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Ettekanne 11.VI Rubene kirikus 

Kuus tähist eesti kirjakeele arengu teel 

Külli Habicht (Tartu Ülikool, kulli.habicht@ut.ee) 

Ettekanne annab ülevaate eesti kirjakeele arengu sõlmpunktidest, alustades ajast, mil eesti keelt 

pandi kirja juhumärkmetena muukeelsetes allikates (Henriku Liivimaa kroonika), ja jõudes 

rahvusliku ärkamise eelse ajani, mil kirjakeele arendamisega hakkasid tegelema eestlased 

(Friedrich Reinhold Kreutzwald). Vahepealne pikk periood 16. sajandist kuni 19. sajandi 

alguseni on peamiselt saksa kirikutegelaste kujundatud võõrmõjulise kirjakeele aeg. Ka seda 

perioodi iseloomustab pidev püüdlus rahvakeelele lähedasema ja kohalikele arusaadavama 

keelekasutuse poole.  

Keskendutakse eri perioodide oluliste autorite keelekasutusele ja jälgitakse, kuidas see peegeldab 

oma aega ja olusid ning kuidas on kirjutatud keel muutunud. Ühtlasi püütakse vastata 

küsimusele, miks on vaja ka praegu vana kirjakeelt uurida ja mida need teadmised annavad 

ühiskonna, keele ja kultuuri mõistmisel. 

Ülevaate aluseks on valitud kuus ilmekat teksti nii eesti kirjakeele eelajast kui ka selle peaaegu 

500-aastaselt arenguteelt. Tekstid on võetud Tartu Ülikooli vana kirjakeele korpusest 

(vakk.ut.ee). 

1. Kirjakeele eelaeg: Läti Henriku kroonika 1224–1227.  

 Laula! Laula! Pappi. 

2. Trükitud kirjasõna algus: Wanradti-Koelli katekismus 1535. 

 Pane syen heesty techtel / piddap se üx ello olema ninck egkewe / syes eb pidda 

kyndlest surm / köhenret / ninck porkwhawd enemb yelles / eranesz / keick möeda 

/ olema / 

3. Esimene keeleõpetus ja trükitud kirikukäsiraamatud: Heinrich Stahli grammatika 1637  

ja kiriklikud teosed 1632–1638; 1641–1649. 



 Öhel igkal annat sinna kahs rihdet Kudt se öhe Jssa kombe on / Temma auwo 

ninck seisusse perrast: üchtekit lambas / üchtekit rebbane / üchtekit hunt / 

üchtekit ilwis On waja sihn Esthimah siddes. (Stahl 1637) 

4. Piibli väljaandmine, vana kirjaviisi kinnistumine: Anton Thor Helle grammatika 1732 ja 

täispiibel 1739. 

 P. Agga mis teie arwate, eks se polle hea, et nüüd keik lapsed kolitakse? – B. Kül 

se hea, ei ükski sedda ei laida, kel öige meel on. – P. Eks teie nääks praego hea 

melega, et olleksite ka norelt ramatut öppind? – Kül nääksime, agga ei woi 

parrata; meil on kül hallemeel nähha kirrikus, et norel rahwal igga ühhel ramat 

käes, ja meie seisame kui wannad pu-kandid. (Thor Helle 1732) 

 Sö, mo poeg, met, sest se on hea, ja kerjemessi on maggus so su-laele. Tunne, et 

tarkus nenda so hingele on; kui sa sedda leiad, siis on ots hea, ja sinno otus ei 

kau mitte ärra. Ärra warritse kui öäl innime selle ello-asseme peäle, kes öige, ja 

ärra raiska temma hingamisse-asset mitte ärra. (Piibel 1739, Õp. 24:13−14) 

5. Eesti keele väärtustamine ja rahva harimine 19. sajandi algul: Otto Wilhelm Masingu 

„Pühhapäwa Wahhe-luggemissed“ 1818, „Marahwa Näddala-Leht“ (1821–23; 1825) jm 

valgustuslikud teosed. 

 On mitto kõrd nähtud, et innimessed kauagi kiddusid, ilma et tohtrid olleksid 

õskand arwata, mis wigga neil piddi ollema: jätsid wimaks kohwi-prukimist 

mahha, ja said ilma arstimata ja tohterdamata terweks. Olleks siis kül wägga 

sowida, et se rahha ja terwist kautaja maius saaks wähhenema; ning et se  kes 

tedda weel ep olle hakkand prukima, tedda jättaks kus ta on. Naeste rahwas 

tahtwad wägga himmulissed temma peäle olla, issiärranis nisuggused, kes linna 

paigus ellanud, ehk sakste jures teninud; ja on temma jo mitmes paigus meie ma 

rahwa melest wägga armsaks sanud. (Masing 1818) 

 

6. Esimesed eestlastest autorid ja uue kirjaviisi juurdumine 19. sajandi keskel: Friedrich 

Reinhold Kreutzwaldi ilukirjanduslikud ja harivad teosed, nt „Sippelgas“ I−II (1843, 

1861), „Ma- ja Merre-piltid“ I–III (1851–62) ning rahvuseepos „Kalevipoeg“ (1857–61). 

 Poolest miljonist Eestlastest on ehk waewalt kümme iga aasta seeks kutsutud, et 

teiste seisuse piire üle astuwad. Kas sellepärast pool miljoni inimesi, wähem 



kümme, ses uskus peab elama, et nemad alwemad on kui need kümme? - Ei mitte, 

wennad, seda ei pea nemad mitte; aga nemad peawad tundma saama, et neil üks 

kallis warandus on, mis nende talu-poea põlwe otse kui kullaga ületõmbab. 

Sesinane warandus on teie päritud rahwa-laulud ja juttud, mis teile awalikult 

õpetawad, et teil niisama palju loodud waimu wara oli antud, kui teiste rahwa 

sugudele. /../ Saab kooli õppetus kaugemale ulatama, kül siis ärkab meie sugust 

ka mehi, kes lauludele ilusamaid wiisisi oskawad sobitada, et neid mitte enam 

kõiki ühe nootide järel ei laulda. (Kreutzwald 1861) 

 

Keelekasutuse muutumine peegeldab ühiskonna arengut ja hoiakuid, esilduvaid tekstiliike ja 

eeskujukeelte mõju ning näitab üksikautorite panust kirjakeele arendamisse. Tekstide põhjal 

näeme kirjaviisi ühtlustumist ja lihtsustumist aja jooksul: 17. sajandi lõpul kasutusele tulnud 

esimene ühtlustatud kirjaviis, vana kirjaviis, asendub 19. sajandi keskel uue, tänapäevasele 

lähedase kirjaviisiga. Uurimise seisukohalt pakub huvi vanade tekstide sõnavara ja sõnade 

tähenduse muutumine ajas, samuti vormide ja lauseehituse varieerumine. Võõrmõjulise 

keelekasutuse uurimine avab keele kontaktialtimad valdkonnad, mille teadmisest on kasu ka 

tulevikus toimuvate keelemuutuste prognoosimisel. Niisiis on vana kirjakeele periood oluline 

ühenduslüli mineviku ja tänapäeva vahel ning vanad tekstid tänuväärne uurimisaines, mis aitab 

mõista kirjakeele arengu seaduspärasusi ja arendamise võimalusi. 
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