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as me riidgime sina v6i teie?"
kiisib V6ru Instituudi direktor
Rainer Kuuba lutuaiamise
alustuseks.

,,Hea meelega v6ime sina 6elda."

,,Mulle meeldib see rohkem," n6us-
tub Kuuba. ,,V6ru keeles neitab teieta-
mine pigem lugupidamatut suhtumist.
Teietamine tdhendab demonstratiivset
distantsi hoidmist, et ,,ma parema
meelega teiega tegemist ei teeks". Lugu-
pidamist nditab ,,sina" - sa oled oma-
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Iinimene! Aga eesti
keeles on vastu-
pidi, hoopis ,,teie"
on lugupidav ja

,,sina" v6ib olla
isegi vulgaarne."

Keel m6jutab
tugevasti inimese

siis v66ra inimesega
rddgitakse eesti kee-
les. Kui inimene on
juba omaks saanud,
siis hakatakse v6ru
keeles rdikima,"
muigab Kuuba.
,,Paljud siia kanti
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(n: ,,Ki.ila vahel kehtib selline reegel, et

,j"iiLkui kaugemalt on inimene ki.illa tulnud,

m6tlemist, keel on m6tlemise operat-
sioonisiisteem. Nii nagu arvutimaa-
ilmas on eri operatisoonisiisteemidel
oma eriplirad, nii m6jutab ka keel 16pp-

kokkuv6ttes inimeste vaimu ja selle
kaudu iihiskonna olemust. V6ru keelega
seondub soojus, ldhedus, viiga piltlik
vliljendusviis ja eriline iseteadlik vaade
maailmale.

Vdrukeelne Uma Leht
toob uudiseid

vorulaste eluolust.
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kolinud inimesed on 6elnud, et nad said
kohe aru, millal kogukond nad omaks
v6ttis. See juhtus siis, kui nendega
hakati v6ru keeles rdf,kima."

V6ru keel on tlinini tiiiesti elus keel,
seda kuuleb Vana-V6romaal ehk prae-
gustes V6ru, P61va ja Valga maakonnas
poes, turul, autoteeninduses ja mujalgi,
kui kuulata kohalikke inimesi omavahel
vestlemas. Tlinapiieva v6rokestel (v6ru
keele riiiikijatel) on seega kaks operat-
sioonisiisteemi: eesti keel ja vSru keel.
Nad vahetavad seda vajadust m66da
ning on selle vorra rikkamad kui iiks-
keelsed kodanikud.

Keelte keetmine
Uurali keelkonda kuuluv liidnemere-
soome algkeel tekkis siis, kui Oka j6gi-

konnast tulnud uurali h6im levis Liiline-
mereni ja siin varem elanud inimesed
liiksid i.i1e uustulnukate keelele. Liiline-
meresoome keele kujunemise arvatav
aeg oli pronksiaeg (1800-600 eKr).
Pronksi tij<itlemist ja pronksiga kauple-
mist peetakse iiheks selle keele levimist
soodustanud teguriks.

Umbes 2000 aastat tagasi eksisteeris
niisiis veel tihine thlinemeresoome alg-

keel. Just siis hakkas sellest keelest eral-
duma aga iiks uus keel: l6unaeesti keel,
mis praegu on jagunenud V6ru, Seto,
Tartu ja Mulgi murdeks. L6unaeesti
keel eristub oma varase lahknemise
tottu koigist teistest lddnemeresoome

Uksrnees eitohtnud
tiinu tbiid tehu, istus toos

egatalnudrustss,
taha p$llule"



KEEL I
keeltest. Seejiirel, umbes 500 aastat hil-
jem, ,,pungus" keelepuust liivi keel, mis
on l6unaeesti keelega iisna sarnane.
Tuhatkond aastat tagasi sirutusid keele-
puu tiivest 16puks viilja p6hjaeesti,
soome, karjala, vadja, vepsa ja iilejiiiinud
tdnased lddnemeresoome keeled.

Seega on l6unaeesti ja p6hjaeesti keel
tekkinud eri aegadel ning tegu on tOe-
poolest eri keeltega, mitte iihe ja sama
keele variatsioonidega. L6unaeesti keel
on k6ige vanem.

,,L6unaeestlased tulid Eesti alale
Kagu-Eesti kaudu ning jdid V6rtsjdrve ja

Peipsi vahel Emaj6e ja suurte soode
taha justkui 16ksu, enam p6hja poole
nad ei liiinud. Teised h6imud liikusid
ida poolt Peipsit ja p66rasid sealt nii
Soome, Karjalasse kui ka P6hja-
Eestisse. Tuhatkond aastat tagasi
k6neldi l6unaeesti keeles ka praeguse
Liiti ida- ja isegi praeguse Valgevene
p6hjaosas. Vdrsked geeniuuringud ndi-
tavad, et l6unaeestlased sarnanevad
geneetiliselt rohkem llitlaste kui p6hja-

eestlastega," selgitab Kuuba.
Paratamatult on l6unaeestlaste ja

p6hjaeestlaste vahelised kontaktid keeli
aja jooksul m6nev6rra iihtlustanud.
Seniajani on aga sliilinud palju olulisi
erinevusi p6hjaeesti keelest kujunenud
eesti standardkeele ja L6una-Eestis
kasutatavate keelte vahel.

L6una-Eesti riigikeel
,,Mi parhilkn1 aig om kah tilearvo pall'o
poliitikat tiitis, " itel vabariigi pres ident.

,,Tan ei old mtdiigi imehtd, valimis1
omma tul6man. A nii kOwa iitst66sd
uasta ol1mist ma varatsdmbast aost ei
miiletd.'
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Eelmine 16ik on v6etud tegelikult
v6rukeelse ajalehe Uma Leht juht-
kirjast, mis kutsub inimesi iiles
poliitilise kemplemise ja vastan-
dumisega piiri pidama. Vabalt
v6inuks just sellised l6unaeesti-
keelsed laused k6lada ka presi-
dendi uusaastatervituses, kui
ajalugu ldinuks 6ige natukene
teistmoodi.

toorrre KEEL

iriismies eihalunnut
t iin ii iin t eh d.ii tyiit ii,
tuikotona eikd.tullul
rctsiin taakse pellolle.
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Saksamaal iilikoolihariduse saanud
Urvaste pastor Johann Gutslaff asus
17. sajandi keskpaigas piiblit tartu
keelde t6lkima (kuni V6ru linna ning
V6ru kreisi ehk maakonna asutamiseni
18. sajandi l6pus kutsuti l6unaeesti
keelt just tartu keeleks). Ta j6udis vanast
testamendist t6lkida ldunaeesti keelde
umbkaudu kolmandiku, kuid p6genes
1656. aastal Vene-Rootsi s6ja eest
Tallinnasse ja suri seal jdrgmise aasta

kevadel katku.
Tartukeelne uus ehk wastne testa-

ment ilmus 1686. aastal, selle peamine
t6lkija oli Kambja pastor Andreas Virgi-

LiixpmeRErooME
ALGKEET

(iirr gooo A rAGAir)

Uktsinwes esita,hdok

nius, teksti iihtlustas ning korrektuuri
luges tema poeg Adrian Virginius.
Virginiuste t61ge pani aluse ldunaeesti
kirikukeelele jiirgmisteks sajanditeks.
Tallinnakeelse uue testamendi ilmumi-
seni jlii veel 30 aastat.

Tervikuna ilmus piibel eesti keeles
alles 1739. aastal ning see sai teoks
p6hjaeesti keeles. Kui aga Gutslaff saa-

nuks v6imaluse oma tti6 l6petada ning
piibel oleks peaaegu sada aastat varem
ilmunud l6unaeesti keeles?

,V6ib-ol1a oleks Eesti praegune amet-
lik kirja- ja riigikeel siis hoopis l6una-
eesti keel ning Harjumaal ilmuks vliike
tallinnakeelne Oma Leht, samuti oleks
rahvusringhiililingus nlidalas viis minu-
tit tallinnakeelseid saateid," muigab
Kuuba.

Teine kriitiline moment saabus aastal
1806, kui P61va, Kanepi ja V6ru lirksad

mehed hakkasid vlilja andma ajalehte
nimega Tarto maa rahwa Ndddali-Leht.
Leht oli m6istagi l6unaeestikeelne.
Jannseni Perno Postimeheni, mille
ilmumahakkamine oli oluline eeldus
eestlaste rahvuslikule (ja p6hjaeesti-
keelsele) iirkamisele, jiii veel pool sajan-
dit. Milliseks v6inuks kujuneda Eesti,
kui 2iratus tulnuks hoopis tartukeelsest
Niiddalilehest? Paraku keelas Prant-
suse revolutsioonist ja Napoleoni s6da-

dest hirmutatud Vene v6im selle lehe
ilmumise kiiresti iira.

,,Leht oli liiga populaarne. Oleks see

olnud natukene halvem ja igavam, v6i-
nuks see ehk edasi ilmuda ja ajalugu llii-
nuks teisiti," iltleb Kuuba.

P6hjaeestikeelse piibli ja muu triiki
s6na toel sai aga edumaa p6hjaeesti
keel, seda hakati rlilikima isegi Tartu
linnas. See otsustaski keelekiisimuse.

P6lu altvilja
,,Rahvusliku lirkamise ajal r6hutati, et
me oleme iiks rahvas, jdrelikult peab
meil olema iiks kee1. Trehvas niimoodi,
et selleks i.iheks keeleks hakati pidama
p6hjaeesti keelt," t6deb Kuuba. Sama-

sugune suhtumine domineeris ka siis,
kui loodi Eesti Vabariik - niiiid oli peale

iihe rahva argumendi kaalukausil ka
tihtse riikluse argument.

,,Hakati tdiesti teadlikult halvustama
kdiki keeli, mis ei olnud eesti standard-
keeled. Neid nimetati poolikuteks, mur-
dunud keelteks ehk murreteks, nende
rlidkimist tolgendati harimatuse tunnu-
sena," rddgib Kuuba.

N6ukogude ajal kartsid eestlased
venestamist. Murretele vaadati ikka
veel halva pilguga: eesti keelt ei tohi sol-

kida, keel peab piisima iihesugusena,
muidu saab vene keel meist v6itu.

,,Filmides, raamatutes 1'a teatrieten-
dustes rdlikisid positiivsed tegelased
puhast standardiseeritud p6hjeesti
keelt, samas aga lollikesed ja joodikud
k6nelesid mingit katkist keelt ehk
murret," meenutab Kuuba.,,Niimoodi
kujundati hoiakuld."

Ometigi rlilikisid v6rulased oma kee-

les ikka edasi, ehkki v6rukeelse kirjatiid
ja tekstide lugemise harjumus hakkas
kaduma.

1980. aastate l6pus algas uue rahvus-
liku drkamise laineharjal aktiivne v6ru
ja seto liikumine, mille iiks tulemusi on
1995. aastal asutatud V6ru Instituut.
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Umbes niimoodi vdisid vdlja
n eh a muin asaegse d vdru I ased.
Fotol suundub Kristin Otti
R6uge muinasmajja, milles
arheolooSid 2072. aastal
muistset majapidamist
katsetasid.
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See asutus annab vlilja v6rukeelset kir-
jandust, korraldab selle keele uurimist
ja lastele 6petamist. Praegugi leidub
V6rumaal peresid, kust lapsed saavad
kodust kaasa ehtsa v6ru keele nagu
muistegi. Riigikeelsetes kodudes kasva-

nud tutvuvad v6ru keelega lasteaias ja

koolis - mitmes 6ppeasutuses on v6ru-
keelsed tunnid.

,,M6ni lapsevanem on avaldanud
kartust, et kui lapsele 6petatakse v6ru
keelt, siis iikki ei saa ta eesti keelt sel-

geks. Meie kogemus seda ei kinnita.
Multifilmid, suhtlusringkond on niikui-
nii eestikeelne, kuid mida varem harju-
tada last t6sisasjaga, et maailmas on eri
keeli, seda lihtsam on lapsel keeli
dppida ja n-6 koodi vahetada," kinnitab
Kuuba. ,,Ka eesti keele reeglid jdiivad
paremini meelde, kui laps teab, et vOru
keeles beldakse sama asja teistmoodi."

Peamine p6hjus, miks noored V6ru
lapsevanemad vahel hoiduvad oma
lastega v6ru keeles riilikimisest, on
hirm k6neleda v6ru keelt valesti. Sellest
hirmust tuleb aga iile saada. Kuuba
r6hutab, etv6ru keel on niiv6rd rikas ja

seda saab mitmel moel 6igesti rliiikida
ning vigu ei tasu karta. Peaasi, et keelt
kasutatakse.

Hea nipp keele harjuta-
miseks on nditeks v6tta ette
m6ni v6rukeelne tekst ja seda

endale k6va hiililega ette
lugeda. Sel moel saab peagi
inimesest, kes seni ainult rii[-
kis, inimene, kid mOtst ka
kOnolda.

Artikkel 0f !almiN!d koostijiis Vdru lnstituudlga.

Ansambel Neiokos' esindas 2OO4. aastal Eestit Eurovisioonil
vdrukeelse laulu(a ,,Tii" ja pdlvis 72. koha.
SCANP]X

V6nu KEELE ERrJooNr
* V6ru keeles leidub h5dlikuid, mida eesti keeles ei ole. Nt k6risulg-
harjlikut, mis v6ru keeles on mitmuse tunnus, tehistab k6sku jm, kuuleb
eesti keeles ainult l0hieituses,,mkm". Kdrisulghiiiiliku tdhistamiseks
kirjas voidakse kasutada q-tiihte v6i ulakoma, kuid sageli on see hd6lik
kirjapildis tiiiesti miirkimata. VOru keele oskajad saavad enamasti teksti
pdhjal aru kLlll, millal seda h66ldada.

* Kui eesti keeles vdljendatakse mineviku eitust nii, et ,,ei" jiidb samaks
ja muutub verb (nt ei teadnud, ei osanud), siis vdru keeles jiiSb verb
samaks ja muutub hoopis eitus (es tiii, es m6ista).

* Voru keeles on sageli nii, et koos valte muutusega muutuvad ka s6nas
olevad vokaalid (nt kiil-keele-kiilt, tuul-tooli-tuuli, siiiik-siiiiBi-siiiiki,
miis-mehe-miist jne).

* Voru keeles on sarnaselt soome keelega sdilinud vokaalharmoonia
(nt rebine vdi h6b6h6n6), mida eesti keeles ei ole (rebane, hdbedane),
mist6ttu v6ru ja soome keel on sarnase kOlaga.

* Kui p6h.laeestlane 0tleb koht, k6hu, siis l6unaeestlane k6t{, k6tu.
KOik teised laanemeresoomlased kadnavad nr 1 tlks, 0he, kuid lOuna-

eestlased iits, iite. L6unaeestlased ja liivlased 0tlevad hainan saisma,
teised l65nemeresoomlased seisavad heinas.

* Peale voru keeles olevate sonade, mida eesti keeles tlldse ei ole,
leidub ka selliseid sdnu, mis eesti keeles tiihendavad Liht ja v6ru keeles
teist. Nditeks vdrukeelne sirk t6hendab eesti keeles hoopis kuube,

vdrukeelne karistama t6hendab hoiatamist, vOrukeelne nilb6 tdhendab
eesti keeles libedat jne. V6ru-eesti-v6ru sdnaraamat on olemas ka

elektrooniliselt: synaq.org.

Allikas: V6ru lnstituul

V6ru Instituudi
direktor Rainer
Kuuba soovitab
kditil dppida oma
esivanemate keelt
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