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ure keele pdrast on peaaegu alati midagi enamat kui mure keele piirast. Ning paljuski midagi muud. Ohud, mida niihakse keelt varitsemas, heiastavad suuresti neid paineid, mis on keele v6i bigemini selle kOneleja rimber, kahtlusi, mida tekitab harjumuspdrases elus dige ja viiiira piiride muutumine. Keele enda pdrisosa on pigem olla muutuste tasakaalustaja,
eri ajastute iihendusside ja nendevahelise m6istmise looja. Millest alatihti
mOeldakse, on keeles ja keelesituatsioonis kajastuv tihishonna ebastabiilsus,
kuigi see v6ib keele kui lingvistilise sristeemi teisenemise suhtes olla 62ireline ktirsimus. KeeI muutub teisiti kui rihiskond ja keelemurrangud ei lange otseselt kokku tihiskonna murdepunktiga. Suurem osa sellestki, mis v6ib neiida keelelise muutusena, ei ole seda ptisivalt mitte.
Nii triviaalsed kui eeliieldud vdited ka tunduvad, v6tan need oma arutluse liihteks, sest mulle ndib, et praegusel suurel muutuseajal voi ehk isegi
juba suurte muutuste tasakaalustumise ajajiirgul tuleb keele suverdAnsust ikka ja jiille r6hutada.l Jiirgnevalt prir.ian selgitada, kui palju kattuvad tihiskondlike protsesside jargi piiritletud eesti keele sotsioperioodidz eesti keele
kujunemisjdrkudega, mille piirid on seatud keelestruktuuri jdrsemate teisenerniste jiirgi.
1 Kuigr seda on juba oma lfitekohalt teinud Mati Erelt ja Helle Metslang (vt M. E r e I t,
H. I\Ietslang,Omavoiv66ras?-KeeljaKirjandus1998,nr10, lk657-668),HennSaari (vt H. S aari, Kirjakeelekorraldus keelte areng'u iildseaduspiirasuste valgusel, nagu ta
paistis juba aastal 1979.
Keel ja Kirjandus 1999, nr 9-10, lk 601-608, 684-693) ja
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mitmed teisedki muutuvast
2 Sotsioperioodi mdistetja sellel pdhinevat periodiseeringut vt: T.

Hennoste,

Eesti
_t
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Mis v6iks piiritleda keeleperioodi?

voi sellise
Keele ajaloo konkreetsete ajaloostindmusiega seostamine
on keeleteaduse ajaloos soltunud
seose vdlistamine v6i timbermdtestamine
suuresti koolkondlikust traditsioonist. Nn romaani keeleteaduses on suhtutud sallivamalt keeleviilist ajalugu arvestavasse keelemuutuste seletamisse;
germaani ajaloolises lingvistikas, mis on tdnapdevast keeleajaloo tildteooriat
m6jutanud kdige tugevamalt, on keele ja tihiskonna arengukaigu sirgioonelisi k6rvutusi prititud viiltida.s Generatiivse grammatika loojad viiitsid keelemuutuste pohiliseks mehhanismiks selle, et lapsed teisendavad-lihtsustavad
vanemate granmatikat,a nad tOid keele muutumisel esile polvkondlikkuse.
Nn puhta keeleajaloo oigustustesse l6i terava m6ra 1960-ndate l6pul formuleeritud sotsiolingvistiline keeleajaloo kasitlus, mis esitas kesksena keelemuutuse aktualisatsiooni kusimuse: kuidas ikkagi ilmneb keelemuutus kindlas ajas ja ruumis, mis kiiivitab selle ja viib seda edasi?5 P6hjusi niihti sotsiaalsete struktuuride teisenemises, mis leiab vziljenduse varieeruvate keelendite tekkesja levikus. 1990-ndate keeleteaduses palju tdhelepanu v6itnud antropoloogiline lingvistika seostab kultuurilisi ja keelelisi muutusi taas iisna
julge iseenesestm6istetavusega.G Mida aeg edasi, seda suurema arvu erinevate paradigmade vahel on valida. Ometi sunnib just liihenemisviiside paljusus hoidma erinevaid ltihtekohti v6imalikult lahus.
Kuigi keeleajaloo meetodite puhtus, s.t piirdumine riksnes keelestruktuuri muutuste jiilgimisega ning h6igi ekstralingvistiliste ndhtuste k6rvalejdtmine, on olnud pikka aega ajaloolise lingvistika ideaal, on tegelikult puhtalt keelemuutuste jargi tehtud keelte ajaloo periodiseeringuid tillatavalt viihe. Needki vaatavad reeglina kaugele keeleajalukku ja haaravad sajandeid
kestvaid perioode, nt inglise keele ajalugujagatakse vanainglise (kuni 1100),
keskinglise (1100-1500) ja uusinglise ajajiirku (alates 1500) v6i saksa kirjakeele ajalugu vanaulemsaksa keeleks (750-1050), keskiilemsaksa keeleks
(1050-1350) ja uusiilemsaksa keeleks (alates 1350). Ning isegi sellistes iilimalt iildistes rildistustes lisanduvad keelelistele argumentidele alatihti sotsiaalajaloolised.T Ka lddnemeresoome keelte k6ige keelekesksemad periodion seni olnud need, mis pandud
seeringud
vdhemaLt taotluste poolest
haarama muistse
ajaloo pikki ajastuid.
Keele p6histruktuuri muutusi arvestavate perioodide pikkuse paratamatus on tingitud universaalsest keele muutumise eripdrast: ulatuslike komplekssete haaliku- ja vormimuutuste liibiminek v6tab aega pdlvkondi, kui tegemist ei olejust keelekatastroofiga. Vdga suur osa tekkivatest variantsetest
keelenditest aga ei toogi kaasa piisivat keelemuutust.e Ltihiajaliste muutuste v6i vahelduste kohta, mis on tulnud ja ltiinud, leiab rohkesti nditeid ka eesti keele ajaloost. Sellised pinnavirvendused vdivad olla taustaks mitmesugustele eesti keele vanema ajaloo mOistatustele.e Sageli on ltihiajalised muuIluno Rtitsepale. Tartu iilikooli eesti keele oppetooli
- Piihendusteos
lk 45-66.
toimetised 7. Tartu, 1997,
3 Vt L. C amp b e II, Historical Linguistics. Edinburgh, 1998, Ik 285-286.
4 Nt NI. Halle, Phonologyin Generative Grammar.
1962, kd 18, lk67-72.
-Word
5 Vt U. W einre i ch, W. L ab ov, M. H erzog, Empirical
Foundations for a Theory of
keele sotsioperioodid.

LanguageChange.-W.P.Lehmann,Y.Malkiel(toim),DirectionsforHistoricalLinguistics. Austin, 1968, Ik 95-195.
6 W. A. F o 1 e y, .Anthropological Linguistics. Oxford, 1997, lk 381 jj.
7 Nt W. A. F o I e y, Anthropological Linguistics, lk 401 jj.
8 Vt W. L a b o v, Principles of Lingrristic Change: Internal Factors. Oxlbrd, 1994; J. K.
Ch amb e rs, Sociolinguistic Theory. Oxford, 1995, lk 146ij.
e Nagu neid esitab nt A. K ii n n a p, Ikka veel Tiit Hennoste eesti keele vanimatest (sotKeel ja Kirjandus 1999, nr lO,lk 7L7-779.
sio)perioodidest. Vastuseks Urmas Sutropile.
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tused ja vaheldused seotud just sotsiaalsete v6i stilistiliste eristustega, keelemoega, nagu oli a-mitmuse jzirsk esiletous XVIII ja XIX sajandi p6hjaeesti
kirjakeeles, nt kirjanikka pro kirjanikhusid e kirjanikke, mis l6ppes sama dkilise taandumisega, v6i eraldi lfr-tuletised naissoo mdrkimiseks vanas l6unaeesti keeles, nt uerilz 'venelanna', mida J. Gutslaff 1638. aastal esitab,1o
H. Keem aga suisa J. Gutslaffi omaloominguks peab11 (kuigi O. Kallas on veel
XIX sajandi l6pus selliseid vorme Lutsist kirja pannudl2). Ka arvukas uute
laensOnade tulv, nagu vanema laensona triihhirnct asendamine uuema sdnaga printima, ei title keele muutumise kohta midagi pOhjapanevat, kui uued
s6nad sobituvad seniste heirildus- ja morfoloogiareeglitega: keeles kajastub

lihtsalt uus kultuurikontakt. Kultuuri muutustest liihtuvate liihiajaliste
moemuutuste alusel saab kindlasti ka keele ajalugu liigendada, aga nii tehtud perioodid on oma olemuselt ja kaalult midagi muud kui keele p6hilised
kujunemisjiirgud. Viimased peaksid vdljendama keele grammatilise p6histruktuuri ulatuslikke erinevusi.
Keele kujunemisjrirkude piiritlemisega on siiski priris oluliselt seotud allkeelte krisimus, mis on oma olemuselt eespool nimetatud keelemuutuse aktualisatsiooni probleem. Kogu keelt haaravad p6histruktuuri muutused saavad k6ik alguse mingi keelekasutajate rrihma keeletavast ja muutuste lzibiminekuks on oluline, et selle rtihma uudiskeelendid oleksid levimisv6imelised nii keelelises kui ka sotsiaalses mottes. Uuenduse edukuse keelelised eeldused on seotud sellega, kui hristi haakub uuendus keelestruktuuri tildiste
muutumiskalduvustega.ls Et v66ras keel suudaks edukalt mojutada, peab ta
olema keeletiipoloogiliselt lahedane, mis eeldab omakorda pikaaegset ajaloolist naabrust ehk areaalset eelkontakti. Keeleuuenduse sotsiaalne labilo0giv6ime s6ltub aga oluliselt rihiskonna sotsiolingvistilisest struktuurist. Nn kiirete revolutsiooniliste uuendustela lzibiminekuks peab rihiskonnas olema
kindlat tritipi allkeelte struktuur. Revolutsioonilised muutused on k6igepealt
voirnalikud r.ihes suverdd.nses ja samal ajal sotsiaalselt kergelt manipuleeritavas allkeeles. Mingi suverddnne allkeel voib teistele vastandudes teha ld.bi mullistavaid teisenemisi isoleeritult, nagu on ndha ekstreemsete sotsiaalsete rtihmade keelekasutusest. Kui selliseks manipuleeritavaks allkeeleks on
aga kogu rihiskonnas koige korgemalt vaertustatud keeletava, nziiteks kirjakeel, siis v6ib ka ptisivamaid keelemuutusi suhteliselt kiiresti l6bi suruda. Tasakaalustatud keeleline mitmekesisus tdhendab ka dramaatiliste keelemuutuste vastu suunatud kaitset.
Siiski ei m6juta eripdraste sotsiolingvistiliste eeldustega seletatavad revolutsioonilised muutused harilikult keele pOhistruktuuri nii siigavalt kui
keelestisteemi sisemistest muutumistendentsidest ja pikaajalistest areaalsetest kontaktidest pdhjustatud muutused. Eesti keele ajalugu illustratsiooniks v6ttes: XX sajandi keeleuuendus ei ole toonud kaasa keelemuutusi, mis
oleksid vorreldavad eesti keele muutumisega teise aastatuhande keskpaiku.
Teadliku keeleplaneerimise korras esitatud uuenduste liibiminek, koigepealt kirjakeeles ning seejdrel teistes allkeeltes, ei toimu samuti ennustatava
l0J.Gutslaff,ObservationesGramrnaticaeCircaLinguamEsthonicam.Grammatilisi vaatlusi eesti keelest. Tolk ja koost M. Lepajoe. Tartu, 1998,
11

lk

75.

J.Gutslaff,ObservationesGrammaticaeCircaLinguamEsthonicam.Grammatili-

si vaatlusi eesti keelest, ]k 325.
12 O. Kallas, Lutsi maarahvas. Helsinki, 1894, lk 30-31.
13 Vt M. Erelt, H. Metslang, Oma voi v66ras?, lk 658-659.
1a Vt rndiste kohta: H. Metslang, Evolutsioonilised ja revolutsioonilised uuendused
grammatikas.
Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. JyweskylA 10.- Congressus
15. 8. 1995. Pars
IV. Ik 87-92.
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kiiruse ja sirgjoonelisusega. Tavaliselt n6uab teadlike muutuste tegelik kasutuselev6tt uute p6lvkondade tulekut, uuendused v6ivad tildisemalt levima hakata aastakiimneid piirast nende esitamist, nagu 1920-ndatel esitatudnuks- ja
nuuat-vormid, mille kasutus sai hoo sisse alles 1960-ndatel. Nii saavad isegi nn
revolutsioonilised muutused keelelise stabiilsuse ja kestvuse v6ljendajaks,
Alikeelte sristeemi muutuste jergi piiritletavad keeleperioodid vziljendavad rohkem keelesotsioloogilisi hinnanguid kui keele kohta kiiivaid hinnansest see, kuidas allkeeli piiritletakse, s6ltub suuresti rihiskonna
Cuid
periodiseerimisel on oma koht nii v6istruktureerimise viisist
-, kuid sellisel
maluse t6ttu eristada ltihemaid
ajajiirke, millest osa v6ib ka pikemas ajaloolises perspektiivis osutuda ptisivalt uut toovateks, kui ka sotsiaalse atraktiivsuse ja m6istetavuse t6ttu.
Uhiskonna allkeelte mudeliga on seotud rihiskonnas valitsevate keelehoiakute kusimus, seda just keelestandardisse suhtumises. Uldkohustuslike
keelenormide kehtestamine vOib mingis m6ttes kaasa tuua keele ajaloo uue
perioodi, kui normid erinevad oluliselt senisest keelekasutusest ning kui rihtlasi taotletakse ka normide laialdast jiirgimist, mistottu normid levivadki argikeelde. Kuid tavaliselt ei ole kirjakeele normid midagi keele jaoks p6him6tteliselt uut, vaid on ennegi kasutatud keelenditest tehtud valik: normeerimisel piiiitakse frkseerida just koige tildisemalt kasutatavat ja keele nldstruktuuri paremini sobivat keeleainest. Kindla keelestandardi olemasolu
piilsib m6nev6rra ltihiajaliste keelemuutuste esilet6usu. Keele pikaajalist prisivat muutumist ei ole v6imeline, seatud ega peagi standardkeel pdrssima,
seda niiitab vanade kirjakeelte kogemus. Keele struktuurseid pohijooni ei
muuda tihiskonnakorras, rihiskonnas valitsevates keelehoiakutes ega ka kooIibpetuses toimuvad murrangud, ei kirjaviisid ega normimisp6himdtted, vaid
ikkagi pikaajalised keeletripoloogilised teisenemised.

Eesti keele ajaloo periodiseeringud
Kui me tuletame meelde mingi rahva ajaloo p6hiperioode ja vaatame, mis
sel ajal on keelega juhtunud, v6i jagame mingi tihiskonna ajalugu selle keelte
ja allkeelte vahekordade muutumise v6i keelehoiakute muutumise jzirgi v5i kirjutatud tekstide vormilise eripdra jargi v6i keele struktuuri otseste muutuste
kronoloogia alusel, siis need on vdga erinevad tegevused, mille tulemused paratamatult erinevad. K6iki nimetatud kiisitlusviise on eesti keele puhul rakendatud, neist k6ige ebajtirjekindlamalt arvatavasti aga just viimast.
Eesti keele muutuste sristemaatilise periodiseeringu suutis esimesena esitada Andrus Saareste.ls Ta liihtus pohiliselt kirjalikest allikatest, vanimate perioodide mddratlemisel ka sugulaskeeltest, murretest jms vdrdlev-ajaloolises
keeleteaduses traditsiooniliselt kasutatavast andmestikust. Ta kdsitles eraldi
Kristuse srindimise aja,io I-XII sajandi, XIII-XV sajandi eesti kee1t,17 edasi
kas sajandite kaupars voi kahe suurema ajajiirguna: XVI-XWII sajandi ja
XI-)O( sajandi eesti keelt.lg Kuid A. Saareste periodiseeringutes on aeg tiks15VtA.Saareste,DieestnischeSprache.Tartu, 1932; A.Saareste,Eestikeel.EestientsijLklopeediaII.Peatoim.R.Kleis.Tartu, 1933, Ik695-711; A.Saareste,Kaunis emakeel I. Lund, 7952; A. Raun, A. Saareste, Introduction to Estonian Linguistics. Wiesbaden, 1965.
16 A. S a ar e s t e, Eesti keel, lk 696-698.
1? A. Saareste, Eesti keel, lk 698-700; A. Saareste, Kaunis emakeel, lk 71-79;
A. R aun, A. S a ar e s t e, lntroduction to Estonian Linguistics, lk 57-62.
18 A. S a ar e s t e, Eesti keel, lk 700-71I.
le A Saareste, Kaunis emakeel, Ik 79-93; A. Raun, A. Saareste, Introduction
to Estonian Linguistics, lk 62-78.
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nes raamistikuks, millesse paigutada eesti kirjakeelele pdhja loonud haalikuliste, morfoloogiliste ja sdnavaraliste muutuste jada. Tema perioodid ei ole
piiritletud Eesti rihiskonna ajalooliste pddrdepunktide ega ka jdrsemate keeleliste murrangute jiirgi. Sajandite sees jiitab ta endale vdimaluse iga riksi
kut keelemuutust krisitleda tdpsernalt nende andmete abil, mida on ajalool
keele kohta pakkuda. Kzisitletud keelemuutuste hulga ja kaalukuse poolest
t6useb ta iilevaadetes selgelt esile XIII-XV sajand, jiirgnevate sajandite
muutused on eelnevate jiitkuks v6i haaravad kitsamaid keelendhtusi.
Arnold Kask arutleb eesti kirjakeele ajaloo periodiseerimise p6him6tete
tile.20 Ta arvustab varasemaid periodiseeringuid, mis lzihtusid kirjaviisi muutustest, ning katseid siduda kirjakeele ajalugu vahetult rihiskondlike muutustega. A. Kase jaoks jzi6b ometi tzihsaimaks liigitusaluseks kirjakeele roll
uhiskonnas. Ta jagab eesti kirjakeele ajaloo kahte p6hiperioodi. Esimesel p6hiperioodil (1524-1857) kujunes eri murrete alusel eesti rahvakeel ja sellest
lzihtuvad pohja- ja lounaeesti kir:jakeel, teisel p6hiperioodil (alates 1857) on
kasutusel tihine eesti rahvuskeel. A. Kase p6hiliigitus on olemuselt sotsiolingvistiline, keelekujude sotsiaalseid funktsioone, mitte keele struktuurimuutusi arvestav- P6hiperioodide sisemises jaotuses on silmas peetud nii kirjutatud tekstide vormilist eripara kui ka seda, milliseid rihiskondlikke funktsioone need triitsid. Piirid on miidratud konkreetsete teoste v6i stindmustega. Molenad perioodid jagab A. Kask kolmeks: esimesel p6hiperioodil eristab
ta saksapdrase kirikukirjanduse aega (1524-1686), nn parandatud kirikukeele ajajzirku (1686-1813) ja kapitalismi arenguga seotud rahvapd.rasele
eesti keelele rilemineku aega (1813-1857), teine p6hiperiood jaguneb rahvusliku kirjakeele kujunemis- ja tihtlustumisajaks (1857-1900), rahvusliku
kirjakeele normeerimise ajaks (1900-1940) ja eesti kirjakeele tiLldrahvalikuks
muutumise ajaks (alates 1940).
Arnold Kase periodiseeringust 27 aastat hiljem esitatud Tiit Hennoste
eesti keele sotsioperioodid2l sarnanevad mitmeski m6ttes A. Kase perioodidega- T. Hennoste ei piirdu kLill kirjakeelega ja vOtab arvesse kogu keelerihiskonna muutusi,22 kuid temagi perioodid on piiritletud keelesituatsioonide
rnuutuste, mitte keelestruktuuri muutuste jargi. Nii jaguneb eesti keele ajalugu T. Hennoste j2irgi tiheksasse sotsioperioodi: I
kuni 1200, II
1200
kuni 1550/1600, III
1550/1600 kuni 1700, IV
1700 kuni 1860, V
1860
- kuni 1974/20, VII I9I4/20
kuni 1880, VI
1880
kuni 1940/44, -VIII
- IX- alates 1989. T. Hennoste
1940/44 kuni 1989,
I ja II periood jiiiivad eelperioodideks, mida A. Kask ei kiisitle ja millest ongi iiLsna vdhe teada,23
T. Hennoste III periood vastab aga ajaliselt tisna hiisti A. Kase I p6hiperioodi esimesele allperioodile ning tema IV periood A. Kase I p6hiperioodi teisele ja kolmandale allperioodile. T. Hennoste III ja Kase I p6hiperioodi 1. allperioodi algus on m6lemad madratletud esimeste eestikeelsete kirjalike tekstidega; perioodi l6ppu pohjendab A. Kask vana kirjakeele uuele arengutasemele j6udmisega, T. Hennoste Rootsi v6imu asendumisega Vene v6imuga, s.o
poliitilise muutusega. T. Hennoste ei pea jrirgneva perioodi l6petamiseks kiil20 Vt A. K a s k, Eesti kirjakeele ajaloost I. Tartu, 1970,lk 5-22
21 T. Hennoste, Eesti keele sotsioperioodid, lk 45-66.
22 Viimast on eesti i-ihishonna keelelist kujunemist jalgides teinud eri tiiripi diglossiasi-

tuatsioone esile tuues ka L. Keevallik, K. Pajusalu, Linguistic Diversity and Standardization in Estonian: The History of the Active Past Participle.
et Geo- Dialectologia
lingrristica 1995, lk 73-47, ja nii kontakt- kui allkeelte teisenemisi
n2iidates T. H e n noste, L. Keevallik, K. Pajusalu, Introduction.
Sociolinguistics. In- Estonian
ternational Journal of the Sociology of Language 139, 1999,
tk 1-16.
23 Vt A Kunnap, Ikka veel Tiit Hennoste eesti keele vanimatest (sotsio)perioodidest.
Vastuseks lJrmas Sutropile, ja selles viidatud kirjutisi.
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lalt oluliseks neid kultuurilisi muutusi, mis ajendavad A. Kaske panema oma
periodiseeringus jiirgmise piiri 1813. aastasse, sest T. Hennoste arvates XIX
sajandi algul sotsioloogilises keelesituatsioonis p6him6ttelist muutust ei toimunud.2a Siiski mainib ka tema, et sajandivahetuse paiku on teravam murdekoht. Jdrgnev piir asetub aga nii A. Kasel kui ka T. Hennostel samasse kohta: rahvusliku iirkamise algusaega. Kui A. Kasel rahvuskeele kujunemisperiood kestab sajandi l6puni, siis T. Hennoste arvates toi 1880-ndatel alanud
venestamisperiood kaasa nii jiirsu murrangu, et tuleb rzizikida pd,ris uuest perioodist, ja rahvusliku lrkamise aegne sotsioperiood jaab ainult kahektimne
aasta pikkuseks. Jdrgmisse perioodi mahuvad T. Hennostel aga nii venestamine kui ka uuel sajandil alanud hoopgre keele moderniseerimine ja standardimine. Sellele vdiks vastu vaielda, arvestades tihelt poolt seda, et XIX sajandi lOpukiimnendid ei muutnud siiski iirkamisajal alanud suundumusi, teiselt poolt asjaolu, et uue sajandi algul leidsid koos uuel viisil m6istetud kultuurkeele loomise katsetega aset palju jarsemad muutused kogu keelesituatsioonis.2s Nii et eelmise sajandi ISpu ja selle sajandi alguse osas tundub
A. Kase periodiseering sotsiolingvistiliselt motiveeritum. See, et A. Kask ei
nde eesti kirjakeele arenguloo seisukohaltki tiliolulisi 1920. aastaga tipnevaid
muutusi uue perioodi algusena, v6ib olla seletatav 1970, aasta poliitiliste reaaliatega; 1940-ndate alguse muutus on aga m6lemas periodiseeringus piiri
loov. V6ib-olla oleks olnud ka 1980-ndate l6pp, kui A. Kask oleks oma perioodid hiljem kirja pannud. Kiire poliitiliste sristeemide, valitsejate ja ka valitseva keele vahetumine t6i kaasa nii eesti kirjakeele asendi kui ka rildise
keelesituatsiooni teisenemisi, aga kui palju see on muutnud eesti keelt, pole
ehk tiinaseni l6plikult selge ning selle niigemiseks, mis ptisima jdnb ja uusi
muutusi vallandab, on vaja hoopis pikemat vahemaad.
Huno Rd.tsep tostatab oma eesti keele tekkeloo tilevaates26 otseselt ktsinuse, kuidas ja millal on leidnud aset murrangud, mis vormisid tdnapieva
eesti keele, Alates aastatuhandete tagusest h6imumurrete perioodist, j6uab
Riitsep valja XIII-XVII sajandil (keskmega XIV kuni XVI sajandil) toimunud ulatuslike muutusteni, mis haarasid enamikku eesti murdeid ja kujundasid eesti keele tdnase ndo. H. REitsep r6hutab krill seda rolli, mis oli eesti
keele muutumises rihiskondlikel muutustel ja tollasel v6imukandjate keelel
ehk keskalamsaksa keelel, samuti eesti murrete integreerumis- ja diferentseerumisprotsesse, mis olid olulised eesti rihiskonna keelelisel kujunemisel,
kuid tema viiited p6hinevad ikkagi tegelikel keelemuutustel.2T Hilisemaid
muutusi kui need, mis olid toimumas juba XVII sajandil, H. Rritsep ei maini. Kiillap seetottu, et pdrast pole enam sellise kaaluga muutusi aset leidnud.
Pritides miidrata eesti keele pdhilisi kujunemisjdrke, ei ole niihtavasti
v6imalik riidkida rohkem kui kahest-kolmest pohiperioodist. Arvestades t6siasju, et XIII sajandi esimeste nappide rilestihenduste keel erineb suuresti sellest eesti keelest, mida saame aimata XVI-XVII sajandi tekstide p6hjal,
ning XVIII sajandi alguse p6hjaeesti keel, nagu see ilmneb 1715. aasta
"IJues Testamendis" jm tolleaegsetes tekstides, sarnaneb valdavalt tdnapdeva eesti kirjakeele hAiilikulise ja morfoloogilise p6histruktuuriga ja erineb
rohkem XVI sajandi esimestest siiilinud eestikeelsetest tekstidest,2s siis v- 'ksime ka eesti keele ajaloo jagada kolme pohijarku:
24

T. FIenno st e, Eesti keele sotsioperioodid, lk 55.

Vt A. Kask, Eesti kirjakeele ajaloost II, lk 288 ji; A. S a ar e s t e, Eesti keel, Ik 705ij.
26 H. R a t s e p, Eesti keele tekkimise lugu.
Akadeemia 1989, nr 7,lk 1503-1524.
2? H. R ii t s e p, Eesti keele tekkimise lugu, lk 1518-1519.
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Vt ka: A. Saareste. Kaunis emakeel I. lk 79-85.

vanaeesti keel (kuni 7200),
suurte muutuste perioodi eesti keel (1200-1700),
uuseesti keel (alates 1700).
selle jaotuse timmargused aastaarvud osutavad vaid umbkaudseid p6ordepunkte. Nii rildiseltki jaab eeltoodud jaotus puudulike kirjalike t6endite t6ttu palju tinglikumaks kui inglise v6i saksa keele ajaloo pdhiperioodid. Saame riksnes tddeda, et vanaeesti perioodil ei olnud toimunud veel neid krimneid omavahel seotud haziliku- ja vormimuutusi, mis leidsid seotult aset
suurte muutuste perioodil (1200-1700) ja lbpuks said aluseks tdnapdeva
eesti keele struktuurile.2e Parast aastat 1700 eesti keeles toimunud muutused haaravad reeglina teatavaid riksikuid keeleniihtusi, mitte aga eesti keele grammatilist pohistruktuuri.
Keeleliste p6hiperioodide sees neiib vriiksemate ajajzirkude eristamine samadelt alustelt peaaegu v6imatu. Koige rohkem eeldusi peaks tdpsustavateks
jaotusteks olema vanaeesti perioodil, aga meil ei ole nii kaugest ajast andmeid, mis v6imaldaksid r:itikida otseselt eesti keele ajaloost. Teiste laenemeresoome keelte ja murrete andmeid vorreldes saame teha oletusi pigem
muistsete hOimumurrete kujunemisj:irkude kohta. Suurte muutuste perioodil toimunu v6iks jagada kaheks, arvestades seda, et XIII sajandi keeleteadete ja XVI sajandi esimeste tekstide keele vahel on m6neti suurem erinevus
kui XVI ja XVII sajandi keele vahel. voiks siis rzi:ikida xIII-xv sajandi keelest ja XVI-XVII sajandi keelest. Aga selle vditmiseks, et piir oli just XV ja
XVI sajandi vahel, pole ka keelelist t6endusmaterjali.
Kdige raskem ja suuremate libastumisohtudega on viimase p6hiperioodi
liigendamine. Jzirsult lisandunud andmed, mis teevad vOimalikuks paljude
riksikute keelemuutuste j:ilgimise, v6ivad anda pOhjust mitmesuguste pisiperioodide eristamiseks sdltuvalt sellest, mis nd.htusi on vaatluse alla v6etud.
Siiski ei ole alates XVIII sajandist toimunud eesti keeles palju sellist, mis
oleks vdrreldav eelmise perioodi keelettiripi rimberkujundavate muutustega.
xvIII sajandi alguse p6hjaeesti keel ja td,napdeva eesti keel on pOhistruktuurilt ikka seesama eesti keel. Nii oiekski k6ige jrirjekindlam loobuda selle
perioodi vd,iksematesse jd.rkudesse jagamisest. Sest tehtavad eristused saavad p6hineda ainult uuel alusel; kas mingi hulga suhteliselt isoleeritud keelemuutuste jelgimisel v6i siis sotsiolingvistilistel otsustustel.
Eesti keelt kdige stigavamalt haarav muutus on kihiajaloos t6endoliselt
kompleksne prosoodiattiribi nihe, kus r6husristeemi teisenemine ja silbikvantiteetide timberhindamine on morfoloogias kaasa toonud aglutinatiivsete
moodustusmallide leviku ja avaldab nii m6ju keele rildstruktuurile.3o SUntaktilisel tasandil kajastavad rildisemaid muutusi tagasdnade eessdnadeks
nihkuminesl ja veel abstraktsemalt keele aja- ja aspektisiisteemi teisenemised.32 Prosoodianihke juured ulatuvad tisna kaugele ajalukku ja mitmeti on
siin tegemist teise aastatuhande keskpaiku suurte rnuutuste perioodil asetleidnud protsesside tasakaalustamisega. Postpositsioonide prepositsioonideks
prirgimine on saanud samuti alguse tisna kauges ajaloos, viimastel ktimnenditel on tzihelepandav hoopis muutuse stagneerumine ja taandkaik.33 Ka ees2e Vrd H. R d t s e p, Eesti keele tekkimise lugu, lk
1503-1524.
30 Vt M. Hint. Eesti keele astmevaheldusela prosoodiasiisteemi ttipoloogilised probleemid. Tallinn-Helsinki. 1997. Ik 53,27a jm.
31 M. E h a I a, Russian Influence and the Change in Progress in the Estonian
Adpositional System
Linguistica Uralica 1994, )C(X, lk 177-193.
32 H. M e t s I-a n g, Temporal Relations in the Predicate
and the Grammatical System of
Estonian and Finnish. Oulu, 1994, lk 29 jj.
33 M. E h a I a, Russian Influence and the Change in Progress in the Estonian Adpositional Svstem. lk 191.
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ti keele aegade ja

k6neviiside teisenemisel on liihteid keeleajaloo iidsetes

keerdktiikudes.3a XX sajandi algupoolel keeleuuendajate vziljapakutud vormid

ei ole vallandanud eelnimetatutega vdrreldavaid keelemuutusi, vaid hulganisti erandeid, mille puhul ndhakse tiinapdevani vaeva, et neid eesti keele tildiste reeglitega vastavusse viia.35
Kui arvestada seda, kuidas tiksikud eraldiseisvad keelemuutused lokaliseeruvad ajas, t6usevad eesti keele viimase p6hiperioodi sees esile kaks keelelist murrangukohta: 1870-1880 ja 1925-1935. Aastatel 1870-1880 teisenes endine kitsamale murdep6hjale tuginev p6hjaeesti keel laiemap6hjaliseks keskeestiliste joontega eesti tihiskeeleks.s6 Aastatel 1925-1935 kinnistusid peaaegu koik tdnased eesti kirjakeele p6hijooned
ka kdneldava riLhiskeele tarvis.3z Samasugust keelelist kririnukohta pole aga alust oletada aastatel 1940-1945 ega ka jhrgneval krimnendil. NOukogude okupatsiooni ajal
tingis keelekorrektorite valvas venepdrasuste v6ltimine hoopis omamoodi
grammatilise purismi.ss Uued mdjutused on kuhjunud aastaki.jLmnete jooksul
ja vOivad veel kunagi tulevikus vallandada stigavama muutuste ahela. Keelelises mdttes on viimase poole sajandi jooksul olnud k6ige muutusaltimad
ehk 1960.-1970-ndad aastad, kui tekkis omamoodi sajandialguse keeletr.uenduse jtirellainetus, mis toi kiiibele nt ma-infrnitiivi saava kziiinde, tingiva ja kaudse k6neviisi srinteetilised minevikuvormid,3e ja kui sai alguse uus
soome mdjude tuleku laine. Ka viimaste srivam6jud v6ivad eesti grammatikas tajutavaks saada alles jzirgnevatel aastatel.
Vaevalt on viimase krimne-viieteistkdmne aasta jooksul eesti keele struktuuris tekkinud oluliselt uusi arenguid, vAhemalt ei saa selle kinnituseks olla lOdvenenud ehk mitmekesistunud keelekasutus v6i eesti keelega suurema
vaevata kohanevad inglise laens6nad. Viimaste kiimnendite olulisemad muutused on olnud eesti tihiskonna keelekasutuses, mitte eesti keeles. Veel piirast sodagi ptisinud murded on oma enamikus jiiiidavalt hiiiibunud ja kogu
eesti rahvas on oppinud riizikima seda keelt, mida A. Saareste nimetas veel
haritlaste rihiskeeleks ja vastandas laiade rahvahulkade talurahvakeelele.a0
Viimast ei oska puiriselt enam keegi. Uued allkeeled tekivad nririd just allkeeltena, s.o vastandudes kesksele kirjakeelele ja tdnu sellele. Piisivamad
keelemuutused jiiiivad aga ikka poliitilistest ja sotsiaalsetest muutustest vdhemalt p6lvkonna vOrra maha. V6i on tegelikult ees, sest keel ei jiirgi oma
k6neleiate harali hoidvaid elukdiinakuid, vaid niiitab ise pikemat teed.

3aVtnt: L.X{uii,r'iece,H.Nletslang,K.Pajusalu,Eestijaliitikeelemineviku
ja
partitsiibi finiidistumine.
1999, nr 8,lk 522-534.
- Keel ollaKirjandus
ss Vrd V. R a a g, Kas julgesime
Keel ja Ki{ardus 1999, nr 9,
maailmas esimesed?
lk 621.

36 Vt selliste keelejoonte kohta: K. P a j u s a 1u, Keskse perifeeria m6just eesti keele kujunemisloos.
Piihendusteos Huno Riitsepale. Tartu iilikooli eesti keele dppetooli toime- 1997.
lk 167-183.
tised 7 Tartu.
3? Valter Tauli peab just aastat 1925 otsustavaks eesti kirjakeele vAljakujunemise seisukohast, vt V. Tauli, Johannes Aaviku keeleuuendus. Kriitiline iilevaade. Stockholm,
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- Estonian: Typological Studies II. Tartu iilikooli eesti keele oppetooli toimetised 8, Tartu, 1997, Ik 98-145.
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