel õpetatakse kohalikke keeli ka riigikooli-
des, ulatub mõju palju suurema hulgani Prantsuse riigi elanikest. Näi-
teks 2000. aasta septembris õppis oksitaani keelt keelekümblusel põ-
hinevates Calandreta-koolides vaid 1851 õpilast, aga kokku rohkem 
kui 70 000 õpilast. 

Lisaks tuleb võtta arvesse iga keele geograafilist asukohta ning 
võimalikku “tagalat” teisel pool riigipiiri. Baski, katalaani ning ka 
elsassi (saksa) keele puhul ei ole riigipiir keeleline piir ja teisel pool 
piiri on Prantsusmaa “kohalikul keelel” tunduvalt ametlikum staatus 
ning sellest tulenevalt ka märksa suuremad võimalused näiteks meedia-
sfääris. Tegelikult elab ka oksitaani keele kõnelejaid lisaks Prantsus-
maale veel Itaalias ja Hispaanias, ning näiteks Kataloonia omavalit-
sus Generalitat de Catalunya toetab lisaks katalaani keelele ka oksi-
taani keele arendamist. 
 
 
Olukorrast Bretagne’is 
 
Võrreldes teiste kohalike keeltega, millest eelpool juttu, puudub bre-
tooni keele kõnelejatel “tagala”, kust jõudu ja tuge ammutada. Mingil 
määral on neile eeskujuks ja moraalseks toetuseks teised keldi keeled 
– iiri keel ja eelkõige Walesis kõneldav kõmri keel, millega bretooni 
keel kõige rohkem sarnaneb, aga võrreldes end baskide või katalaani-
dega jääb bretoonidel üle vaid kadedust tunda. 

Bretooni keele kõnelejaid on praegusel hetkel alles veel veidi üle 
200 000. Kohaliku arvestuse järgi oleks keele ellujäämiseks vaja, et 
vähemalt 20 000 last õpiks bretooni keelt koolis.  

Praegu, 2007. aasta sügisel on neid lapsi, kellel on võimalus bretooni-
keelset õpetust saada, kokku 11 750. Nendest 2991 õpib Diwan-koo-
lides, mis on assotsiatiivsed, varajast täielikku keelekümblust raken-
davad koolid. 4623 last õpib bretooni keelt riigikoolis, kus õpetus 
toimub põhimõttega 50% bretooni keeles ja 50% prantsuse keeles. 
4136 last õpib bretooni keelt katoliku koolis, kus on samuti kakskeel-

                                                
11 http://perso.orange.fr/.escoles/ISLRF_fichiers/islrf.html 
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sed klassid12. Põhimõtteliselt on kõigis neis koolivõrkudes võimalik 
õppida bretooni keelt alates lasteaiast kuni keskkooli lõpetamiseni. 
Keeleoskuse taseme erinevused erinevate süsteemide vahel on märki-
misväärsed. Diwan-koolide eesmärk on jõuda tasakaalustatud kaks-
keelsuseni, kus lapsed algkooli lõpuks (11. eluaastaks) on saavutanud 
võrdse taseme bretooni ja prantsuse keeles. Riigi haridusministeeri-
umi eesmärk on, et selles vanuses lastel oleks regionaalkeeles saavu-
tatud Euroopa hindamissüsteemi tase A213. Sellel tasemel on isegi 
arusaamine keelest veel üsna puudulik ja näiteks bretooni keele õpeta-
jate ühendus on korduvalt nõudnud tasemenõuete tõstmist. 
 
 
Statistilised andmed 
 
Täpseid arve erinevate keelte kõnelejate kohta on Prantsusmaal raske 
saada, kuna riiklikul rahvaloendusel inimese rahvust või emakeelt 
üldse ei küsita. Bretagne’i kohta on Ofis ar Brezhoneg ehk teisisõnu 
Bretooni keeleamet andnud siiski välja mõningaid arve, mis selgitavad 
veidi olukorda Bretagne’is. 
 

Elanike arv Bretagne’is: 4 100 000 (INSEE14 1999) 
Bretooni keele aktiivsed kõnelejad: 263 850 (INSEE 1999) 
Bretooni keele kõnelejate osa: 8,5% (INSEE 1999) 
Üle 60-aastased kõnelejad: 61% (INSEE 1999) 
Bretooni keelt õppivad lapsed: 11 732 (Diwan, Div Yezh, Dihun 2007) 
Perekondlik edasiandmine: 3% (INSEE 1999) 
 
Bretooni keelt õppivate laste osa on kogu Bretagne’i regioonis 1,3%. 
Kõige läänepoolsemas departemangus (Finistère), kus enne viimast 
sõda vähemalt maakohtades muud keelt ei kõneldudki, õpib bretooni 
keelt koolis vaid 2,75% lastest. Kõige kõrgem on see protsent väi-
keses maakohas nimega Lannilis, kus bretoonikeelset õpetust saab 
19,81% lastest15. 

                                                
12 http://www.dihun.com/rentrees/rentree07.htm 
13 http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/MENE0760745A.htm 
14 Institut National de la Statistique et des Etudes économiques (Prantsusmaa 
Riiklik Statistika ja Majandusuuringute Instituut) 
15 http://www.ofis-bzh.org/fr/langue_bretonne/chiffres_cles/index.php 
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12 http://www.dihun.com/rentrees/rentree07.htm 
13 http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/MENE0760745A.htm 
14 Institut National de la Statistique et des Etudes économiques (Prantsusmaa 
Riiklik Statistika ja Majandusuuringute Instituut) 
15 http://www.ofis-bzh.org/fr/langue_bretonne/chiffres_cles/index.php 
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Mitu murret – millist õpetada koolis? 
 
Nagu Lõuna-Eestis, nii on ka Bretagne’is aktuaalne küsimus selle 
kohta, millist keelt tuleks kasutada koolis kohaliku keele tundides – 
kas koduküla tegelikku keelt või siis juba keele mingilgi määral stan-
dardiseeritud vormi. Bretooni keele ala jaguneb neljaks murdealaks, 
millest kolm on omavahel suhteliselt lähedased, aga neljas (Vannes’i 
linna ümbruse murre) üsna erinev. Ortograafia osas kasutatakse eri-
nevaid süsteeme, millest üks on siiski tänaseks saavutanud domineeri-
va koha. See on ortograafiasüsteem, mida kutsutakse nimega peurun-
van ‘ühendatud’, mis võtab arvesse erinevaid murdeid, mida kirjuta-
takse ühtemoodi aga hääldatakse erinevalt. Näiteks tähekombinat-
sioonis zh (Breizh ‘Bretagne’) hääldavad Vannes’i elanikud h-tähte 
[brεjh], teised aga z-tähte [brεjz]. Praegu öeldakse vahel nii, et kes 
oskab bretooni keelt ainult kõnes, see teistest murretest aru ei saa, aga 
kes on lugema ka õppinud, selle jaoks on teistest arusaamine suhteli-
selt lihtne. 

Üheks teguriks, mis on aidanud kaasa ühendatud ortograafia peurunvan 
populaarsusele, on kindlasti see, et Diwan otsustas omal ajal kasutada 
koolides just seda ortograafiat. Hääldamise suhtes on õppejõududel 
suhteliselt vabad käed. Kui kohalikult veel räägitakse bretooni keelt, 
siis kindlasti soodustatakse kohaliku variandi kasutamist ka koolis. 
Tihtipeale tulevad aga õppejõud hoopis teisest piirkonnast, nii et oma 
kooliaja jooksul puutuvad lapsed paratamatult kokku erinevate hääl-
dustega. 
 
 
Õppejõudude koolitus  
 
Õppejõudude koolitus on vähemuskeelte õpetamisel väga oluline kü-
simus. Kuidas kindlustada, et vähemuskeelt õpetavad inimesed saak-
sid oma praktilisele tööle koolis kaasa võimalikult hea pagasi? 

Diwan koolitab oma õppejõude koos teiste Prantsusmaa vähemus-
rahvustega Lõuna-Prantsusmaal Bézier’ linnas. Et aga Bézier asub 
Bretagne’ist väga kaugel, avati 1999. aastal ka oma õpetajakoolituse 
keskus Kelenn Quimper’i linnas Lääne-Bretagne’is. See keskus töö-
tab koos Bézier’ instituudiga, aga keskendub muidugi bretooni keele 
ja kultuuri õpetamisega seotud küsimustele. Tulevased õpetajad pea-
vad oma õpingute jooksul saama korralikud teadmised bretooni kul-

 53 

tuuri eripärast, ajaloost, kirjandusest, keele ajaloost ja kohast ühis-
konnas. Bretooni keele oskust süvendatakse õppurite vajadusi arves-
tades nii suulise kui kirjaliku keele osas, edastatakse põhiteadmised 
ja üldine arusaamine bretooni murretest. Õppetundidevälisele tegevu-
sele pööratakse samuti tähelepanu (klubid, laul, õhtused koosviibimi-
sed, filmid, mängud) lootusega, et bretooni keel kujuneks tulevaste 
õppejõudude jaoks mitte ainult töötamise, vaid ka vabaaja keeleks. 
Praegustest noortest õpetajatest on tõeliselt emakeelseid bretoone 
üsna vähe, aga päris paljud on ise Diwani haridusega ehk siis ikkagi 
küllaltki tugeva bretooni keele oskusega. 
 
 
Õppetundide organiseerimine ja õppematerjal 
 
Õppetundide organiseerimine sõltub suhteliselt palju õpetajast. Ka 
Diwan-koolides jälgitakse riiklikke õppekavasid, kuigi tundide jao-
tuse osas on riigikooliga võrreldes erinevusi, sest sama ajaga tuleb 
õppida selgeks mitte ainult prantsuse, vaid ka bretooni keel. See tä-
hendab praktikas seda, et lasteaias ja algkooli esimeses klassis kasu-
tavad õppejõud ja personal nii koolitundides kui ka tundide välisel 
suhtlemisel lastega ainult bretooni keelt. Alates algkooli teisest klas-
sist hakatakse õppima ka prantsuse keeles lugemist ja kirjutamist 
ning vähehaaval teisigi aineid, et algkooli lõpuks oleks prantsuskeel-
ne sõnavara selge ka näiteks matemaatikas või ajaloos. Osaliselt on 
kasutusel bretooni keelde tõlgitud õpikud (matemaatikas, loodus-
teadustes), aga üldiselt kasutavad õpetajad palju ka isetehtud ja 
paljundatud materjali. Viimast põhiliselt muidugi siis, kui valmis ma-
terjali ei ole olemas, kuid on ka õpetajaid, kelle jaoks oma materjali 
kasutamine on nagu uhkuse asi.  

Et tulla vastu kasvavale vajadusele õppematerjali osas, loodi 1993. 
aastal regionaalse pedagoogilise dokumentatsioonikeskuse juurde 
Rennes’i akadeemia rektoraadi ja Bretagne’i regiooni ühisel algatusel 
bretooni koolide kirjastus Ti-Embann ar Skolioù brezhonek ehk TES. 
See kirjastus annab välja bretoonikeelset õppematerjali, nii tõlkeid 
prantsusekeelsetest õpikutest kui ka originaalloomingut. Kirjastuse 
juures töötab ka n-ö tarkade koda, mis koosneb ainult emakeelsetest 
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Õppejõudude koolitus  
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ja kultuuri õpetamisega seotud küsimustele. Tulevased õpetajad pea-
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tuuri eripärast, ajaloost, kirjandusest, keele ajaloost ja kohast ühis-
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bretoonidest ja mille ülesanne on hoolitseda väljaantavate raamatute 
keele kvaliteedi eest.16 

Prantsusmaal puudub ka riigikoolis Eesti mõistes aabits. Vahepeal 
taheti lapsi õpetada lugema niiöelda globaalse meetodiga ehk siis 
alustades sõnadest ja mitte silpidest. Nüüd on leitud, et see meetod 
häid tulemusi ei anna ehk paljude laste lugemisoskus jääb vägagi nõr-
gaks, ja tahetakse minna tagasi traditsioonilisema õppimise poole, 
kus tähtedest moodustatakse silpe ja silpidest sõnu. Kuna prantsuse 
keele kirjaviis on kaugel foneetilisusest, tuleb niikuinii mõned sõnad 
siiski “globaalselt” pähe õppida. Bretooni keele kirjaviis on prantsuse 
keelega võrreldes reeglipärasem ja tundub, et lugema õpetamine ala-
tes tähtedest, jätkates silpidega ja jõudes sõnadeni välja läheb bretoo-
ni keeles sujuvamalt. Aga nagu riigikoolis, nii hakatakse ka Diwan-koo-
lides väga kiiresti lugemismaterjalina kasutama lasteraamatuid, kus 
igal leheküljel on natuke teksti, aga kindlasti ka pilt, ja mis võib-olla 
ei olegi algselt mõeldud õppematerjaliks, vaid lihtsalt lastele lugemis-
varaks. 

Prantsusmaa ajaloost või geograafiast rääkides on õpetajatel või-
malik tutvustada pikemalt ka Bretagne’i ajalugu ja geograafiat. Kasu-
tatavad allikad ja dokumentatsioon on valdavas enamuses muidugi 
prantsuskeelsed, aga õppejõud annavad endast parima, et koolilapsed 
õpiksid tundma näiteks Euroopa Liidu riikide ja pealinnade nimesid 
mitte ainult prantsuse, vaid ka bretooni keeles. 
 
 
Bretooni kultuuri edasiandmine 
 
Kultuuri osas on koolis samuti võimalik kohalikku traditsiooni roh-
kem esile tõsta. Paljud koolid organiseerivad oma tegevuse toetami-
seks tantsuõhtuid, kus tantsitakse kohalikke tantse, ja mis on Bre-
tagne’is ka väljaspool keelehuvilisi väga populaarsed üritused. Samu 
tantse võib õpetada lastele ka koolitundide ajal. Samuti on muusika-
lise kasvatuse osas võimalik eelistada kohalikku laulutraditsiooni. 
Kehalise kasvatuse tundides on võimalik võtta kavva kohalik maad-
lus (gouren). Võimaluste piires püütakse organiseerida ka kohtumisi 
emakeelsete bretoonidega. Näiteks tulevad kooli vanaemad-vanaisad 
ja küpsetavad lastega koos vanade retseptide järgi pannkooke, või siis 

                                                
16 http://www2.ac-rennes.fr/tes 
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minnakse külastama mõnda talu, kus pererahvas veel bretooni keelt 
kõneleb. 
 
 
Probleemid 
 
Probleemid kohalike keelte õpetamisel on Bretagne’is ja mujal 
Prantsusmaal küllaltki sarnased. Kõigepealt tuleb ära märkida eba-
piisav toetus riigi poolt. Riik tasub küll osaliselt õppejõudude palga, 
aga näiteks Diwan-koolide puhul tuleb lapsevanemate assotsiatsioo-
nil endal otsida kooli jaoks ruumid, maksta üüri, tasuda ülejäänud 
personali palgad jne. Otsest õppemaksu perede käest ei võeta, küll 
aga organiseerivad lapsevanemate assotsiatsioonid igasuguseid üritu-
si selleks, et raha koguda ja kooli ülal pidada. 

Ühelt poolt on probleemiks majanduslik olukord, teisalt aga ühis-
konna suhtumine. Kohalikes keeltes õpetamist peetakse diskriminee-
rivaks, “kogukondlikkusele õhutamiseks”, ja Prantsusmaal on kogu-
kondlikkus küllaltki halvustava varjundiga sõna. Riigikoolides sõltub 
uute kakskeelsete klasside avamine täielikult haridusministeeriumi 
esindajate meelevallast. On olnud juhtumeid, kus lapsevanemad ta-
haksid oma lastele kakskeelset õpetust ja lapsi on piisavalt palju, et 
rühm avada, aga ministeeriumi esindaja otsustab, et seda lihtsalt ei ole 
vaja. 

Lisaks peavad kohalikud keeled võistlema rahvusvaheliselt levi-
nud keelte, eelkõige inglise keelega. Isegi Diwan-koolide lapsevane-
mate koosolekutel võib vahel kuulda mõnda ema või isa küsimas: kas 
me ei saaks bretooni keele asemel rohkem inglise keelt õpetada? 
 
 
Lõpetuseks 
 
Kohalike keelte edasikestmise seisukohast on väga oluline, et lastel 
oleks võimalus neid keeli koolis õppida. Sellest siiski ei piisa. Tähtis 
oleks, et keelte kasutuskohaks ei jääks ainult kool – ja heal juhul ka  
kodu. Kui lapsel on võimalik tänaval oma keelt kuulda, poes või turul 
oma keeles sisseoste teha, raadiost ja televisioonist omakeelseid saa-
teid jälgida, omas keeles raamatuid lugeda ja kas või piimapurgi pealt 
omas keeles informatsiooni saada, on need samuti võimalused keelt 
veidikenegi juurde õppida. Selles osas on vähemalt Bretagne’is tunda 
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tagasihoidlikku, kuid siiski märgatavat ja lootustandvat arengut. 
Küllap on see nii ka mujal Prantsusmaal. 
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http://abcmzwei.free.fr (20.09.2007) 
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http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/MENE0760745A.htm 

(29.09.2007) 
http://www.euskosare.org/euskara/seaska_racines_de_lavenir 

(10.09.2007) 
http://www.ghjuventupaolina.com/a-lingua-corsa-minacciata/ 

(24.10.2007) 
http://www.ofis-bzh.org/fr/langue_bretonne/chiffres_cles/index.php 

(25.10.2007) 
http://www.olcalsace.org/cgi/index.php?wpage=ens_effectifs 

(05.09.2007) 
http://perso.orange.fr/.escoles/ISLRF_fichiers/islrf.html (10.09.2007) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Nord-Pas-de-Calais (20.09.2007) 
 
 
 
Tiiu Grünthal-Robert: Paigapäälitside kiili oppamisõst Prantsus-
maa, innekõgõ Bretagne’i koolõn 
 
Prantsusmaal on paigapäälitside veidembüskiili (baski, bretooni, flaa-
mi, katalaani, korsiga, oksitaani ja Elsassi śaksa keele) pruukminõ 
perrin kõvva vähänüq, ku võrrõldaq tuugaq, miä olï perän tõist ilma-
sõta. Parhillaq ähvärdäs nii mõndagi naist keelist kogoni ärqhäömine. 
Rahva siän tettüq küsümiseq näütäseq, et esiki sis, ku inemiseq vei-
dembüskiili mõista-i, pidäväq nä naid rikkusõs ni tahtvaq, et naaq 
alalõ hoitunuq.  

 57 

Edimädseq võimalusõq paigapäälitside kiili oppamisõs koolõn 
tulliq perän Deixonne’i säädüse vastavõtmist 1951. aastagal Tegeli-
gult muutu sais 1969. aastagast, ku tetti edimäne keeletsukõlusõ mee-
todiga eräkuul Prantsusõ Baskimaal. Toolõ ommaq perrä tulnuq 
keeletsukõluskooliq tõisin veidembüskeelin ni tassakõistõ ommaq 
laembas lännüq paigapäälitside kiili oppamisõ võimalusõq ka riigi-
koolõn. 

Bretooni keele kõnõlõjit om parhilla alalõ viil veidüq päält 
200 000. Paigapäälidse rehkendüse perrä olnuq keele ellojäämises 
vaia, et vähämbält 20 000 last opnuq taad koolin. Parhilla om naid 
latsi, kel om võimalus bretoonikeelist oppust saiaq veidemb ku 
12 000. 

Paigapäälitside kiili oppamisõl om üts päämäne hädä. Naidõ kiili 
oppamisõl om nii Bretagne’is ku ka muial Prantsusmaal riigi tugi nii 
rahalidsõlt ku psükoloogilidsõlt palïo väiku. Paigapäälitsin keelin 
oppamist peetäs sagõhõhe diskriminiirväs, “kogokundlikkusõlõ“ õhu-
tavas. Paigapäälidseq keeleq piät kõik aig võikõlõma ka mitmin main 
levinüisi suurkiili nigu inglüse keelega. 
 
 
Tiiu Grünthal-Robert: Teaching local languages at schools in 
France and in Brittany 
 
France is a multilingual country. While looking at a linguistic map, it 
is easy to distinguish between the French dialects of Paris and 
Northern France on the one hand and on the other hand the different 
languages (i.e. Basque, Breton, Flemish, Alsatian, Franco-Provençal, 
Occitan, Catalan and Corsican) spoken traditionally in the peripheral 
areas. The use of local languages has decreased radically after the 
World War II. 

In 1951, the law of Deixonne offered the first possibility to teach 
local languages at school. Notwithstanding, only since 1969 the 
creation of private bilingual schools has really changed the situation, 
and even obliged the Ministry of Education to open bilingual classes 
at nursery schools and primary schools.  

As compared to other minorities (Basque, Catalan, etc.), the 
Bretons do not have a linguistic continuity with people speaking the 
same language across the state border. The local estimations state that 
in order to keep the language alive approximately 20 000 children 
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Tiiu Grünthal-Robert: Teaching local languages at schools in 
France and in Brittany 
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should learn Breton at school. At the moment, there are less than 
12 000 children who have this possibility. 
 One problem concerning the teaching of local languages is 
financial. The French government provides partial funding for the 
teachers’ salaries, but this aid is not sufficient. Another problem is 
related to general attitude towards minorities, which are quite easily 
accused of staying in a closed community. 
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culture, immersion, teaching 
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EMAKEELNE HARIDUS 
JA OMA RAHVA KULTUURI ARENDAMINE: 

ERSALASTE SUHTUMISEST PROBLEEMIDESSE 
 

NATALIA ABROSIMOVA 
 
 
1. Sissejuhatuseks  
 
Ersalaste ja mokšalaste arv, mis 20. sajandil ületas miljoni, väheneb 
kiiresti. Samuti on nende keelte kasutamine olnud juba pikemat aega 
piiratud – näiteks ei funktsioneeri emakeeled ametliku suhtluskeelena. 
Ersa ja mokša keel on teadlaste ja rahvusliikumise esindajate hinnan-
gul kriitilises olukorras. 1989. aastast alanud aktiivne diskussioon 
emakeele ja kultuuri ohustatusest on kajastunud paljudes publikat-
sioonides, kus on juhitud tähelepanu poliitilise ja demograafilise 
situatsiooni olulisele mõjule ning käsitletud sotsiaalseid faktoreid, 
näiteks rahvuskooli puudumist ja emakeele väljatõrjumist kommuni-
katsioonisüsteemist, mis pärsivad mordva keelte arengut (nt Nadkin 
2004, Abramov 2004, MP 2005, Mišanin 2006).  

Ersa keele ja kultuuri säilitamise ja arendamise probleemi arutelus 
on põhiteemaks emakeelse hariduse hõlbustamine. (Ema)keelel on 
üks tähtsamaid rolle isiksuse arenemises, ümbritseva mõistmises ja 
tõlgendamises. Emakeelne haridus on oluline tingimus selleks, et 
inimesel emakeel ja rahvuslik identiteet säiliksid (Campbell 2007; 
Crystal 2000; Rannut, M. jt 2003: 113). Tuntud teadlane Lyle Camp-
bell (2007) on hiljuti ajalehes Postimees avaldatud intervjuus öelnud, 
et keeled, mida lapsed ei õpi, on määratud hukule.  
 
 
2. Ülevaade ersa keele õpetamisest üldhariduskoolides 
 
Viimastel aastatel on rahvuskongress koos haridusministeeriumi ja 
valitsusega püüdnud olukorda parandada. Tabelis 1 toodud andmed 
rahvusliku hariduse kohta (NO 2005) näitavad, et ersa keele õppijate 
arv on 2004/2005. aastal võrreldes 1999/2000. aastaga tõusnud nii 
Mordva Vabariigis kui ka väljaspool vabariiki. Tuleb märkida, et 
praegu on maal võimalik algklassides õppida emakeeles, vanemates 
klassides õpetatakse emakeelt valikainena. Rajoonikeskustes ja linna-
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des on olukord keeruline. Juhtub nii, et põlisrahva keeletunnid arva-
takse õppeplaanidest välja. Õppekavas puudub kohaliku ajaloo aine, 
pole ka mordva ajaloo ja kultuuriloo õpikuid.  
 

 Tabel 1. Ersa keel keskkoolides.1 
 

1999/2000. õ-a 2004/2005. õ-a 
Koolid ja õppijad Mordva 

Vabariik 
Dias-
poraa 

Mordva 
Vabariik  

Dias-
poraa 

Põhiliselt ersa õpilas-
konnaga koolid  

101 92 94 118 

Ersa keele õppijate arv 5 829 6 804 6 991 9 061 
Fakultatiivõppest 
osavõtjate arv 

2 944  5 154  

Põhiliselt vene õpilas-
konnaga koolid, kus 
õpitakse ersa keelt  

17  147  

Ersa keele õppijate arv 1 857  3 230  
 

Rahvusliku hariduse temaatikat käsitlevas dokumendis (NO 2005) on 
püstitatud järgmised ülesanded emakeelse hariduse parandamiseks: 
 

- tõsta rahvusliku kooli staatust, 
- võimaldada õpilastel ja nende vanematel valida õppekeel, 
- luua võrdsed suhtlustingimused vene keele ja mordva keelte vahel, 
- uuendada õppemetoodilisi materjale rahvuslikus koolis, 
- täiustada emakeeleõpetajate koolituse süsteemi, 
- tugevdada regioonidevahelist koostööd rahvusliku kooli juhtimisel. 
 
Need andmed kajastavad vaid kaudselt ersa keele tegelikku olukorda 
hariduses. Täielikuma informatsiooni saamiseks ja emakeelse haridu-
se planeerimiseks on vaja läbi viia ulatuslikud uuringud probleemi 
erinevate aspektide kohta. Üheks tähtsamatest aspektidest on siin-
kohal ersalaste suhtumine emakeelse hariduse ja rahva kultuuri aren-
damise probleemidesse. Artiklis esitan mõningaid tulemusi uurimusest, 
mille eesmärk oli selgitada välja koolilaste ja nende vanemate hoia-
kuid emakeelse hariduse arendamise kohta.  
                                                
1 Keeleõppe rahvuskooli programmi järgi: ersa keel õppekeelena 1.–4. 
klassis, ersa keele õppimine üldainena 1.–11. klassis. 
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3. Küsitlustulemuste analüüs 
 
3.1. Meetod ja materjal 
 
Artiklis esitatud andmed on kogutud anketeerimise teel, mis viidi läbi 
2007. aasta jaanuaris–märtsis Bolshe-Ignatovo rajoonis asuvas küla-
koolis. Uurimusest võttis osa 190 vastajat: 123 last ja 67 vanemat. 
Anketeerimise eelduseks oli see, et vähemalt üks vanematest on ersa-
lane. Kokku esitati 32 küsimust. Artiklis on esile toodud koolilaste ja 
nende vanemate vastused (vastuste jaotus) viiele küsimusele: 
 

1) emakeele kasutamisest kodukeelena,  
2) emakeeleoskusest,  
3) teadmistest rahva kultuuri ja ajaloo kohta,  
4) suhtumisest emakeelsesse haridusse,  
5) motivatsioonist emakeele ja rahva kultuuri õppimiseks.  
 
 
3.2. Tulemused  
 
Küsitlus selgitas kõigepealt välja vastajate arvamuse selle kohta, kui 
suur on ersa keele osa nende koduses suhtlemises ja millisel tasemel 
on nende emakeele oskus ning teadmised oma rahva kultuurist. 
Järgnevalt selgitati välja vastajate suhtumine emakeele õppimisse ja 
ka nende eelistus õppetundide mahu suhtes. 
 
Tabel 2. Emakeele osakaal koduses suhtlemises. 
 
Kõik räägivad kodus ersa keelt 25% 
Vanemad räägivad omavahel ersa, lastega vene keeles 42% 
Nii omavahel kui ka lastega räägitakse vene keeles 33% 

 
Tabel 2 näitab, kui suur osa vastajatest kasutab emakeelt kodusel 
suhtlemisel. Küsitlus näitas, et ersa keelt räägib kodus 67% vastaja-
test. Nende vastused jagunesid kaheks. 25% vanematest ja nende las-
test räägivad kodus ainult ersa keelt. Suheldes vanematega sain teada, 
et nad on oma lastega emakeelt rääkinud sünnist saadik. Suurem osa 
vanematest (42%) räägib omavahel ersa keeles, kuid lastega vene 
keeles. Meeles tasub pidada seda, et koolilaste vanemate vanus kõi-
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gub 30 ja 40 aasta vahel. Need on inimesed, kelle seas on arenenud 
ersa-vene kakskeelsus. Vastajate hulgas oli viis inimest, kelle vanus 
ületas 50 eluaastat. Vestlusest vastajatega ilmnes, et vanemate lastega 
(kes on umbes 30-aastased) räägivad eakamad vanemad ersa keelt 
rohkem kui nooremate, näiteks 10-aastaste lastega. Sellest võib järel-
dada, et ersa keeles räägivad omavahel enamasti eakamad vanemad 
ning mida nooremad on vanemad, seda väiksem on tõenäosus, et 
nende lapsed räägivad ersa keelt. Suur osa vastajatest (33%), nii va-
nemad kui ka lapsed, räägivad ainult vene keelt. Püüdsin välja selgi-
tada, miks ka omavahel räägitakse vene keeles. Enamus tõi põhjuseks 
selle, et vanemad rääkisid nendega vene keelt. Ersa keele (puuduliku) 
oskuse omandasid nad vanaemade ja vanaisadega suheldes. 
 
Tabel 3. Emakeele oskus. 
 
Keeleoskus Vanemad Koolilapsed 
Räägin puhtalt 85% 15% 
Saan kõigest aru, kuid ise ei räägi 12% 70% 
Üldse ei oska rääkida 3% 15% 

 
Tabelis 3 on välja toodud vastajate hinnangud ersa keele oskuse kohta. 
Koolilaste ja nende vanemate vastused on jaotunud erinevalt. Nagu 
tabelist näeme, räägib valdav enamik lapsevanematest ersa keelt puh-
talt, kuid nende lastest oskab vaid 15% emakeelt. On märkimis-
väärne, et 70% koolilastest saab ersa keelest aru, kuigi ise ei räägi. 
Nende vastuste suur arv seostub järgmise asjaoluga: nagu oli näha 
eelmisest tabelist, räägib 42% vanematest omavahel ersa keelt, laste-
ga aga vene keelt. Siiski, laps kuulab ning tajub seda keelt, mida va-
nemad räägivad. Vaid 3% vanematest on vastanud, et ei oska ersa 
keelt rääkida. Mis puutub koolilastesse, siis 15% nendest vastasid, et 
ei oska ersa keelt rääkida, ja 15% vastasid, et räägivad seda puhtalt. 
Vaatamata sellele, et 33% vastajatest räägib kodus vene keelt (vt 
tabel 2), puudub ersa keele oskus 3%-l vanematest ja 15%-l lastest. 
Võib järeldada, et ülejäänud osa nendest vanematest ja lastest, kes 
räägivad kodus vaid vene keelt, kasutab ersa keelt väljaspool kodu.  
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Tabel 4. Teadmised mordva kultuurist ja ajaloost. 
 
Teadmised Vanemad Koolilapsed 
Piisavad 73% 8% 
Ebapiisavad 23% 83% 
Puudulikud 4%  9% 

 
Laste ja vanemate arvamused oma teadmiste kohta kultuurist ja aja-
loost (tabel 4) jagunesid analoogiliselt arvamustega ersa keele oskuse 
kohta. Valdav enamik vanematest (73%) hindas oma teadmisi piisa-
vaks ja 23% vastajatest ebapiisavaks. Vaid 4% vastajatest arvasid, et 
nende teadmised on puudulikud. Koolilastest 83% vastasid, et nende 
teadmised on ebapiisavad. Põhjuseks on kindlasti oma rahva ajaloo 
aine puudumine kooliõppekavas. Tuleb märkida, et teadmiste kohta oma 
kultuurist ja ajaloost oli lastel vastuseid “ei oska emakeelt rääkida” 
mõnevõrra rohkem kui vastuseid “puudulikud” (vastavalt 15% ja 9%). 
Koolilaste vastustest ilmnes, et tegelikult tahaksid nad saada rohkem 
teadmisi oma rahva ajaloost. Küsimusele mis huvitab lapsi oma rahva 
kultuuris vastasid paljud, et meeldivad rahvaluule, muinasjutud ja 
legendid, mis peegeldavad rahva ajalugu. 

Järgmisena selgitati välja vanemate suhtumine emakeelsesse hari-
dusse. Lastele esitati küsimus lapsevanemate suhtumise kohta.  
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keelt rääkida. Mis puutub koolilastesse, siis 15% nendest vastasid, et 
ei oska ersa keelt rääkida, ja 15% vastasid, et räägivad seda puhtalt. 
Vaatamata sellele, et 33% vastajatest räägib kodus vene keelt (vt 
tabel 2), puudub ersa keele oskus 3%-l vanematest ja 15%-l lastest. 
Võib järeldada, et ülejäänud osa nendest vanematest ja lastest, kes 
räägivad kodus vaid vene keelt, kasutab ersa keelt väljaspool kodu.  
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Tabel 4. Teadmised mordva kultuurist ja ajaloost. 
 
Teadmised Vanemad Koolilapsed 
Piisavad 73% 8% 
Ebapiisavad 23% 83% 
Puudulikud 4%  9% 

 
Laste ja vanemate arvamused oma teadmiste kohta kultuurist ja aja-
loost (tabel 4) jagunesid analoogiliselt arvamustega ersa keele oskuse 
kohta. Valdav enamik vanematest (73%) hindas oma teadmisi piisa-
vaks ja 23% vastajatest ebapiisavaks. Vaid 4% vastajatest arvasid, et 
nende teadmised on puudulikud. Koolilastest 83% vastasid, et nende 
teadmised on ebapiisavad. Põhjuseks on kindlasti oma rahva ajaloo 
aine puudumine kooliõppekavas. Tuleb märkida, et teadmiste kohta oma 
kultuurist ja ajaloost oli lastel vastuseid “ei oska emakeelt rääkida” 
mõnevõrra rohkem kui vastuseid “puudulikud” (vastavalt 15% ja 9%). 
Koolilaste vastustest ilmnes, et tegelikult tahaksid nad saada rohkem 
teadmisi oma rahva ajaloost. Küsimusele mis huvitab lapsi oma rahva 
kultuuris vastasid paljud, et meeldivad rahvaluule, muinasjutud ja 
legendid, mis peegeldavad rahva ajalugu. 

Järgmisena selgitati välja vanemate suhtumine emakeelsesse hari-
dusse. Lastele esitati küsimus lapsevanemate suhtumise kohta.  
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Joonis 1. Vanemate suhtumine emakeelsesse haridusse. 
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Joonisel 1 on näidatud laste valikvastuste jaotus küsimuse kohta, 
milline on vanemate suhtumine emakeelsesse haridusse. Enamikul 
vanematest on positiivne hoiak. Vestlusest koolilastega ilmnes, et pä-
rast kooli lõpetamist kavatsevad mõned neist ersa filoloogiat edasi 
õppida Mordva Riiklikus Ülikoolis. Suur osa lastest (40%) vastas, et 
vanemad on selles küsimuses erapooletud. Vähesed vastused näita-
vad, et vanemad (või üks vanematest) ei poolda emakeelset haridust 
(kokku 10% vastustest). Mõned vanemad on arvamusel, et globali-
seeruvas maailmas on lapsele inglise keele oskus kasulikum kui ersa 
keele oskus. Valdav on arvamus, et laps oskab ersa keelt nagunii, sest 
ta elab ersakeelses keskkonnas.  
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Joonis 2. Vanemate arvamused ersa keele õppetundide mahu kohta.  
 
Joonis 2 näitab vastuste jaotust küsimuse kohta, mida arvavad vane-
mad ersa keele õppetundide mahust. Ainult 19% vanematest on nõus 
sellega, et kõik ained oleksid ainult ersa keeles. Ehkki vaid sel viisil 
oleks lapse emakeeleoskus täielik ning nõuetekohane. 77% vastaja-
test arvab, et piisab ainult ersa keele fakultatiivtundidest. Nagu oli 
juba mainitud, rahuldab vanemaid see aspekt, et nende lapsed nagunii 
oskavad ersa keelt, isegi kui see oskus on passiivne. 4% vanematest 
on ersa keele tundide vastu ning ei taha, et ersa keele tunnid oleksid 
kooli õppekavas. 
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Joonis 3. Koolilaste motivatsioon emakeele õppimiseks. 
 
Joonisel 3 on näidatud, kuidas jaotusid koolilaste vastused emakeele 
oskuse tähtsuse kohta. Suurem osa lastest on vastanud, et emakeel on 
esivanemate, aga ka lähedaste inimeste keel või kultuuri tunnus. Üks 
vastanutest on lisanud, et emakeelt läheb elus tarvis. 10% lastest vas-
tasid, et neid sunnitakse õppima ersa keelt (st see on õppekavas 
kohustuslik aine). 
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Joonis 4. Vanemate motivatsioon laste emakeelse hariduse saamiseks. 
 
Joonis 4 näitab lapsevanemate vastusevalikute sagedust küsimuse 
kohta, miks on emakeele oskus nende lastele tähtis. Valikvastuseks 
oli antud ka variant “emakeelel ei ole mingit tähtsust”. Motivatsiooni 
kohta emakeele õppimisel jaotusid laste ja vanemate vastused sarna-
selt. Suur osa vastajatest peab ersa keelest lugu eelkõige kui esivane-
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mate keelest. Paljude vastajate jaoks on emakeel kultuuri tunnuseks. 
Vaid 3% vanematest on vastanud, et emakeelel ei ole mingit tähtsust 
(laste seas oli 10% neid, kes vastasid, et neid sunnitakse õppima ema-
keelt). Mõned vanemad on seda meelt, et mitme keele oskus arendab 
lapse loogikat.  
 
 
4. Järeldused ja kokkuvõte 
 
Küsitluses, mille eesmärgiks oli välja selgitada maakooli laste ja nen-
de vanemate arvamus emakeelse hariduse kohta, on saadud järgmised 
tulemused.  

Esiteks, enamik vastajatest kasutab kodus ersa keelt, kuid vaid 
25% küsitletud lastest ja vanematest vastasid, et kõik räägivad kodus 
ersa keelt. Vanemad kasutavad ersa keelt rohkem kui lapsed. Oma ersa 
keele oskust ja teadmisi kultuurist ning ajaloost hindasid vanemad 
piisavaks. Laste vastustest selgus, et enamik nendest saab ersa keelest 
aru, kuid rääkimisoskus puudub paljudel. Laste teadmised kultuurist 
ja ajaloost on samuti ebapiisavad. Vestlusest lastega ilmnes, et nad 
sooviksid saada rohkem teadmisi oma kultuurist ja ajaloost.  

Teiseks, enamikul vanematest on positiivne suhtumine emakeel-
sesse haridusse, kuid ainult 19% vanematest on arvamusel, et ersa 
keele õppetundide maht peaks olema rahvuskooli programmi ulatu-
ses. Valdav enamik vanematest arvab, et kõnekeele oskus oleks nende 
lastele piisav.  

Kolmandaks, nii lastel kui vanematel on ersa keele õppimise 
motivatsiooniks lugupidamine oma rahva kultuuri ja ajaloo vastu. 

Võttes neid tulemusi arvesse, võib järeldada, et vaadeldava maa-
kooli lastel ja nende vanematel on suhteliselt kõrge ersa rahvus-
kultuuri ruumi kuulumise tunne. Mis puutub emakeele rolli vastajate 
elus, on enamuse jaoks ersa keel teisejärguline nii suhtlemisel kodus 
kui ka hariduse kontekstis. Selleks, et teha üldistusi, on vaja läbi viia 
laiem uurimus situatsiooni kohta teistes maa- ja linnakoolides. 

Käesoleva uurimuse tulemuste põhjal võib siiski väita, et ersa 
keele prestiiži tõstmiseks on vajalik mitmekülgne lähenemine. Mord-
va Vabariigi rahvusliku hariduse programmis püstitatud ülesannetele 
(vt ptk 2) tuleks lisada eesmärke ka laiemast aspektist lähtudes, 
näiteks kaasata emakeelse hariduse arendamise ja keele rehabiliteeri-
mise protsessi ka koolilaste vanemaid. Eelnevad uurimused näitavad, 
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et kui lapse emakeelde (ja ka sihtkeelde) suhtutakse lapse lähi-
ümbruses positiivselt, tõstab see õpilase integratsioonimotivatsiooni 
ja keeleõppetulemusi (Lambert 1974, Rannut 2003).  
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Natalia Abrosimova: Imäkeeline koolioppus ja uma rahva kul-
tuuri arõndaminõ: ersäläisi arvamisõq  
 
Artiklin kaias imäkeele hoitmisõ küsümüisi. Tuujaos uuritas, midä 
arvasõq ersäläseq (koolilatsõq ja näide vanõmbaq) tuust saisost, miä 
näide keelel om koolioppusõn. Siiäqmaaniq om taa tähtsä küsümüse 
kotsilõ olnuq veidüq teedäq. Kirotusõn andas teedüst ersä keele kõ-
nõlijidõ ja näide keele saiso kotsilõ kooliharidusõn nii Mordva Vaba-
riigin ku tuust välänpuul.  

Mõlõmbal mordva keelel, ersäl ja moksal om Mordvan tõõsõ riigi-
keele staatus, a naidõ pruukmisalaq ommaq küländ ahtaq. Näütüses 
ei tarvitõdaq naid kiili ammõtlikkõ asjo ajamisõs. Koolioppusõn om 
nail keelil veidüq pruukmist, a viimätside teedüsside perrä om koolõn 
siski ersä keele opjidõ arv kasunuq. Ersäläisi ja moksalaisi olï 20. 
aastagasaal kokko päält milïona inemise, a parhillaq jääs taa nummõr 
kibõhõhe vähämbäs. Tuu tähendäs, et nii naidõ rahvidõ kiil ku kul-
tuur om väega rassõn saison.  

Kirotusõn kaias lähkümbähe küsümiisiga koëatut teedüst, miä 
näütäs nii vastajidõ egäpääväst keeletarvitust ku ka näide arvamiisi 
ersä keele ja taa koolioppusõn pruukmisõ kotsilõ. Vastajaq olliq 
Mordva Vabariigi keskkooliopilasõq ja näide vanõmbaq. Artiklin 
uuritas saaduidõ vastussidõ vaihõkõrdo ja tetäs naidõ perrä järeldüisi. 
Uurminõ näütäs, et koolilatsi egäpääväne ersä keele pruukminõ, 
mõistminõ ja umakultuuri tundminõ om kehvemb ku näide vanõmbil. 
Nii latsõq ku vanõmbaq uskvaq, et parhilladsõn saison, ku umast kee-
lest peetäs veidüq luku, om hädätarvilinõ mõistaq väega häste vinne 
kiilt, et saiaq parõmb koolitus. Samal aol pidäväq suurõmb jago vas-
tanuist ersä kiilt ja kultuuri umas ni ommaq valmiq naid parõmbahe 
tundma opma.  
 
 
Natalia Abrosimova: Maintenance of a native language and 
culture in education: Attitudes of the Erzyans  
 

The article deals with the problem of native language maintenance by 
analysing the attitudes among the Erzyans (i.e. school children and 
their parents) towards the role that the Erzya language and culture 
have in educational system. There has been a lack of empirical data 
on this important aspect of the problem. The paper provides key 
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notes concerning the speech community. It also tries to indicate the 
position that the Erzya language and culture have been assigned to 
within the system of school education in the Republic of Mordoviya 
and outside the republic.  

Erzya and Moksha, the two Mordvin languages, have co-official 
state language status but their functions have been fairly restricted. 
They are not used, for example, in formal situations. These languages 
play a secondary role in education, though, according to the latest 
data there has been an increase in the numbers of the Erzya language 
learners at schools. The overall number of the Erzyans and the Mok-
shans exceeded a million in the 20th century but today it is rapidly 
falling. Therefore, both the language and culture of these ethnic 
groups are in a critical state.  

The paper focuses on the empirical data obtained by using a ques-
tionnaire that aimed at finding out the share of the Erzya language in 
the respondents’ everyday usage as well as the respondents’ attitudes 
towards the Erzya language. Besides, their motivations for maintain-
ing the Erzya language and culture in education were also considered. 
The questionnaire was answered by the groups of secondary school 
children and their parents in the Republic of Mordoviya. The article 
analyses the distribution of the respondents’ answers and suggests 
conclusions on the implications of the results. The data indicate that 
school children’s use of Erzya in everyday life as well as their lan-
guage proficiency and knowledge of culture are lower than those of 
their parents. Both children and adults believe that in the present situ-
ation, when the prestige of the native language is low, it is indis-
pensable to be proficient in Russian to acquire better education. Be-
sides, the majority of the respondents demonstrate loyalty to their 
language and culture. They also express willingness to improve their 
knowledge. 
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Natalia Abrosimova: Imäkeeline koolioppus ja uma rahva kul-
tuuri arõndaminõ: ersäläisi arvamisõq  
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nõlijidõ ja näide keele saiso kotsilõ kooliharidusõn nii Mordva Vaba-
riigin ku tuust välänpuul.  

Mõlõmbal mordva keelel, ersäl ja moksal om Mordvan tõõsõ riigi-
keele staatus, a naidõ pruukmisalaq ommaq küländ ahtaq. Näütüses 
ei tarvitõdaq naid kiili ammõtlikkõ asjo ajamisõs. Koolioppusõn om 
nail keelil veidüq pruukmist, a viimätside teedüsside perrä om koolõn 
siski ersä keele opjidõ arv kasunuq. Ersäläisi ja moksalaisi olï 20. 
aastagasaal kokko päält milïona inemise, a parhillaq jääs taa nummõr 
kibõhõhe vähämbäs. Tuu tähendäs, et nii naidõ rahvidõ kiil ku kul-
tuur om väega rassõn saison.  

Kirotusõn kaias lähkümbähe küsümiisiga koëatut teedüst, miä 
näütäs nii vastajidõ egäpääväst keeletarvitust ku ka näide arvamiisi 
ersä keele ja taa koolioppusõn pruukmisõ kotsilõ. Vastajaq olliq 
Mordva Vabariigi keskkooliopilasõq ja näide vanõmbaq. Artiklin 
uuritas saaduidõ vastussidõ vaihõkõrdo ja tetäs naidõ perrä järeldüisi. 
Uurminõ näütäs, et koolilatsi egäpääväne ersä keele pruukminõ, 
mõistminõ ja umakultuuri tundminõ om kehvemb ku näide vanõmbil. 
Nii latsõq ku vanõmbaq uskvaq, et parhilladsõn saison, ku umast kee-
lest peetäs veidüq luku, om hädätarvilinõ mõistaq väega häste vinne 
kiilt, et saiaq parõmb koolitus. Samal aol pidäväq suurõmb jago vas-
tanuist ersä kiilt ja kultuuri umas ni ommaq valmiq naid parõmbahe 
tundma opma.  
 
 
Natalia Abrosimova: Maintenance of a native language and 
culture in education: Attitudes of the Erzyans  
 

The article deals with the problem of native language maintenance by 
analysing the attitudes among the Erzyans (i.e. school children and 
their parents) towards the role that the Erzya language and culture 
have in educational system. There has been a lack of empirical data 
on this important aspect of the problem. The paper provides key 
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notes concerning the speech community. It also tries to indicate the 
position that the Erzya language and culture have been assigned to 
within the system of school education in the Republic of Mordoviya 
and outside the republic.  
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SAAREMAA MURRAKUTEST 18. SAJANDIL 
 

EBERHARD WINKLER 
 
 
Kui tegelesin kreevini murde ja Salatsi liivlaste keelega, sattus minu 
kätte kaks vanemat Saaremaalt pärit keelenäidet: esimene neist, mis 
on aastast 1770, pärineb raamatust “M. Johann Joseph Haigold’s 
Beylagen zum Neuveränderten Rußland. Zweiter Theil” olevast 
kirjutisest “Gesammelte Nachrichten von den Ueberresten der Liven 
in Livland und Kurland”. Selle kirjutise leiab uuesti avaldatuna käes-
olevast raamatust lk 77–83. Teine keelenäide on avaldatud 1846. 
aastal Friedrich Kruse raamatus “Ur-Geschichte des Ehstnischen 
Volksstammes und der Kaiserlich Russischen Ostseeprovinzen, Liv-, 
Ehst- und Kurland überhaupt, bis zur Einführung der christlichen Re-
ligion”. 

Nende keelenäidete puhul on tegu eeskätt sõnaloenditega, mis 
Schlözeri ajal olid veel aktuaalsed ja moodsad, kuid Kruse ajal peeti 
neid metoodiliselt juba väga vananenuks, kuna 19. sajandil arenes 
keeleteadus väga kiiresti. Kahtlemata on Schlözeri keelenäide väär-
tuslikum: see on vanem ja laiahaardelisem, sisaldab ka mõningaid 
lauseid ning mõjub kokkuvõttes usaldusväärsemana, seevastu Kruse 
“Eesti murrete võrdleva sõnavara” väärtust kahandavad rohked trüki-
vead. Järgnevalt toetun eeskätt Schlözerile. 
 
1. Hilisem Göttingeni ajalooõpetlane Schlözer (1735–1809), kes 
Põhjamaade ajaloo uurimise raames tundis eriti huvi liivlaste vastu, 
visandas sõnaloendi, mille saatis 1766. aasta lõpus või 1767. aasta 
algul Baltimaade valitsusjuhtidele palvega sellele vastata. Kõige ula-
tuslikum oli Saaremaalt Ahrensburgist (Kuressaarest) superintendent 
Swahnilt saadud vastus, mis uuringutesse kaasati. Sellega taheti üm-
ber lükata tol ajal levinud seisukoht, mille kohaselt Kuramaa põhja-
osa elanikud polevat liivlased, vaid saarlased, kes saart laastava katku 
ja sellest tingitud rahvastiku vähenemise tõttu maismaale üle olevat 
kolinud. Keelenäide sisaldab ca 300 sõna ja sõnavormi, sealhulgas 
arvsõnu ühest kolmekümneni, kümneid ja sadu, ning ka verbi olema 
oleviku paradigma ja kokku 22 lühikest lauset. Kellelt laused pärine-
vad, seda ei avaldata. Üleskirjutaja on olnud kindlasti sakslane, sest 
mainitakse, et selles keeles on sarnaselt saksa keelele määrav ja 
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umbmäärane artikkel, nt üks Somlane ‘ein Finne’ või ſe lehm ‘die 
Kuh’. Ka ortograafia on saksapärane, eriti ilmekalt avaldub see vo-
kaalide ja konsonantide pikkuse märkimisel. Kuid nagu üldiselt tea-
da, ei ole see mitte ainult vaadeldava allika omadus, vaid kehtib kogu 
18. sajandi kirjavara kohta. Üleskirjutaja peab aga olema vähemalt 
teatud määral osanud eesti keelt, kuna ta viitab erinevustele mandri-
eesti keelest – enamus nimetusi ja sõnu vastavad Eestis kasutatava-
tele, ainult et saarlased ütlevad need pehmemalt välja kui eestimaa-
lased – ja kuna tõelisi vigu, välja arvatud ilmselged trükivead, lause-
tes ei ole. Võib oletada, et vaadeldav sõnaloend pärineb Kuressaarest, 
edastades selle linna või ka regiooni keelt, st Kaarma või selle naaber-
alade (Püha, Kärla) dialekti. 

Käsitletava keelematerjali täpseks analüüsiks on seega tähtis mee-
les pidada, et kirjapildiga ei anta hääldust täpselt edasi: sakslane on 
sõnad üles tähendanud nii, nagu ta neid on kuulnud, tal polnud see-
juures teadmist, kuidas ta midagi üles kirjutama peaks ning mis on 
õige, mis vale. Seda ei pea aga tingimata puudusena nägema, sest 
üleskirjutaja pidi täielikult oma kuulmist usaldama ega saanud tegut-
seda näiteks nagu Wiedemann liivi keele puhul, seda oma õpetatud 
teadmiste põhjal filtreerides ja parandades, st moonutades Sjögreni 
kuuldud üleskirjutusi. Kuulmise järgi üles märgitud sõnade ebatäpsu-
si tuleb vastavalt ka interpreteerida. 
 
2.  Analüüsi alusena olen kasutanud Varje Lonni ja Ellen Niidi 
murdekirjeldusi saarte murde akadeemilisest tekstikogumikust (Lonn, 
Niit 2002). Suuremat osa seal loetletud omaduste olemas- või mitte-
olemasolu ei saa keelenäiteks oleva materjali piiratud mahu tõttu 
kontrollida. Kindlasti esinevad järgmised omadused: 
1) konsonantism 
(01) k kadu sõnas juuksed (lk 13: punkt 9): juſed;  
(02) velaarklusiili nõrga astme assimilatsioon u-ks sellele eelnevas u-
diftongis (16: 18): hawid ‘haugid’; 
(03) dentaalklusiili kadu nõrgs astmes (16: 17): soa‚ söa ‘sõja’; 
(04) sõnalõpuline t on säilinud sõnas õlu (15: 13): öllut ‘õlu’;  
(05) soome kansi-, kynsi-tüüpi sõnades on genitiivi tüves -se: küſed 
‘küüned’ (19: 22).  
2) vokalism: 
(06) äe assimileerumine (31: 14): päw, pä ‘päev’;  
(07) algupärase ou säilimine (30: 12): louna ‘lõuna’;  
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3) morfoloogia: 
(08) häälikuseaduslik illatiiv ilma de-tunnuseta (46: 6): jure ‘juurde’;  
(09) keskvõrre moodustatakse algvõrde genitiivist (49): wannam ‘vanem’; 
(10) nud-partitsiibi tunnuses on toimunud sisekadu (35: 5): ſöönd 
‘söönud’; selle kõrval esineb aga ka ſurnud ‘surnud’, muidu tekiks 
sõna lõppu kolme konsonandi ühend; 
(11) ne-/s-sõnade mitmuse partitiivi lõpus -id (46: 5, 58): terriſid 
‘tervisi’; 
(12) esineb tulevikku väljendav leema-verb (41: 12): leen; 
(13) järgarvsõnade partitiivi lõpp on -t: kolmat ‘kolmandat’, neljat 
‘neljandat’, wiet ‘viiendat’, kuet ‘kuuendat’ (44: 4). 
Järgmiseid omadusi ma murdekirjelduses ei leidnud: 
(14) järgarvsõnad üheteistkümnest üheksateistkümneni moodusta-
takse -teiſend abil;  
(15) infinitiivi minnema ‘minema’ kõrval eksisteerib ka läima. 
 
3.  Lisaks nimetatutele leidub ka häälikumuutusi, mis Lonni ja Niidi 
(2002) murdeiseloomustustele vastu räägivad; kuna need on täna-
päeval esindatud, peavad need arengud olema toimunud alles pärast 
1770. aastat. Siia kuuluvad järgmised: 
(16) pole toimunud sõnaalgulise h kadu (18: 21): hobbone ‘hobune’, 
härg, haug, hawid ‘haugid’, homik ‘hommik’, haige, kuid anni ‘hani’;  
(17) j-le järgnev a pole palataliseeritud (23: 1): jalg ‘jalg’, jamp 
‘jamp(s)’, mitte jä-; 
(18) h, r, n-le eelnev i ei ole madaldunud (28: 9): lihha ‘liha’, kirwes 
‘kirves’, ſirp ‘sirp’, mitte leha, kerwes;  
(19) u-le eelnev a pole labiaalne (30: 12): haug, mitte houg (SaLä); 
(20) pikk üü ei ole muutunud üi-ks (28: 8): püüdma; 
(21) ainsuse 1. pöörde lõpp -n on alles (37: 7): lähhän ‘lähen’, ollin 
‘olin’, leen, ollen ‘olen’, mitte nt lähè ‘lähen’; 
(22) mitmuse 3. pöörde vorm ei ole tugevas astmes (37: 7): tewad 
‘teevad’, mitte teGàvaD (SaLä);  
(23) arvsõnade järel (alates kahest) esineb substantiiv mitmuse parti-
tiivis: kolm lehmi.  

Viimasena nimetatud joone puhul ei sobi põhjenduseks, et üles-
kirjutaja eesti keele oskus oli kehv ning seetõttu valis ta saksa keeles 
kasutatava mitmuse, sest väidetav kehv eesti keele oskus ei seleta, 
miks valis ta just mitmuse partitiivi. Taolisele seletusele räägib vastu 
ka see, et kirjutaja on osanud mitmuse partitiivi vorme moodustada.  
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Ebaühtlase saksa keele ortograafia tõttu ei saa midagi öelda järg-
miste Saaremaa murde omaduste kohta: 
(24) ühelt poolt lühikese ä kõrgenemine (24: 2): jelle ‘?jälle’, teiselt 
poolt käſk ‘kesk’, läſtas ‘lest’, känna ‘kena’, härg, lähhän, lähhäd, 
tähhed, wäggi, ärra, mäggi, näddal;  
(25) lühikese e madaldumine sonorandi ees (25: 4): ühelt poolt känna 
‘kena’, aga teiselt poolt ſelg, perſe, werri, weſſi; 
(26) 2. silbi vokaali assimileerumine h järel (31: 16): ühelt poolt 
lähhän, lähhäd, teiselt poolt aga tähhed.  

Saksa keeles ei tähista tähed e ja ä mitte kaht erinevat, vaid üht-
sama häälikut. Seega on noteerimine saksa keele vaatepunktist lähtu-
valt meelevaldne ega lase teha üheseid järeldusi e või ä häälduse kohta. 
 
4. Eelnimetatud üheselt mõistetavate iseärasuste kõrval on keele-
materjalis ka selliseid jooni, mida on vaja interpreteerida, sh omadu-
sed, mis on eriti iseloomulikud just Saaremaa murrakutele, nagu nt v 
kadu, ö kasutamine õ asemel jne.  
(27) Silmatorkav on lühikese u esinemine.  
a) Iseloomulikuks peetav u madaldumine o-ks (27: 7) esineb esime-
ses silbis: nogga ‘nuga’, koldne ‘kuldne’. 
o kirjutamist u asemel kohtab aga veelgi:  
b) sõna lõpus, kus järjekindlalt esineb o: kuhho ‘kuhu’, ſo ‘sinu’ (va-
na *o: nt öchto ‘õhtu’, wörko ‘võrku’, paljo ‘palju’, kaſſo ‘kasu’, 
kallo ‘kalu’); 
c) üks kord ka sõna sisehäälikutes: tulloke (vana *o: illoto, kirjotama, 
puöle [püo- sõnast püüd]) vs illus, kirkus, karuſi-kala, öllut, iſtuma, 
riſuma, ſurnud, mörtſukas, woimuſt.  

Kuna saksa ja eesti o ja u vahel ei ole erinevusi, st sakslane ei 
kuule o-d seal, kus eestlane u ütleb, tuleb kirjutatut tõsiselt võtta: u 
sõna keskel on natuke madalam, asub seega u ja o vahel, mistõttu 
üleskirjutaja kord u, kord o on kuulnud ja vastavalt ka üles märkinud. 
Selles Saaremaa murrakus on 18. sajandil ilmselt kõik sõnalõpulised 
o-d säilinud ja u-d madaldunud. 

(28) v kadu (21: 27): Lonni, Niidi (2002) järgi olevat v sõna algul 
kadunud: labiaalvokaali ees (vöö asemel öö), sisehäälikutes, mis on 
labiaalvokaalidest ümbritsetud (suvi asemel sui), konsonantide ja i 
vahel (järvi asemel järi) ning sõna lõpus vokaali järel (päev asemel 
päe); a-tüvelistes sõnades olevat sõnalõpuline v konsonandi järel u-ks 
arenenud (karv asemel karu).  
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Ebaühtlase saksa keele ortograafia tõttu ei saa midagi öelda järg-
miste Saaremaa murde omaduste kohta: 
(24) ühelt poolt lühikese ä kõrgenemine (24: 2): jelle ‘?jälle’, teiselt 
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‘kena’, aga teiselt poolt ſelg, perſe, werri, weſſi; 
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lähhän, lähhäd, teiselt poolt aga tähhed.  
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sama häälikut. Seega on noteerimine saksa keele vaatepunktist lähtu-
valt meelevaldne ega lase teha üheseid järeldusi e või ä häälduse kohta. 
 
4. Eelnimetatud üheselt mõistetavate iseärasuste kõrval on keele-
materjalis ka selliseid jooni, mida on vaja interpreteerida, sh omadu-
sed, mis on eriti iseloomulikud just Saaremaa murrakutele, nagu nt v 
kadu, ö kasutamine õ asemel jne.  
(27) Silmatorkav on lühikese u esinemine.  
a) Iseloomulikuks peetav u madaldumine o-ks (27: 7) esineb esime-
ses silbis: nogga ‘nuga’, koldne ‘kuldne’. 
o kirjutamist u asemel kohtab aga veelgi:  
b) sõna lõpus, kus järjekindlalt esineb o: kuhho ‘kuhu’, ſo ‘sinu’ (va-
na *o: nt öchto ‘õhtu’, wörko ‘võrku’, paljo ‘palju’, kaſſo ‘kasu’, 
kallo ‘kalu’); 
c) üks kord ka sõna sisehäälikutes: tulloke (vana *o: illoto, kirjotama, 
puöle [püo- sõnast püüd]) vs illus, kirkus, karuſi-kala, öllut, iſtuma, 
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(28) v kadu (21: 27): Lonni, Niidi (2002) järgi olevat v sõna algul 
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Vaadeldavas keelematerjalis esineb järgmist: 
a) sõnalõpuline v konsonandi järel ei ole u-ks muutunud: körw ‘kõrv’ 
(mitte köru); 
b) ka sõna lõpus vokaali järel on v säilinud: liiw ‘liiv’, laew ‘laev’, 
päw ‘päev’, ühel korral pä, kuid see võib olla ka kiirest kõnetempost 
tingitud vorm; 
c) sõna sees helilises ümbruses näib v eelmainitud tingimustel kadu-
nud olevat, ühelt poolt sui ‘suvi’, teiselt poolt konsonandi ja i vahel 
pölli ‘põlvi’ (pl part) ja terriſid ‘tervisi’ (pl part). Hilisemates laen-
sõnades olevat v alles, nii ka siin: röwel ‘röövel’; 
d) sõnaalgulise v kohta labiaalvokaali ees on tõendeid, aga ainult 
<ö>, <o> korral (vt punkt 29): wörk ‘võrk’, wötma ‘võtma’, woiteta-
dama ‘võidetama’, woimuſt ‘võimust’. Nagu tekstidest, aga mitte 
murdekirjeldusest nähtub, jääb v sekundaarse, st õ-st tekkinud ö ees 
alles; v kadu labiaalvokaali ees peab seega olema aset leidnud varasel 
ajal ja ka lõppenud enne, kui toimus õ muutumine ö-ks.  
(29) õ asendumine ö-ga on saare murrakute ilmekaks tunnusjooneks. 
Millist neist kahest vokaalist keelenäite tekstides kasutati, selle üle 
pole lihtne otsustada, kuna 18. sajandi eesti keele ortograafia neid 
häälikuid veel ei erista, vt nt 1739. a piibel, kus õ-d märgitakse ena-
masti <ö>, vahel ka <o>. Oluline on ka see, et õ-d saksa keeles ei ole 
ning seetõttu ei suuda sakslasest üleskirjutaja seda identifitseerida; ta 
kuuleb tõenäoliselt kas ö või o ja märgib ka vastavalt üles. Seega on 
ootuspärane, et ülesmärkija järjekindlalt <ö> kirjutab, kui ta häälikut 
ö kuuleb ning ebajärjepidevalt (st kord <ö>, kord <o>) ning võima-
lik, et ka muude tähtedega märgib, kui kuuleb võõrast häälikut <õ>. 
Kuidas on need vokaalid uuritavas keelematerjalis märgitud? 
a) Algne ö on alati ö-ga ka kirjutatud, nt ſöma ‘sööma’ või töd ‘tööd’ 
– tõendeid on vaid pika ö kohta. 
b) õ või sekundaarne ö on esmajoones märgitud ö-ga, üks kord ü 
(ſüſſar ‘sõsar’1) ja üks kord o (soa ‘sõja’, aga ka söa). See ebajärje-
pidev kirjutusviis viitab õ-häälikule, kui just mõlemad kõrvalekaldu-
mised pole trükivead, mis ka on võimalik. 
c) Vastavate i-diftongide puhul (tänapäeval saartel öi või ei) on 
olukord ühene: võrdselt on märgitud kas <oi> või <öi>, ühelt poolt 
moiſtlik ‘mõistlik’, moiſtmatta ‘mõistmata’, woitetadama, woimuſt, 

                                                
1  On ka võimalik, et see tegelikult kõlas süsar, vrd sm sisar ning pime, sisa-
lik, saartes püme, süsalik. 
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teiselt poolt ſöitleb ‘sõitleb’, ſöimab ‘sõimab’, ſöitma ‘sõitma’. 
Selle diftongi märkimine ei jäta ruumi kahtluseks – siin on tegu õi-
diftongiga. 

Mida see tähendab monoftongi jaoks? Ülesmärgitut võib tõlgen-
dada mitut moodi. Kui lähtuda õ-häälikust, tähendaks see, et mo-
noftongi ja diftongi areng pole toimunud paralleelselt. Ka traditsioo-
niline seletus (vt Tauli 1956: 199 jj, Viitso 2003: 157 jj), mille järgi õ 
muutumine ö-ks on toimunud rootsi keele mõjul, ei räägi monoftongi 
ja diftongi eraldi arengust. Üheks seletuseks võib olla, et i nimetatud 
diftongis on aeglustanud selle arengut ö-ks, kuid see pole usutav, sest 
i eesvokaalina oleks pidanud just soodustama õ palataliseerumist ö-ks. 

Teine allikas (Kruse), ca 80 aastat hilisem kui Schlözeri keele-
proov, ei aita leida lahendust. Selle õigekirjas on peaaegu läbivalt ka-
sutatud <ö>-d, ühel korral ka <o>-d. Kuid ka selleks ajaks polnud 
nende kahe vokaali erinevus ortograafias veel eristatud. Näiteks 
Ahrens (1853: 12) ei tunne üleüldse lühikest ö-d ning kirjeldab hääli-
kut, mida ö tähistab, kui “igal juhul ebapuhast“. Kruse keelenäite 
ortograafia ei sisalda niisiis mingeid viiteid häälikulise esinemuse 
kohta Saaremaa murrakutes 1850. aastatel. 
 

5.  Tulemusena võib kinnitada järgmist: Saaremaa murrakutes esine-
vad omadused (01)–(11), (27) ja osa (28) olid juba 1770. aastail ole-
mas. Alles pärast 1770. aastaid moodustusid tänapäeval esinevad 
omadused (16)–(22), osa (28) ja – nagu ma oletan – ka murraku põhi-
tunnus õ areng ö-ks. 
 
 

Allikad 
 
Kruse, Friedrich 1846: Ur-Geschichte des Ehstnischen Volkstam-

mes und der Kaiserlich Russischen Ostseeprovinzen, Liv-, Ehst- 
und Kurland überhaupt, bis zur Einführung der christlichen Re-
ligion. Moskau. [Vergleichendes Vocabularium der Ehstnischen 
Dialecte in den Ostseeprovinzen, des Lettischen, Russischen, Fin-
nischen und Ungarischen, 211–233.] 

Schlözer, August Ludwig 1770: Gesammelte Nachrichten von den 
Ueberresten der Liven, in Livland und Kurland. – In: M. Johann 
Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten Russland. Zwei-
ter Theil. Riga und Leipzig. [Kap. IV: Schreiben aus Arensburg, 
360–369.] 
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VON DEN LIVEN VON OEſEL 
 

AUGUST LUDWIG SCHLÖZER1 
 
 

                                   Von den Liven                         363                                                   
    Von Oeſel 

 

1. Ich bin ein Oeſler, ma ollen üks Sare- 
lane. Die Oeſelſche Nation, Sarema rahwas. 
 

2. Oeſel nennen die Einwohner enweder κατ` 
έξοχην Sare-Ma, das Eiland; oder zum Unter- 
scheid von andern Inſeln Kurre-Sare-ma. Dieſe  
leßte eigentümliche Benennung, welche eine Kra- 
nichen=Inſel bedeutet, kommt augenſcheinlich her  
von den vielen Kranichen, die ſich hier im  Som- 
mer aufhalten: denn Kurg, genit. Kurre, iſt eine  
Kranich, und daher führet die Stadt Arensburg  
in der Landesſprache den Namen Kurre-ſare Linn. 
 

3. Die Sprache hat den einigen Artikel ſe,  
welcher iſt generis omnis, der, die, das,  und iſt  
allemal praepoſitiuus, wie im Deutſchen. Alle  
Adjectiua ſind auch nur Einer Endung. 
 

1. Die meiſten Benennungen und Wörter ſtim- 
men mit den in Eſtland gebräuchlichen überein,  
nur dass die Oeſler ſie weicher ausſprechen, als die  
Eſtländer. 

 

  Kopf  Pä     10 Bruſt  rind  
  Ohr  körw     Hals  kael 
  Naſe  ninna     Bauch  köcht 
  Auge  ſilm     Gedärme ſoled 
5 Stirn  ots      Rücken ſelg 
  Hand  käſſi    15 Fuß  jalg 
  Hintere perſe     Knie  pölli 
  Finger  ſörm                        Knochen kontid 
  Nagel  küüs plur. küſed  Fleisch lihha  
                                                                             Blut 

                                                
1 Avaldatud Eberhard Winkleri initsiatiivil August Ludwig Schlözeri teose 
põhjal: Gesammelte Nachrichten von den Ueberresten der Liven, in Livland 
und Kurland. – M. Johann Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten 
Russland. Zweiter Theil. Riga und Leipzig 1770. [Kap. IV: Schreiben aus 
Arensburg, 360–369.] 
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έξοχην Sare-Ma, das Eiland; oder zum Unter- 
scheid von andern Inſeln Kurre-Sare-ma. Dieſe  
leßte eigentümliche Benennung, welche eine Kra- 
nichen=Inſel bedeutet, kommt augenſcheinlich her  
von den vielen Kranichen, die ſich hier im  Som- 
mer aufhalten: denn Kurg, genit. Kurre, iſt eine  
Kranich, und daher führet die Stadt Arensburg  
in der Landesſprache den Namen Kurre-ſare Linn. 
 

3. Die Sprache hat den einigen Artikel ſe,  
welcher iſt generis omnis, der, die, das,  und iſt  
allemal praepoſitiuus, wie im Deutſchen. Alle  
Adjectiua ſind auch nur Einer Endung. 
 

1. Die meiſten Benennungen und Wörter ſtim- 
men mit den in Eſtland gebräuchlichen überein,  
nur dass die Oeſler ſie weicher ausſprechen, als die  
Eſtländer. 

 

  Kopf  Pä     10 Bruſt  rind  
  Ohr  körw     Hals  kael 
  Naſe  ninna     Bauch  köcht 
  Auge  ſilm     Gedärme ſoled 
5 Stirn  ots      Rücken ſelg 
  Hand  käſſi    15 Fuß  jalg 
  Hintere perſe     Knie  pölli 
  Finger  ſörm                        Knochen kontid 
  Nagel  küüs plur. küſed  Fleisch lihha  
                                                                             Blut 

                                                
1 Avaldatud Eberhard Winkleri initsiatiivil August Ludwig Schlözeri teose 
põhjal: Gesammelte Nachrichten von den Ueberresten der Liven, in Livland 
und Kurland. – M. Johann Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten 
Russland. Zweiter Theil. Riga und Leipzig 1770. [Kap. IV: Schreiben aus 
Arensburg, 360–369.] 
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  364   X. Schlözers Nachrichten 
 
 
  Blut   werri      Butte   läſtas 
20 Haare   juſed it. Karwad   Hecht   haug plur. Hawid 
  Feder   ſulg      Karausche  kogger und 
  Pflaumfedern ehmed          karuſi-kalla 
  Pferd   hobbone it. Hobbo  Vogel   lind 
  Ochſe   härg     60 Rabe   karn und korp 
25 Hund   koër      Habicht  kull 
  Katze   kaſſ      Sperling  warblane 
  Kuh   lehm      Boot   paat 
  Kalb   waſſikas und waſſik     Ein größeres Boot, wo- 
  Schaaf   lammas        mit Transporten geſche- 
30 Ziege   kits          hen  huiſk 
  Bock   ſock     65 Eine Pram  parw. Sonſt 
  Schwein  ſigga         nennen sie überhaupt aller- 
  Huhn   kanna         lei Fahrzeuge laew 
  Hahn   kuck      Schiff   ſuur-laew 
35 Gans   anni      Netz   wörk 
  Ente   part      Butten=Netz  läſta-wörk 
  wilde Ente  ſors      Beil   kirwes 
  Tag   päw     70 Senſe   wickati 
  Nacht   öö       Sichel   ſirp 
40 Mittag   louna od. käſk-pä   Meſſer   nogga 
  Morgen  homik      Löffel   kooſt 
  Abend   öchto      Herr   iſſand Die Edelleute 
  Mitternacht käſk-öö        haben in neuern Zeiten 
       oder kukke-laul        angefangen, ſich Herra 
  Woche   näddal         ſtatt Isſand nennen zu 
45 Monat   ku          aſſen: ſolches Wort Herra 
  Jahr   aaſta         iſt aber Finniſch und nicht 
  Erde   ma und muld       Oeſelſch 
  Welt   ma-ilm    75 Prieſter  kirkiſſand und  
  Berg   mäggi          öppetaja 
50 Meer   merri      Haus   kodda und maja 
  Waſſer   weſſi      Hauswirth  perre-mees 
  Sand   liiw      Wirthin  Wenn es eine 
  Stein   kiwwi und paas      Deutſche perre-emmand 
  Holz   pu          wenn es aber eine Bäurin, 
55 Fische   kallad         perre-naene 
                      Knecht 
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  Knecht  Sullane     reich   rikkas 
80 Bedienter  Tener oder    ſchwer   raſke 
      ſakſa-ſullane   115 arm   waene 
  Kind   laps      klug   tark und moiſtlik 
  Schweſter  ſüſſar      dumm   dotter u. moiſt- 
  Winter   talwe          matta 
  Frühling  kewwade     närriſch  jamp 
85 Sommer  ſui       ſchön   känna und illus 
  Herbſt   ſüggiſe     120 häſlich   Illoto u. naiti 
  Rock   kuub      todt   ſurnud 
  Hemd   ſärk      lebendig  ellaw 
  Unterkleider pükſid      arbeiten  tödteggema 
90 Stiefel   ſapas      pflügen  kündma 
  Schuh   king     125 fiſchen   kallopüüdma 
  Strumpf  ſuck      gehen   Läima und min- 
  Mütze   müts und kubbar         nema 
  Stadt   linn      ſtehen   ſeiſma 
95 Dorf   külla      ſitzen   iſtuma 
  Bier   öllut      ſchlafen  maggama 
  Branntewein wiin     130 reiten   ſöitma u. ratſa- 
  Wein   jodaw-wiin        käima 
  gut    hä       fahren   ratta u. tölda  
100 ſchwarz  muſt          käima, auch ratta 
  weis   walge          ſöitma 
  grün   rohhilinne     leſen   luggema 
  blau   ſinnine      ſchreiben  kirjotama 
  gelb   koldne      eſſen   ſöma und leiba 
105 klein   piſſike u. piſſikenne      wötma 
  halb   pool     135 ſingen   laulma 
  groß   ſuur      reden   könnelema und 
  in    ſees, ſeel, ſiſſe, ſeeſt      räkima 
  unter   al, alla, alt    eine Sprache keel 
110 bei    Jures, jure, jureſt   mähen   niitma 
  vor    ees, eel, ette, eeſt   Kornſchneiden öſſuma 
  auf    peäl, päle, pält  140 harken   logo wötma u. 
   Diese Präpoſitiones ſind in           riſuma 
   ihren Endungen verän-     trinken   joma 
   derlich reſpectu motus.     Geld   rahha 
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 366    X. Schlözers Nachrichten 
 
 

Haſt du ſchon gegeſſen?      Olled ſa jubba ſöönd 
willſt du trinken?        tahhad ſa jua? 
warſt du geſtern zu Hauſe?     ollid ſa eile koddo 
guten Tag          terre 
wo geheſt du hin        kuhho ſa lähhäd 
ich gehe nach der See      ma lähhän merrele 
willſt du fiſchen?        kas ſa tahhad kalla-puöle minna 
ich habe kein Netz       mul polle wörko 
Was macht dein Vater und  deine Mutter zu Hauſe?  
  Mis tewad ſo Iſſa ning ſo Emma koddo? 
 Die Mutter iſt krank; der Vater iſt in der Kirche 
  Emma on haige maas; Iſſa on kirkus 
Wenn du zu Hauſe kommſt ſo grüße 
  wi paljo terriſid kojo tulles 
Gott befolen, lebe wohl      Jummalaga jelle 
Ich war geſtern in der Stadt     Ma ollin elle Linnas 
Morgen werde ich nach Hauſe gehen  
  Home leen ma kojo minnema; oder  home lähhän ma kojo 
 
Ein Dieb   warras     Lübeck  Lübecki-linn 
Ein Räuber  mörtſukas     Schweden  Rotſi-ma 
      und röwel     Estland  Eeſti-ma oder 
Seeräuber   merre-röwel        Tallinna Riik 
 
Der Herrſchilt  ſe Iſſand ſöitleb   Pernau   Perno-linn 
      oder ſöimab    Oeſel   Sare-ma oder 
Livland   Letti-ma         Kurre-ſare-ma 
Wyk    Wirtſa-ma     Kurland  Kura-ma 
Dagö    Hio-ma     Preußen  Pruſſi-ma oder 
Runö    Ruhno-ma         Brandenburgi-ma 
Windau   Wento-linn    Deutſchland Sakſa-ma 
Polen    Pola-ma     Dännemark Dani-ma 
                   Stockholm 
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Stockholm  Tokkolmilinn  ein Kurländer  üks Kurlane 
Finnland   Soma-ma   Peter    Peter 
Ein Liwe   üks Lettlane  Heinrich   Hinrik 
Ein Ruße   üks Wennelane Margaretha  Marre und Ein 
Deutſcher   üks Saks        Reth 
Ein Dähne   üks Danilane  Dorothea   Tio 
Ein Polack  üks Pola-ma-  ein Chriſt   üks riſti inni- 

mees         menne 
Johann    Iaen    König    Kunningas 
Michel    Mickel    Inſel    Saar 
Maria    Marri    General   Kenneral 
Sophia    Vio     Schlacht   lahhing 
Chriſtina   Tina und Kerſti fliehen    pöggenema und  
               mahha lödama, auch ärra 
ein Jude   üks Iudalinne       woitetadama 
eine Feſtung, feſtes Schloß,  

Schanze und Stadt, heißt    1.  üks 
alles linn; nur dass ſie    2.  kaks 
kindel, feſt, voranſetzen    3.  kolm 

Vorgebirge, Land=Erde     4.  nelli 
oder Spitze in die See     5.  wiis 
hinein, ma-ninna       6.  kuus 
Armee oder Kriegshaufen    7.  ſeitſe 

Soa wäggi        8.  kahhekſa 
Anführer    üllem Pälik  9.  ühhekſa 
ſingen     woimuſt ſama  10.  kümme 
der Vornemſte  ſe üllem   11.  üksteiſend 
der Aelteſte   ſe Wannam  12.  kaksteiſend 
ein Oeſler    üks Sare-lane  13.  kolmteiſend 
ein Eſte    üks Eeſtlane  14.  nelliteiſend 
ein Finne    üks Somlane  15.  wiisteiſend 
ein Schwede   üks Rotſilane  16.  kuusteiſend 
ein Preuße    üks Pruſſilane  17.  ſeitſeteiſend 
     oder Pruſſi-ma-mees  18.  kahhekſateiſend 
                19. ühek- 
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19.   ühhekſateiſend    80.       kahhekſa kümmend 
20.  kakskümmend     81.       üks ühhekſat    
21.  üks kolmat     90.       ühhekſa kümmend 
22.  kaks kolmat     91.       üks kümnet    
23.  kolm kolmat     100.     ſadda 
24.  nelli kolmat     101.     ſadda ning üks, oder                             
25.  wiis (oder pool) kolmat    beſſer üks päle ſadda         
26.  kuus kolmat     102. kaks päle ſadda 
27.  ſeitſe kolmat     103. kolm päle ſadda  
28.  kahhekſa kolmat    120. üks ſadda kaks küm-                      
29.  ühhekſa kolmat      mend                                           
30.  kolm kümmend    121. üks ſadda üks kolmat           
31.  üks neljat      200. kaks ſadda 

und ſo weiter die Zalen, wie 
  zwischen  20 und 30, bis   500. wiis ſadda oder pool 
             tuhhat 
40.  nelli kümmend  
41.  üks wiet      600. kuus ſadda 
50.   wiis kümmend    1000. tuhhat  
51.  üks kuet      1009. ühhekſa peäle tuh-          
60.  kuus kümmend      hat 
61.  üks ſeitsmet     1010. kümme päle tuhhat 
70.  ſeitſe kümmend    1767. üks tuhhat ſeitſe ſad- 
71.  üks kahheksat       da, ſeitſe ſeitſmet 
 
 
Das Landvolk hat zwar angenommen auch eine 
andre Art von 20 abzuzälen, dass ſie ſagen 21. kaks 
kümmend ning üks, 22. kaks kümmend ning kaks 
u.ſ.w. Solches iſt aber ein Germaniſmus, und 
ihrer Sprache nicht eigentümlich: daher ſolche Zäl= 
art als unächt ausgelaſſen worden. 
                                                                          Raub 
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Raub oder Beute Saak und    3 Kühe  kolm lehmi 
      Söa-Kaſſo    4 Kühe  nelli lehmi 
Eiſen    Raud     5 Kühe  wiis lehmi 
Feuer    tulli und tulloke 
Eine Kuh   üks lehm    40 Kühe nelli kümmend leh-                    
               mi  
2 Kühe   kahhed lehmad oder 
      kaks lehmi    100 Kühe  ſadda lehmi 
 
Sie conſtruiren gerne die Numeralia, wie auch  
die Collectiua, mit dem Accuſatiuo: 
 
Die Kuh iſt in dem Stall     ſe lehmon lautas 
Der Haver iſt gut       ſe kaeronhä 
Die Kuh frisst Haber und Heu       
     ſe lehm Sööb kaera ning heino 
Die Kuh hat den Haber und das Heu aufgefreſſen      
     ſe lehm on need kaerad ning heinad ärraſöönd     
Gott   Iummal      Sonne   päike 
Mond   ku        Sterne   tähhed 
Pferd   hobbone      Fluß   jöggi 
Kind bring mir Feuer     laps to mulle tuld 
Iſt der Wirth zu Hauſe?     kas Perremees koddo? 
ich bin   minna (contracte ma) ollen wir ſind  meje olleme 
du biſt   ſinna (contr. ſa) olled  ihr ſeyd  teje ollete 
er iſt   temma (contr. ta) on   ſie ſind   nemmad  
                (contr.nad) on. 
 
Die Oeſler lieben, ſo wie eine weichere Ausſprache,  
alſo auch die Contractionen mer als die Eſtländer. ---  
Das Verbum auxiliare haben iſt in ihrer Sprache 
 nicht, ſondern ſie brauchen immer eſt pro habeo, 
 aber nur mit dem Accuſatiuo. 
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      von den Liven        369 
 
 
Raub oder Beute Saak und    3 Kühe  kolm lehmi 
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EITUSEST EESTI VANAS KIRJAKEELES 
 

KATJA ZIEGELMANN 
 
 
1. Eesti keele eitussüsteem erineb teadaolevalt kindlas ja tingivas 
kõneviisis märkimisväärselt muudest läänemeresoome keeltest, sest 
eesti keeles ei ole eitusverbi, vaid muutumatu ei – murdeis ka ep, mis 
esineb muidu ainult vadja ja liivi keeles (Savijärvi 1977: 11) – ja mis 
üldjuhul paikneb peaverbi ees. Silmatorkav on see, et eitav abiverb 
pöördub käskivas kõneviisis ning ka järgnev peaverbi vorm sõltub 
pöördest, nt 2. p ära aga 3. p ärgu jne (Savijärvi 1977: 19). Üldiselt 
arvatakse, et läänemeresoome varasemal ajajärgul oli olemas läbivalt 
finiitne eitusverbisüsteem. Sellele viitavad ülejäänud läänemeresoo-
me keeled, kus ( piiratud ulatuses ka liivi ja vadja keeles) selline süs-
teem olemas on. Aga ka eesti keeles on võimalik eitava abiverbi va-
rasema pöördumise jälgi leida: 

a) peaverbi vormi muutumatus võimaldab järeldada, et varem on 
olnud pöörduv eitav abiverb; 

b) kui ei oleks algusest peale puhtalt partikkel olnud, poleks vane-
mas eesti kirjakeeles ja praegugi lõunaeesti murretes esinev 
lihtmineviku vorm is ~ es seletatav. On tõenäone, et vormis ep 
ilmneb muidu verbisüsteemis olemas oleva ainsuse kolmanda 
pöörde tunnus (-b < *pi), mis viitab sellele, et seda tõlgendati 
(algselt kolmanda pöörde) verbivormina; 

c) nagu teisteski läänemeresoome keeltes (v.a lõunaeesti ja ida-
murretes ning saartel), esineb ei vahetult enne peaverbi.1  

Nende asjaolude põhjal peaks eeldama, et eesti keeles eitava abiverbi 
finiitsus kadus. Käesoleva artiklis käsitlen selle kadumisprotsessi tea-
tud aspekte. 
 

2. Esimesed eestikeelsed tekstid pärinevad 16. sajandist, nii et küsi-
muse all oleva probleemi lahenduse otsimisel peaks pilgu esmalt 
nendele pöörama.  

                                                
1 Siin räägitakse tavalisest väitlausest, mitte informatsioonistruktuuriga seo-
tud lausetest, kus näiteks soome keeles võib eitusverb lauses liikuda, vrd. 
Minä en mene ‘ma ei lähe’ vs En minä mene ‘mitte mina ei lähe (sinna)’.  
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Selles töös käsitletakse ainult oleviku eitust vana kirjakeele põhjal.2 
Muidugi võtsin järgnevas arvesse ainult need keelemälestised, kus oli 
võimalik leida eitusstruktuure: 
 
Kiri moderile          1534 v 35    eP 
Wanradti-Koelli katekismus      1535      eP 
Katkend Liivimaa talurahva õigusest   16. saj keskp   eP  
Johannes Ambrosius Völckeri tekst   1585–90    eL  
Tunnistus Sigismundus Awerbachile   1589     eL 
Georg Mülleri jutlused       1600–1608   eP  
Turu käsikiri          17. saj I pool  eP 
Agenda Parva          1622     eL 
Joachim Rossihniuse Catechismus 

Herrn D. Martini Lutheri     1632     eL  
Evangelia und Episteln      1632  

Heinrich Stahli Hand- und Haußbuch  
I, II, III ja IV osa       1632, 1637, 1638 
Leyen Spiegel I ja II osa     1641, 1649   eP 

 
Analüüsi jaoks kasutasin TÜ vana kirjakeele korpust (VAKK). 
 
Vana eesti kirjakeele eitusstruktuurid jagunevad neljaks: 

a) tüüp, mis vastab tänasele eesti keele eitusele, mille korral muu-
tumatu ei või ep asetseb kõikides pööretes muutumatust pea-
verbi vormist eespool, näiteks siña ei pea (Rossihnius); 

b) tüüp, mis vastab tänasele soome keele eitusele, mille korral 
pöörduv eitusverb eelneb infiniitsele peaverbi vormile, näiteks 
en tohe mina (Kiri moderile); 

c) tüüp, mis on sarnane saksa keele eitusega: finiitne peaverb, mis 
ühildub subjektiga isikus ja arvus, ning mittepöörduv ei või ep, 
mis aga asetseb – vastupidiselt saksa keelele – enne finiitset 
peaverbi, näiteks sa ei peat (Völcker);3 

 

                                                
2 Koostamisel on uurimus, kus vaadeldakse nii oleviku kui ka mineviku 
eitust ning mis käsitleb muuhulgas ka murdeainest ja rahvaluulet.  
3 See tüüp vastab ka hästi nt läti ja vene keelele, mille korral muutumatu 
eitussõna eelneb pöörduvale peaverbile, nt vn  Я не работа-ю ‘mina ei 
tööta’. 



 84 

EITUSEST EESTI VANAS KIRJAKEELES 
 

KATJA ZIEGELMANN 
 
 
1. Eesti keele eitussüsteem erineb teadaolevalt kindlas ja tingivas 
kõneviisis märkimisväärselt muudest läänemeresoome keeltest, sest 
eesti keeles ei ole eitusverbi, vaid muutumatu ei – murdeis ka ep, mis 
esineb muidu ainult vadja ja liivi keeles (Savijärvi 1977: 11) – ja mis 
üldjuhul paikneb peaverbi ees. Silmatorkav on see, et eitav abiverb 
pöördub käskivas kõneviisis ning ka järgnev peaverbi vorm sõltub 
pöördest, nt 2. p ära aga 3. p ärgu jne (Savijärvi 1977: 19). Üldiselt 
arvatakse, et läänemeresoome varasemal ajajärgul oli olemas läbivalt 
finiitne eitusverbisüsteem. Sellele viitavad ülejäänud läänemeresoo-
me keeled, kus ( piiratud ulatuses ka liivi ja vadja keeles) selline süs-
teem olemas on. Aga ka eesti keeles on võimalik eitava abiverbi va-
rasema pöördumise jälgi leida: 

a) peaverbi vormi muutumatus võimaldab järeldada, et varem on 
olnud pöörduv eitav abiverb; 

b) kui ei oleks algusest peale puhtalt partikkel olnud, poleks vane-
mas eesti kirjakeeles ja praegugi lõunaeesti murretes esinev 
lihtmineviku vorm is ~ es seletatav. On tõenäone, et vormis ep 
ilmneb muidu verbisüsteemis olemas oleva ainsuse kolmanda 
pöörde tunnus (-b < *pi), mis viitab sellele, et seda tõlgendati 
(algselt kolmanda pöörde) verbivormina; 

c) nagu teisteski läänemeresoome keeltes (v.a lõunaeesti ja ida-
murretes ning saartel), esineb ei vahetult enne peaverbi.1  

Nende asjaolude põhjal peaks eeldama, et eesti keeles eitava abiverbi 
finiitsus kadus. Käesoleva artiklis käsitlen selle kadumisprotsessi tea-
tud aspekte. 
 

2. Esimesed eestikeelsed tekstid pärinevad 16. sajandist, nii et küsi-
muse all oleva probleemi lahenduse otsimisel peaks pilgu esmalt 
nendele pöörama.  

                                                
1 Siin räägitakse tavalisest väitlausest, mitte informatsioonistruktuuriga seo-
tud lausetest, kus näiteks soome keeles võib eitusverb lauses liikuda, vrd. 
Minä en mene ‘ma ei lähe’ vs En minä mene ‘mitte mina ei lähe (sinna)’.  

 85 

Selles töös käsitletakse ainult oleviku eitust vana kirjakeele põhjal.2 
Muidugi võtsin järgnevas arvesse ainult need keelemälestised, kus oli 
võimalik leida eitusstruktuure: 
 
Kiri moderile          1534 v 35    eP 
Wanradti-Koelli katekismus      1535      eP 
Katkend Liivimaa talurahva õigusest   16. saj keskp   eP  
Johannes Ambrosius Völckeri tekst   1585–90    eL  
Tunnistus Sigismundus Awerbachile   1589     eL 
Georg Mülleri jutlused       1600–1608   eP  
Turu käsikiri          17. saj I pool  eP 
Agenda Parva          1622     eL 
Joachim Rossihniuse Catechismus 

Herrn D. Martini Lutheri     1632     eL  
Evangelia und Episteln      1632  

Heinrich Stahli Hand- und Haußbuch  
I, II, III ja IV osa       1632, 1637, 1638 
Leyen Spiegel I ja II osa     1641, 1649   eP 

 
Analüüsi jaoks kasutasin TÜ vana kirjakeele korpust (VAKK). 
 
Vana eesti kirjakeele eitusstruktuurid jagunevad neljaks: 

a) tüüp, mis vastab tänasele eesti keele eitusele, mille korral muu-
tumatu ei või ep asetseb kõikides pööretes muutumatust pea-
verbi vormist eespool, näiteks siña ei pea (Rossihnius); 

b) tüüp, mis vastab tänasele soome keele eitusele, mille korral 
pöörduv eitusverb eelneb infiniitsele peaverbi vormile, näiteks 
en tohe mina (Kiri moderile); 

c) tüüp, mis on sarnane saksa keele eitusega: finiitne peaverb, mis 
ühildub subjektiga isikus ja arvus, ning mittepöörduv ei või ep, 
mis aga asetseb – vastupidiselt saksa keelele – enne finiitset 
peaverbi, näiteks sa ei peat (Völcker);3 

 

                                                
2 Koostamisel on uurimus, kus vaadeldakse nii oleviku kui ka mineviku 
eitust ning mis käsitleb muuhulgas ka murdeainest ja rahvaluulet.  
3 See tüüp vastab ka hästi nt läti ja vene keelele, mille korral muutumatu 
eitussõna eelneb pöörduvale peaverbile, nt vn  Я не работа-ю ‘mina ei 
tööta’. 



 86 

d) segatüüp, mis kombineerib tüübid b) ja c), see tähendab struk-
tuuril on olemas finiitne eitus- ja peaverb, näiteks minna en 
woin (Stahl).4 

 
 infiniitne 

eitusverb 
finiitne 
eitusverb 

infiniitne 
peaverb 

finiitne 
peaverb 

eesti tüüp x  x  
soome tüüp  x x  
saksa tüüp x   x 
segatüüp  x  x 

 
Materjali jagamine tüüpidesse kolmandas pöördes ei ole tüübi a) ja b) 
puhul võimalik, kuna need ei erine siin teineteisest ja seega ei saa 
neid üheselt klassifitseerida, nt tema ei tule vs sm hän ei tule. 
Variantide ei ja ep kasutamine erineb tallinna ja tartu kirjakeeles: 
tartu keel kasutab ainult partiklit ei, tallinna keeles on valdav ep – 
seda sõltumata kirjutaja emakeelest. 
 
3. Vastavalt keelemälestistele jagunevad eelnimetatud tüübid järg-
nevalt. 
3.1. Eesti tüüpi võib leida neljas kirjakeele mälestises: 
3.1.1. Müller kasutab oma jutlustes kindla kõneviisi eituses enamasti 
partiklit eb + infiniitset peaverbi vormi, mis esineb igas pöördes. See 
on tema puhul kõige sagedamini esinev eitusstruktuur, mille kõrval 
võib leida veel nn soome, saksa ja segatüübi esinemise näiteid. 
60 eb-näidet Müllerilt 1–6, 19–22, 35–39: 

21 x 1Sg M35/5.17 mina eb mitte5 errasurre ‘mina ei mitte ära 
sure’  
7 x 2Sg M37/9.5 sina eb kolba mitte ütlema ‘sina ei kõlba mitte 
ütlema’  

                                                
4 Seda tüüpi leidub eesti keeles imperatiivi eituses, nt ärme teeme, ärge 
tehke, ärgu tehku (aga vrd sm älkkämme, älkkä, älkköt lukeko) ja liivi 
keeles, nt  ät luЭggКť  ‘teie ei loe’, kus peaverbi pööramine on hilisem üldis-
tus jaatavate vormide järel (Savijärvi 1977: 15). 
5 Mitte on ka eituspartikkel, seega on tegemist topelteitusega eesti keeles. 
Sõna on küll eesti keelele omane (vrd sm mitään), aga selle kasutamine 
vastab saksa keele nicht kasutusele. Vanas eesti kirjakeeles algab mitte kasu-
tamine Mülleriga. Põhjalikum eituspartikli mitte käsitlemine selle töö raa-
messe kahjuks ei mahu. 
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11 x 1Pl M6/2.1 eb pidda meÿe … mitte … röÿmustama ‘ei pea 
meie mitte rõõmustama’  
1 x 2Pl M35/7.29 et eb teÿe mitte kurbax saa ‘et ei teie mitte 
kurvaks saa’ 
20 x 3Pl M20/7.21 Lapset eb mitte vßu ‘lapsed ei mitte usu’; 

3.1.2. Turu käsikiri 17. sajandi esimesest poolest toob esile kuus siin-
kohal relevantset näidet eesti tüübi kasutamisest: 

1 x 1Sg tahan mina Jumalan pääll, Ning eb mitte mino hää töö 
pääll loottada ‘tahan mina jumala peale, ning ei mitte minu hea 
töö peale loota’ 
1 x 2Sg Sina eb pidda mitte sest sööman ‘sina ei pea mitte sellest 
sööma’  
3 x 1Pl eb saa meije mitte nende ette tulema ‘ei saa meie mitte 
nende ette tulema’  
1Pl meije eb taha mitte … errakeldman ‘meie ei taha mitte ära 
keelata’ 
1Pl meijese … eb mitte karttada ‘meie ei mitte karda’  
1 x 2Pl eb teije muretz ‘ei teie muretse’; 

3.1.3. eesti tüübi kasutust näitab ka esimene lõunaeestikeelne pikem 
tekst Agenda Parva. Selle kohta on kolm näidet: 

1 x 1Sg mina ey ole ‘mina ei ole’ 
2 x 1Sg Eyka taha mina ‘ega taha mina’6; 

3.1.4. Joachim Rossihniuse kirikuraamatute 70 relevantsest ei-näitest 
on kindlas kõneviisis 50 näidet eesti tüübi kohta. Selle tüübi kõrval 
esineb ka nn saksa tüüp. 

21 x 1Sg 114/2a et minna ei mitte walletelle ‘et mina ei mitte 
valeta’ 
17 x 2Sg 4/1a SiСa ei pea mitte erratapma ‘sina ei pea mitte ära 
tapma’  
1 x 1Pl 411/2d Meije ei tohi keddakit hucka panna ‘meie ei tohi 
kedagi hukka saata’  
4 x 2Pl 409/2d ei ussu teye mitte ‘ei usu teie mitte’  
7 x 3Pl 45/1b et nem~at ei mitte Heitlikut sah ‘et nemad ei mitte 
heitlikuks saa’  

 

                                                
6 Eyka ‘ei + ka’ ja encke ‘en + ka’ (vrd sm  en ‘ma ei’) on leksikaliseerunud 
liitepartiklid. Tänapäevases keelekasutuses vastab neile vastandav sidesõna 
ega. 
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3.2. Soome tüübi kohta leiab näiteid järgnevas kolmes kirjakeele 
mälestises: 
3.2.1. Kirjas moderile, mis on pärit 16. sajandi I poolest, leidub kok-
ku kolm näidet eitusest, kus kõigis on eitusvorm ainsuse esimeses 
pöördes: 

1Sg Myne encke the ‘mina ei tea’ 
1Sg Mu Armes moder encke tamha sinnu Jelle Jetta ‘mu armas 
emand, ma ei tahtma sind jälle jätta’  
1Sg en thohe me se kirigete ‘ei tohi ma se(da) kirjuta(da)’ 

(tõlge vrd Kivimäe 1997: 316); 
3.2.2. ühes siinkohal tähtsas näites eitusest eesti esimeses trükises, 
Wanradti-Koelli katekismuses, esineb eitav abiverb mitmuse esime-
ses pöördes. Selle kõrval on esindatud küll ka saksa tüübi näide.  

1 x 1Pl meye emme wöy ‘me ei või’;       
3.2.3. kõigis Mülleri jutlustes võis kindlalt täheldada, et eitusverbi 
pöördelised vormid kerkivad esile ainult mitmuses (2 mitmuse 
esimeses ja 22 mitmuse kolmandas pöördes): 

2 x 1Pl M35/7.28 meÿe emme taha … mitte errakeelda ‘meie ei 
taha mitte ära keelata’ 
22 x 3Pl M5/7.30 ewat woÿ næmat mitte kuria teha ‘ei või nemad 
mitte kurja teha’  

Paralleelselt nende 22 ewat-vormilise näitega esineb mitmuse kol-
manda pöörde tähenduses ka 20 eb-vormi. Areng jutluste sees ühe 
või teise vormi suunas ei ole märgatav: ewat-vormi on ühtlaselt kasu-
tatud kõigis jutlustes. 
3.3. Saksa tüüpi kohtab kuues kirjakeele mälestises: 
3.3.1. Wandradti-Koelli katekismuses on üks näide saksa tüübi kohta 
ja selle kõrval ka üks näide soome tüübi kohta, mõlemad on mitmuse 
esimeses pöördes:  

1 x 1Pl [meye eb]7 …yeme8 ‘meie ei jää’;  
3.3.2. katkendis Liivimaa talurahva õigusest (16. sajandi keskelt) on 
kasutatud saksa tüüpi, samuti on seal kaks näidet eesti või soome 
tüübi kohta: 

1 x 3Sg Keiß … ep woip sedda ‘kes ei või seda’ 
2 x 3Sg Keß … ep Woy … teha ‘kes ei või teha’; 

                                                
7 Rekonstruktioon. 
8 Eesti teksti ääremärkuses parandatud Jee-ga, vrd Weiss, Johansen 1930: 
110. 
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3.3.3. reformatsioonivastane tartukeelne tekst Johannes Ambrosius 
Völckerilt esitab kaheksa näidet saksa tüübi kohta – kõik ainsuse 
teises pöördes: 

8 x 2Sg Sina ei pehat …‘sina ei pea’; 
3.3.4. tunnistus Sigismundus Awerbachile sisaldab ainult üht saksa 
tüüpi näidet mitmuse esimeses pöördes: 

1 x 1Pl meÿe … ey woyme ‘meie ei või’; 
3.3.5. saksa tüüp eb + ühilduv peaverb esineb Mülleril 45 juhul ja 
ainult mitmuse vormides. 
45 eb-näidet Müllerilt 1–6, 19–22, 35–39: 

27 x 1Pl M2/4.1 et, eb meÿe mitte errasurreme ‘et ei meie mitte 
ära sure’ 
7 x 2Pl M2/5.54 teÿe eb piddate ... mitte heitotama ‘teie ei pea 
mitte heidutama’ 
11 x 3Pl M2/6.22 neet ..., ke ... eb mitte ... piddawat ‘need, kes ei 
mitte pea’ 

Mitmuse esimeses pöördes on Mülleril saksa tüüp poole arvukamalt 
esindatud kui eesti tüüp oma 11 näitega. Mitmuse teises pöördes esi-
neb seitse näidet, eesti tüüpi on näha ainult ühel juhul. Mitmuse kol-
mas pööre ei näita ootuspäraselt sellist tendentsi, kuna 11 saksa tüüpi 
näite kõrval esineb paralleelselt veel 20, mis on eesti tüüpi, ja 22 
näidet, mis on soome tüübi järgi moodustatud; 
3.3.6. ka Rossihniuse tekstis on saksa tüüp esindatud: ei + finiitne 
peaverb tuleb oleviku kindlas kõneviisis esile kahekümnel korral 
viiekümnest, seega esineb eesti tüüpi arvukamalt.  
20 saksa tüüpi näidet 70 ei-näitest:  

2 x 2Sg 63/1b ken sinna neine waiwaste palwet ei mitte errapöllet  
‘kes sina nende vaevaliste palveid ei mitte ära põlga’ 
15 x 1Pl 1/1a meije … ei mitte Nijame, Wannume, Nöijame, 
Walletelleme ähck Pettame ‘meie ei mitte nea, vannu, nõiu, valeta 
ega peta’  
2 x 2Pl 24/2d Teije ei peate temmal üttekit luhd murdma ‘teie ei 
pea temal ühtegi luud murdma’ 
1 x 3Pl 330/2c kui nemmat ei mitte lähatut sahwat? ‘kui nemad ei 
mitte lähetatud saa’  

Tähelepanuväärne on sage saksa tüübi kasutus mitmuse esimeses 
pöördes  (15 näidet),  eesti tüübist on samas pöördes ainult üks  näide.  

Ainsuse esimeses ja kolmandas pöördes ei ole saksa tüübi kohta 
võimalik näiteid leida.  
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3.2. Soome tüübi kohta leiab näiteid järgnevas kolmes kirjakeele 
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3.4. Segatüüpi on võimalik leida kahes kirjakeele mälestises: 
3.4.1. Mülleril esineb ainult üks näide, mis sellele tüübile vastab: 

1 x 1Pl M14/2.33 meye emmi surreme mitte erra ‘meie ei sure 
mitte ära’; 

3.4.2. seda tüüpi esindab peamiselt Stahl. Eitusverb esineb kujul en, 
ep ja ewat, kusjuures en ja ep ei ole, nagu võiks oodata, isikuliste ase-
sõnade järgi grupeeritud. Igal juhul on peaverb alati selgelt pöörde-
vormis, välja arvatud ainsuse kolmandas pöördes (3Sg) ep olle, kus 
peaverbil puudub ootuspärane lõpp. Kokku on 46 näidet en-, 2 ewat- 
ja 53 ep-vormiga. 
a) en: 

40 x 1Sg 3/2 minna en woin röhmus olla ‘mina ei või rõõmus 
olla’ 
1 x 3Sg 6/LS en kartap …münno Südda ‘ei karda ... minu süda’ 
4 x 1Pl 18/4 Meije en tahame ‘meie ei taha’ 
1 x 3Pl 12/LS needt … en sahwat ‘need ei saa’ 

b) ewat: 
2 x 3Pl 3/4 Ninck nem~at ewat sahwat eales hucka minnema  
‘ning nemad ei saa eales hukka minema’  

c) ep: 

23 x 2Sg 3/1 SiСa ep peat erratappma ‘sina ei pea ära tapma’ 
19 x 3Sg 26/1 Jummal ep kiusab keddakit ‘jumal ei kiusa kedagi’ 
(13 x 3Sg 31/1 se ep olle mitte werth ‘see ei ole mitte väärt’) 
6 x 1Pl 65/2 eth ep meije kartame ‘et ei meie karda’ 
5 x 3Pl 10/1 Sünnul ep peawat töiset Jummalat ... ollema ‘sinul ei 
pea teised jumalad olema’  

 
4. Mida on eelnevast võimalik järeldada artikli alguses esitatud küsi-
muse kohta, kuidas on jõutud tänapäeva eesti keele eitussüsteemini. 
Eesti tüüp ei vaja eraldi selgitamist, küll aga ülejäänud kolm tüüpi, 
mis on ju esimesest väga erinevad.  
4.1. Kindlas kõneviisis ei esine segatüüpi sellisel kujul (nt en woin 
või ewat sahwat) üheski teises läänemeresoome keeles (Viitso 2003: 
29)9. Vanemas eesti kirjakeeles leidub seda peamiselt Stahli teoses. 

                                                
9 Eraldi tuleks vaadelda üht liiki ühildumist mitmuses lüüdi ja liivi keeles, nt 
lüüdi emme, ette šüögüöi ‘meie/teie ei söö’ (Viitso 2003: 26), liivi äb 
luЭggКm, ät luЭggКť, äb luЭggКť ‘meie/teie/nemad ei loe’ (Laanest 1982: 
270), mille puhul pöörduv peaverb on sekundaarne.  
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Stahl, kelle soov oli kirjutada eesti keele käsiraamat saksakeelse-
tele pastoritele ja mitte keeleõpikut tänapäeva mõistes (Haamann 
1976: 23 jj), järgis ladina ja selle põhjal ülesehitatud saksa keele 
grammatika mudeleid. Vastavalt sellele ei käsitle ta eitust oma kirja-
keele grammatikas üldse ja paneb tihti saksa partikli nicht asemele 
eesti partikli mitte. Tähelepanu väärib ka tõsiasi, et ta tundis ep-vormi 
kõrval ka pöördelisi vorme en ja ewat, mille ta võttis tõenäoliselt üle 
vanematest allikatest või emakeelsetelt kõnelejatelt. Seda eitustüüpi 
võib seega pidada kahtlusteta Stahli või ühe tema saksa eelkäija omaks.  

See tüüp ei selgita aga eitusvormide ajaloolisi arenguid. 
4.2. Saksa tüüp on eesti keeleruumis harva esindatud saartel ja roh-
kem nähtav Tartu murdekeeles (EMS VII: 42; EM III: 41, punkt 14; 
Viitso 2003: 24). Samuti mainib seda Savijärvi (1977: 193) soome 
keele Uusimaa aladel.  

Eesti kirjakeele mälestistes esineb saksa tüüp nii kolmes põhja-
eesti kui ka kolmes lõunaeesti tekstis, mille autorid olid enamasti 
saksa päritolu. Ainult Wanradti-Koelli katekismus ei kuulu nende 
hulka (Mägiste 1930: 427; Weiss, Johansen 1930: 100), aga ka seal 
on see tüüp ühe näitega esindatud, kuid see näide võib pärineda ka 
varasematest tekstidest. Tekstide põhjal võiks ju küll öelda, et selli-
sed näited lõunaeesti kirjakeele mälestistes, eriti Rossihniuse puhul, 
on pärit tartu keelekasutusest, aga siiski kasutab Rossihnius sageda-
mini eesti tüüp. Ka ei aitaks selline selgitus meid edasi, eriti kui vaa-
data ka põhjaeesti näiteid. Samuti näitavad just Rossihniuse saksa 
tüübi näited, et tema mitte-kasutus oli selgelt mõjutatud saksa keelest. 
Tartu dialekti esiletulek (EM III: 41, punkt 14) võib samuti olla teise-
järguline, kuna see võib olla katse kõrvaldada jaatava vormi mustri 
järgi eitava verbivormi täielik muutumatus, mida muidu peaverb või-
maldas (Viitso 2003: 29). Oletus, et see tüüp jäljendab saksa mudelit 
finiitne peaverb + eituspartikkel, on vähemalt kahel põhjusel relevantne:  

a) liiga tihti on lisatud ülemäärane mitte; 
b) allikad (PK 2003: 93, 177), mis käsitlevad piibli tõlkimist põhja-

eesti keelde, mainivad, et piiblikonverentsil, mida juhtis saksa 
vaimulikkond, tehti ettepanek kasutada saksa tüübi asemel 
eesti eituse varianti. See lükati tagasi põhjendusega, et kogu 
eesti pööramissüsteem rikutakse sellega ära, sest ka pöörde-
lõpud kuuluvad alati verbi juurde. Antakse siiski mõista, et ka 
mõningad talumehed nii räägivad, aga see olevat väärkasutus 
ja talumehed saavat ka saksa tüübist aru. 
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Niisiis ei aita ka see tüüp meid edasi ajalooliste seletuste leidmisel. 
4.3. Reeglina kasutatakse läänemeresoome keeltes soome tüüpi. Eesti 
keeles on see nähtav Kirde-Eesti rannikumurdes ja Kodavere mur-
rakus (EMS III: 646 ja IV: 738 jj, 768, 829, 840).10  

Kirjakeele mälestistes kerkib soome tüüp esile ainult põhjaeesti 
mälestistes. Eelnev analüüs näitas, et eesti vanas kirjakeeles on eitus-
verbi vormidest üldiselt ainult en, emme ja ewat. Kui jätta välja kiri 
moderile, siis esinevad need ainult Mülleri, Stahli ja Wanradti-Koelli 
tekstides, kes väga selgelt toetuvad varem üleskirjutatud tekstidele11. 
Samuti jääb silma, et kaks käsikirja, mis ei ole pärit saksa kontekstist 
(Turu käsikiri ja Agenda Parva), järgivad ainult eesti tüüpi. Sellest 
võib järeldada, et soome tüüpi sel ajal ei kasutatud, aga ilmselt aasta-
sadu enne seda esines see vähemalt osaliselt, ja nimelt ainsuse ja mit-
muse esimeses pöördes (1Sg, 1Pl) ja ainsuse ning mitmuse kolman-
das pöördes (3Sg, 3Pl). 

Loomulikult ei saa välistada, et personaalsufiksiga eitusverbide 
reliktne esinemine pärineb Kirde-Eesti rannikumurde aladelt, mis 
ulatusid varasematel aegadel ju pea Tallinnani. Minu teada keelelised 
tõendused selle kohta puuduvad. Ka tähendaks see, et Kirde-Eesti 
rannaalad peaksid olema varasemate põhjaeestikeelsete käsikirjaliste 
üleskirjutuste häll. Et Hans Susi sealt pärineks, selle kohta andmed 
puuduvad (Masing 1999: 11); pealegi on ta mõjutanud ka Turu käsi-
kirja, milles aga soome tüüpi ei esine. 
 
5. Eitusverbi vormide olemasolu viitab niisiis suure tõenäosusega 
sellele, et varasematel aegadel oli ka eesti keeles pöörduv eitusverb. 
Selle kadumise seletust eesti vanem kirjakeel ei paku. 

Vähemalt kaks võimalust on mõeldavad: keelesisene areng või 
võõras, eriti saksa mõju. Siinkohal kirjeldan lühidalt mõlemaid või-
malusi. 

Saksa keele mõju – võõrad, eriti saksa mõjutused ei tundu eespool 
refereeritule toetudes tõenäolised. Saksa keelest ajendatud süsteemi-
muutus oleks viinud pigem segatüübini, kus lõppu lisati mitte, umbes 

                                                
10 Kodaveres esineb pöördumine ka minevikus (Laanest 1982: 243), mis lu-
bab uurijatel oletada, et vana soome-ugri süsteem on Kodaveres kõige pare-
mini säilinud. 
11 Kindlalt võib öelda, et eeskujuks olid Hans Susi kirjutatud tekst(id) 
Müllerile ja Stahlile (Masing 1999: 11). 
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nagu lause *ma en lähe muutuks lauseks *ma en lähen mitte. Pärast 
seda võis järgneda eitusverbi pöörduvuse kadu, aga tulemus oleks 
olnud saksa, mitte tänapäevane tüüp. 

Keelesisene areng – silmatorkav on vanemas eesti kirjakeeles see, 
et teise pöörde vormide kohta puuduvad üldse näited. Nende varasem 
kadumine tundub väheusutav. Pigem on siin tegemist juhusliku 
keelenäidete puudumisega. 

Savijärvi (1977: 270 jj) käsitleb võimalust, et ajalooliselt aluseks 
olnud süsteem oli arvu suhtes indiferentne, olemas oli ainult eitus-
verbi ainsuse paradigma. Vähemasti varasema eesti keele kohta see ei 
kehti, sest mitmuse vormid on tõendatud. Niisiis peab lähtuma 
täielikust paradigmast: 

en    emme 
et    ette 
ei ~ eB  evat 

Mitmuse esimese ja teise pöörde vormid võisid ainsuse vormidega 
kokku sulada: lõpukadu pärast pikka esimest silpi, geminaatide lü-
hendamine (näiteks rõhutamata positsioonidel), seejärel toimus ain-
suse ja mitmuse 1. ja 2. pöörde vormide samastumine. See annaks 
süsteemi, milles oleks võimalik arvu eristamine veel ainult kolman-
das pöördes: 

en 
 et 
 ei ~ eB  evat 
Seejärel on võimalik lõpphääliku -n häälikuseaduslik kadumine, mil-
le tagajärjeks oleks ainsuse esimeses pöördes kõigest e kui vormi-
säilimine. Ootuspäraselt võiks arvata, et see vorm e asendati ainsuse 
kolmanda pöörde vormiga, nagu näitab liivi keel: 

ei 
 et 
 ei ~ eB  evat 
Tulemuseks oleks süsteem, mis vaevu veel isiku- ja arvumarkeerin-
gut kannaks, mistõttu see ühtlustati. 
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Katja Ziegelmann: Eitüsest eesti vanan kiräkeelen 
 
Inämbüisi arvatas, et õdagumeresoomõ varahadsõmbal aol olï olõ-
man tävveste finiitne eitüsverbikõrd. Taad näütäseq kõik ülejäänüq 
õdagumeresoomõ keeleq, kon – liivi ja vaèa keelen külh veidemb – 
om sääne kõrd olõman. Kuiki täämbädse päävä eesti keelen näütäs 
eitüst kõigin tegosõnakäänüssin muutumaldaq partikli ei (v.a käskjä 
kõnnõviis), om võimalik löüdäq jälgi varahadsõmbast finiitsüsest. 
Sääntseq jäleq ommaq pääverbi moodu infiniitsüs, eesti vanõmban 
kiräkeelen ettetullõv lihtminevigu muud (nt is), murraguvariant ep ni 
tuu, et tõisingi õdagumeresoomõ keelin (v.a lõunaeesti keelen, eesti 
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hummogumurdõn ni saari pääl) om ei õkvalt inne pääverbi. Kõik taa 
lupa arvadaq, et innembide om olõman olnuq finiitne eitüsverb. 

Tuujaos, et eesti keelen eitüsverbi finiitsüse kaomist ärq seletäq, 
tulï uuriq kõgõpäält vana eesti kiräkeele struktuurõ olõvigun. Nuuq 
või jakaq neljä tüüpi: 

a) tüüp, miä vastas täämbädsele eesti keele eitüsele, kon muutu-
malda ei vai ep om kõigin käänüssin muutumalda pääverbi 
moodust iinpuul, näütüses siña ei pea (Rossihnius); 

b) tüüp, miä vastas täämbädse päävä soomõ keele eitüsele, kon 
muutuja eitüsverb om inne infiniitset pääverbi muudu, näütü-
ses en tohe mina (Kiri moderile); 

c) tüüp, miä om śaksa keele eitüse muudu: finiitne pääverb, miä 
lätt subjektiga kokko tegosõnakäänüssen ja arvon, ni muutu-
malda ei vai ep, miä om – vastapiten śaksa keelele – inne fi-
niitset pääverbi, näütüses sa ei peat (Völcker); 

d) segätüüp, miä sääd kokko tüübiq b) ja c), tuu tähendäs struk-
tuuril om olõman finiitne eitüs- ja pääverb, näütüses minna 
en woin (Stahl). 

Küsümisele, kuis taa kõrd ärq kattõ ni määntsest tegosõnamoodust 
ütelidsesminek alosç, es annaq eesti vana kiräkeele uurminõ kaâos 
kimmäst vastust.  
 
 
Katja Ziegelmann: Negation in old literary Estonian 
 
The common conception states that at the early Balto-Finnic period 
there existed a completely finite system of the negative auxiliary verb 
in old literary Estonian. The other Balto-Finnic languages (partly 
even Livonian and Votic), which have the same system, also indicate 
its existence. In nowadays Estonian the invariant particle ei expresses 
the negation in all persons (except in imperative), though, it is still 
possible to find the traces of the earlier finiteness, e.g. the finiteness 
of the main verb form, the imperfect (e.g. is ‘no’) in old literary 
Estonian, dialectal ep (‘no’), and the fact that ei (‘no’) immediately 
precedes the main verb form in the other Balto-Finnic languages 
(except in South Estonian and Estonian Eastern and insular dialects). 
All above mentioned factors allow to testify for the earlier presence 
of the finite negative auxiliary verb. 

The present form structures of old literary Estonian were observed 
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for explaining the loss of the finiteness of the negation auxiliary verb 
in Estonian. Four types can be distinguished: 
a) the type that corresponds to the negation in nowadays Estonian 

where the invariant ei or ep (‘no’) stands before the invariant 
main verb form in all persons, e.g. siña ei pea ‘you do not have 
to’ (Rossihnius); 

b) the type that corresponds to the negation in nowadays Finnish 
where the finite negation auxiliary verb precedes the infinite 
main verb form, e.g. en tohe mina ‘I can not’ (“Kiri moderile”); 

c) the type that is similar to the negation in German, i.e. a finite 
main verb that agrees with the subject in person and number, and 
non-finite ei or ep (‘no’) that (on the contrary to German) stands 
before the finite main verb, e.g. sa ei peat ‘you do not have to’ 
(Völcker); 

d) the mixed type combining the types b) and c), i.e. the structure 
consists of a finite auxiliary particle and main verb, e.g. minna en 
woin (‘I may not’) (Stahl). 

Unfortunately, the analysis of old literary Estonian did not answer the 
question how this above described system had vanished. 
 
Keywords: linguistics, morphology, conjugation, negation 
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KIIL, KUUL NI KULTUUR SETOMAAL 
 

JÜRIÖÖ VELLO 
 
 
Inne tüü alostamist, mõnikõrd ka viil tüü tegemise vaihõl, pidä ine-
mine õks pia alati arru: kas taad tüüd omgi üldse vaia tetäq, minkjaos 
vai kinkalõ om timmä vaia, kas õkva parhõllaq piäsiq pääle nakkama 
vai om taa kipõ aúaga aigu, kumuudu tetäq, kumuudu saasiq aúaq pa-
rõbihõ vai mõnikõrd ka kergebähe kõrda? 

1993. aastaga sügüse peeti Verskah üle pikki aastagidõ Seto kong-
ressi, taa olï III Seto kongress. Sääl olï arotusõh mito seto elokõrra 
tähtsät asja, veiga tähtsäst peeti seto kiilt ja umma kultuuri. Kong-
ressil võõti vasta mito otsust, naadõ siäh olliq III Seto kongressi otsus 
kultuurist ja III Seto kongressi otsus kooliharidusõst Setomaal. Vällä 
olliq tuuduq säändseq mõttõq:  

• seto keele ni seto kultuuri alalõhoitmist, oppamist ja edesi-
viimist saa tetäq umah perreh ja ummih Setomaa  koolõh; 

• kokko om vaia pandaq seto keele ni kultuuri oppamisõ kava ja 
naadaq taa perrä seto latsi ummih  koolõh oppama; 

• tetäq parõbas ni tihtsäbäs Setomaa kuulõ umavaihõlinõ läbi-
kjauminõ. 

Tuust om müüdä lännüq nelitõiskümme aastakka. Kohe miiq olõ 
taa aoga joudnuq?  

Paistus, õt Setomaa  koolõh om peris höste paika pantu umakul-
tuuri oppus. Kõõgih  koolõh om püvvet latsilõ opadaq ummi vanno 
seto laula ja tandsa, õgaüts tege taad tüüd nigu mõist vai nigu täl om 
võimaluisi. Obinitsah laulvaq latsõq Tsibihärbläisi laulupargih, oppas 
Hõrna Rieka, Verskah om Laanõtsirk Vabarna Mareti iistvõtmisõl, 
Mikidämäe kooli latsõq tandsvaq seto tandsa õõgõ mito hüäd aas-
takka. Inäbüse ommaq lauljil ni tandsjil säläh seto rahvarõivaq. Sarvõ 
Õiõ olï vedosnikust ja  koolõh näüdäti pille ni kullõldi luukõisi seto 
pillimängast. Ommaq olluq pillilaagriq ja latsilõgi om opat seto 
labaga kandlõ ni tõõstõ pille tegemist ja mängmist naadõga. Õga 
aastaga om “Mino Võromaa” raamadukõsõh olluq õõgõ palïo seto 
koolilatsi kirotõduisi palakõisi. Minevaastaga teiq Obinitsa-Meremäe 
kooli latsõq ja oppajaq ütidse päävä Mikidämäe koolih. Sääl olliq 
opitarõq, koh opati seto käsitüüd ja seto süüke tegemist. Raali Ain 
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KIIL, KUUL NI KULTUUR SETOMAAL 
 

JÜRIÖÖ VELLO 
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mänge ka lõõtsa ja latsõki saivaq taad pruumiq. Veiga aúalik päiv olï, 
latsilõ miildü kah höste. Kimmähe audaú sääne päiv uma, seto kul-
tuuri edesikestmisele latsi siäh. Opiti palïo hindä jaost vahtsõt, või-
ollaq olõsiq õigõb üldäq, õt latsilõ tulõtõdi miilde ummi esivanõbidõ 
tiidmiisi ja tarkuisi. Naid tegemiisi, miä meelüseq, olõ-õi vaia sundiq, 
naid tetäs hüä meelega ilma sunmaldaki. Võro Instituudi uuëmistüü 
küsümiisi vastussidõ perrä om neläs jago latsi, kiä tahtvaq koolih 
oppiq seto laula ja tandsa, seto kultuuri uuriq. Vanaaigsidõ töie tege-
mist tahtvaq oppiq kogoni pia poolõq latsist, kirmasist ja tõõsist seto 
pidosist huulvaq üle poolõ, piaaigu 62%, veièo rohkõbalõ meelüs 
uma Setomaa aolehe välläanminõ. Om oppajit ja tõisi inemiisi, kiä 
tegeväq taad tüüd himoga, sakõhõ umast aost, a kavvas nail jakkus 
tahtmist, ku mõnikõrd ommaq tasos õnnõ tenosõnaq, a vaihtõpääl 
jakku-ui naidki. 

Taa perrä olõsiq nigu kooli ja kultuuri köüdüseq, vai sõs uma-
kultuuri oppaminõ  koolõh piaaigu kõrrah, a parõbihõ and õks ka kõõ 
tetäq.  

Hallõ lugu om seto keele kõnõlamisõga, eski arvosaamist umast 
keelest om veièol jaol latsist. Taa jutu takah, miä nüüd tulõ, om õnnõ 
suur murõh seto keele peräst ja om murõh, kumuudu saasiq tetäq nii, 
õt kõik vai suurõb jago Setomaa inemiisist mõistasiq kõnõldaq seto 
keeleh ja pruugisiq taad kiilt õgapäävätseh kõnnõpruugih. 

Kas seto kiilt om vaia  koolõh opadaq? Om külh, selle õt ku ärq 
häös rahva elläv kiil, saa-ai kõnõldaq rahvast, viil vähäb taa rahva 
kultuurist. Kiil om õga rahva üts tähtsäbit tundõmärke. Kas seto kee-
lega ommaq aúaq tõõmeeli nii halvaq, kas om tõõmeeli pelädäq seto 
keele kaomist kotsõpääliste inemiste kõnõpruugist? Om. Ku kooli-
latsi käest küüsti uurmistüüh, kas seto kiilt koolih opadaq, anè puult-
helü õnnõ õga kümnes, õkva vasta olliq poolõq, perä õs tiiäq, miä 
tetäq. Küüsümise pääle “Kas opadaq seto keeleh kodoluku?” (vai 
mõnd muud ainõt), olle puult õga katõkümnes opja, a üle poolõ 
(66,1%) vasta.  

Kas seto kiilt saa opadaq õnnõ  koolõh vai om tõisi võõmalusi kah 
olõmah? Milles ja kinkalõ om vaia seto keele mõistmist ja kõnõla-
mist? Palïokõsõ om jäänüq parhilladsõs seto rahvast? Miä taast seto 
keelest ja kultuurist piäsiq edesi saama? 

Proomimõ veièo lähebält taa aúa mano minnäq. Ku palïokõsõ om 
sõs parhilla setosit? 
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   1849. aastagal, ku maiõ- ni rahvauurja Peter von Köppen nakaú 
tegemä Vinnemaa Euruupa jao rahvidõ elokotsidõ kaarti, pruumõ Fr. 
R. Kreutzwald taa kaardi jaos kokko lukõq Pihkva kubõrmangu eest-
läisi (tuul aol olõ-õs viil tarvitusõh seto nimme) arvo. Tä sai kokko 
8892, 11 aastakka ildab paksõ Mirotvortsev Pihkva eestläisi arvos 
umbõs 7000 hinge. 1890. aastagal pidi Truusman õigõs setosidõ ar-
vos 12 289, a Hurt pakkõ 1885. aastagal näide arvos 12 549 ja 1902. 
a joba 16 571. 28. jaanuari 1897. aastaga saisuga, sõs olï edimäne 
ülevinnemaalinõ rahva ülelugõminõ, loeti setosid kokko umbõs 
14 000 inemist. 1908. aastagal elli Villem Buki lugõmisõ perrä Seto-
maal kohki 18 500 setot ja ku tä panè mano viil Vinnemaalõ vällä 
rännänüq, sai kokko setodõ arvos umbõs 20 000 hinge. Naaq numb-
rõq näütäsõq, õt XIX aastagasaa kespaagast kooni I ilmasõani setodõ 
arv kasvi, kasvi loomuligul tiil, õgah perreh olï palïo latsi. Sisse-
rändäjäq Eestimaalt jäiväq jo 1860. aastist eräle, nääq jäiväq uma 
lutõri usu mano.  

1922. aastagal olliq Setomaal 72% inemistest setoq, piaaigu 
15 000 inemist, taaga õgast neläst olliq kolm setoq, eestläisi 11%, pia 
õga ütsäs, muid rahvit – 17%, umbõs õga kuvvõs. 

Viimädse kümne aastaga seeh om vahtsõst uurit setodõ ello, nääde 
keele ni kultuuri edesikestmisõ võõmaluisi Setomaa Eesti poolõ pääl, 
niisaandõ ka Vinne poolõ pääl. Vinne poolõ pääl uuriti Petseri rajoo-
ni setosid ja nääde ello kats kõrda. 1999. aastagal elli sääl umbõs 500 
setot. Midä taa nummõr meele ütles? Ütles tuud, õt pääle II ilmasõta 
om setodõ arv Petseri rajoonih vähänü 11,5 kõrda (1945. aastagal elli 
umbõs 5 700 setot, sõs 1999. aastagal õnnõ 500–600). Kuvvõ aastaga 
peräst, 2005. aastagal uuriti taad samma setodõ ello vahtsõst ja löv-
veti, õt kuvvõ aastaga jäi Petseri rajoonih setosid poolõ vähäbäs, näid 
olï 250 ringih. Naadõ uurmiisi perrä arvatas, õt 2010. aastagal jääse 
sadakund setot, a 2015. aastagas mõni ütúk seto kunagidsõ Setomaa 
Vinne poolõ pääle. Kiäq nakasõq sääl hoitma seto kultuuri vai kõnõ-
lama seto kiilt? (Manakov 2005.) 

Eesti poolõ pääl tetti taasama tüü arq 1997. aastagal. Juttu aeti 500 
täüskasunu inemisega. Taheti teedäq saiaq, ku palïo om viil setosit 
Setomaalõ elämä jäänüq, midä setoq eú arvasõq umast elost, uuriq 
seto keele ja kultuuri saisukõrda ja taadki, kohe või minnäq seto kiil 
ni kultuur, miä täst või edespite saiaq, kas miiq saamõq midägi esiq 
arq tetäq uma keele ja esivanõbidõ kombidõ alalõhoitmisõs? Teedäq 
saadi, õt kuq 1922. aastagal olï Setomaa rahvast 72% setoq, sõs úoo-
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kõrd ütliq hindä kotsilõ seto õnnõ 39%, viil 7% olle naid, kiäq arvs-
siq, õt ommaq innebide setoq kuq eestläseq. Setodõ arvus Eesti poolõ 
pääl arvaú Indrek Jääts kõõ rohkõb 3 000. Vanõbist inemiisist pidä 
hinnäst setos puul ja eestläses veièo vähäb ku puul (42 %) rahvast. 
Ala 30 aastaga vannutsist arvas hindä kotsõlõ seto vaivalt õga neläs 
(23%) ja eestläses pidä hinnäst 65% Setomaa noorõbast rahvast. 
Koolilatsist pidi hinnäst setos õga kümnes ja rohkõba setos kui eest-
läses säidse saast, tuu tulõ vähäb ku viies jago (17%), kiäq ommaq 
setoq – tõõsõq ommaq hindä mõttih eestläseq vai rohkõb eestläseq ku 
setoq. 

Kui ommaq parhillaq aúaq seto keeleh kõnõlamisõga üleüldse, ku-
muudu perrih, kumuudu  koolõh? Poolõq Setomaa inemiseq kõnõla-
sõq kõik aig seto keeleh, mõnikõrd kõnõlas seto keeleh neläs jago 
inemiisist, õga viies kõnõlas veiga hõrrõstõ vai saasõ külh arvo, a kõ-
nõla-aiq, õga 20. saa-aiq seto keelest eiski arvo. Kõik aig tarvitasõq 
seto kiilt inäbüse vanõbaq, noorõbidõ siäh kõnõldas mõnikõrd. Ku 
küüsti seto keele häömise vai püüsümise kotsilõ, sõs poolõq arvssiq, 
õt om kaomah vai joq kaonu (4%), õga neläs usk, õt seto kiil jääse 
viil kavvas alalõ, om elojovvulinõ. Õt seto kiilt om vaia alalõ hoitaq, 
taah ommaq kimmäq inäbüs Setomaa inemiisist (86%). Kats inemist 
saast ütliq, õt olõ-õiq taad seto kiilt minkaski vaia.  

Koh saavaq latsõq parhilla kõnõldaq ja oppiq seto kiilt? III Seto 
kongressi otsusõh ülti vällä, õt naaq kotusõq ommaq uma pereh ja 
kuul. Ku palïokõsõ kõnõldas umah keeleh kotoh? Vanõbaq umavai-
hõl kõnõlasõq pia alati kolmandah jaoh perrih, kõnõlasõq mõnikõrd 
ka niisaandõ kolmandah jaoh – a õgah neländäh perreh (kotoh) kuu-
lõ-õi lats seto kiilt sukundõgi, mitte üttegi sõnna. Latsiga kõnõldas 
seto kiilt viil vähäb: kõik aig õgah viiendäh perreh ja mõnikõrd õgah 
tõõsõh-kolmandah perreh, sukundõgi kõnõlda-ai seto keeleh ummi 
latsiga rõhkõb ku kolmandah jaoh Setomaa perrist. Veièo rohkõba 
kõnõlasõq latsiga seto keeleh imäq ja vanaimäq, ku vanaimäq viil 
ommaq eloh ja ku latsõq näädega kokko saavaq. 

Mille om lännüq seto keele tarvitaminõ perrih nii kehväst? Mille 
kõnõldas umah keeleh kotoh nii hõrrõstõ? Üts hädä om taa, õt perreh 
om sakõhõ üts vanõbist külh seto, a tõõnõ eestläne vai ka kiäki muu. 
Säändseh perreh kõnõldas hariligult eesti kiilt. Mitmõq perreq om-
maq palïo ilma piteh ringi rännänü, naadõ kiil olõ-õiq inäb peris seto 
kiil. Setomaalõ om tulluq elämä inemiisi muialt, kiäq olõ-õiq arq 
opnu seto kiilt. Setomaalõ om tult elämä kolhoosõ-sovhoosõ aigu, 
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60.–70. aastagil, sõs aediq väigokõsõq kolhoosiq kokko, eihtedi suuri 
vahtsit lautõ ni elomajjo, sõs olï vajja aúatunjit, tüükotsit jakku, kõgõ 
otsiti mano inemiisi üte vai tõõsõ ammõdi pääle. Vähädse seto keele 
tarvitamisõ takah om kimmähe taa, õt kõik aig, kooniq 80.–90. aasta-
gidõni peeti seto keeleh kõnõlamist avalikõh kotsih – ammõdiasotui-
sih, poodeh, arsti man ni muial – jällest, taa olï ilodoq. Viiekümne-
aastadsõq ja noorõbaq ommaq kasunu niimuudu, õt illos ja õigõ om 
kõnõldaq eesti keeleh.  

Midä saa üldäq seto keele tarvitamisõ ja oppamisõ kotsilõ Seto-
maa  koolõh? Vällä tulõ nii: kooniq 90. aastagidõ keskpaagani saa-ai 
Setomaa  koolõh kõnõldagi seto keele opmisõst vai oppamisõst, in-
neb vastapite,  koolõh tetti vaihtõpääl kõvva tüüd, õt latsil arq häötäq 
tuugi kiil, miä naaq kotoh olliq vanõbidõ ja vanavanõbidõ käest op-
nuq. Võro Instituudi 1997. aastaga uurmistüü perrä kõnõlasõq latsõq 
koolih seto kiilt mõnikõrd vaihõtunnih (41,3%, taa om sõs 4 last 
kümnest) ja veiga hõrrõstõ tunnih (16,5%, tulõsiq nigu 20-st 3 last). 

Ku kõrvutsi pandaq Eestimaa ja Setomaa kooliq, sõs ommaq Seto-
maa kooliq viil veiga noorõkõsõq – Eestih om  kuulõ üle kolmõ aas-
tagasaa vanno, Setomaal õnnõ veièo üle saa. XIX aastagasaa kesk-
paika olï Setomaal kolm vinnekiilset algkuuli (Irboska, Petseri, Pank-
javitsa). Aastagasaa lõpujaoh luudi suurõbih vinne küllih mano ke-
rigu- ja semstvo kuulõ, muidogi vinnekiilsit. Setodõ jaos asutõdi 
1885–90 kats kerigukuuli Irboskah, 1890. katõklassilinõ kerigukuul 
Obinitsah ja algkuul Usinitsah. Oppus olï vinne keeleh, taah keeleh 
sai joq edesi oppiq. Eesti Vabariigi aigu viidi Setomaa haridusello 
sisse palïo vahtsõnduisi – kuul olï taa kotus, koh setoq pidiq saama 
eestläisist. I Seto Kongressil 1921. aastagal kõnõldi haridusõst õõgõ 
palïo ja Petserimaa  koolõh naati latsi oppama imäkeeleh, taa tähend 
– eesti keeleh. 

Taalsamal aol, 1921. aastagal, olï Tartoh Imäkeele Seldsi kuuh-
olõk, koh kõrras tulï jutus seto kiräkeele luuminõ. Arvati, õt põâa-
eesti muudu kiräkiil om setosilõ võõras ja alg koolõh võõsiq ollaq 
setokiilseq raamaduq. Veiga lajalt võõda-as asja ette, a üte setokiilse 
lugõmigu vasta olda-as. Räpinä kihlakunna miis Voolaine Paulopriit 
sai vedosnigus ja Seto Lugõmigu I jago joudsõ ilmavalgõhõ Tartoh 
1923. aastagal ja II jago “Kodotulõq” – 1925. aastagal. I jaoh olliq 
inäbüseh eesti kiränigõ palaq ja luulõtusõq tõlgiduq seto kiilde, tõõ-
sõh jaoh rohkõba kirotõduq seto keeleh. Seto  koolõh naid lugõmikka 
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kõrd ütliq hindä kotsilõ seto õnnõ 39%, viil 7% olle naid, kiäq arvs-
siq, õt ommaq innebide setoq kuq eestläseq. Setodõ arvus Eesti poolõ 
pääl arvaú Indrek Jääts kõõ rohkõb 3 000. Vanõbist inemiisist pidä 
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Ala 30 aastaga vannutsist arvas hindä kotsõlõ seto vaivalt õga neläs 
(23%) ja eestläses pidä hinnäst 65% Setomaa noorõbast rahvast. 
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läses säidse saast, tuu tulõ vähäb ku viies jago (17%), kiäq ommaq 
setoq – tõõsõq ommaq hindä mõttih eestläseq vai rohkõb eestläseq ku 
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Kui ommaq parhillaq aúaq seto keeleh kõnõlamisõga üleüldse, ku-
muudu perrih, kumuudu  koolõh? Poolõq Setomaa inemiseq kõnõla-
sõq kõik aig seto keeleh, mõnikõrd kõnõlas seto keeleh neläs jago 
inemiisist, õga viies kõnõlas veiga hõrrõstõ vai saasõ külh arvo, a kõ-
nõla-aiq, õga 20. saa-aiq seto keelest eiski arvo. Kõik aig tarvitasõq 
seto kiilt inäbüse vanõbaq, noorõbidõ siäh kõnõldas mõnikõrd. Ku 
küüsti seto keele häömise vai püüsümise kotsilõ, sõs poolõq arvssiq, 
õt om kaomah vai joq kaonu (4%), õga neläs usk, õt seto kiil jääse 
viil kavvas alalõ, om elojovvulinõ. Õt seto kiilt om vaia alalõ hoitaq, 
taah ommaq kimmäq inäbüs Setomaa inemiisist (86%). Kats inemist 
saast ütliq, õt olõ-õiq taad seto kiilt minkaski vaia.  

Koh saavaq latsõq parhilla kõnõldaq ja oppiq seto kiilt? III Seto 
kongressi otsusõh ülti vällä, õt naaq kotusõq ommaq uma pereh ja 
kuul. Ku palïokõsõ kõnõldas umah keeleh kotoh? Vanõbaq umavai-
hõl kõnõlasõq pia alati kolmandah jaoh perrih, kõnõlasõq mõnikõrd 
ka niisaandõ kolmandah jaoh – a õgah neländäh perreh (kotoh) kuu-
lõ-õi lats seto kiilt sukundõgi, mitte üttegi sõnna. Latsiga kõnõldas 
seto kiilt viil vähäb: kõik aig õgah viiendäh perreh ja mõnikõrd õgah 
tõõsõh-kolmandah perreh, sukundõgi kõnõlda-ai seto keeleh ummi 
latsiga rõhkõb ku kolmandah jaoh Setomaa perrist. Veièo rohkõba 
kõnõlasõq latsiga seto keeleh imäq ja vanaimäq, ku vanaimäq viil 
ommaq eloh ja ku latsõq näädega kokko saavaq. 

Mille om lännüq seto keele tarvitaminõ perrih nii kehväst? Mille 
kõnõldas umah keeleh kotoh nii hõrrõstõ? Üts hädä om taa, õt perreh 
om sakõhõ üts vanõbist külh seto, a tõõnõ eestläne vai ka kiäki muu. 
Säändseh perreh kõnõldas hariligult eesti kiilt. Mitmõq perreq om-
maq palïo ilma piteh ringi rännänü, naadõ kiil olõ-õiq inäb peris seto 
kiil. Setomaalõ om tulluq elämä inemiisi muialt, kiäq olõ-õiq arq 
opnu seto kiilt. Setomaalõ om tult elämä kolhoosõ-sovhoosõ aigu, 
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60.–70. aastagil, sõs aediq väigokõsõq kolhoosiq kokko, eihtedi suuri 
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tarvitusõlõ võõda-as. Niipalïokõsõ sõs seto keele oppamisõst Eesti 
Vabariigi aigsih Setomaa  koolõh. 

Pääle II ilmasõta muutu-us Setomaa  koolõh midägi uma keele 
oppamisõh parõbas, oppaminõ käve ka Setomaa  koolõh eesti raama-
tidõ perrä eesti keeleh, seto kiilt põlati. Oppajaga pidiq latsõq koolih 
kõnõlama eesti keeleh, tahvli iih vastamisõ aigu pidi kõnõlama eesti 
keeleh, mõnõh koolih saiq latsõq tõrõldaq eiski taa iist, ku vaihõ-
tunnih kõnõliq umakeske seto kiilt, taa iist võõdi nukka pandaq. 

Ku  koolõh põlati seto kiilt, naksiq mitmõq latsõvanõbaq ka kotoh 
latsiga eesti kiilt kõnõlama, õt latsõq harinõsiq ja koolih olõsiq näil 
kergeb, olõsi-is rassõ kiräkeeleh oppiq. Niimuudu nakaú seto kiil 
õõgõ kipõhõ häömä, kõgõpäält noorõbidõ siäh. Pääle kooli lõpõta-
mist kodokotsõh minti edesi opma, sõs tüühü, tüükotsõq olõ-õs kõõ 
Setomaal, seto kiil jäie õks rohkõb võõras ja ummilõ latsilõ mõista-as 
palïoq vanõbaq perähpoolõ inäp kiilt opadaq. Kuq kolhoosõ algus-
otsah olï elämine Setomaal vilets, palka pia saaki-is, lätú suur jago 
noorõbit setosit sisemaalõ: kaivanduisihe, liino sisse, õt kõrralist pal-
ka tiiniq, inemise muudu elläq, pereh luvvaq. Eestikiilside inemiisi 
siäh unõhtiq naaq pia arq seto keele, veiga hõrrõstõ kõnõliq naaq aas-
taga-paari peräst umavaihõl viil seto kiilt, viil hõrrõbidõ opsiq ummi 
latsi seto keeleh kõnõlama. 

Kuq III Seto Kongressi paprih (otsussih) peeti tähtsäst perre kõr-
val ka kuuli, koh oppiq ja opadaq seto kiilt ni kultuuri, sõs VI Seto 
Kongressi amõtlikuh paprõh “Tüüplaan seto keele ja kultuuri alal-
hoitmisõs” olliq üteh kotsõh säändseq sõnaq “… vallavaïtsusõq saa-
vaq ummi nõudmiisi säädäq nii, õt õgah seto koolih opatasiq seto 
kiilt ja umakultuuri.”  koolõst olõ-õs rohkõb juttugiq (Setomaa  kuulõ 
om jäänüq alalõ õnnõ kolq, Verska Gümnaasium, Meremäe-Obinitsa 
Põhikuul ja Mikidämäe Kuul). 

III Seto Kongressi otsusõh olï seeh: vajja om seto keele ja kultuuri 
oppamisõ kavva. Taa om parhõlladsõs olõmah, või-ollaq tahasi túuut-
kõnõ kohendamist ni praavitamist, mõni kotus olõ-õi peris paagah. 
Paika panmalda ommaq naaq tunniq, kohe saasiq veiga ilosahõ sisse 
viiäq seto keele ja kultuuri oppamist, säändsit om umajago. Taa kava 
perrä om seto keele ni kultuuri oppamist põhikooli jaoh vajja alostaq 
III klassih (võõsõ ka varahab), alostama piäsiq kõnõlama opmisõga. 
IV klassih nakasiq latsõq lugõma seto keeleh, või-ollaq ka veièokõsõ 
kirotama, V–VI klassi jaost jääsiq kodolugu (Setomaa aoluu ni luu-
dusõ tunmaopminõ), VII–VIII klassi opjaq nakasiq uurma ja opma 
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seto ummamuudu, tõõsist esisagamast kultuuri. Õgah klassih olõsiq 
vajja vähäbält ütte tunni nädälih. Ku võttaq nii, õt Setomaal võõsiq 
oppus ollaq neläh koolih, sõs tulõ vällä, õt Setomaa kuulõ pääle kulu-
si nädälih üts oppaja (täl olõsiq 24 tunni nädälih ehk täüs tüükuurma). 
Oppaja palgas võtamõ 9100 kruuni (niguq Mikidämäe vallah parhilla 
om). Aastagah om 12 kuud (oppaja taht puhkusõ aigu ni koolivaihõ-
ael ka palka, süümiseh olõ-õi puhkust ega vaihõaigo), rahha oppajidõ 
palgos kulusiq aastagah 109 200 kruuni, panõmõ mano sotsiaal- ja 
haigõkassa massu 33%, tulõsiq kokko 145 600 kruuni, ku sinnäq viil 
tüütükindlustus-summa, olõsiq pia 150 000 kruuni. Taa jagonõs nelä 
valla pääle, õgalõ vallalõ aastagah umbõs 42 000 kruuni kullu uma 
keele ja kultuuri oppamisõ pääle. Om taad palïo vai veièo säändse 
aúa jaost? 

Ku nüüd vaïtsus panõsiq seto keele ja umakultuuri oppamisõ riik-
likku opikavva sisse ja annasiq ka rahha, olõsi umavaïtsuisil kergeb 
matõriaalsõlt, raha poolõst. Siih tulõ tõõnõ hädä: latsil om nädälih 
parhillaki palïo tunnõ, koolipääväq ommaq VII–VIII klassih joq niigi 
pikäq, 6 kooni 8 tunni, kohe naid seto oppusõ tunnõ viil mano pan-
daq? Rohkõb piäsiq uma keele ja kultuuri oppamist ja taaga õiõnda-
mist kooliq eis iist võtma. Kooli opinõvvokogo saa kukipalïo tunnõ 
muutaq, a sõs om vajja mõnõ muu ainõ tunnõ vähäbäs jättäq. Mõni-
kõrd om ült vällä mõtõq, õt ku õgah klassih latsilõ pandaq mano seto 
keele vai ka kultuuri oppamisõ tunn, saa latsilõ taast aúast viländ. Elo 
om näüdänüq, viländ või saiaq, ku suñtas. Ku tegemiseq ja oppusõq 
ommaq miilt piteh, võõdas naaq latsi siäh hääs, lüvväs punti ja oldas 
hüä meelega. Kuul eis saa vasta võttaq näütüses säändse otsusõ, õt 
seto leelot võisiq opadaq määndsegi klassi muusigatunnih ettenättül 
aol, seto keeleh lukõq eesti keele tunnõh, seto tikandit tetäq vai süüke 
vaaritaq saasiq latskõisi käsitüü tunnih, aoluust kõnõldaq aoluu tun-
nih. Palïoq teemaq annasiq viiäq sisse maatiidüse, luudusõoppusõ, 
inemiseoppusõ ja viil mõnda tõistõgi ainõtunni. Alati om latsilõ 
huvvi paknu kodokotsõ tunmaopminõ. Olõ-õi kiäki oppajal viimätsel 
aol kiilnüq kõnõldaq latsiga seto keeleh, koh taht vai kualaigu taht. 
Sarvõ Õiõ om kirotanuq veiga ilosahõ: “Õt midägiq kasusiq, tuu jaost 
tulõ vaiva nätäq. Noq om aig säntsest lännüq, õt ku miiq taha, õt seto 
uma usk edesi jääsiq, sis tuujaost tulõ ka eis tüüd tetäq. Kiäki tõõnõ 
saa-aiq, kiäki tõõnõ tulõ-õiq miiq seto ello eloh hoitma.” 

Sakõhõ ommaq oppajaq ülnüq, õt olõ-õi, mink perrä latsi opadaq, 
olõ-õi seto keeleh kooliraamatit. Õigõ jutt. Kooliraamatit olõ-õiq viil 



 104 
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valmist, taa tähendäs olõ-õiq trükit viil arq. Seto keeleh lugõmisõst 
om matõrjal joq tükk aigu tagasi kokko pant, päälkirigi om valmist: 
“Palakõsõq seto keeleh”, taa olõsiq III ja IV klassi (vai noorõbalõ 
iäle) opjilõ. Pia saa valmist ka taaha mano tüüvihk. Raamadu vällä-
anminõ sais tuu takah, õt meil olõ-õiq joq viil umma ütist kirotamisõ 
muudu kokko lepüt.  

Siihkotsõh lääsiq viil kõrras aoh tagasi, lääsiq Hurda mano, kiä 
1904. aastagal umah “Setokõisi laula” I köüteh alosç seto kiräviisi 
tarvitamist. Timä mõtõï taa pääle, kuimuudu höste täpsähe kirjä pan-
daq rahvalaula, seto leelot. Paarkümmend aastakka ildab kiroç Voo-
laine Paulopriit katõh jaoh setokiilsõ lugõmigu, Hurdaga võrrõldõh 
mõtõï tä laebalõ seto kirä tarvitamisõlõ.  

Siruli Sirje puult 1999.aastagal toimõndõt “Seto kodu lugu” 
pruum vahtsõt kiräviisi, täl om ka iilmäidsiga mõni asi üttemuudu, 
om ka esisagamast. Paar aastakka illatsõbah Sarvõ Õiõ kokko pantuh 
latsiraamatuh “Kelläga kahr” om vahtsõnduisi vähäb.  

Seto kiilt om kirotõt õõgõq mitond muudu. Aolehe “Setomaa” 
palakõisih tsusaú taa veiga silmä, a viimätsel aol om ütelidseb. Um-
mõtõstki om seto kultuuriaokiräh “Peko Helü” (keeletoimõndaja Kal-
kuni Andreas) seto keeleh kirotaminõ õõgõ ilosahõ paika pant. Või-
mõq üldäq, seto kiräl om sälä takah aastagasaanõ aolugu, mõnõq 
mõttõq perineseq joq Hurda käest, inäbüs seto kiräviiest om Voolaine 
Paulopriidu tüü. Viimädse paarikümne aastaga seeh om seto kiräviisi 
ütelt puult proomit lihtsäbäs tetäq, tõõsõlt puult jälq om tahet seto 
keele esimuudu välläütlemiisi ja vormõ täpsebähe kirjä pandaq.  

Tarto Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ 
nõvvokogo tiidüsemeheq ütehkuuh seto kultuuri aúatunjidõga ommaq 
vällä paknu kats kiräviisi. Viil úoo aastaga seeh tulõsiq saataq Seto-
maa  kuulõhe mõlõbah kiräviisih seto lugõmigu “Palakõisi seto kee-
leh” tekstest üts jago (30–40 lehekülge), sõs saavaq ka oppajaq ja lat-
sõq eis üldäq, kumb kirotus meelüs rohkõb, kumba om parõb lukõq 
ja kergeb oppiq.  

Viil sõski mõni sõna kirotamisõst. Tarto miihil om pakut üts kirä-
viis laebalõ tarvitamisõlõ nigu aoleheq, raamaduq ja muu sääne, taa 
om vast veièo lihtsäb, a tõõnõ kuulõ ni opjidõ jaost. Vällä ommaq 
tüütedüq umaq kimmäq märgiq, kupite näudädäq kakkõhellu (larün-
gaalklusiili) ja pehmet välläütlemist ni tõisi seto keele esisagamaidsi 
juuni. Üts tülüupin omgi kakkõhelü näütämine. Pakut om taa jaost 
q-tähte, kas sõs hariligu suurusõga sõna lõpuh vai ülesnõstõtult vähä-
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bähe. Tarvitõdas ka ülemädse koma märki. Võõsõ jo mitot muudu 
jättägi, a koolilatsil om kimmähe rassõb, lats saa-aiq arvo, mille üteh 
jutukõsõh om q, tõõsõh jälq koma.  

Seto Kongressi Vanõbidõ Kogoh om ildaaigu seto kiräst juttu ol-
nuq, hõigati vällä, õt võõrit tähti seto kiräh tuñsta-aiq. Olõmõgi vaht-
sõst katskidsõ molli iih. Midä tetäq, määne võttaq  koolõh oppamisõ 
aigo tarvitusõlõ, määndseh kiräh vällä andaq setokiilseq kooliraama-
duq? Proomimõ latsi ni oppajidõga perrä, küüsüme naadõ kääst. 
Kooliraamatidõ peräst olõ-õiq veiga suurt murõht. Kuuh ommaq 
lugõmispalaq III–IV klassi jaost, rohkõba kuq puul om valmist tett 
vahtsõst kodoluu raamatust V–VI klassilõ (sääl om seeh Setomaa 
luudus- ja aolugu) ja Setomaa kultuuriluu raamatust VII–VIII klassi 
jaost. Ka naadõ mano om märgit tüüvihk. Naadõst katõ viimätsega 
om aigu, tuuperäst, õt naaq ommaq joq seto keeleh, õt naist opma 
naadaq, om inne vajja seto kiil ärq oppiq, om vajja mõistaq kõnõldaq, 
arvo saiaq ja lukõq seto keeleh. Taadmuudu saasiq kimmäs kava ja 
matõrjaliq oppajidõ ni opjidõ jaost tävveste valmist poolõtõõsõ-katõ 
aastaga peräst, ülejärgmädsest opiaastagast, taa om sõs 2009/10.  

Uma jutu lõpõtusõs tahasiq ette lukõq Hagu Pauli sõnaq III Seto 
Kongressil välläüldüst: “Ainumanõ väreht, kost mi latsõq päseseq 
esivanõmbidõ perändüse mano, om seto kiil. Kuq tuu vaos kinniq, 
jääseq nä perändüsest ilma.” 

Ja küüsüsiq: “Om meil taa õigus – väreht kinniq pandaq, tohimõq 
miiq ummi seto latsi jättäq ilma esivanõmbidõ perändüsest… vai piä-
siq miiq kõik Setomaal eläväq inemiseq – setoq ja eestläseq, am-
mõdimeheq ja koolioppajaq, vallavanõbaq ja kirotajaq – tõõmeeli 
tüühü nakkama taasama üte aúa peräst: viimeq umaq latsõq esivanõ-
bidõ perändüse mano, õt nääq opisiq taad tunma, õt nääq hoiasiq pe-
rändüst alalõ ja teesiq viil mito-mito kõrda suurõbast.  
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Vello Jüriöö: Keel, kool ja kultuur Setomaal  
 
Artikkel räägib sellest, missugune on olnud Setomaa koolide roll seto 
keele õpetamisel, säilitamisel ja arendamisel viimase pooleteisesaja 
aasta jooksul, mismoodi ja kui tihedalt on kultuuri ja keele õpetamine 
koolides omavahel seotud ja miks on koolide töö keele õpetamisel ja 
säilitamisel nii oluliseks saanud. 

Esimesed koolid loodi Setomaal umbes 19. sajandi viimasel küm-
nendil. Kuni Eesti Vabariigi sündimiseni olid koolid venekeelsed, 
neid oli vähe ja setu keele õpetamisest ei olnud keegi unistanudki. 
Eesti Vabariigi ajal (1920–1940) kasvas koolide arv märgatavalt, 
kuid et koolide ülesanne oli aidata viia setod eestlaste sekka, siis ei 
olnud seto keeles õpetamist selgi ajal. Samasugune oli olukord 
1940.–1990. aastatel, mil oli koguni selline periood, kui oma kodu-
keele kõnelemise eest koolis (ka vahetunni ajal) võidi karistada, selle 
õpetamisest ei maksnud aga mõeldagi. 

Kui oma kohaliku keele vastu olid koolid väga vaenulikud, siis 
muudel kodustel asjadel nagu rahvariided, tantsud, mängud, laulud 
lasti edasi kesta. See näitab, kui tähtsaks on kõigi võimude poolt pee-
tud rahva säilimiseks keelt. Paistab, et alati on olnud arusaam – kui 
hävitada rahva keel, kaob rahvas iseenesest. 

Praeguseks on paljud asjad muutunud. Üheski Setomaa koolis 
pole keelatud kõnelda seto keelt, kuid nüüd on tekkinud uued prob-
leemid, nagu Setomaale allesjäänud koolide vähesus ja suur töö, mis 
sellegipoolest ära teha tuleb. Kuni 1970. ja 1980. aastateni ei tundu-
nud see olevat väga suur probleem, et koolis ei õpetatud seto keelt 
või koguni keelati seda kõnelda. Olid ju kodud, kus osati veel seto 
keelt, elasid vanemad ja vanavanemad, kes kõnelesid oma kodust 
keelt. Tänaseks on enamus neist läinud maamulda ja nüüd on need 
inimesed, kelle kooliskäimise ajal väljendati viha ja põlgust kodu-
keele vastu, saanud ise lapsevanemateks. 

Mis on kõige selle tulemuseks? Kuna pole enam jäänud kuigi pal-
ju seto keele kõnelejaid, peavad koolid seto keele õpetamise enda 
peale võtma. 

 109 

Vello Jüriöö: Language, school and culture in Setomaa 
 
The article gives an overview of the role that the schools in Setomaa 
have played in the teaching, preserving and developing of the Seto 
language during the last 150 years. Likewise, it is discussed in which 
way and how tightly the teaching of the language and culture are 
interlaced at schools, and why the role of the schools in teaching and 
preserving the language has gained prominence nowadays. 

The schools in Setomaa were situated during the last decades of 
the 19th century. Russian was used at schools as the language of 
instruction until the beginning of the Estonian Republic. Besides, 
there were few schools – no one had ever dreamt of the Seto lan-
guage teaching. The number of primary schools increased during the 
Estonian Republic (1920–1940). Though, the schools were obliged to 
integrate the Setos into the Estonians. As a result, the Seto language 
was not used in classes.  

The same tendencies prevailed between the 1940s and 1990s. As a 
result, the situation became harder, i.e. the students were punished for 
speaking their own local language at schools. Thereby, the Seto lan-
guage was not taught at schools. 

Though, the schools demonstrated disdainful attitudes towards the 
local language, the domestic spheres remained, i.e. national cos-
tumes, dances, games and songs. The latter indicates the importance 
of a language in preserving a nation. It could be concluded that the 
extinguishing of a language results into the extinguishing of a nation. 

Today these issues are mostly different. The Seto language is 
allowed at schools, still there are some new problems like the small 
number of the schools in Setomaa and the amount of the work that 
still needs to be done. Until the 1970s and 1980s there was no prob-
lem with the fact that the Seto language was not taught at schools – 
parents and grandparents used the language at home. Today most of 
these parents and grandparents are dead, and the people who went to 
school during the period when the Seto language was disfavoured are 
themselves parents now. 

What are the results? There are not many speakers of Seto left, 
therefore the schools must take a lead in the teaching of Seto. 
 
Keywords: Setomaa, Seto language, education 
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HIIU KEELELE LÄHEMALE 
 

MAIMO HÕBESSAAR 
 
 
Olen kauaaegne algklasside õpetaja. Alustasin 1958. aasta sügisel 
õpetajaametiga Hiiumaal. Töö lastega on mulle olnud väga südame-
lähedane ja pakkunud suurt rõõmu läbi pikkade aastate. 

Klassiväline tegevus võimaldas lastele osalemist mitmes valdkon-
nas. Laulud, tantsud (tantsurühmade juhendajana tegutsesin üle 15 
aasta), mängud, näidendid pakkusid võimalust esitada neid teistelegi 
koolikaaslastele ja lapsevanematele. 1.–2. klassi lastele korraldasime 
suuremate abiga muinasjutu- ja rahvamängutunde. Lapsed osalesid 
rõõmuga. Emakeele ja loodusõpetuse tundides sai kasutada vana-
sõnu, mõistatusi, rahvalaule. Otsisin neid, leidsin ja kasutasin. Las-
tele meeldis rahvalaule laulda. 

1996. aastal asusin toetama Kärdla Nukuteatri (kunstiline juht Lea 
Sibul-Poola) tegevust. Aitasin leida etenduste jaoks sobivat muusikat 
ning vahel mängisin kaasa ka mõnes etenduses. 1998. aastal otsustas 
Lea Sibul-Poola taastada ja uuendada Kehra Nukus kunagi valminud 
etenduse “Karjapoiss on kuningas”. Lea palus abi mõne sobiva män-
gu, muinasjutu, karjasehelletuse jm väljaotsimiseks. Valminud lavas-
tusest tuli üsna omapärane segu uuemast ja vanemast ajast. Etenduses 
oli hiiumaine ainult Leigriga seotud lugu. Näitemäng oli nagu lapi-
tekk, tükike siit ja teine sealt. Kärdla Nukuteater osales selle kavaga 
ikkagi 1999. aasta juunis B7 toetusel toimunud rahvusvahelisel saarte 
laste folkloorifestival Orissaares.  

Mind pani see lugu väga mõtlema. Tekkis mõte luua Väike Folk-
loorirühm ja õpetada lastele rahvalaule ja -mänge, ka hiidlaste omi. 
Alustasin kuue lapsega. Otsisin materjali siit ja sealt. Kõik Hiiumaal 
olnud raamatukogude rahvaluuleraamatud said läbi uuritud. Saak oli 
üpris kasin. Hiidlaste oma folkloori leidsin paar-kolm lugu, mis aga 
ei sobinudki lastele õpetamiseks. 

Pöördusin abi saamiseks oma Tartus elava tütre poole. Ta on Miina 
Härma Gümnaasiumis eesti keele õpetaja. Nende kooli raamatukogust 
sain paar head kogumikku ja lisaks Armas Launise “Eesti runo-
viisid”. Olin algul õnnelik, et ometi on mul nüüd midagi, lähemal 
uurimisel aga selgus, et seal polnudki midagi erilist. 
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Siiski sain siit ja sealt nii palju materjali, et valmis 50-minutiline 
folkloorikava “Veere, veere, päevakene”. Kava oli ilus ja lapsed esi-
tasid seda rõõmuga. Esinesime palju. Lapsi osales juba 14. 

Saime kutse osaleda laste murdeluule ja -laulupäevadel. Kasutasi-
me kontserdil esinemiseks sama kava, kuhu lisasime veidi hiiu ainest. 
Publik võttis kava väga hästi vastu, aga folkloristid kritiseerisid meie 
“lapitekki”, sest näha-kuulda taheti Hiiumaalt pärit lugusid. Minul 
aga ei olnud neid eriti võtta. 

Võtsin kriitika omaks ja asusin tegutsema. Kõigepealt asusin uuri-
ma oma tuttavate eakate inimeste käest, mida nad mäletavad oma 
lapsepõlvest – mõnda mängu, mõnda laulu, mõnda liisklugemist. Ja 
oh imet! Leidsin nii mõndagi. Üle 75–80-aastased inimesed mäleta-
sid vanu laule ja mänge. Muretsesin endale diktofoni ja salvestasin 
need lindile. Õppisin eakatelt ja õpetasin Väikese Folkloorirühma 
lastele mitmeid kuuldud laule ja mänge. Need on meie repertuaaris 
senini. 

2001. aastal osalesime üleriigilistel murdeluule ja -laulupäevadel 
Harjumaal Viimsis. Sealses kavas saime küll vähesel määral, aga 
ikkagi kasutada juba ehtsat hiidlaste folkloorset pärandit.  

Murdeluulepäevadel on kohustuslik esitada sõnaline osa murde-
keeles. Koostasin laste jaoks väikese murdekeelse kava ja hakkasin 
otsima inimest, kes selle üle loeks ja rohkem hiiukeelsemaks kohen-
daks. Teadsin mitut hiiu keele rääkijat, aga kui pöördusin abi saami-
seks nende poole, siis nad ei olnud valmis mind abistama. Mul oli 
tunne, et nad häbenevad hiiu keeles kõnelda, et see nagu ei oleks kul-
tuursele inimesele paslik. Just nii sain ma neist aru. Valehäbi! 

Aga kauaaegne Kärdla elanik Luule Saar tuli mulle appi ja kohen-
das teksti sobivaks. Probleeme tekkis meil ainult murdekeelsete sõna-
de kirjapanekuga. Palusin tal teksti esitavad lapsed üle kuulata ja 
nende väljaütlemisi parandada. Esinemine õnnestus tänu Luulele. 

Suvi läks mööda. Septembris algas kool. Olin juba suvel mõelnud, 
et võiks organiseerida folkloorirühma lastele hiiu keele õpperingi, kui 
Luule on neile nõus õppust andma. Käisin Luulega rääkimas. Algul ta 
kahtles. Ütles, et ei tea, kuidas seda tööd korralikult teha, mida õpeta-
da. Olin kokku seadnud oma nägemuse ja arutledes saime kokku 
üsna toreda töökava. Oli teooriat ja praktikat. Lapsed said ülesandeid, 
mille käigus nad n-ö õppisid hiiukeelseid sõnu ja väljendeid kasutama. 

Kooli direktsioon oli nõus Luule ringijuhina tööle võtma ja töö 
läks käima. Ringi nimekirjas oli õpilasi 5.–11. klassini, poisse ja tüd-
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rukuid, kokku 18 last. Lapsed käisid koos üks kord nädalas. Luule 
valmistas tunnid ette, mina abistasin paljundusmaterjalidega. Olin ka 
ise õppija rollis. See oli üsna huvitav kogemus. 

Järgmisel sügisel alustasime uuesti. Siis oli lapsi veidi vähem. 
Koos käis 6–8 last. Lõpuks jäi asi soiku, sest me ei suutnud lastele te-
gevuseks pakkuda sobivat aega. Nende laste koolipäevad kujunesid 
väga pikkadeks ja nad loobusid. Spordi- ja diskotantsuringid olid 
nende jaoks huvitavamad. Kahju! Üks laps ei jätnud siiski jonni ja 
käis üksinda kodus Luule juures õppimas. 

Luule koostas õppematerjali “100 hiiukeelset sõna”. Kasutasime 
seda sõnastikku tundides. See kogumik oleks vaja korrastada ja uus 
õppematerjal olekski olemas. Mind hakkas asi sedavõrd huvitama, et 
uurisin hiiukeelseid linnu-, taime- ja haigustenimetusi. Uurisin läbi 
ka muresõnastikud ja otsisin sealt välja vähetuntud sõnu. Olen kogu-
nud ka hiidlaste ütlusi ja vanasõnu ning kõnekäände. Ka linnulaulu-
kogumiku võiks kokku panna. Praegu on need veel korrastamata, aga 
olemas. Muidugi panen tähele kõiki kõnelejaid, paber ja pliiats on 
kogu aeg taskus.  

Olin enda peal katsetanud ja saanud teada, et õppimine õpetamise 
käigus on võimalik ja selle n-ö kultuurikihi lahtikaevamine samuti. 
Kurb on aga tõsiasi, et kooli emakeeleõpetajad ei toetanud oma jul-
gustava sõnaga lapsi ja ei soovitanud neil tulla tegema tutvust meie 
oma, ehtsa ja imelise hiiu keelega. Olen rääkinud ka teiste koolide 
õpetajatega. Nad ei tunne huvi ja ei leia erilist vajadust hiiu keelele 
aega kulutada. Kahju! 

See keel ei ole veel surnud. Ta elab vaikselt ja tähelepandamatult 
edasi. Praegu on veel inimesi, kes oskavad end hiiu keeles väljen-
dada. Neid tuleks heas mõttes ära kasutada. Veel on see võimalus! 
Hiiu keelele tuleb anda võimalus ärgata vähemalt sellisel moel, et 
noorem põlvkond teadvustaks endale hiiu keele omapära ja ilu. On 
vaja, et ka kultuurispetsialistid sekkuksid ja toetaksid laste tegevust. 

Alates 2000. aastast osaleme Väikese Folkloorirühmaga murde-
luulepäevadel ja folkloorifestivalil Baltica. Murdeluulepäevad hoia-
vad laste vaimu virgena ja nad peavad oma saare keelemurret täht-
saks ja oluliseks. Nad ei häbene hiiu keeles kõnelda. Aga folkloori-
rühm koondab ainult 20 lapse ringis. Seda on liiga vähe terve saare 
kohta. 

Kuidas edasi toimida, ei tea. Ühes olen aga kindel: sellest ei tõuse 
suurt tulu, kui hiiu keele oskaja kõneleb näiteks rahvahulga ees, lausa 
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vaimustunult ja väga huvitavalt, särades. Teda kuulatakse rõõmuga, 
sest asi pakub huvi. Ja hiidlaste väljendid panevad muigama. Kõik on 
rõõmsad, kõik on tore. Aga minu mõistes on selline etteaste ainult 
meelelahutuslik. Kuulan ja unustan. Meenutan. Eriti ei tule meelde. 
Mäletan ainult seda, et kõneleja esines huvitavalt. 

Hiiu keel ja hiiu meel on vaja ühitada! Minu arusaamist mööda 
peaks Hiiumaa koolides õpetatama omakultuuri tervikliku õppekava 
järgi tingimata juba algklassidest peale. Ühtsesse programmi peaks 
omavahel seotult kuuluma nii keeleõpe, rahvalaulud, mängud, rahva-
pärimus, sh legendid, muistendid ja kõik muu, mis puudutab koha-
pärimust. Igal paigal on ju omad lood. Sellest võikski alustada. 
 
 
Maimo Hõbessaar: Hiio keelele lähkümbähe 
 
Artiklin kirotõdas tuust, määntseq tüüq ja tegemiseq, rõõmuq ja mur-
rõq tulõvaq ette hiio keele ja kultuuri oppamisõ man, midä 1999. 
aastast pääle Kärdla Ütisgümnaasiumin võtvaq iist Hõbessaarõ Maimo 
ja Saarõ Luule. 
 
 
Maimo Hõbessaar: Closer to the Hiiu language 
 
The article describes the work, activities, joys and troubles concern-
ing the teaching of the Hiiu variety and culture as conducted by 
Maimo Hõbessaar and Luule Saar in Kärdla Ühisgümnaasium 
(Kärdla Co-educational Gymnasium) since 1999.  
 
Keywords: Hiiumaa, dialects, traditional culture, traditional music, 
popular education, teaching folk tradition, collecting folk tradition, 
teaching a dialect, curricula, school programme 
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Nr 3 Lõunaeesti keelest ja kiräkeelest. 
Toimõndanuq Nele Reimann ja Tõnu Tender. Võro, 1998. 

 
Nr 4 Õdagumeresoomõ väikuq keeleq. 

Toimõndanuq Jüvä Sullõv ja Karl Pajusalu. Võro, 1998. 
 

Nr 5 Tiidüs ja tõdõ. Märgütüisi. 
Toimõndanuq Enn Kasak ja Jaan Kangilaski. Võro, 1998. 

 
Nr 6 Õdagumeresoomõ veeremaaq. 

Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Tõnu Tender. Võro, 1999. 
 

Nr 7 Võro kirändüse luumine. 
Toimõndanuq Kauksi Ülle ja Nele Reimann. Võro, 2000. 

 
Nr 8 A kiilt rahvas kynõlõs. 

Toimõndanuq Kadri Koreinik ja Jan Rahman. Võro, 2000. 
 

Nr 9 Tiijuhç ABC kiräoppusõ manoq. 
Nele Reimann. Võro, 2000. 

 
Nr 10 Õdagumeresoomõ piirisüämeq. 

Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jüvä Sullõv. Võro, 2000. 
 

Nr 11 Õdagumeresoomõ ütistüseq. 
Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jan Rahman. Võro, 2001. 
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Nr 12 Võro-eesti synaraamat. 
Kokko pandnuq Jüvä Sullõv. Tarto-Võro, 2002. 

 
Nr 13 Võromaa kotussõnimmist. 

Mariko Faster ja Evar Saar, toimõndanuq Peeter Päll. Võro, 2002. 
 

Nr 14 Väikeisi kiili kokkoputmisõq. 
Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jan Rahman. Võro, 2002. 

 
Nr 15 Õdagumeresoomõ hummogupiië. 

Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jan Rahman. Võro, 2003. 
 

Nr 16 Kiiï ja hindätiidmine. 
Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jan Rahman. Võro, 2004. 

 
Nr 17 Piirikultuuriq ja -keeleq. 

Toimõndanuq Karl Pajusalu ja Jan Rahman. Võro, 2005. 
 

Nr 18 Mitmõkeelisüs ja keelevaihtus õdagumeresoomõ maiõ pääl. 
Toimõndanuq Helen Koks ja Jan Rahman. Võro, 2006. 

 
Nr 19 Seto sõnastik. 

Julius Mägiste, toimõndanuq Mariko Faster. Võro, 2007. 
 

Nr 20 Õdagumeresoomõ kodo. 
Toimõndanuq Helen Koks ja Jan Rahman. Võro, 2007. 

 
Nr 21 Kuis eläs mulgi, saarõ ja võro kiil? 

Külli Eichenbaum ja Kadri Koreinik. Võro, 2008. 
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