Keel kui eesti (kirjandus)kultuuri grammatika.
Ettekanne IX Eduard Ahrensi konverentsil 10. augustil 2022.

Rein Veidemann
Olles ettekande teema sõnastanud ja esinemiseks üles andnud, mõistsin sealsamas, et see on
liiga suur tükk üheks pooletunniseks kõneteoks: ajab suu lõhki või jääb kurku kinni, nagu
ütleb rahvasuu. Ainuüksi „keele“ mõistest on kirjutatud terveid raamatukogusid, kirjandusest
ja kultuurist ning kirjanduskultuurist seda enam. Ettekande kokku kirjutamisekski arvuti
kõrvale lauale tõstetud kümnekonnast eestikeelsest raamatust sai paras kuhi, peamiselt Avatud
Eesti Raamatu sarjas tõlgitud filosoofilis-teoreetilistest käsitlustest. Toon siinkohal mõned
väitenopped ja vihjed näitlikustamiseks.
Alustada võiks omamaistest mõtlejatest. Esimene neist on baltisakslane, Pärnu kohtusekretäri
poeg Carl Gustav Jochmann (1789 – 1830), kelle testamendi kohaselt tegutses Pärnus 1873 –
1917 Pühavaimu tänavas Jochmanni poeglaste eraalgkool. Nagu Kristian Jaak Peterson (1801
– 1822) jäi 1819. aastal kirjutatud „maakeelt“ ülistava oodiga „Kuu“ peaaegu terveks
sajandiks tundmatuks, nii sai Jochmanni loomingki avalikuks alles 1939. aastal, kui,
akadeemik Jaan Unduski sõnul (Mõistatuslik Jochmann, Sirp, 14.detsember 2018), „praegu
kultusmõtleja maine omandanud Walter Benjamin avaldas ajakirjas „Zeitschrift für
Sozialforschung“ koos omapoolse eessõnaga lühivariandi

Jochmanni esseest „Luule

tagurpidikäik“.
Jochmanni kinnisideeks oli avaliku keelekasutuse läbipaistvus, mõjusus ning mõistetavus. Ja
see saab teostuda üksnes mõtteproosa ning esseistika kaudu. Mõlemad, nagu teame, eeldavad
ühiskonna küpsust, dialoogivõimaluste olemasolu. Jochmannilt olemegi pärinud mõiste
„avalikkus“ (Öffentlichkeit). See tähendab aga, et igasugusel avalikkusel, alates koosolekutest
ja ajakirjandusest ning lõpetades poliitilise elu korralduseni on kultuuriline mõõde. Undusk
nimetabki Jochmanni avaliku kõne prohvetiks. Kõne, nagu ütleb hilisem kõnetegude teooria
(John Langshaw Austin (1911 – 1960), John Searle (s.1930)), on keele taotluslik tarvitus
konkreetses olukorras. Keel pole pelgalt suhtlus- või väljendusvahend, vaid

tegelikkuse

kujundaja. See omakorda tähendab keele retoorilise, st kõnesse puutuva aspekti esiletoomist.
Tähtis on keele esiletulek. Ja see tulemine võib aset leida erinevates registrites, mis omakorda
muidugi liitub stiiliküsimusega (kõrg- ja madalstiili, argikeelsuse, aga ka näiteks mitmete
allkeeltega, milleks on erialakeeled, murded, släng jts). Jochmanni 1828. aastal ilmunud üks

peateostest „Keelest“ („Über die Sprache“) hüüumärgiga lõppev moto kõlab nii: „Kõne,
selleks et sind näha!“ ning algab hoopis peatükiga rütmist, mis, nagu me oma kogemusestki
teame, kuulub hoopis luule või piduliku kõne juurde. Luule juured omakorda on aga laulus ja
maagilises keelekasutuses.
Küsimus stiilist, keele mitmesugusest esinemusest kõnes, milles võidakse näha ilu allikat,
juhatab meid Petersoni ja Jochmanni kõrval teise eestimaalase, „Kalevipoja“ eepost alustanud
Friedrich Robert Faehlmanni (1798 – 1850) kunstmuistendite juurde. Aastatel 1840 – 1852
ilmus Faehlmanni initsieeritud Õpetatud Eesti Seltsi toimetistes kaheksa saksakeelset
kunstmuistendit pealkirja all „Eesti muistendid“, millest tuntumad on „Loomine“, „Koit ja
Hämarik“, „Vanemuise laul“, „Emajõe sünd“. Tähelepanu väärib juba ainuüksi asjaolu, et
need, väidetavalt eestiainelised muistendid olid kirjutatud ja seltsi koosolekutel ette kantud
saksa keeles, mis võiks olla kinnituseks, et eesti kirjanduse algus on tõlkeline ja muganduslik.
Kirjandusuurijad räägivad siinkohal isetekkelisusest ja kultuurilisest ülekandest (vt
kogumikku „Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis“. Koostanud Rein
Undusk. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2014). Isegi suulises kultuuris, mis enne üles
kirjutamist kujutab endast autogeneesi ehk isetekkelisuse ilmingut, võib leida lähemal
vaatlusel erinevate rahvaste kultuuridest pärit rändmotiive või nende n.-ö kohapealseid
„töötlusi“. Seetõttu võib tõesti möönda Paul-Eerik Rummo (s. 1942) 1968 – 1972 (peetagu
seejuures silmas kirjutamisaja konteksti: nõukogude okupatsiooni „sula-aja“ lõpuaastad ning
ideoloogilise surve ja venestamise uut algust!) kirjutatud „Saatja aadressi“

luuletsüklis

ilmunud viieosalise luuletuse „MIKS MA VÄLISMAALE EI PÕGENE“ kolmandas osas
väljendatud hüperboolse kirjelduse paikapidavust:
Seisab segavereline,
siit rootslane, sealt mustlane,
veidi sugulas-soomet ja ingerit, taani ja poola sinist,
alamsaksa aadellikust, viimastes aastaringides venet,
sekka kolgaste lombakaid põlvkondi, verepilastust, pealegi
sõdades, katkudes hooti peaaegu
viimseni mulda jooksnud, ainult
keel veel veritseb, ainult keel veel
enam-vähem terve ja vana, ainult keel veel käib, mees
seisab, mees seisab, seisab segavereline
metsastajate ja meresõitjate
küsitav, vägagi küsitav järglane
…

Luuletus jätkub samasuguses, jõuetu ja lohutava omamüüdi üle ironiseerivas toonis (vrd ka
Paul-Eerik Rummo luuletusega „Ikka Liivist mõeldes“ kogust „Lumevalgus…lumepimedus“,
1967), kuid osutab all hoovusena või ridade vahelt ometi kolmele Eestit ja eestlasi
iseloomustavale olemuslikule tunnusele, mis on määratud toestama meie rahvuslikku
eneseteadvust: 1) rahvana olemasolu ise on kui ime; 2) kohatruudus (luuletuse 5. osa: „Ja
armastada ja luuletusi kirjutada/ saab lõpuks igal pool ja lõpuks/ ära ei ela sellest kuskil.“);
ning 3) eesti keeleruumi ainuvõimalikkus, eesti keel kui mineviku ja kaasaja ning loodetava
tuleviku koherentsuse, kokkukuuluvuse tagatis. See luuletus, aga ka väga suure osa eesti
kirjanduse ja teiste eesti kultuuri artefaktide n.-ö tume energia on kantud ennekõike
eksistentsiaalsusest, olemasoluteadvusest ning elutungist.

Aga naastes Faehlmanni muistendite juurde, meenutatagu, et kogumiku kolmas muistend
„Keelte keetmine“ („Das Kochen der Sprachen“) ilmus eesti keeles täiel kujul esmakordselt
alles Eduard Bornhöhe (1862 – 1923) ümberjutustatuna 1882. aastal, kuna ilmumise
algvariandis oli Faehlmann kärpinud tsensuuri ennetavalt selle onomatopoeetilise
iseloomustuse, mis puudutas vene keelt. Muistend ise räägib rahvusvaheliselt tuntud loo
keelte omavahelisest võistlusest, mis on pseudomütoloogiliselt kandunud tänini eesti keele ilu
tähistavasse lausesse „Sõida tasa üle silla“. Selle lausega olevat eesti keel saavutanud itaalia
keele järel teise koha. Võimalik, et see lugu on omakorda laen soomlaste legendist. Nimelt
esitanud 1900. aastal Pariisi maailmanäitusel – Soome esines oma paviljoniga, asjatundjad
peavad seda aastat soome kunsti kuldajastu kõrghetkeks – Soome legendaarne sopran Aino
Ackte lause „Aja hiljaa sillalla” kui soome keele ilu kehastus. Pseudomütoloogilisuse kõrval
on aga tänini ühe või teise rahva enda kultuuris aeg-ajalt korraldatud ilusaima sõna või lause
otsinguid ja rahvahääletusi. Mäletatavasti kuulutas 23. augustil 2010. aastal president Toomas
Hendrik Ilves (s. 1953) avaliku konkursi paljudele võõrsõnadele eestikeelse vaste leidmiseks,
aga ka uudissõnade saamiseks, nimetades seda võistlust „sõnauseks“. Kümme aastat hiljem,
2020 kordas uudissõnade korjet okupatsioonide muuseum Vabamu.

Aga sääraseid keele ilust lähtuvaid võistlusi on olnud teistegi rahvaste juures. Nii valiti 2004.
aasta sügisel Saksa Keelenõukogu (Deutscher Sprachrat) ja Goethe-Instituudi korraldatud
ülemaailmsel võistlusel saksa keele kaunimaks sõnaks

„Halbseligkeiten“, eesti keeles

„varanatuke“. Faehlmanni muistendis seevastu oli saksa keel tagant poolt kolmandal kohal,

sest nende kandjad tulid keelekatla juurde viimaste hulgas, kui katel juba jahtunud ning
Vanaisa pidi seda uuesti üles soojendama hakkama. Siis meenutavat katlast kostuvad
„Deutsch! Peitsch“ („Saks“, „Piits“) ülekohut, mida sakslastest isandad eestlastele
põhjustanud. Muistendis kõige laisemateks rahvasteks olid aga keele poolest venelased ja
lätlased. Nagu öeldud, kärpis Faehlmann vene keelt iseloomustavad märksõnad „tšin-tšai-štši“
(„ametiaste“-„tee“-„hapukapsasupp“) välja, lätlased pidid aga leppima Vanaisa lusikaga maha
visatud vahu häälega – „läts“.
Esteetilisuse kõrval on selle muistendi kultuuri-ideoloogiline laetus ilmselge: eestlased, kes
olid virgad Jumala keelekatla juurde tulemisel, said sellest ka rammusama noosi. Lätlaste
jätmine viimaseks on mujalgi levinud naabri üle aasimine (lätikeelne sõna „mulkis“ ’loll,
lollpea, ohmu’ kujunes lätlaste kui lõunanaabritega vahetult kokku puutuva eesti rahvaosa,
mulkide uhkeks omanimeks).

Muide näeme selles muistendis ka keele ja müüdi omavahelist tingitust. Sümboolsete vormide
(keel, müüt ja tehnika) teooria autor, juudi päritolu saksa filosoof Ernst Cassirer (1874 –
1945) on oma teoses „Keel ja müüt“ (sks. k. 1925, e. k. 2007) osutanud, et tulenevalt algsest
keelelise ja müüdilis-religioosse teadvuse seotusest, ilmnevad kõik keelelised moodustised
samaaegselt müüdilistena, „õnnistatult teatud müütiliste jõududega, isegi mingit liiki
ürgpotentsiks, milles kogu olev ja toimuv juurdub.“ („Keel ja müüt“, lk. 61 – 62). Niisiis,
tegelikkuse enda suhteski toimib keel ülekande ehk universaalse metafoorina. Ehk Cassireri
sõnul, metafoori võib „vaadelda mitte kui teatud suundumust keele sees, vaid kui ühte tema
konstitutiivset t i n g i m u s t“ („Keel ja müüt“, lk. 110). Meile saab mõistetavaks niisugune
keele olemuslik metafoorsus iseäranis näiteks kosmose- ja kvantfüüsika kirjeldustes, milles
suurim ja vähim kõiksus esineb lisaks valemitele ka niisugustes metafoorides nagu Suur Pauk,
tume-energia, mustad augud, ussi-uurded ühest mustast august teise, fraktaalid jms. Keele
metafoorne olemus on ühtlasi ka sillaks keele enda ning selles keeles väljenduva
kultuuriruumi vahel, luues kultuuride vahelist võrdlust, erisusi ning ühisosi.

Aga Faehlmanni muistendist „Keelte keetmine“ vastu vaatav keele instrumentaalsus pole
üksnes esteetilise tähendusega. Seda polnud ka 20. sajandi algul Noor-Eesti keeleliseks
lipulaevaks tõusnud Johannes Aaviku (1883 – 1970) eesti keeleuuenduslik liikumine.
Tegemist oli revolutsioonilise pöördega seniselt saksa-vene (sund)orientatsioonilt
skandinaavia ja prantsuse kultuuriruumi poole. Noor-Eesti mõjukus oli nii murranguline, et

keele- ja kirjandusteadlane Tiit Hennoste (s.1953) võttis iseloomustada seda 1990. aastate
algul kui kultuurilist „enesekolonisatsiooni“. Hiljem on ta selle radikaalse kultuurilaenu
protsessi nimetust küll pehmendanud, ent paradigma sisu – Eesti n.-ö kiirkäigul
euroopastamine jäi samaks. Teatud sünteesini omamaisest ja laenudest jõutakse 1930. aastate
lõpus, mida võib võtta ka kui eesti keelelise ja kultuurilise stabiilsuse või küpsusena.

Ideoloogilisuse kõrval on ehk tähtsam aga rõhutada rahvakeele olulisust rahvusliku minapildi
kujunemisel, mis sai alguse reformatsioonist ning trükitekstide tiražeerimisest 16. sajandil.
Inglise-iiri politoloogi Benedict Andersoni (1936 – 2015) kuulsaks saanud rahvuste
kujunemise raamatus „Kujutletud kogukonnad“ (ingl. k. 1983, e.k. 2020) kirjeldatakse, kuidas
trükikeeled (nõnda siis ka meie oma trükitud eesti keel) panid aluse rahvusteadvusele. Need
tegid seda kolmel viisil. Esiteks luues ühtse suhtlemis- ja kommunikatsioonivälja „allpool
ladina ja ülalpool kõneldavat rahvakeelt“ (see viimati nimetatu ongi kirja- ja kirjanduskeel).
Teiseks andis tiražeerimine subjektiivses rahvusidees kesksel kohal oleva iidsuse kuvandi,
sest trükitud raamat säilitas ajas ja ruumis oma muutumatu vormi, mida oli võimalik sama
hästi kui lõpmatult paljundada (NB! Siit ka Hando Runneli luuletusest pärit väljend „rahvas
algab raamatust“). Ja kolmandaks lõi Andresoni sõnul „trükikapitalism“

domineeriva,

võimukeele. Eesti puhul seisnes see põhja-ja kesk-eesti murde põhjal kujundatud eesti
kirjakeelt.

Just selles punktis ilmneb Eduard Ahrensi (1803 – 1863) põhjapanev roll kogu eesti kultuuri
suhtes. Kirikukeele uuendajana avaldas ta 1843. aastal eesti keele grammatika, mille
pealkirjas juba viidatakse sellele, millel eesti keele ülesehitus ja õigekiri hakkavad põhinema
– nn tallinna murdel. Sealt peale võime lugeda rahvana end kultuuriliselt Martin Lutheri,
keeleliselt aga Eduard Ahrensi lasteks. Kirjakeele standardiseerumine nn tallinna murdel ei
tähendanud teiste piirkondlike keelte, murrete ja murrakute kadumist, küll aga muutis nende
staatust kirjakeele suhtes. Ühtäkki oli lõuna-eesti keel koduse suhtlus- ja pärimuskeele kõrval
omandanud ka ilukirjandusliku keele seisundi. Kusjuures kirjakeele suhtes on lõuna-eesti
keel(ed), murded eesti keele metafoorid, st ülekantavad küll, aga üks-üheselt tõlkimatud eesti
kirjakeelde. Tarvitseb meil vaid lugeda Gustav Suitsu „Kerkokella“ ja leida sellele kirjakeelne
vaste. Mõjujõult võimatu missioon. Kirjakeelest n.ö. läbi-imbunud eestlane tajub selle
luuletuse eleegilisust just tänu murde-erisusele. Nõnda on ka teiste lõuna-eesti kirjanike
loominguga, olgu Mats Traadi „Puud olid, puud olid hellad velled“, Henrik Adamsoni või

Olavi Ruitlase luule

või Kauksi Ülle või Meelis Friedenthali proosaga.

Seda uurinuid

kirjandusteadlane Mart Velsker on kirjutamas Lõuna-Eesti kirjanduslugu, mille võimalustest
kaitses ta 2014. aastal doktoritöö.

Keele ja kultuuri vastastikune seotus, põimitus ja mõjutatavus, võõrsõnaliselt tähistatud
korrelatsioon, on niisiis üsnagi üheselt tajutav paljude mõtlejate puhul. Siinkohal jääb üle
viidata veel vaid kuulsale Edward Sapiri (1884 – 1949) ja Benjamin Lee Worfi (1897 – 1941)
keelelise relatiivsuse teooriale. Sapir alustab oma põhiteost „Keel“ (ingl k. 1921, e. k. 2009)
alapeatükiga „Keel kui kultuuriline, mitte bioloogiliselt päritud funktsioon“. Meie oma
luuletajast mõtlejat Uku Masingut (1909 – 1985) peetakse mitte niivõrd Sapir -Worfi teooria
„istutajaks“ eesti mõttelukku, vaid meheks, kes paralleelselt, Sapir-Worfiga polemiseerides
loob oma, „sugriliku“ keeletõeluse teoses „Keelest ja meelest“. Pole täpsemat teesi keele ja
kultuuri lahutamatust seosest, kui Masingu öeldu: „Iga uue keelega omandab inimene uue
„hinge“. Iga keelkond on meelkond“.

Kui keskendume aga eraldi võetult kirjanduskultuurile, siis kulub marjaks ära kõik see, mida
on kirjutanud juba ülal viidatud Walter Benjamin: et „väljendust tuleb kogu tema sisimas
olemuses mõista üksnes keelena“ või et „asjade keeleline olemus on nende keel“ ja „inimese
keeleline olemus on tema keel“, sest ta annab asjadele nime. „Inimkeel on nime andev
keel“….“Nimi aga pole mitte ainult keele viimane hüüatus, vaid ka tegelik pöördumine keele
poole“. Või: „Nimelt pole keel mingil juhul mitte ainult teadaantavast teada andmine, vaid
ühtlasi mitte-teada-antava sümbol.“ Viimane tees juhatab meid ilukirjanduse olemuse juurde,
milleks on kujund.

Kui nüüd küsida lõpuks, kuidas või milles siis keel oma grammatikaga saab osaks kultuuri
grammatikast, siis vastab keele grammatikale kultuuris selle sisemine korrastatus, vormide
hierarhia. Jah, kultuuriski on kõneks olnud nimetamise kõrval vormi- ja lauseõpetus ning
pragmaatika. On nii tegu- kui ka määrsõnade valdkond. Keeles kinnistunud fraseoloogia
kordub kultuuris mingite põhi- ehk koodlausete või tüvisõnade-, tüvitekstide näol. Nii nagu
keelt õppides või seda kasutades me alateadlikult või ka teadlikult kasutame grammatika
reegleid koos ebareeglipärasuste ja eranditega, nii ka kultuuris on omad reeglid, mille
järgimine või rikkumine ja ületamine vajab õppimist. Keel saadakse küll koos emapiimaga,
aga kultuuri tervikuna ei pärita. Nõnda on öelnud eesti kuulsamaid teadlasi,

kultuurisemiootika rajaja Juri Lotman. Kultuuri antakse edasi eeskujude kaudu õppides ja
õpetades ning kultuuri enesekirjelduse kaudu. Kogu moraal!

