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I. S I S S E J U H A T U S .

Eeati keele ajalugu, selle ainestik ja 

ülesanded.

2» Keelt kui ühiskondlikku nähtust saab täiel määral 

mõista alles siis, kui suudetakse näidata, missuguste sea

duspärasuste alusel ja miks üks või teine keelend on kuju

nenud selliseks, nagu ta seda on meie tänapäeva keeles. 

Vastuse nendele küsimustele annab keele ajalugu.

Eesti keele ajalugu jaguneb kahte suurde ossa, nimelt 

eesti kirjakeele ajalooks ja ajalooliseks grammatikaks.

Eesti kirjakeele ajalugu võimaldab valgustada eesti keele 

arenemiskäiku lähemas minevikus, alates XVI sajandist»kau

gemat ajalugu aga selgitab eesti keele ajalooline gramma

tika.

Ajalooline grammatika jaguneb omakorda vastavateks 

osadeks. Ajaloolise grammatika esimeseks osaks on ajalooli

ne häälikuõpetus, mida meie keeleteaduslikus kirjanduses 

nimetatakse ka häälikute ajalooks ehk häälikulooks. Peale 

ajaloolise häälikuõpetuse kuulub ajaloolise grammatika piir

konda veel ajalooline morfoloogia koos derivatsiooniõpetu- 

sega ja ajalooline süntaks. Eesti keele seisukohalt on 

nendest aladest paremini läbi töötatud ajalooline hääliku- 

ja vormiõpetus, tunduvalt nõrgemini ajalooline süntaks.

Eesti keele ajalooline grammatika annab ülevaate eesti 

keele häälikulise süsteemi ja grammatilise struktuuri kuju-



nemisest ja arenemisest aegade jooksul.

Peale ajaloolise grammatika on aga eesti keele ajaloo 

täielikumaks mõistmiseks vaja tunda ka ajaloolist sõnavara

õpetust ehk diakroonilist leksikoloogiat.

2. Keele ajalugu on kõige tihedamas seoses ühiskonna 

ajalooga, vastavat keelt kõneleva rahva ajalooga. See seos 

avaldub keelte üldises arenemises sugukonna- ja hõimukeel

te kaudu rahva— ja rahvuskeelteks, see seos avaldub aga ka 

iga üksiku keele ajaloos. Mii suudame mõista eesti keele 

arenemist alles siis, kui saame jälgida tema kujunemist 

seoses teiste soome-ugri keeltega, tema murrete kujunemist 

sõltuvalt omaaegsete hõimude asustusest, muistsetest maa

kondadest ja kihelkondadest, temas leiduvate võõraste kee

leliste sugemete esinemist sõltuvalt kokkupuudetest naaber

rahva st ega, tema sõnavara kujunemist seoses rahva tegevus-, 

töö- ja elualadega, seoses eesti kirjanduse ja kultuuri 

üldise arenemisega. Kõige ilmekamalt avaldub see seos kir

jakeele ajaloos, vähemal määral aga ka ajaloolises gramma

tikas.

Eesti keele ajalugu on seotud rea naaberdistsipliini- 

dega, eelkõige ajalooteaduse eri harudega. Keele ajaloo 

mõistmiseks on oluline silmas pidada peale üldajaloo ka 

arheoloogiat ja etnograafiat. Veelgi enam tuleb arvestada 

filoloogilisi distsipliine - rahvaluulet ja kirjandusaja

lugu. KÕige tihedamalt on aga eesti keele ajalooline gram

matika seotud puhtkeeleliste distsipliinidega, nagu seda 

on eesti dialektoloogia ja sugulaskeelte, eriti soome keele 

kursus. Eesti murrete ja sugulaskeelte materjalide lähem 

uurimine võimaldabki teha järeldusi vastavate keeleliste 

nähtuste kujunemise kohta.

Eesti keele ajaloolise häälikuõpetuse ülesandeits 

on jälgida, missugune on meie tänapäeva eesti keeles esine

vate häälikute ajalugu, näidata, missugused häälikud on 

säilinud oma varasemal kujul, missugused kvalitatiivsed 

või kvantitatiivsed muutused on toimunud häälikute arene
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misel, missuguseä häälikud või häälikuühendid on varased, 

missugused hilised.

Et eesti keele häälikuline külg aegade jooksul on muu-
f *

tiinud, seda näitab juba meie varasema kirjakeele vormide 

jälgimine. On ju teada, et veel Mülleri ja Stahli päevil, 

s.o. XVII sajandi algupoolel tarvitati praeguse sona au 

asemel eSnakuju auwo, mis hiljem arenes auo, siis auu ja 

lõpuks au kujuliseks. Seda arenemiskäiku võib märkida järg

miselt: auvo v, auo > auu > au. Siit selgub, et varasem v la- 

biaalvokaalide naabruses on kadunud ja varasem järgsilbi

о on muutunud u-ks. Samasuguseid muutusi, olgu varasemaid 

v6i hilisemaid, v6ib märkida isa teiste häälikute puhul.

Need muutused on toimunud teatava seaduspärasuse kohaselt 

ja ajaloolise grammatika ülesandeks ongi neid muutusi ning; 

nende esinemise seaduspärasust jälgida ja selgitada. Mitte 

alati ei ole aga keele vanemad vormid kättesaadavad meie 

varasematest kirjalikest mälestusmärkidest. Sel puhul tuleb 

varasemate vormide selgitamiseks ja rekonstrueerimiseks 

kasutada veel teisigi allikaid.

4. Eesti keele ajaloolise grammatika a l l i k a t  e- 

n a tuleb peale kirjakeele vanematb mälestusmärkide kasu

tada veel r a h v a l a u l u d e  keelt, kus on säilinud 

hulk mitmesuguseid varasemale keelele omaseid jooni, näi

teks v6ib siin puududa lõpukadu (üksi noori meesit kurba 

lindu) ja sisekadu (kamberissa, akkenasta, kandaja, laske

masse) , samuti vokaalide kontraktsioon (kauge8ella, tae-* 

va8 asta, ehte 1 ida), esinevad varasemad käändevormid (luna.а, 

tubajet vaini'uile, naaberiksi) ja pöördevormid (tegemaie, 

ostetie, tehtanekse) jt.

Rohket materjali keele ajaloo selgitamiseks pakuvad 

ka eesti m u r d e d ,  mis on ebaühtlaselt arenenud, kus

juures ühes murdes on säilinud üks, teises teine varasem 

vorm, näit. idamurdes yaenlaisi, leeyukke, rannikumurdes -
—  -

mansikkas, kulDane,jänekseD, võru murdes naraskeila, 

keneles, honeht jne. v



Väga Täärtuslikud eesti keele ajaloo nähtuste selgi

tamise seisukohalt on ka s u g u l a s k e e l e d .  Eriti 

olulised on lähemate sugulaskeelte materjalid. Nii on näi

teks soome keel säilitanud palju -varasemaid vorme, mis 

eesti keeles on kadunud, näit. korkea 'kõrge', veteen 

Wette', aakaamaan 'magama', laiha ‘lahja’, jauho ’jahu', 

karhu *karu* jne. Vähemal määral pakuvad keeleliste nähtus

te selgitamisel tuge ka muistsed koha- ja isikunimed, lae

nud teistest keeltest eesti keelde ja vastupidi.

Eesti keele päritolust ja uurimisest.

jj. Eesti teel kuulub teatavasti soome-ugri keelte 

hulka. Soome-ugri keeled jagunevad viide rühma: läänemere* 

soome, lapi, volga, permi ja ugri keeled. K6ige lähemad 

on eesti keelele Balti mere piirkonnas kõneldavad sugulas

keeled, mis seetõttu kannavadki läänemeresoome keelte ni

metust. Läänemeresoome keeli vSib rühmitada kahte ossa, 

nimelt iSunarühmaks, kuhu kuuluvad peale eesti keele meie 

lähimad sugulaskeeled vadja ja liivi, ja pÕhjarühmaks, 

kuhu kuuluvad soome, karjala, isuri ja vepsa keel. Need 

seitse läänemeresoome keelt on oma grammatiliselt struk

tuurilt ja sõnavaraltki üksteisele väga lähedased.

Tunduvalt vähem ühisjooni eesti keelega on teistel 

soome-ugri keeltel. KÕige lähemal läänemeresoome keeltele 

on p6hja pool asetsevad lapi keelemurded. Kaugemal oleva

test idapoolsetest soome-ugri keeltest on lähemad meile 

volga keeled, nimelt mari ja kaks mordva (ersa ja moksa) 

keelt. Kaugemal on juba permi keeled: udmurdi ja komi 

keel. Soome-ugri keeltega on kauges sugulases ka samojeedi 

.Heeled. K6ik soome-ugri ja samojeedi keeled kokku moodus

tavad uurali keelkonna.

Lähtudes eeldusest, et ühisjooned keeltes ei ole ju

huslikud, vaid on ühise ajaloolise arenemise tulemus,v6ib 

teha järeldusi nii keelte suguluse kui ka üksikute keele-
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liste joonte vanuse kohta. Mida rohkem on kahe keele gram

matikas ja sõnavaras ürgseid ühisjooni, seda suurem on 

nende keelte sugulus« seda kauemini on need keeled ühea 

arenenud.

6. Kuidas keelte võrdlemise teel suudeti selgitada 

soome-ugri keelte sugulus, eesti keele asend teiste soome- 

ugri keelte hulgas ja selle kujunemine, selleks olgu heide

tud pilk nende keelte uurimisloole.

Keeli omavahel võrdlema hakati juba XVII sajandil.Hii 

konstateeris soome ja eesti keele lähedust 1650.a. M.O. 

W e x i o n i u s ,  kes lisaks sõnavarale võrdles ka nende 

keelte grammatikat. Vexionius märkis ühtlasi ka lapi keele 

sugulust soome keelega. Veelgi kaugemaid sugulussidemeid, 

nimelt soome ja ungari keele vahel nentis sel sajandil 

saksa arst M. J? о g e 1.

Lähemalt hakati soome-ugri keelte omavahelisi suhteid 

jälgima XVIII sajandil. Ph.J. v. S t r a h l e n b e r g  1 

esitas peamiselt sõnavaraliste ühisjoonte alusel oma töös 

"Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia1* (1730) 

juba peaaegu täieliku soome-ugri keelte loetelu. Sammu 

edasi astus ungarlane J . S a j n o v i c s  oma tööga 

"Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse" 

(1770), kus ta ungari ja lapi keele suguluse aäitamiseks 

arvestab peale sõnavara ka grammatika ühisjooni. Eestis 

aga julgeb A.W. H u p e l  oma grammatikas "Ehstnische 

Sprachlehre für beide Hauptdialekte" (1780) alles väga ta

gasihoidlikult märkida, et "eesti keel näib soome keele 

Õde olevat, sest tal on sellega palju ühiseid sõnu ja reeg-A
leid" . Põhjalikumalt selgitas soome-ugri keelte sugulust 

oma töös "Affinitas linguae hungaricae cum linguis fenni- 

cae origines grammatice demonstrata" ungari teadlane 

S. G y a r m a t h i  a. 1799« Seega oli juba möödunud

1 A.W. Hupel, Khstnische Sprachlehre für beide Haupt
dialekte, Riga und Leipzig 1780, lk.4.
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sajandi alguseks põhiliselt selgitatud soome-ugri keelte
Л

kuuluvus uhte keelkonda.

£• Elavam huvi keelte ja nende suguluse vastu tekkis 

möödunud sajandi teisel aastakümnel. Ilmekalt avaldub see 

meil H. R o s e n p l ä n t e r i  poolt asutatud ajakirjas 

"Beiträge zur g e n a u e m  Kenntniss der ehstniechen Sprache"

(1813-1832). Siin hakatakse lähemalt võrdlema eesti keelt 

soome keeifega, esitatakse katkendeid soome keele grammati

kast ja kasutatakse soome keelt eesti keele nähtuste selgi

tamiseks. Rosenplänter avaldab siin 1818.a. kirjutise 

'•Kurze Charakteristik der Tschudischen Sprachen" (Beitr.X, 

1k.13-60), milles ta annab juba võrdlemisi täieliku üle

vaate soome-ugri keeltest, jättes siiski mainimata vepsla

sed ja paigutades soome-ugri rahvaste hulka ka tšuvašid. 

Eestlastele tutvustas tõenäoliselt esmakordselt sugulaskee

li 0. W. M a s i n g ,  kes oma "Marahwa Näddala-Lehes" 

1822.a., kõneldes eesti kirjakeele ja murrete vahekorrast, 

puudutab lühidalt ka sugulaskeelte küsimust. Ta nimetab 

siin eelkõige soome keelt, mille lähedus eesti keelele on 

üldtuntud, kuid märgib möödaminnes ka teisi sugulaskeeli, 

öeldes: "KÕik need rahwa suggud, mis siin lähheme nimme- 

tama, ning kes süggawal Wenne-ma põhjas ellawad, kõik need

• on Eestirahwa sugguseltsi, nende kui: P e r m  i-, T s e - 

r e m i s  i-, W o g u l i - , T s h u w a s s i - ,  O s t i -  

a g o -  ja K a r e l a  rahwas."

1 Lähemaid andmeid soome-ugri keelte uurimise ajaloo 
kohta leidub töödes: P. Ariste« Läänemere keelte kuju
nemine ja vanem arenemisjärk. - Eesti rahva etnilisest 
ajaloost, Tallinn 195b, lk.5 jj-d; E. Itkonen, Suomen 
suvun esihistoria. - Suomalas-ugrilaisen kielen ja 
historiatutkimuksen alalta. Helsinki 1961, lk.7 jj-d.

2 O.g. Masing, Marahwa Näddala-Leht, nr.49, 6.XII 1822, 
lk.386. Masing huvi tundis ka kaugemate sugulaskeel
te vastu, näitab tema kiri Rosenplänterile 5.II 1817.a., 
milles Masing märgib, et ungari keel on eesti keelele 
väga kauge. Lapi keel olevat lähem. Eesti keele gram-, 
matikale polevat neist keeltest kasu.
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Selle ajajärgu silmapaistvamateks soome-ugri keelte 

uurijateks on soome keeleteadlased. A.J. Sjögren ja M. A. 

Castren. A.J. S j õ g r.e n selgitas vepsa keele kuulu

vuse ja on tuntud liivi keele uurijana. M.A* C a s t r e n  

jälgis oma uurimisreisidel handi ja samojeedi keelte mur

deid ning selgitas samojeedi keelte suguluse soome-ugri 

keeltega. Peale kaugemate sugulaskeelte (handi, komi, mari) 

uuris ta viljakalt ka läänemeresoome keeli ja nenie aja

lugu.

Õitsele puhkes soome-ugri keelte võrdlev^ajalooline 

uurimine alles möödunud sajandi teisel poolel, eriti 

70-80-ndates aastates. Mainida võib sellest ajast uurijaid 

nagu ungari keeleteadlast J * B u d e n z i t  ja soome 

lingvisti 0. D o n n e r i t ,  kes avaldasid soome-ugri 

keelte võrdlevaid sõnaraamatuid ja uurisid nende keelte 

võrdlevat grammatikat. Akadeemik I . J. W i e d e m a n n ,  

kellel on väga hinnatavaid teeneid nii kaugemate kui lähe

mate sugulaskeelte, eriti aga eesti keele sõnavara ja gram

matika uurimise alal, tundis küll võrdle v-ajaloolist uuri

mismeetodit, kuid oma töödes rakendas ta seda vähe, piir

dudes peamiselt keeleliste nähtuste kirjeldamisega.

Palju suuremal määral hakkas vÕrdlev-ajaloolist mee

todit rakendama M. V e s к e, kes Leipzigis soome-ugri 

keeli Õppides püüdis selgitada eesti keele häälikute väl

dete ja astmevahelduse tekkimise ajalugu. Seda teeb ta nii 

oma väitekirjas ''Untersuchungen zur vergleichenden Gramma

tik des finnischen Sprachstammes” (1872) kui ka oma tuntud 

töös "Eesti keele healte Õpetus ja kirjutuse viis" (1879)»

Üksikasjalikumalt selgitab aga läänemeresoome keelte 

ajaloolist arenemist silmapaistev soome teadlane E. N.

S e t ä 1 ä oma töös "Thteissuomalainen äännehistoria" 

(Helsinki 1890-1891)» mis on ka eesti ajaloolise grammati

ka alal põhjapanevaks tööks. Siin Setälä, võrreldes lääne- 

meresoome keeli, näitab, kuidas on arenenud ühe või teise 

keele praegused vormid, ja ühtlasi rekonstrueerib lääne-

г.
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же re soome aluskeele ehk alg soome keele vormid, mis võik

sid lähtevormideks olla praegustele* Setälä tööd on jätka

nud ka teised noorgrammatilise koolkonna esindajad nii 

Soomes, Eestis kui mujalgi* Ungaripoolseist selle ajajärgu 

uurijaist v6ib märkida J . S z i n n y e i d  ("Magyar 

nyelvhasonlit&s", 1896).

8. Käesoleval sajandil on eesti keele ajaloo uurimist 

tõhusalt edasi viinud soomlane L « K e t t u n e n .  Nime

tada tuleb siin kõigepealt tema põhjalikke uurimusi Koda

vere murrakust ("Lautgeschiehtliehe Darstellung über den 

Vokalismus des kodafersehen Dialekts, mit Berücksichtigung 

anderer estnischen Mundarten" 1913 ja "Lautgeschichtliche 

Untersuchung über den kodafersehen Dialekt" 1913)» mille

ga Kettunen pani aluse eesti murrete uueaegsele süstemaa

tilisele uurimisele. Väärtuslikud on ka tema õpikud eesti 

keele ajaloolise häälikuõpetuse alalt, nimelt tema "Viron 

kielen äännehistorian pääpiirteet" (191?) ja selle täien

datud väljaanded "Eestin kielen äännehi storia" (1929»

1962), mis on kasutatavad tänapäevani, olles tunduval mää

ral aluseks ka käesolevale õpikule. Eesti kohanimede pärit

olu käsitleb ta oma uurimuses "Etymologische Untersuchung 

über estnische Ortsnamen" (1955). Peale eesti keele on ta 

uurinud ka kõiki teisi läänemeresoome keeli ja avaldanud 

töid nende kohta. Teatavaks kokkuvõtteks tema keeleaja- 

loolistest uurimustest on kõiki läänemeresoome keeli käsit

lev teos "Suomen lähisukukielten luonteenomaiset piirteet" 

(I960).
Eestipoolseist uurijaist on rakendanud võrdlev—aja

loolist meetodit kõik M. Veske järglased. Vähesel määral 

ja paiguti ebaõnnestunult tegi seda K.A. H e  r m a n n ,  

enam aga J. J Õ g e v e r ,  kes ühtlasi avaldas ka esimese 

eestikeelse ajaloolise grammatika käsiraamatu, nimelt 

"Eesti keele häälikute ajaloo" (1918). Ajalooliseks gram

matikaks võib pidada ka JÕgeveri poolt koostatud "Eesti 

keele grammatika“ II osa (1920), mis oli määratud küll
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keskkoolile, kuid tegeliicult sisaldab ülevaate ajalooli

sest morfoloogiast • JÕgeveri ajaloolise gram, ma tika Õpikud 

on raskepärased ja tänapäevaks vananenud.

Ka hilisemad eesti keele uurijad on oma keeleajaloo- 

listes käsitlustes pidanud silmas v6rdlev*-ajaloolist läh

tekohta* Hii on see olnud aluseks eesti murrete uurimisel 

ja üksikmurrakute monograafiate koostamisel, samuti ka 

üksikküsimuste käsitlusel. Ajaloolise häälikuõpetuse alal 

ilmunud töödest võib märkida selliseid, nagu A. S a a -  

b e r g i  ( S a a r e s t e )  "Vigala murde peajooned" 

(I917) j a O .  L o o r i t s a  "KÕpu murde häälücutelugu" 

(1939)* Ka P . A r i s t e  on paljudes oma uurimustes 

rakendanud vÕrdlev-ajaloolist meetodit.

Hilisemaist soome keeleteadlastest võib esile tõsta 

L. H a k u l i n e n i t ,  kelle töö "Suooen kielen rakenne 

ja kehitys" (I osa 1941, II - 1946, II trükk 1961; ilmu

nud ka venekeelses tõlkes 1953» 1955) on väga väärtuslik 

ka eesti keele seisukohalt.

2» Võrdlev-ajalooline meetod on keele ajaloo uuri

mist suuresti edasi viinud. Mitte asjatult ei rõhutanud 

Fr. E n g e l s  ajaloolise grammatika tähtsust, märki

des vaidluses Dühringuga, et emakeel on täiel määral aru

saadav ainult siis, kui "jälgitakse tema tekkimist ja 

järkjärgulist arenemist, kuid see on võimatu, kui ei pee

ta silmas esiteks tema enda surnud vorme ja teiseks sugu
gi

laslikke elavaid ja surnud keeli".

Et saada mõnesugust kujutlust võrdle v*-a j aloolise mee

todi rakendamisest, olgu toodud lihtsustatult mõned näited. 

Oletagem, et on teickinud küsimus, miks on tänapäeva kirja

keele sõna laulma vasteks rahvalaulukeeles laulemaie. Kui 

võrdleme selle sõna vastavaid vorme meie lähemais sugulas

1 Pr. Engels, Anti-Dühring, Tallinn 1951» lk. 283.
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keeltes, rahvalaulukeeles ja varasemais allikais, siis 

saame järgmise pildi: e^ laulma, eP rhvl laulemaie, eL 

rhvl laulamahe, sm laulamaan, sm vana kirjakeel laulamahan , 

kr j laulamah, vps j^aumha ( < laulmha), vdj ^aujioma 

лаиладя, lv loul?m. Esitatud vormide võrdlemisel selgub, 

et selliseks varasemaks vormiks, millest need eri keelte 

sõnakujud võisid tekkida, võiks olla oletatav »orm (märgi

takse tähekesega * laulamahgn. Sellisest rekonstruee— 

ritud varasemast vormis¥”on vastavale keelele omaste sea

duspärasuste alusel kujunenud tänapäevased vormid, näiteks 

eesti keeles on sisekao tõttu kadunud teise lahtise silbi 

vokaal a, mis aga on säilinud rahva lauluke e le s, samuti 

vadja, soome ja karjala keeles. Varasem sõnalõpu n on 

eesti keeles kadunud, soome keeles aga säilinud. Järgsil

pide vokaalidevaheline h on eesti keeles samuti kadunud, 

kuigi see on säilinud soome, karjala ja vepsa keeles ning 

setu rahvalauludes, a ja e järgsilpides on assimileeru

nud ja h kao tõttu on tekkinud järgsilbis pikk a, mis on 

säilinud soome ja vadja keeles, eesti keeles aga lühenenud. 

Nii on selles sõnas toimunud terve rida. häälikumuutusi, 

mille tulemusena varasemast neljasilbilisest sõnast on saa

nud praegune kahesilbiline. Seda arenemiskäiku võiks kuju

tada järgmiselt: *laulamahen > laulamahan > laulaman > 

laulamüt > laulama > laulma.

Teise näitena võib vaadelda sõna rahu kujunemist.

Selle sõna esinemuse kohta allikmaterjalides võib tuua 

järgmisi näiteid: e rahu, eL raho, e vanem kirjakeel rahwo, 

sm kirj rauha, krjA rauhu, vdj rauh. Selle põhjal praeguse 

eesti sõna lähtevormiks võiks olla rauh o . millest metateesi 

teel kujunes rahvo. Viimast vormi kohtame näiteks Mülleril 

ja Stahlil. Hiljem labiaalvokaali kõrval v kadus ja о muu

tus u-ks. SÕna arenemiskäik seega:*rauho > rahvo >  raho > 

rahu.

T Lühendite tähendust vt. lühendite nimestikust.
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10. Et läänemeresoome keeled üksteisele võrdlemisi 

lähedased on, siis on võimalik rekonstrueerida küllaltki 

usaldatavaid varasemaid vorme ja märkida ka seaduspärasusi, 

millele vastavalt ühes või teises keeles või murdes üks 

või teine vorm on arenenud. Selliseid rekonstrueeritud 

lähtevorme on peetud omaseks läänemeresoome aluskeelele 

ehk algsoome keelele, nagu seda oletatavat keelt varasemas 

kirjanduses nimetati. Nii nagu läänemeresoome keelte võxd- 

luse põhjal on võimalik rekonstrueerida läänemeresoome 

aluskeele oletatavaid vorme, nii on seda võimalik teha ka 

varasemate perioodide kohta, rekonstrueerides näiteks 

soome-ugri aluskeele vorme. On aga ilmne, et mida kaugema

le keelte ajaloos minevikku tungida, seda ebakindlamaks 

oletatavad vormid muutuvad. Sellepärast on läänemeresoome 

keelte ajaloolise häälikuõpetuse k3sit\emisel piirdutud 

ainult läänemeresoome aluskeele rekonstruktsioonidega* 

võttes ainult vajaduse korral appi kaugemate sugulaskeelte 

andmeid.

Lõpuks märgitagu, et varasemate vormide rekonstrueeri

mine on eelkõige ikkagi ainult töövõte, mis võimaldab sel

gitada ühe või teise praeguses keeles esineva vormi ajaloo

list kujunemist.

Kui noorgrammatikud pidasid häälikute arenemisel esi

nevaid seaduspärasusi ehk häälikuseadusi väga kindlateks 

seadusteks, millest kõrvalepõikeid võis esineda ainult ana

loogia mõjul, siis tänapäeval peame keele arenemist hoopis 

keerukamaks nähtuseks, mida ei saa seletada ainuüksi hääli- 

kuseadustega või analoogiaga, arvestamata mitmesuguseid 

muudest teguritest sõltuvaid kõrvalepõikeid ja erandeid.

Ja kuigi tänapäeval on hakatud keeli strukturaalse lingvis

tika meetodite varal enam sünkrooniliselt uurima, ei ole 

keele ajaloos esinevate seaduspärasuste selgitamine võrd

le v̂ -a j alool ise meetodi varal keele diakroonilise vaatlus

viisi puhul nüüdisajalgi kaotanud oma tähtsust.



ÜLDJOONI EESTI тгиигг.и: HÄÄLIKULISEST STRUKTUURIST 

JA SELLE AJALOOLISEST KUJUNEMISEST
/

Eesti keele häälikud.
звхзях за зэзз== зххх>а

11. Eesti teele häälikuline süsteem on kujunenud pika 

ajaloolise arenemise tulemusena. Tänapäeva eesti lteele 

häälikutest kõneldes tuleb silmas pidada eelkõige kirja

keele häälikute süsteemi, sest see erineb tunduvalt eri 

murrete omast.

Eesti keelt on peetud kõlavaks ja kauniks keeleks*

See on mõnevõrra põhjendatud, sest eesti keel oma 9 täis

häälikuga on küllaltki vokaalirikas. Võrreldagu selleks 

eesti keele 9 vokaali soome või saksa keele 6 vokaaliga 

(õ puudub) või vene keele 6 vokaaliga (ä, ö, ü puuduvad). 

Konsonandimärke on eesti tähestikus, välja arvatud võõr

tähed, küll 14, kuid häälikuid ei olegi nii palju, sest 

b ja £, d ja t, £  ja к on õieti ühe ja sellesama konsonan

di eri välte märgid. Kirjakeeles ei ole eri märki »J -hää

likul. Kui arvestada, et 23- st eesti tähest on 9 vokaali- 

ja 14 konsonandimärki, siis on nende arvuline suhe ligi

kaudu 39*1% ja 60, 9%« Lähtudes aga häälikutest on see 

suhe umbes 43% ja 57%« On katsutud teha ka häälikute sta

tistikat ja on leitud, et esinemissageduse järgi on meil 

ligi 46% vokaale ja 54% konsonante^, seega on eesti keel 

vokaalide poolest küllaltki rikas. Teiselt poolt on aga 

juhitud tähelepanu ka sellele, et hoolimata vokaalide roh

kusest ei ole eesti keel küllalt kõlav, sest suur hulk 

eesti konsonante, pealegi kõige sagedamini esinevaid (nagu 

d, t, s) on helitud. Seda arvestades kaldus Joh. Aavik

1 A. Saareste, Die estnische Sprache, Tartu 1932,lk.34.

- 12 -



eesti keelt pidama koguni inetuks* sest meil puuduvad
v 1

helilised klusiilid b, d, £  ja sibilandid z ja z (vii

mased esinevad meil üksnes võõrsõnades). Keele häälikuli

se külje iseloomustamisel ei ole muidugi määrav see, kas 

keegi peab üht v&i teist keelt ilusaks v6i inetuks, vaid 

seet missugune on häälikute omavaheline suhe vastavas 

keeles*.

Kui võrrelda eesti keelt teiste keeltega, siis selgub, 

et eesti keel kuulub üldiselt vokaalirikkam&te hulka. Kui 

eesti keeles 100 vokaali kohta tuleb umbes 117 konsonanti, 

siis L. Hakulineni arvutuste järgi ainult mõned keeled, 

nagu soome (100:96) ja itaalia (100:108) on vokaalide roh

kuselt ees eesti keelest, enamikus kultuurkeeltes on aga 

konsonantide osa palju suurem, näit. ungari ja prantsuse 

keeles 100:141, vene keeles 100:150, saksa keeles 100:177 

jne. 2

Mis puutub häälikute suhtelisse esinemusse, siis on 

eesti keeles kõige sagedasemateks häälikuteks a (14%), 

e (10%), d, t (10,5%)» s (10%), kõige harvemini esinevad 

aga h (1%), ü (0,8%) ja ö (0,5%)^« See suhe pole sama 

isegi eri sugulaskeeltes. Soome keeles on kõige sageda

maks i (12%), t (11,5%) ja a (10,4%), ungari keeles aga 

e (14%), a (13%) ja t (8%)^. Samuti on häälikute esineeu- 

se suhe erisugune ka eri murretes. Nii näiteks on lõuna

eesti murretes, kus esineb vokaalharmoonia, a ja ä esine

mise suhe hoopis teistsugune kui kirjakeeles.

12. Kuid mitte ainult häälikute esinemise suhe ei 

iseloomusta vastava keele häälikulist struktuuri, vaid ka 

vastavate häälikute esinemise võimalused sõnas. Nii tuleb 

esile tõsta järgmisi häälikute esinemise võimalusi eesti 

kirjakeeles.

1 Joh. Aavik, Keele kaunima kõlavuse poole.- "Eesti 
Kirjandus7' 1912, lk. 454.

2 L. Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kehitys,
Helsinki 19^>1» lk.16.

3 A. Saareste, Die estnische Sprache, Tartu 1932,1k.34.
4 L. Hakulinen, op. cit., lk. 17.
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1. Esimeses silbis võivad kirjakeeles esineda kõik 

vokaalid, järgsilpides ainult a, e, i ja u.

2. Eesti kirjakeeles võivad esimeses silbis esineda 

nii lühikesed kui pikad vokaalid, järgsilpides võivad esi

neda aga ainult lühikesed vokaalid.

3» Kirjakeeles võivad esimeses silbis olla nii iühi- 

kesed kui pikad konsonandid, järgsilpides ainult lühikesed 

konsonandid, välja arvatud klusiilid (paratamatu, Õnne

likku, sinej?i), ss (küsimusse) ja nn (Õpetajanna). Varem 

viis kirjakeeles esineda järgsilpides ka 11 (kaugemalle, 

käsitella)»

Eesti keelele tüüpiliseks tuleb pidada, et sisehääli

kud, s«o* rõhulise silbi vokaalid või vokaalile järgnevad 

konsonandid (välja arvatud д ja v) võivad esineda kolmes 

fonoloogilises pikkuses (kuri - kuurid - kuuride, 

vaga - vaka - vakka).

Märkida võib sedagi, et teatavad häälikuühendid on 

eesti keeles väga harilikud, näit« diftongid f̂ ., ei, a u , 

konsonantühendid st, ts, nd, Jja, teised aga haruldased või 

puuduvad, nagu p t , vh, sh, n b , m v .

Murdeis muidugi võivad esineda paljud häälikuühendid, 

mis kirjakeeles puuduvad, näit. ü-lised diftongid (täüs, 

löüDaä), tp (latg ‘latv’), pnd (tagnD) jt. Samuti võivad 

murdes esineda häälikud, mis kirjakeelele on võõrad, näit. 

võru murdes larüngaalklusiil (tule?) ja e (purelema«), 

lÕuna-eesti murdeis kõrgenenud vokaalid x, u, u (kxl 'keel*Л ~ Av v v
kui 'kool', püaä ‘sööma’), saartel £ (£j 'pea', sJreD 

•sääred1), Э ( qnD ‘haud’), 5 (pJhi). 33 ( k a ^  as) jt.

Eesti keele häälikuline süsteem ei ole ajaloo 

jooksul olnud sama, vaid on pidevalt muutunud. Seda muutu

mist võib väga hästi jälgida nendegi nihete näol, mis on 

toimunud meie kirjakseles. Meenutatagu selleks mõningaid 

G. Mülleri ja H. Stahli keeletarvitusest tuntud vorme ja 

jälgitagu neis ilmnevaid häälikumuutusi, näit. laiw > laev, 

koir>koer; heh (» hä) >  hea, peh > p e a ; kurjat > kurjad,



A t;1
kuhlnut (=» kulnut) > kuulnud, nühdt (■ nut) > nüüd9 

seisaj? > seisab; kaszwo >  kasu, toiwotanut > tõotanud; 

ennamb > enam; igkajs > ikka; maddo > madu jt.

Hoopis enam on selliseid hää 1 ikumuutusi toimunud va

remalt, nagu seda kinnitab eesti murrete ja sugulaskeelte 

võrdlev vaatlus. Ka eesti sõnade kõige varasemad kirjapa

nekud näitavad, et XIII sajandi eesti lseele häälikute süs

teem oli tunduvalt erinev tänapäevasest. Näiteks olid veel 

säilinud praegusele rannikumurdele ja soome keelele oma

sed tugevad klusiilid ega olnud veel muutunud helituteks 

meediateks (tuga, sata. yika), ei esinenud praegusel kujul 

veel laadivahelduslike sõnade nõrk aste, vaid klusiile 

asendasid nõrgas astmes helilised spirandid , X  , ^  , 

mida tolleaegses kirjas märgiti th ja gh-ga, oli säilinud 

ka põhja-eesti murretes veel vokaalharmoonia (külä), kon

sonantühendid nagu rh (Arhukylae > Aruküla) jt. Ei olnud 

veel lõplikult toimunud isegi sellised eesti keelele oma

sed nähtused, nagu lõpu- ja sisekadu (järvi, kantaja) , 

nendega seoses ei olnud tõenäoliselt veel välja kujunenud 

ka praegust vältevaheldust.

14. Eesti keele häälikud moodustavad omaette ajaloo

liselt kindlaks kujunenud süsteemi. KÕik varemal ajal 

teistest keeltest laenatud sõnad kohandati eesti keele 

häälikute süsteemiga, kusjuures eesti keelele võõrad hää

likud substitueeriti vastavate lähedaste eesti häälikute

ga. Nii näiteks teiste keelte f anti eesti keeles edasi 

harilikult hv-ga (prohvet, krahv, krihvel, karahvin) või
" ~ V у

v-ga (viks, vorm), teiste keelte sibilandid z, z ja s 

asendati s-iga (semlak, lesima, sandarm, sink) jne. Neid 

sõnu nimetame laensõnadeks ja need ei erine genuiinsest 

sõnavarast. Viimase sajandi jooksul on aga eesti rahvus- 

keelde peamiselt kirjanduse kaudu tulnud rohkesti rahvus

vaheliselt tarvitatavaid võõrsõnu, mis ei ole mugandunud 

eesti keele struktuuriga, vaid on säilitanud fcea eesti 

keelele võõraid Jooni, nagu võõrtähed f, 1S, z, 5 (fakt,

3.
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tuss, _zooloogia, garaaž), pikad vokaalid järgsilpides 

(idee, patrioot) jne* Kuigi arvuliselt on v66rs6nu eesti 

keelee väga palju, on nad jäänud eesti keele ehitusele 

häälikuliselt võõraks. Ometi võib nendegi puhul märgata 

tendentsi kohaneda eesti keele ehitusega, näiteks on z 

asendunud s-iga sõnades seniit, asotobakter, sodiaak jt. 

Veelgi ilmekamalt kui kirjakeeles avaldub see kohanemis- 

tendents murretes, kus sagedamini käibel olevad võõrsõnad 

omandavad laensõnade iseloomu, näit* vakt, sehvid 'šefid', 

sokulaad 'šokolaad*, selatiin 'želatiin'.

Käesolevas eesti keele ajaloolises häälikuõpetuses 

neid hiliseid võõrsõnadega seoses olevaid muutusi ei jäl

gita, sest neid käsitletakse seoses kaasaegse eesti keele 

kursusega.

Eesti keele silp.
ssssaaaissxsxs заав

15» Tänapäeva eesti keeles võime kohata väga mitme

suguse ehitusega silpe. Nii võib märkida järgmisi silpide 

tüüpe:

a) lühikesed: 1) e-ma, 2) ka-na, 3) pra—k u  ;

b) pikad lahtised: 1) aa-sal, 2) saa-gi, 3) pruu-gib;

4) ei-ded, 5) sau-na*, 6) klei-di;

c) pikad kinnised: 1) ar-mas. u-ted (- utHieD),

2) sÕl-med, le-pa (« lep-p a ). pakk, 3) pril- 

-lid, kra-ti (- krat-ti): 4) äär-de. iil,

oo-ta (- ot-ta); 5) eil-ne. ei-te (- eitate) 

6) laas-tud, see-pi (- sep-pi): 7) plaas- 

-ter; traa-ti (- trat-ti); 8) mõis-tan, 

lau-ta (- laut-ta); 9) prauh-ti. klei-ti 

(“ kleit-ti); 10) üks, ämb-ri, Ц) kaks, 

kamb-ri, nur-ka (- nurk-ka); 12) äärt,eest- 

la—ne, 13) uisk—leb, 14) lääts. suur—te 

(- surt-te); 15) laisk, koer-te (-koert-te,



/

seits-m e ; 16) arst, 17) mürts; 18) kloost

ris, 19) praost; 10) vintek-leb.

Keeleajalooliselt silpi jälgides selgub, et varemal 

ajal on eesti silbi koosseis olnud palju lihtsam ja sil

pide tüüpe on olnud palju vähem* Nii on esinenud ainult 

järgmised p&hitüübid:

a) lühikesed: 1) £- 10, 2) ка-1а;

b) pikad lahtised: 1) a-ri, 2) pu—ta 'puud',

3) au—vo 'au', 4) sau-n a ;

c) pikad kinnised: 1) ar-mas, ut-ten, 2) sil-aä, lep-

Pän» 3) är-tä. 4) ait-ta, 5) sur-ta,

6) laut-ta, 7) nurk-ka *

P6hiline erinevus on selles, et sõna algul ei olnud 

konsonantühendit ning silp v6is alata ja lõppeda ainult 

ühe konsonandiga. Ainsaks erandiks sellest üldreeglist 

olid sõnad, kus esimese silbi lõpul oli konsonandile järg

nev geminaat, näit* palk-ka, vars-sa jt* Kolme konsonandi 

ühendid sõna sees olid kas haruldased (näit* * laptsi > 

laps) või puudusid üldse*

Praegused kolme konsonandi ühendid on tekkinud kas 

häälikumuutuste, näiteks sisekao tagajärjel (vrd* kambris

< *kamperissa, kartma < *karttamahen, sakslane < *saksalai- 

nen) või esinevad onomatopoeetilistes ja deskriptiivsetes 

sõnades (mürts, kolks, lÕmpsima), samuti laenudes teistest 

keeltest (kõrts, pintsel, kunst).

Silbi struktuur on keeleajalooliselt olnud õige täh

tis: sellest on sõltunud isegi sõna häälikuline arenemine* 

Teatavasti on astmevahelduse kujunemine otseselt olnud 

sõltuv sõna teise silbi kinnisusest või lahtisusest. Samn- 

ti on esimese silbi pikkusel olnud oluline osa sõna hili

sema häälikulise külje kujunemise seisukohalt, sest sel

lest sõltus, kas sõnas võis toimuda sise- ja lõpukadu jne.
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Rõhk eesti keeles.
3sas3ssas38=sss33

16. Algupäraselt oli läänemeresoome keeltes olukord 

nii, et pearõhk oli esimesel silbil, kaasrõhk kolmandal ja 

viiendal» Seega paaritud silbid olid rõhulised, paaris 

silbid aga rõhuta» Keele ajaloolisel arenemisel on see 

algupärane suhe eesti keeles sageli muutunud» Eriti voib 

seda märkida kaasrõhu kohta» Nii on näiteks kaasrõhk või

nud kolmandalt silbilt siirduda teisele silbile, näiteks 

sõnades soomlane, laulmine jne. RÕhu nihkumise põhjuseks 

on siin olnud sisekadu, mistõttu rõhuta silp vahepealt 

kadus ja endine kolmas silp muutus teiseks (vrd.*sõmalainen, 

laulaminen). Samuti on võinud rõhu nihkumine tekkida see

tõttu, et mõni kaasrõhulise silbiga liide liitus kolmesil

bilisele tüvele, näit. habemeline, varesekene.

Keele arenemisel on olnud rõhuoludel määrav osa. Ni

melt on rõhulised silbid keeles avaldanud tendentsi säi

lida, eriti kui nad on pikad. Vastupidiselt sellele on 

rõhuta lühikesed silbid võinud redutseeruda ja kaduda.See

tõttu võis varasem neljasilbiline sõna areneda kahesilbi

liseks, kusjuures säilisid ainult rõhulised silbid, näit. 

*kantamassa > kantemassa > kandmas, tüttärellä > tütrel_. 

RÕhuta silbi vokaali kadu sel korral, kui sõna esimene 

silp on pikk, tunneme sisekao nime all. RÕhuta silp, nagu 

selgub eelmistest näidetest, ei kadunud mitte ainult sõna 

keskelt, vaid ka sõna lõpult. Sel puhul nimetame sellist 

vokaali kadu lõpukaoks. Sise- ja lõpukadu kujunesid näh

tusteks, mis andsid hilisemale eesti keelele selle täna

päevase ilme.

Rõhu osatähtsus ei avaldu aga mitte ainult vokaalide 

kadude puhul, vaid ka paljudel teistel juhtudel, näiteks 

sufiksilise astmevahelduse kujunemisel (vt. p. 17).

Rõhu mõju võib konstateerida ka praegustes eesti mur

retes, näiteks on kirdepoolsetel murdealadel kaasrõhulise
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silbi järel alaleütleva lõpp -lie (vanemaile, £o|GaDelle), 

rõhuta silbi järel aga -le (isale, minule).

Astmevaheldus ja selle liigid.

17» Juba F. fi. F a e h l m a n n  märkas, et astme

vaheldus on üks eesti keelele omaseid nähtusi, mis käib 

läbi kogu keelest ja avaldub nii sõnade käänamisel, pööra

misel kui ka sõnade tuletamisel* Ometi ei suutnud Faehl- 

mann seda nähtust seletada.

Esimesena selgitas astmevahelduse keeleajaloolised 

tingimused soome teadlane M. A. C a s t r e n ,  kes oma 

töös "De affinitate declinatiorum in lingua fennica, 

esthonica et lapponica" (1839) näitas, et nõrga vSi tuge

va astme esinemus söltub varasema teise silbi kinnisusest 

v6i lahtisusest. Kui teine silp oli algupäraselt kinnine, 

siis esines пбгк aste. Küsimuse lahendas ta võrdluse va

ral, kusjuures ta ühtlasi näitas, et kui praeguses eesti 

keeles nõrgaastmelise omastava teine silp on küli lahtine, 

siis varemalt oli omastava lõpuks -n ja algselt oli selli

se nõrgaastmelise vormi teine silp kinnine.

Eesti keeleteadlastest selgitas esimesena astmevahel

duse keeleajaloolised alused lähemalt M« V e s к e nii 

oma väitekirjas (1872) kui ka uurimuses "Eesti keele 

healte Õpetus ja kirjutuse viis" (1879)«

Nii suudeti juba möödunud sajandil selgitada astme

vahelduse esinemise põhjused. Need on kokkuvõttes järgmi

sed.

Esiteks sõltub sõna nõrk või tugev aste rõhuta, s.o. 

teise või neljanda silbi kinnisusest või lahtisusest. Kui 

teine (resp. neljas) silp oli kinnine, tekkis nõrk aste, 

näit. *jal^an >  jala, *tußat д tož.D, *sil£alla > sillal, 

kusjuures kinnise teise silbi puhul hääldamise raskus 

langes enam teisele silbile ja esimese ning teise silbi
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piiril о1ет klusiil nõrgenes vastavaks spirandiks. Kui aga 

teine silp oli lahtine, püsis hääldamise raskus 1. silbil 

ja tugev klusiil säilis, näit. * jalka. > jalg, *tupe>tuBž, 

*alitaga > silDa. Sama on kehtiv ka kaasrõhulise silbi 

puhul, näiteks esinesid meil veel hiljuti kirjakeeleski 

vormid käsitella ja käsiteldi, ais olid kujunenud järgmi

selt: * käsittelSäk > käsittella, kuid *  kägittejtlheü > 
käslttelDi.

Teiseks astmevaheldust määravaks teguriks on rõhuolud. 

Rõhulise silbi järel klusiil püsis, rõhuta silbi järel vo

kaalidevaheline klusiil aga nõrgenes, muutus vastavaks 

heliliseks spirandiks ja kadus, näit. *mata > maD, * ma

aalata > naDalaD (kirjakeeles madalat, põhja-eesti mur

deis aga maDalaP). Rõhuta silbi vokaali järel oleva spi- 

randi kao tõttu toimus kontraktsioon ja teises silbis tek

kis pikk vokaal« Selle pika vokaali lühenemisel aga pike

nes esimene silp, toimus nn. asepikendus, näit. *jajka<Tа
\

> jaljSSS > jalka У jalGa. Selle seisukoha esitas juba 
11« Veske, näidates, et varasem *lamgahan ;> lampaan > 

lampaa > lamba, *  hakkadan (s.o. hakka£an) ;> hakkaan > 

hakkan, kusjuures pika vokaaliga vaheaste esineb tänapäe- 

va soome keeles.

Seega võib ütelda, et praegune eesti keele astmeva

heldus on tekkinud rõhu- ja kvantiteedisuhete ajaloolise 

arenemise tulemusena.

18. Astmevaheldus eesti keeles avaldub mitmesugusel 

kujul. Eeskõige mõeldakse astmevahelduse all t ü v e 

l i s t  astmevaheldust, kus vaheldus esineb sõna sisehää- 

likuis, s.o. rõhulise silbi vokaalides või neile järgne

vais konsonantides. Teiselt poolt kõneldakse aga ka s u- 

t  i ksi 1 i s e s t astmevaheldusest, missuguse vahelduse

1 Vastupidise seisukoha, et teise silbi vokaali lühe
nemise tingis esimese silbi pikenemine, on esitanud 
P« Ariste, kuid see seisukoht on vähem usutav (vrd. 
"Ühest eesti keele astmevahelduse küsimusest". - Eesti 

NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, 1954, nr.4, lk.529- 
537).



alla kuuluvad mitmesugused lõpud, tunnused v6i liited, 

näit. eespool mainitud partitiivi 16pp (vrd* maad« madalat, 

kuid jalga, kala).

Tüveline astmevaheldus omakorda võib olla kolme silgu

ne.

1) üheks kõige vanemaks astmevahelduse liigiks on nn. 

l a a d i v a h e l d u s ,  mis seisneb selles, et tugevas 

astmes esineb klusiil, nimelt kas k, £, t, d, s (mis tek

kinud varasemast t-st) või jd, b, nõrgas astmes aga see 

klusiil on kas 1) muutunud д-iks või v-ks (§aDa : saja« 

märG : märja, kurB : kurva), 2) assimileerunud eelmise 

konsonandiga (silD ' silla. korD : korra, lamBg. i la maas) 

või 3) kadunud (viGa : vea, kaDuma : kaoB, tuBa : toa. 

nahk : paha). Sende astmevaheIdussuhete kohta on arvatud, 

et tugevas astmes olid varemalt klusiilid £, t , k, nõrga 

astme vormides aga klusiilide nõrgad vasted fl , <T , f  . 

Seega siis algupärane suhe oli * vika : vifan, mis praegu

ses keeles on andnud yiGa : vea jne. St varem, enne kui

ti ei olnud veel muutunud si-ks, ka sõnatüüpides käsi. 

uus, кЗгв esines tüves t, siis on neis sõnatüüpides samuti 

laadivaheldus (kägi : käe, us i w e ,  kerg s kerre).
— v —V

Laadivaheldus on omane vanale sõnavarale, genuiinse

tele sõnadele ja varasematele laenudele.

2) Teiseks samuti vanaks läänemeresoome keeltele ise

loomulikuks astmevahelduse liigiks on g e m i n a a t -  

k l u s i i l i d e  vaheldus, näit. leppa t 1§зд>а,
lautta : laÜDa, vakka : vakka, hulkkg : hulGa, e&nelikku i 

gnnelikku. Geminaatklusiilide vahelduse puhul tugevas 

astmes pn kas pikk või poolpikk geminaat £p£, jj jt.), 

nõrgas astmes aga kas lühike geminaat või leenisklusiil 

(pp, В jt.). Geminaatklusiilide vaheldus on omane nii va

rasemale kui hilisemale sõnavarale, kaasa arvatud ka võõr

sõnad (tarkka : tarGad, monumentti : monumenDl).

3) Kolmandaks tüvelise astmevahelduse liigiks on 

h i l i n e  v ä l t e v a h e l d u s ,  mis on omane
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küll eesti keelele * kuid. puudub sellisena teistes lääne

meresoome keeltes# See vaheldus puudub isegi ühes eesti 

p5himurd.es, nimelt kirde-eesti rannikumurd.es. Tõenäoli

selt on see vaheldus lõplikult välja kujunenud seoses sise- 

ja lõpukaoga alles käesoleva aastatuhande esimesel poolel. 

Sellepärast on küllaldaselt põhjendatud selle nimetamine 

hiliseks vältevahelduseks. Praeguses eesti keeles esineb 

hiline vältevaheIdus 1) pikkades vokaalides (loma : lomaD),

2) diftongides (laulu : laulu), 3) pikkades konsonantides, 

välja arvatud geminaatklusiilid (konna : konnaD,  ̂ussi '• 
ussi) ja 4) konsonantühendeis (kerv : kerva, maltsa : 

aaltsa)»See astmevahelduse liik on väga üldine ja iseloo

mulik eesti keelele, esinedes nii meie oma genuiinses 

sõnavaras kui ka kõige uuemates võõrsõnades, isegi vÕÕr-
V w  > v  A

pärisnimedes (näit* komBain : komBaini, volttär : volt

tär j * Voltaire’).

Kui jätta kõrvale hiline vältevaheldus, siis võib 

teisi astmevahelduse liike pidada läanemeresoomelisteks, 

kuigi astmevaheldus ei esine kõigis läänemeresoome keel

tes ühtlaselt. Koige rohkem esineb seda eesti ja vadja 

keeles, puudub see aga vepsa ja liivi keeles. Teistest 

sugulaskeeltest tunneb astmevaheldust lapi keel, kuid 

siingi ei esine see kõigis murretes ühtlaselt. Oletada, 

nagu oleks astmevaheldus igivana soomeugriline nähtus, ei 

ole põhjust. Samuti pole küllaldast alust oletuseks, et 

astmevaheldus on tekkinud teiste keelte mõjul. Tõenäoli

selt on see tekkinud läänemeresoome keeltes — nagu ees

pool märgitud - rõhu- ja kvantiteedisuhete arenemise tu

lemusena.
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II. K C N S O N A N T I S M

Klusiilid. s6na algul.

19» S6naalgulised klusiilid eesti keeles on üldiselt 

säilinud j?, t, к kujul. Nii esinevad nad tänapäeva keeles, 

näit. pool, pära, p ea; talv, tulema, tera: kala, kuu,käsi. 

Samuti on nad säilinud ka vanemas kirjakeeles, näit. WK 

parambal ’paremal*, teep 'teeb', kaes 'kaas', Müll, peale 

'peale1, Taywas 'taevas1, Kuhlmene 'kuulmine', St. pitka- 

de 'pikkade', teije, kandwat * kannavad', Mas. pessewad. 

temma, korraga.

20. L a e n s õ n a d e s  on teiste keelte helili

sed klusiilid eesti keeles asendatud helitutega, näit. 

piibel, piiskop, palkon, palsam. pilet. pirn; tohter. 

toos, topelt, teemant, tekk, tens; kurk (om. kurgi), 

kindral, kuld, karnits, kummi.

V õ õ r s õ n a d e s  on kirjas säilitatud pärit- 

olukeele nõrgad klusiilid, näit. baas, bakter, barbar, 

bandiit. betoon, botik, buraan; daam, doktor, diplom, 

dekaan, diivan, dollar, dialekt; gaas, geenius, gigant, 

giid, gusli, gümnaasium. Tegelikult aga hääldatakse sõna

algulist b, d, g-d mitte heliliste klusiilidena, vaid 

samasuguste helitute sulghäälikutena, kui meie omades 

sõnades, kuigi neid ei kirjutata £, t, k-ga. Seega kir

jutatakse küll baar, diood, geim, kuid hääldatakse par. 

ti^oD, keim.

Eesti kirjakeele ajaloost.on teada, et XVII sajandil 
kirjutati võõrast päritolu s6nu veel võõrapäraselt b, d, 
g-ga, näit. Müll, deninut, St. fiünnima 'soovima, sks 
Können’ . Greeck 'kreeklane', samuti ka pärisnimesid Müll. 
Da uid 'Taavetr, St. Bethlehem 'Petlem' jt. Alates Ы. Gö-

4.
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eekenist peale hakkavad tolleaegsed grammatikud (J. H®1“- 
nung, A* Thor Helle) rõhutama, et eesti keeles saab sõna 
algul olla ainult jj>, k, mitte b, d, g, ja seda ka pä
risnimedes* Näiteks soovitab Hornung”"kir jutada Tawid, 
Kaabriel. mitte David, Gabriel.Seesugune tarvitusviis 
piisiski kogu XVlTT sajandil ja XIX sajandi algupoolelgi 
vaimulikus kirjanduses. Alles seoses rahvuskeele kujune
misega hakatakse esiteks pärisnimesid ja seejärel ka võõr
sõnu kirjutama teiste keelte eeskujul. Nii kirjutab Kreutz
wald juba Belgia, Dänemark, Diana, aga samuti ka Deetsem- 
ber, graad. J .  Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamat annab 
lÖ69»a. ainult üksikuid b, d, £-ga algavaid sõnu, kuigi 
sel ajal C. R. Jakobson juba teadlikult hakkas kirjutama 
võõrsõnade algul b, d, £-d (näit* oma ,rVeikeses Geograa
fias” 1868)* KuigT s^naalguliste klusiilide märkimisviis 
juba möödunud sajandi viimasel veerandil välja kujunes, 
avaldub ka hilisemas eesti keeles tendents kirjutada vÕÕr- 
sÕnu häälcLamispäraselt, kirjutada tuntumaid võõrsõnu nagu 
laensõnu. Nii kirjutati algul b t d, £-ga sõnu, nagu palkon,

falsam, piljard, puljong, pagas. palagan, taanlane. topelt, eemant. kips, “kitarr, kummiT Ereeka HtT Veel hiljuti tar
vitati kummeerima ja palsameerima asemel gummeerima, bal- 
sameerima.

21* Seoses sÕnaalguliste klusiilidega olgu juhitud 

tähelepanu ka mõningatele vaheldustele, mis esinevad t 

puhul. Nimelt vastab kirjakeele t-le löuna-eesti murdeis 

n sõnades tõstma, eL negtma (vrd* sm nostamaan), tõusma, 

eL negema (vrd. sm nousemaan). Teiselt poolt lõuna-eesti 

(v6ru, tartu) ts-algulistele sõnadele vastab p6hja-eesti 

murdeis ja kirjakeeles ühelt poolt t-, teiselt poolt s-, 

näit* 1) tilk, eL tsilk, tärge, tärkima, eL tsärGe, 

tsärkmä , torkama, torkima, eL tsorkkama, tsorkma /V tsurkma , 

kuid 2) siga. eL tsiGa, sibul eL tsippul, sirk. eL tsirk 

jne. (lähemalt vt* s-i puhul).

22. L i i t  s õ n a d e  s on p6his6na algul klusii

lid £, t , к kirjas säilinud, näit. käsipuu, leentool, üli

kool, kilpkonn* Samuti märgiti neid ka vanemas kirjakeeles, 

näit* St. kuhjapeh 'kuhjapea', kurritegki.^a. eddesPitte 

'edaspidi', Brocm* Armo-Tuld. Sai. mah-keel. Vig. penin- 

kurmat 'penikoormat'.

23> Kõnekeeles, aga samuti ka murdeis on rahvapäras

tes liitsõnades helilisele häälikule järgnev fortisklusiil
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tavaliselt nõrgenenud leenisklusiiliks, näit, laupäev 

(» lauBäev), teisipäev (» teisiBäev), villpea (- vilBea), 

tagurpidi (- taGurBiDi) ; maantee (■ manDe), suurtükk- 

(■ surDük), käsitöö (■ kägiDö), jaanituli (■ janiDuli), 

peotäis (- peoDäis), toatüdruk (» toaDüdruk); kaelkoogud 

О kaelGoGuD), toonekurg (» tõneGurG), ülekäik (- ülgGäik) 

nõukogu (- neuGoGu), allkeha (= alGeha.}, noorkuu (» nofGu).

Et kond-liide varemalt on olnud iseseisev sõna, siis 

hääldatakse kond-liitelisi sõnu samuti kui vastavaid liit

sõnu, näit.perekond (* pereGonD). koolkond (« kolGonD), 

teekond (» teGonD).

Murdekeeles on liitsõnade klusiil samuti nõrgenenud, 

kusjuures sagedamini esinevates sõnades põhisõna võib lü

heneda, näit. lauBa 'laupäev', £ÜhaBa 'pühapäev1, manDi 

'maantee', polDiD 'poolteed', kalBu 'kaelpuu'.

Varasematest liitsõnadest lühenemise teel kujunenud 

sõnades on ka kirjas nõrk klusiil, näit. nõnda, murd. ka 

ninDa (vrd. sm noin tavoin, niin tavoin), kuida (vrd. Vig. 

kuistawi), nagu (naa kui), murd. ka niGu (nii kui), väga, 

eL väeGa, Brocm. wehje kahs ( * vä^en kansak), rahuga.

Sai. rahwo kah, murd. uibu 'õunapuu, ubinapuu*.

24. Kõnekeeles ja murdeis esineb aga ka vastupidist 

nähtust, kus liitsõnas põhisõna algul esinev klusiil ei 

ole nõrgenenud, vaid on g e m i n e e r u n u d .  Seda 

nähtust võib kohata sõnades, nagu allapoole (allaBole ase

mel hääldatakse alla£põlg), siiapoole, sinnapoole, sisse

poole ; sarapuu (garajgpu pro garaBu), Õunapuu, margapuu, 

visnapuu, kuslapuu jt. Sellisest hääldusest on tingitud, 

et perekonnanimedena tuntakse vorme Sarap, Kuslap, Ounap.

AlaMpärasfiit on võinud olla liitsõnad ka praegused keslr 

liitelised sõnad, kus samuti esineb klusiili geminatsioon: 

kahekesi (- kahekkesi, vrd. sm kahden kesken), kolmekesi, 

mitmekesi, hulgakesi.

Geminaatklusiili tekkimise kohta on arvatud, et see 

võis kujuneda esimese sõna lõppkonsonandi ja järgmise algus-
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konsonandi assimilatsiooni teel ( * kahlen_kes^in > kahek- 
kegi). Usutav on see eriti sel puhul, kui esimeseks as- 

simileeruvaks konsonandiks oli k-st arenenud larüngaal- 

klusiil ( *glnnak_+ _polehen >  ginnaPjg^le), sest nähtus, et 

larüngaalklusiili puhul järgmise збпа alguskonsonant ge- 

mineerub, on omane ka praegusele v6ru murdele.

Sõnaalguline konsonantühend

25. Et läänemeresoome keeltes algselt silp algas 

ainult ühe konsonandiga, siis oli ka s6na algul ainult 

üks konsonant. Sõnaalgulise konsonantühendi puudumist kin

nitavad ka varasemad laenud teistest keeltest läänemere

soome keeltesse. Võrreldagu selleks kas voi järgmisi lae

nusid: e ra n d , sm ranta, lv randa < germ ‘*§tran0a, sks 

Strand, e kari (meres), sm kari < germ '*§кагда-, rts skär; 

e rõõsk, sm. rieska < bit ld ßrgskag, e luud, sm luuta < 

bit ld gluota; e raamat , sm raamat tu < mvn 'if»««*»« ,
vn e rist, sm risti < mvn , vn «p*«« .

Sedasama tendentsi eesti keeles illustreerivad ka 

hilisemad laenud, nagu nagi (vrd. kasks Imagge), link 

kasks klinke), tall (om. talli) (kasks stal), kapp (kasks 

achap), toop (kasks stop), aga samuti ka vanemas kirjakee

les esinevad voimid, nagu Müll. Spegel ’peegel’, St.kna£- 

pist ’napist’, Swewlist ’väävlist’ jt.

26. Kinnituseks eelmisele on ka asjaolu, et eesti 

läänepoolsetes murretes, nimelt saarte, lääne- ja mulgi 

murdes ei tarvitata konsonantühendit sona algul. Nii esi

neb näiteks saartel Mus leit ’kleit’, lõmiD ’ploomid’,

Tll rahV ’trahv’, rui ’kruvi’, Khn ruät ’traat’, luäs

*klaas’; läänemurdes Vig lats ’plats', raB ’kraav’, Aud 

ruAt ’krunt’, luge ’pluus’, Saa riske ’priske', lek ’plekk’- 

Mulgi murdes His limp ’klimp’, lit ’pliit’, Trv rit
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w  V

Jkriit', raksuB ’prakaub* jne. See nähtus kajastub mõnel 

määral ka vanemas kirjakeeles, eriti läänemurdelistel 

autoritel, näiteks Gösekenil laarima ’klaarima’, laas 

'klaas', laaster ’plaaster’, reliit ’trellid’, rep ’trepp’, 

tingel 'kringel', Jannsenil riipsud ’kriipsud’, rap ’krapp' 

rummo ’trummi, truubi, sillakese*.

Üllataval kombel esineb aga murdeis, kus konsonant

ühend sõna algul on tavaline, mõningais laensõnades selle
-/ Л

tiletaotlust, näit. trul ’rull', krut ’ruut', kiim ’liim’, 

pluht ’Õhk, luhvt, sks Luft'.

27« Tänapäeva kirjakeeles esineb konsonantühend sõna 

algul peamiselt kahte liiki sõnades, nimelt 1) laensõnades 

ja 2) onomatopoeetilis-deskriptiivsetes sõnades* On või

malik, nagu L* Kettunen arvab,1 et algul tuli sõnaalguline 

konsonantühend tarvitusele laensõnades ja siit levis ka 

onomatopoeetilistesse sõnadesse. See on seda usutavam, et 

rida onomatopoeetilisi sõnu on ühtlasi ka laenud, nagu 

kratsima (vrd. sks kratzen), trampima (sks trampeln), 

kloppima (sks klopfen), klirisema (sks klirren) jt*

KÕige sagedamini esinevad eesti keeles sõnaalgulised 

kl, kr, pl, pr ja tr.

k l : klaas, klaver, kleit, kliister, klaarima, klanima, 

klots; klaperdama, klimberdama, klugisema, kläh- 

vima ; klõmdi.
k r : kraad, kraav, krae, kruvi, krunt, kresla, kroonu, 

kriit, krohv; krabisems, krigisema, krillima, 

kriuksuma, krõbisema; kribinal-krabinal. 

pl: plaan, plats, pliit, pliiats, plaaster, plaat, 

plekk, plika, ploom; plagisema,plartsatarna, 

plõgisema, plõmmutama; plaksti, plumpsti. 

pr: praadima, praalima, praht, prees, priske, pruut, 

pruun, preester, pressima; pragisema, praksuma, 

prantsatama, prõgisema, pruuskama; prõmdi.

1 L. Kettunen, Eestin kielen äännehistoria (hiljem 
EKAH), Helsinki 1929» lk* 23.

- 27 -



tr: traat, traan, trahvima, trepp, treima, triibuline, 

truu, trumm, trükkima; trellitama, trillerdama, 

trampima*

Tunduvalt vähem esineb te-»: taaar, tsink, tsirkus; 

tsiitsitaja; tsipake, tsura, tsuskama (viimased 

murdesQnad).

VÖSrsÕnades võlved muidugi sõna algul esineda mitme

sugused teisedki konsonantühendid, näit*; bl»: blokaad, 

blond, br— ; brigaad, brünett, dr-i draama, dress, dž-t 

džeaper, džungel, ga-, gr-, kn-, kv- jt*

Erinevalt eelmistest on tekkinud konsonantühend sõnaa 

praegu« Siin on põhjustanud konsonantühendi tekkimise esi

mese silbi vokaali kadu* Võrreldagu selleks sõna murdelisi 

kujusid nagu Tor, Vig ggrg^geQu, Mih garaeGu jt*, millest 

selgub, et siin on tegemist paras ja aeg sõnadest koosneva 

liitsõnaga, milles pearõhu siirdumine teisele sõnale või

maldas esimeses silbis vokaali kadumise.

Klusiilid ja nende nõrgad vasted
= : = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = =  = = =  = ===:= = = =

sõna sees silbi algul

Pearõhulise silbi vokaali järel

a) Reeglipärane vaheldus

28. Kluaiili või selle nõrga vaste esinemine sõltub 

teise (resp. neljanda) silbi algsest lahtisusest või kin

nisusest.

1* Kui teine silp oli algselt lahtine, esines teise 

silbi algul tugev klusiil jg, t, k, mis tänapäeva keeles 

vokaali, aga ka teiste heliliste häälikute järel on nõrge

nenud B, D, O-кв ( *taga > taBa, P gata > gapa, *  vaka >
' vaQa). Bt siin varemas keeles on olnud tugevam klusiil,
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seda näitavad eesti keele varasemad kirjapanekud, näit*

XIII sajandi kohanimed capai 'Kabala', Коtial »Kodila», 

Vilumaeki 'Vilumägi' jt* Samale viitavad aga ka meie kirde- 

eesti rannikumurde vormid, näit. Vai sukulaine 'sugulane', 

JÕh ej>e 'hõbe', VUg satama 'sadama', aga samuti ka mõnede 

sugulaskeelte esinemus: sm kipeä 'kibe', matala 'madal', 

lukea 'lugeda', vdj api 'abi', j\, akea *lage' jt*

Eesti keeles on tugevad klusiilid hakanud tõenäoliselt 

lühenema juba XIII sajandil, nagu sellele viitavad Liber 

Census Daniae nimed Lugenus 'Lüganuse', Padagaв 'Pada' jmm*, 

kuid põhiliselt on lühenemine toimunud järgmistel sajan

ditel* XVI tekstides on vokaalidevaheline klusiil juba roh

kesti nõrgenenud, välja arvatud к muutumine G-ks, näit*

Ж lebby 'läbi', suddamehaykus 'südamehaigus*, kuid egkewe 

'igavene'* Samasugune pilt esineb veel XVII sajandi algu

seski, näit* Küll* bedda 'häda', sodda 'sõda', Ebbausok 

'ebausk*, kuid igka 'iga', naegkema 'nägema', St# piddit 

♦pidid', wabbax 'vabaks', kuid negko 'nägu', tegkemist 

'tegemist' jt* Alles sajandi teisel poolel tuleb tarvituse

le gk asemel g: luggema, teggu jt* Seega toimusid muutu

sed £ > B ,  t > D j a k > £  käesoleva aastatuhande keskpai

ku ( X I U  - XVII saj.).

2* Kui aga teine silp oli algselt kinnine, siis on 

teise silbi algul klusiili asemel olnud heliline spirant 

/3 , <Г , j* • Seda nõrgas astmes oletatud spirandi esine

must aitavad kinnitada jällegi varasemad kirjapanekud. Nii 

on XIII sajandi kohanimedes märgitud klusiilide nõrku vas- 

teis neljal kujul, kas 1) mSrga klusiiliga (Jogentagania <

*Jo^en- 'Jõetega', Raudanal <  * rauban- ‘Raudna', samuti 

Hergaenpae < * här^än- 'Härjapea*, Andikewaerae 'Annik- 

vere' jt*), 2) klusiili ja h-ga (Eghöntakae 'JÕetaga*, 

Othakaverae 'Ohakvere', Othengat ’Ohekatku'), 3) h-ga 

(ffahumperae 'Vaopere', sochentakaes (<, ^sõ^en- ) või 4) 

mõnedel juhtudel ka klusiili nõrga vaste ärajätmisegs
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(Meintacus ’Mäetaguse'). Mõnel juhul on üht ja sama nime 

eri allikais märgitud erinevalt, näit. LCD Wahumperae,

134-5 Wagumpere ja 1310 Waumpere.1 Eriti väärib tähelepanu 

klusiili ja h abil (^h, th) märkimine, mis viitab klusiili 

ja spirandi taolisele helilisele spirandile ( £ , S' )• St 

samasugust märkimisviisi võib kohata ka soome vanimas kir

jakeeles, näit# Agricolal teghen ’teen’ , wighattomas 

•veatu-’, siis on küllalt põhjust oletada klusiilide nõr

kadeks vasteteks häälikuid jb , <T , ^ « Algselt oleks seega 

olnud vaheldus £  J (3 , t : , к i j* , mis praeguses keeles 

on mitmeti edasi arenenud. Praegustes läänemeresoome keel

tes esineb see vaheldus mitmesugustel eri kujudel eestis, 

vadjas, isuris, soomes ja kirjales, puudub vepsas ja lii- 

vis.

29« Järgnevas .vaadeldakse üksikklusiile ja nende 

nõrku vasteid algul astmevahelduslikes sõnades, kus algselt 

esines suhe £  : fb , seejärel sõnades, kus astmevaheldus 

puudub«

' p s ß .
= = = = = = =

1« Tugevas astmes on varasem £ muutunud B-ks, nÕrga3 

astmes aga on (3 muutunud V-ks, näit. haab s haava (haB : 

hava < Hhaga : haBan), tiib : tiivad, hoob : hoova, tõbi s 

tõve, leib : leiva, koib': koiva, teibad : teivas; kaeban i 

kaevata (< *kaiga£an : kaißattak).

M ä r k u s . Samasugune vahekord esineb ka ühesilbi

lise pika vokaaliga või diftongiga lõppeva verbi oleviku 

3* pöördes, kus ei ole vaheldus aga tüves, vaid oleviku 

3* pöörde tunnuses, mis sõltuvalt teise silbi lahtisusest 

või kinnisusest esineb kas В või v kujul, näit. eaab < 

*sagi, võib >*voipi, kuid saavad > ^sapat, võivad <. *voi(»at. 

Sedasama reeglipärast vaheldussuhet on silmas peetud ka

1 Vrd. P. Johansen, Die Estlandliste des Liber Census 
Daniae, Kopenhagen, Reval 1933, lk. 638.
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pu-, pü- * pu-, (Mi-liiteliste verbide tuletamisel, näit« 

saabuma, söõbima f kuid saavutama, sööyitama« Ka siin ei 

ole tegemist tüvelise, vaid sufiksilise vaheldusega. Vii

mast astmevahelduse liiki kooligrammatika harilikult ei 

vaatle astmevaheldusnähtuete all«

2« Kui nõrgas astmes ß-st tekkinud v sattus labiaal- 

vokaali kõrvale, siis on v kadunud« Seega esineb sel kor~ 

ral areng ß  > r >  f  , näit* tuba : toa (tuBa : toa <, 

tuge t tupan), luba : loa, uba : oad, nõbu ; nõo, kubu:коо 

( ■* kupu : kufun), kuub i kuue ( *  küpi : ku|Jen).

3. Sõnades, kus teine silp oli alati lahtine, esineb 

loomulikult kõikides vormides B, näit« kolmesilbilietes 

tüvedes, nagu hõbe ( *hojjg£a), libe, kibe, kabe, kobar 

(чkopara), käbar, täbart rabelema, viibima jne» Vastupi

diselt sel korral, kui astmevahelduseta sõnas oli teine 

silp kinnine, esineb v või spirandi kadu» näit« sõnades 

juuksed (vanas kirjakeeles hlukaed<  * hi^ukset), aitama 
( < »  VTd* 8Õaa abi), taoline (< f'ta >oillineni 

mitmuse tüvele liitunud liide) ja hilisem soome laen 

tavaline (<^ta^allinen, ainsuse tüvele liitunud liitega), 

haugas (< ^hapukkas, vrd, vpshabuk) , tõenäoliselt ka 

vaarmari, vaarikas (vrd* v a b a m , murd« va varn).

t :

30, 1. Tugevas astmes on varasem t muutunud Ibks, 

nõrgas astmes aga on kadunud, näit« rida : rea (riDa : 

rea<,*rita : ri£an), vedu : veo , ladu : laod, madu : mao, 

Õde : Õe; pidama : pean (< *pitamahen : pifan), kaduma : 

kaon, põdeda: põeme, siduma: seotakse, kuduma : koon; 

teadma : tean (^*tetämahen : te£än), needma : nean; mood : 

moe, aaad : sao, rood : roo jt.

2« Nõrga astme on samuti kadunud ka juhtudel, kui 

^  järgnes kas pikale i-le, u-le ja tt-le või i ja u-ga 

lõppevale diftongile. Neil kordadel <T-epirandi kae tõttu

5.

- 31 -



tekkis vastav siirdehäälik j või w, mida kirjakeel ei mär

gi, näit. hiid : hiiu (h|ü : hi ju), riid : riiu ( * 

ri5on) t hüüd : hüüa (hüD»v hüiD : hüiju), püüdma : püüan 

( *  ßütämahen : gSöän), laud : luuad ( luD : luwarD< * lüta: 

lü£at); aed t aia (aep : aija aita i ai^an), nõid : nõia 

( üsi? 5 ), pöid : pöia (göiD : £Öija < *pöütM_ : 

göü£än), laud : laua (lauD : lauwa lauta : laulan), haud: 

haua, hoidma : hoian, leidma : leian (4 * leutamahen : leu£an) 

nõudma t nõuan (nguDma : nguwan), vaidlema : vaielda 

( < * vai tglfmahen : vai<fgltak).

3. Siia kuuluvad ka kõik need astmevahelduse juhad, 

kus varasem ti-ühend on muutunud si-ks. See muutus esineb 

neie e-tüveliste noomenite vormides, кив tüve t-le järgnes

i, nimelt ainsuse nimetavas, mitmuse osaetavas ja i-mit- 

muse vormides» Teiste vokaalide ees aga dentaalklusiil või 

vastav spirant säilis. Näit. vesi : vee ( </vesi : yelen), 

käsi : käe, mesi ; mee, lüsi : löe, süsi s söe, tõsi : tõe, 

esi : ee; paas : pae (< ̂ J>§si s pa£en), samuti ka hiis ;hlie 

(his : hl je < ^hisi : hi£en), viis : vile, kuus : kuue 

(kus s küwe), uus : uue, kõia i köie (<*köüsi » köüien), 

täis t täie, põis t põie, reis : reie. Selleski rühmas on 

nõrga astme cf^spirant tänapäeva keeles kadunud.

4* Eelmistest rühmadest erinevad need esmavälteli

sed noomenid, kus tugeva astme d-le nõrgas astmes vastab 

j. See nähtus, et S ' on muutunud j-кз, esineb sõnades, 

kus oli kas kahe a vahel, nagu sõnades sada : saja 

(< *gata : sa£an), sadama : (ei) saja, rada : raja, pada : 

pajas, või siis juhtudel, kui <S~ järgnes varasemale o—le 

ja teises silbis oli a, näit, koda j koja, sõda : sõjad 

( < *sota : so/an). Erandlikult on j ka sõnas aa du : saju, 

eest see on tuletis verbist sadama : sajaks (vrd. madu : 

mao, nadu : nao).

5. сГ-spirandi esinemus eesti murdeis on tundu

valt erinev kirjakeele omast. Nii näiteks ei tunne lõuna

eesti murded muutust S '> j sõnatüübis ££_4a, sõja, vaid
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selle asemel esineb c^-spirandi kada, näit. gaDa * gan 

fpajas•, sgBa : aea_ jne. Pika vokaaliga vöi diftongiga 

sõnades, kus ees oli u või ü, on toimunud muutus û̂ T, 

ü / >  vv, näit. luD : luvva, kus : kuvve, lauD ; lavva,

• Ü Z Y 2 » täüs_ : täyvž, löüDma : l ö w ä  jt. Mulgi mur

des ja selle naaberaladel esineb sõnades nagu kähen 'käes*
\ \ 0 -----

ehen * e e s ’ , sehen ’sees* ö asemel h, mis aga tõenäolisel t 

on mahan 'maas* tüübi eeskujul tekkinud. Idamurde nähtus

test aga väärib tähelepanu laadivahelduse puudumine, sest 

siin esineb ka oodatavas nõrgas astmes d, näit. Kod maDuD, 

laDa ’laua’, sepan ’sõjas’, yeDes ’veeks’, kõDeD ’köied', 

ripan ’reas* jt.

6.Tüvelise astmevahelduse kõrval võib esineda sufik- 

silist astmevaheldust ka t : S' puhul, näit. viidi : viiak

se ( с vitihen : vijTäksen^, toodi : tuua ( < *tõtihgn : 

tõ^aksgn), puid (<*puita), kuid ka murdeline puije

( < puiien) jt.

7. Astmevahelduseta sõnades esineb sõltuvalt teise 

silbi lahtisusest või kinnisusest kas D või spirandi kadu.

Nii esineb D näiteka sõnatüüpides, nagu kade ( <*kate£a), 

madal ( matala), odav ( O o t a v a ) ,  kodar (<*kgtara), 

sadam, vedelema jne. Teiselt poolt «T^-spirandist saab läh

tuda sõnade puhul, nagu eemal ( < *_e£emj>ällä), sees 

( <. * sijTessa), eest (4 ^e^estä), käised (< * kä£ükset), 

veised (^^ve^ikset), ootama ^^<5ottamahen), BÖandama 

(vrd. aüda), tüütama (vrd. tüdinema), määndama (vrd. mäda), 

puistama (vrd. pudistama, pudenema), kaigas (vrd. Kod. 

kaDik), püüs (^ püäuis) jt.

Lõpuks olgu juhitud tähelepanu sellele, et murretee 

tarvitatakse sõnu nagu sepapada ’sepikoda’, samuti raha

pada, õige on siin loomulikult mitte -pada, vaid paja 

’töökoda'. Segunemist esineb ka sõnade silmalaug, sm. 

3ilmalauta, hiiglane ja hiid, sm hiitolainen ja pöidla, 

sm peufralon ning peigmees, murdeti peidmees puhul. Võrrel

dagu ka sõnu raidkuju ja raiuma, selgroog ja sm. ruoto.
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31» 1* Tugevas astmes on varasem к muutunud 0~ks, 
nõrgas astmes on f  kadunud: viga : vea (* vika j vij^an) ,  

siga : sea, nuga : noa, Iga : £a, mägi : mäed (* ?fki s 

aiä^et), jõgi : jõe, vägi : väe, regi : reed, lagi : laes, 

magu : maos, vagu : vaod, nägu : näost, kägu : käod, 

lugu : lood (< *luku : lu£ut), sugu : soo; tõug : tõu 

(^ * touko : tou£on), hoog : hood, loog : loo j lugema : loen 

( ^ * lukemahen : lu£gnTT tegema : teeme, nägemata : näete, 

sugeda : soen, pugema : poetakse jt.

2. Samuti kui eelmiste klusiilide nõrgad vasted, 

on ka ^-spirant kadunud juhtudel, kui ta järgnes pikale

i-le ja u-le või i- ja u-ga lõppevale diftongile, näit. 

liig : liia (- liQ : li^a < * lika : ll^an), sig : siiad, 

peig : peiu (= peiG : peiju), lõug : lõua (=* IguO : leuwa), 

liuglema : liuelda (< "^liukglfniahen • liu£§ltak), oigama : 

oiata«

3* Erinevalt on nõrga astme vormid kujunenud sõna

des aeg, poeg, ja haug. Nimelt on ka neis sõnades ^-spi

rant kadunud, kuid spirandile eelnev diftongi järelkompo

nent on muutunud vastavalt kas j_-ks või v-ks: aeg : aja 

(<4+ aika : ai£an), posQ : pojad (<*£oika : goi^at) ja 

haug : havi (<.*hauki . hau^in).

4» Astmevahelduseta sõnades, kus teine silp oli 

lahtine, on к muutunud G-ks: ma^e (<*mak^^a), mageda 

( <*makg£an), sõge ( vrd. am. sokea), lage, aa, e ; tugev 

( < Ж tukeva), sügav, igav; kauge ( <жкаик̂£а), haige; 

magus (< *  maкuiза), pügelad jt.

Sõnades, kus teine silp oli alati kinnine, on f-spi

rant kadunud, näit. äestab (< * äpestapi), näitan (^*nä£üt~ 

tän), laotama ( < ̂ la^oittamahgn), leotab ( ̂ ^li^oittagl"), 

näotu (s^näjottoin), koos (vrd. kogu), зеаз (vrd* segu, 

eekka), Õiendama ( { ^oipgntan), liialdan (vrd. liig) t
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laastama (vrd. lavastama), samuti sõnadea nüüd (<*ÄÜ£üt2 

ja aaarmas (vrd. vps sagarv).

32. Kokkuvõtteks võib märkida, et vokaalile järgnev 

silbialguline klusiil, mis esines teise silbi lahtisuee 

korral, on tänapäeva keeles nõrgenenud, seega £  > B, t > D, 

k >  G. Teise silbi kinnisuse puhul vastasid tugeva astme 

klusiilidele nõrgas astmes helilised spirandid, mis on are

nenud järgmiselt: 1) ft > V, labikaalvokaali naabruses 
C>> 2) cT>0 , kahe tagavokaali vahel, kui 1. silbis

oli a ja 2, silbis kas a või o, jj 5) f  ? eelneva 

diftongi Järelkomponent muutunud konsonandiks sõnadea 

aja, poja, havi.

b) Astmeüldistusi

Tugev aste üldistunud

55. Jälgides vastavat tüüpi silbialgulise klusiiliga 

sõnu tänapäeva keeles võib aga märgata, et mitte alati ei 

esine vokaalide järel sellist reeglipärast klusiili vahel

dust, vaid et on terve hulk sõnu, kus oodatavas nõrga astme 

vormis esineb sama klusiil mis tugevaski. Sel puhul kõnel- 

dakee astmeüldlstusest. Astmeüldistuslikes sõnades puudub 

seega astmevaheldus. Hulk astmeüldistuslikke sõnu on hili

semad laenud (krabi, plagu, kraad, puud), kuid astmeüldis- 

tus esineb küllaltki rohkesti ka meie oma vanemas sõnavaras. 

Peejuures on tähelepandav, et astmeüldistuslikke vorme on 

murdeis, eriti LÕuna-Eestis ja saartel tunduvalt vähem kui 

kirjakeeles.

Alamal on toodud rida näiteid sõnadest ja sõnatüüpi- 

dest, milledes esineb astmeüldistus. Paralleelselt on esi

tatud ka mõningaid näiteid murdeis, kus erinevalt kirja

keelest esineb reeglipärast astmevaheldust.
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34« Tugevale astmele omane В on üldistunud näiteks 

sõnades: nabal (naBal t ^na^alla), rabas (raBas,*ra|Bassa), 

sabas, tabad, abiks, häbis, läbid, vibud, tibud, nibud, 

löbud; tabatud (taBattuJ^ ^tapattu), lubati (luEatti, 

luftattihgn), rebin ( *repin)* sobitada (vrd. sm. sovittaa); 

ше-sõnad: habe ( *ha£gn), om, habeme (<*ha£gmgn), kübe, 

kube (vrd* sm kuwe) jt.

Eesti murrete1 t on sii3ki tuntud ka vormid, nagu 

saBa: sava, naBa i шауа, raBa : rava, oBune : õite (vrd. 

ka Horn Hobbone, pl# gen# Houste, Sawwaga Täht), häBü j 

häü »häbi* jt.

Kirjakeeleski on olnud kõikuvusi mõnede sõnade tar

vitamisel, näit. varemalt lubati tarvitada kibu, om. keo 

e# kibu, kubu, om. koo e. kubu, nüüd on omastav kibu ja 

ja koo, seega esimene sõna astmeüldistuslik, teine laadi

vahelduslik.

3£# Tugeva astme üldistus D puhul esineb näiteks 

sõbades, nagu mädast (vrd, määndama), mudas, udus, odaga, 

jadad, hädas, pudis, koduks, redus, mõdu, tädil, kücUl , 

taudi, me-sõnades: säde ( *sä£en), om. sädeme (̂  *sätemen), 

süda, side jt.

Murdeti on neiski sõnades ke reeglipärast vaheldust,
4 ^  4« \ \

näit. S Khk mäDa : mäle ’madala*, Mus muDa : muja, kala 

kiaD 'kidad, lõpused', ia_golt 'ida poolt’, V HÕu muDa : 

mua, Vas süä ’süda’, оDa : oa, Häp mäGe 'mädaga' jt.

Kõikuvusi on ka kirjalees: pidu, om. peo e. pidu, 

idu, om# eo e. idu.

Tähelepanu tuleb juhtida ka järgmistele astmevahel

duslikele vormidele: 1) da-inf. keDa, вaDa, vÕiDa. Ootak

sime siin samuti kui sõnades viia, juua, süüa (<*vi<fžk, 

jõtTak, söfek) vorme kiia, saia, võia, mis on tuntud mur

deis ja on esinenud varemalt kirjakeeleski. Tänapäeva 

kirjakeeles on aga neis üldistunud da-line infinitiivi 

tunnus.



2) Eitava kõne olevikus esinevad vormid ei saada, 

ei jooda, ei viida, ei tooda jne,, kuigi murdeis (näit. 

tartu murdes) tarvitatakse reeglipäraseid vorme ei ealja,

uvva, ei^vijä (^ *s5<fak, jö/ak jt,). Siin on kujune

nud kahekordse tunnusega vormid lähtekohaks (/ei/ ežt»<fak 

pro /ei/ sä/ak).

3) tSamuti kui da-infinitiivis on kahesuguseid vorme

ka kse-olevikus, nimelt reeglipäraseid juuakse (<*3o£aksen) 

viiakse jt, ja ootusvastase -da-tunnusega vorme saadakse, 

keedakse, võidakse.

4) сГ-spirandi kadumist võiks oodata ka ühesilbilis

te pika vokaaliga lõppevate sõnade mitmuse omastevas, kuid 

kirjakeeles on siingi teiste tüüpide eeskujul mitmuse 

tunnus - De , näit* maade, puude, luude jne. Murdeis, eri

ti lõuna-eesti omades, on siin ka ootuspäraseid vorme, 

nagu maije, puije, luije.

36. Tugeva astme G on üldistunud sõnades, nagu 

vagad (vaGaD, varasem vorm peaks olema *ya£at), higis, 

pigis, nagad, sägale, piigad, iQe (vrd. am, ien<*ifen); 

maGatakse (maGattakae, varasem » jagan (vrd.

sm jasn ), segati, koguda (vrd. em koo^a), sigitada (vrd. 

sm siittää) jne.

Murdeis esineb siiski ka selles rühmas reeglipärast 

astmevaheldust enam, näit. eL geGa t va, naGa : na,

om_jaet 'on jagatud', mattas 'magatakse', samuti ma_tei,
— —  — — mmmm m.*m —  m-m~mm —  mmmm— m, mm

näi (< te^in, nä|in) jt.

Kirjakeelee on olnud kõikuvusi sõnades tigu, om. teo 

(varemalt ka om. tigu) ja laguma, olev. lagun (varemalt: 

lae n ) .
37. Aatitevaheldust või selle puudumist on tänapäeva 

kirjakeel rakendanud keele rikastamiseks. Nii on algupä

raselt ühest sõnast saanud kaks, näit. pügama, olevik pöan 

(lõikan, näit. juukseid, lambavilla) ja pügama, olevik 

pügan 'tüssan, petan', samuti laadima: laen (püssi) ja 

laadin (vagunit).
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Nõrk aste üldistunud

38. Esineb aga ka vastupidiseid astmeüldistusi, kus 

nõrga astme vormid on üldistunud sinna, kus o o t a k s  tugevat 

astet -

1. Siia kuuluvad oleviku 3, pöörde vormid kahesilbi

lise tüvega verbidest ( lugema, tüvi lukg-, sõudma, tüvi 

souta-), kus 1* ja 2* pöörde lõpp sulges teise silbi ja
— — — ) * I ^ %
seetõttu tekkis nõrk aste (lu£gn, souSan > logg» 

kolmandas pöördee esinev oleviku tunnus aga ei sulgenud 

silpi ja seetõttu siin peaks olema tugev aste ( lukeffi> 

luGe,*soutapi> eguDa). Tänapäeva eesti kirjakeeles esineb 

ometi ainsuse 3» pöördee nõrk aste: (ta) loeb, seob, näeb, 

teeb, poeb} hoiab, sõuab jne, Murdeti, näit, kirde-eeeti 

rannikumurdes ja Lõuna—Eestis tuntakse ka ootuspäraseid 

vorme: Hlj ta pita »peab», Vai veta 'veab*, luke 'loeb', 

'hoiab*{ Vas luGe, Urv teGe »teeb», jguD »jõuab»,

Se sguD »sõuab* jt. Meenutatagu, et ka soome keeles on 

ains, 3» pööre tugevas astmes:(hän) lukee, vetää, soutaa 

jt.

2. Samuti esineb nõrk aste ka mitmuse 3* pöördes: 

(nad) teevad, loevad, kaovad, peavad, seavad, hoiavad, 

nõuavad, sõuavad jne,

Vanem kirjakeel tarvitas tugevaastmelisi ootuspära

seid vorme, näit. St, tegkewat, hoidwat; Müll, piddawat, 

haudwat jne. Alles möödunud sajandi teisel poolel hakati 

nõudma, et oleviku mitmuse 3* pööre peaks lihtsuse pärast 

olema samas astmes kui on 1, ja 2, pööre (vrd. I&mS-i 

otsus 1872.a.), Murdeis esineb ootuspärane tugev aste tä

nini nii saartel ja läänemurde alal kui LÕuna-Eestis, eri

ti võru murdes, näit. Mus teGaD »teevad* J ära näGaD,

Mär liGuvad, väDavad, Kse puiDvaD, дцд oiDvaD; Se te(}evä?, 

sguDva^jt.

Praeguse kirjakeele 3,pöörde nõrk aste on tekkinud
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1* ja 2* pöörde analoogial.

3« Murdeis esineb nõrga astme üldistusi ka noomenite 

vormides, näiteks haug asemel avi, haab asemel av, tiib 

aseml tiv, koib asemel koiv jt#

o) Oeminatsioonld

39* Qemlnatsiooniks ehk kahenduseks nimetatakse tea

tavasti nähtust, kus üksikkonsonant on muutunud geminaadlks, 

on kahendunud, näit* j> muutunud pp-ks* Jt muutunud tt-ks 

jne* Kui üksikkonsonant saab kuuluda ühte silpi, siis ge- 

minaadile on tunnuslik, et see jaguneb kahe silbi vahel* 

Olgu märgitud alamal juhtumid, kus varasem üksikklusiil 

ei ole nõrgenenud, vaid on vastupidiselt pikenenud ja muu

tunud geminaadiks.

1.
Klusiil p on gemineerunud ainsuse sisseütlevas, näit* 

raba, ill* rappa ( < *raj>ahgn), appi ( <*aj>ihgn), tu-PPB 

(* tu££a), tõppe, sappa*

2. t > tt
* Klusiil t on gemineerunud 1) ainsuse sisseütlevas, 

näit. patta ( <^£atahgn), sõtta, ritta, kotta, lattu,rettu 

(sõnast redu), mutta (sõnast muda), hätta, ette (sõnast 

esi), vette, kätte; 2) sõnas kottu (<*koto£a) ‘kodunt*.

3. к > kk

К geminatsioon esineb:

1) ainsuse sisseütlevas: jõkke (= igkke< * jokghgn), 

lakke, rekke, pakku (sõnast pagu), näkku, kokku, sekka;

2) sõnas takka (<. ̂ takaft) 'tagant';

3) sõnades rukkid (< *rukih$t, vrd, sm rukiit), ikked 

K * i k e h e t ,  smikeet), äkked (<. * äkeket, sm äkeet), okkad 

(vrd. sm okaat, ka e oga), tõkke (sm tokeen).

Kõikidel nendel puhkudel on geminatsioon tekkinud 

seetõttu, et teise ja kolmanda silbi piirilt h (või cF )

- 39 r

6.



k a d u s ,  « L s t O t t a  t e k k i s  p i k k  v o k a a l ,  a i l l e  l ü h e n e m i s e l  

a s e p i k e n d a s e n a  ü k s i k k o n s o n a n t  g e m i n e e r u a . S a d a  a r e n e m i s 

k ä i k u  v õ i k s  m ä r k i d a : * k o k o h g n  >  k o k o h o n  }  k o k o n  } £o]E?E2* 

T e i s a l t  p o o l t  o n  a r v a t u d ,  e t  e r e n e m i e k ä i k  o l e k s  v õ i n u d  

to i m a d a  k a  n i i i ^ c o k o h g n  ^  k o k o h o n  >  k o k h o n  } k o k k u ,  k u s  

a i s e k a o  t õ t t a  o l e k a  t e k k i n u d  k h ,  m i s  a s s i m i l e e r a d e s  a n d i s  

p r a e g u s e  g e a l n a a d i • B a s k u s  o n  s i i n  a g a  s e l l e s ,  e t  s i s e k a d a  

ei t o i m u n u d  l ü h i k e s e  e s i m e s e  s i l b i  p u h u l * 1

Bt sõnad ike, окав, rukis, tõke ja äke ei ole algu

päraselt geminaadilised, vaid et neis on algupäraaelt oi

nad üksikklusiil, mis nõrga astme vormidea vaheldus spl- 

randiga, seda näitab nende sõnade eainemine vanemas kirja

keeles, murdeis ja sugulaskeeltes* Võrreldagu selleks järg

misi näiteid:

ike, Horn* Bess Ikke, sm ies (< ^i^ee)* ikeen (<*ikehen)

okas, vrd* oga, sm oas (^^o^as): okaan;

rukis, St. ruie (<,*ru£is): ruckist, sm ruis: ruklin;

vrd* ka eL rüoäirõa; 

tõke, Trm toes, sm toe s tokeen;

äke, St# ehs (= äes^*ä^es), vrd. äestama, sm äes : 

äkeen.

On ilmne, et geminaatklueiil nende sõnade nõrga ast

me vormides on hiline, tekkinud algupäraste geminaatklusii- 

Iidega sõnade, nagu rikka : rikas, mätta : mätas analoo

gial.

40. Kurdeti esineb eesti keeles geminatsioonijuhtumeid 

palju rohkem. Briti rohkesti on neid võru ja tartu murdes.! 

Siingi on üldiselt gemineerumist põhjustanud spirandi 

kadu teise ja kolmanda silbi vahelt ja sellele järgnenud 

kontrakteioon, näiteks sõnatüübia kattai (<*kata£a) ’ka

dakas', pettäi 'pedajae, mänd*;

efa-adjektiivldes: kigge (<,# kige{k), зекке 'sõge, 

pime' jne.

1 Vrd. L. Kettunen, Suomen lähisukukieltenluonteeno- 
maiset piirteet, Helsinki I960, lk.90-91.
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Kaasrõhulise silbi vokaali järel

41. Kaasrõhulise silbi vokaali järel on üldiselt sa

masugune esinemus. Kui neljas silp oli lahtine, siia on 

kaasrõhulise silbi vokaalile järgnev tugev klusiil nõrge 

nenud, seega jg, J-1 к on muutunud В, D, G-ks, kui aga nel

jas silp oli kinnine, siis esinesid vastavate spirantide 

nõrgad vasted.

£ > A -
Klusiil p esines oleviku tunnusena ainause 3# põõrde 

lõpul, näit. kirjutab (< .* kir^oittapi), paraneb, kakleb 
( ^ k a t k g l e p i ) , lookleb jt. Ootuspäraselt võiks В esineda 

ka kolmesilbilise tüvega verbide oleviku kesksõnas )(ka- 

rastapa), kuid siin on teisme käänete eeskujul tulnud tar

vitusele sstmeüldistuslik -v (karastav).

(i > v

Reeglipäraselt on neljanda kinnise silbi puhul (i 
muutunud v-ks. See nähtus esineb 1) oleviku tunnusena mit- 

muae 3« pöördes, näit. põletavad (<* *polgl£ej3at), lobise- 

sevad, lendlevad ( <*1entelevat), hooplevad; 2) oleviku 

tunuusena oleviku kesksõna vormides, näit. parandava 

( < *garanta|ten), kohutavaks, võitlevas ( ̂ ^jeittgig^eesa), 

vihtleva.

t > D

42. Klusiil t esines rõhulise silbi järel osastava 

lõpus -ta ( *mata ja*matalata). Kaasrõhulise silbi järel 

on mitmuse osastavas t muutunud reeglipäraselt D-ks, näit. 

rebaseid (</* repasitä), sulaseid (<*eulhasita), teravaid 

(< *terawitä), suuremaid (< * surempita), samuti ka hambaid 

(<*hampahita), õigeid (^ * oike£ita), kangaid, raskeid jne.
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Samasugust esinemust ootaksime ka ainsuse osastavas, 

kuid tänapäeva eesti kirjakeeles esineb siin D asemel 

näit* valusat, tugevat, kibedat, paremat, samuti valget, 

rasket, haiget jt* Ootuspärast D-lõppu ainsuses kohtame 

kaasrõhulise silbi järel põhja-eesti murdeis ( J>imeDaI)

< *£ime<$ataA ilusaD <.*iloisata, selGeD ( » a8a

samuti ka vanemas kirjakeeles (eriti XVII sajandi lõpul, 

näit* Homungili Jummalad, kindlad, kangrud, walwajad)* 

XVIIJ sajandil hakati kirjakeeles tarvitama t-lõppu, sest 

see võimaldab eristada ainsuse osastavat mitmuse nimeta

vast* Eeskujuks olid sel puhul sõnad, kus ^-line osastav 

oli ootuspärane, näit* paiset ( pai sekte), hoonet 

(s*honghta), tervet (< ^ tervehtä) jt*

Kui aga kaasrõhulisele silbile järgnev neljas silp
<4

oli kinnine, siis ootaksime siin kadumist* Tegelikult 

aga eesti kirjakeeles <T*-spirant ei ole kadunud, vaid neil 

kordadel kohtame klusiili.

See nähtus esineb kolmesilbilise tüvega verbide da- 

ja dee-infinitiivis, näit. parandada (ootaksime garanDe < 

garante<Гак), lõpetada, kannatada , jahvatada, valetada, 

hukkuda 7 selgida, Julgeda,samuti kirjutades (<*kirjoitta- 

ftgssa), jalutades, karistades, armastades jt. Mitmetes 

eesti murretes (saarte, mulgi, võru) on aga ootuspärased 

lühemad infinitiivivormid tavalised, näit. S lrmutta, 

varastes, M jentte, kumartten, v paranDa? , kirottgh. 

Praegune kirjakeelne esinemus on tõenäoliselt tingitud 

da-, des-tunnuse üldistumisest, kusjuures lähtekohaka või

sid olla kahesilbiliste esmavälteliste verbide vormid 

gidada, valada, ajades, ronides.^

Samasuguse tunnuse üldistumisega on tegemist ka kol

mesilbilise tüvega noomenite de-mitmuse vormides, kus 

tänapäeva kirjakeeles esineb mitmuse tunnus -tte, näit.

1 Vrd. L.^Kettunen. Eestin kielen äännehistoria.
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madalate ( *matala£gn), vägevatel, raamatutes, pimedate, 

vasikatel, kõrgete, rasketest jt. Eeskujuks te-tunnuselis- 

tele mitmusevormidele on olnud konsonanttüvelised sõnad, 

kus algupärane mitmuse tunnus — S’en liitus tüve kon
sonandile, nagu näiteks tüüpides paisete (<*£aisgktgn), 

hoonete (< * bonghtgn), neitsite, 

k > g

43. Kaasrõhulise silbi vokaali järel esineb к käs

kiva kõneviisi vormides, kus see reeglipäraselt on muutu

nud G-ks, näit. parandagu (< *£arantakohgn), kasvatage 

( <*kasyatt8ka<Tgn), hoolitsegu, valgustage, lahutagem jt.

Kui neljas silp oli kinnine, siis ootaksime ^"-spi- 

randi kadumist. Tegelikult esineb see ainult ki-liites, 

mis algupäraselt lõppes konsonandiga (- y*ik või -^in). 

Tegelikult on aga ki-liide kõikidele sõnavormidele liitu

des säilitanud oma klusiili, näit. jalgagi ( *̂а1каГа£1к), 

pois sigi, peretki ( *J>e£ebtaj[ik), kusjuures eeskujuks 

aaid olla vormid, nagu kirjutangi ( < * kirjoittankik), 

kuningaski ( < *kuni«jkaskik) jt.

Rõhulise silbi nasaali järel

44, Pearõhulise silbi nasaali järel oli sel korral, 

kui teine silp oli algselt lahtine, tugev klusiil £, t, 

k. Kui aga teine silp oli kinnine, siis asendas klusiili 

selle nõrk vaste. Et varaseimates allikates oletatavates 

nõrga astme vormides esineb b, d või g, näit. Lembitus, 

Andikevaerae, siis on arvatud, et nasaali järel nõrga 

astme vormides ei esinenud ß, <T , jp , vaid heliline b, 

d, g. Et aga klusiilide oletatavad nõrgad vasted ikkagi 

tinglikud häälikud on, mille täielikku häälikulist iseloo

mu tänapäeval on raske täpselt kindlaks teha, siis on kä

sitluse hõlbustamiseks käesolevas oletatud ka nasaali 

järel samasuguseid helilisi spirante, kui neid oletatakse
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teiste heliliste häälikute järel, seega siis vaheldust 

mp t nfti nt t пГ ja ijk: ̂ / V

1 * mp г mß  /

45» Bilabiaalse nasaali järel on tugevas astmes p 

muutunud B-ka, nõrgas astmes on aga klusiili nõrk vaste 

assimileerunud nasarliga, seega siis mp > mB, ja > mm, 

näit. kumb (< *kuapi) t kumma (<*£um(>an), hambad 

(hamBa D < * hamgahg t ) : hammas (hammas < * hambas), lambal; 

lammast. sambaks t sammasteks, vembla i vemmal, tõmban 

(temBan < *tempa£an) : tõmmata (teematta < * t^m^attajc).

2* nt : n<T .

4 6 , Samasugune on klusiili ja selle nõrga vaste 

veheldus ka dentaalse nasaali järel. Siingi on tugevas 

astmes varasem nt muutunud nl>-ke, nõrgas astmes on toi

munud assimilatsioon n<T> nn, näit. rinda (rinDa < *rlnta- 

£a) : rinna (rln n g < *rin£an), rand s ranna, mänd : männid, 

lindu : linnud, kindad (kinPsD <*kintahgt) : kinnas 

(kinnas < * kinfas), ranne (<*ran£jgn) : randme (< ̂ rantgm^n), 

kandma (kanBma < *kantamahgn) i kannan (kannan< * kan£an), 

künda : künname, lendab : lennata (<*lentä<Tšgi : lgn/attak)

Kui aga sõna esimeses silbis oli pikk vokaal, siis 

nõrga astme vormides on assimilatsiooni tõttu tekkinud 

geminaat -n lühenenud, seega siis ncT> nn > n , näit* 

käända : käänan (<*k&ntä£äk : kän£än), käänded : kääne. 

Keeleajalooliselt kuuluvad siia ka sõnad koonla (varasemas 

kirjakeeles koondla, vrd. sm. kuontalo) : koonal (<‘kõn£al) 

ja peenra (varem peendra) : peenar.

Laadivahelduslike sõnade hulka ei kuulunud algselt 

sõna vanduma : vannun (vrd. sm yannomaan),

3. ttk

47. Palataelse nasaali järel ootaksime samasugust
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vaheldust, nagu ses esineb m£ ja nt puhul* Tugevas astmes 

ongi siin esinemus samaaugune, sest varasem чк > q O, 

näit» vang (I®Д ,yaQki). HÕrgas astmes aga ei esine kir

jakeeles klusiili assimilatsiooni eelneva nasaaliga, vaid 

klusiil on iil di в tun une säilinud, näit* vangid (ya^QiD,

Bitte varjgip), Seega palataslse nasaali järel puudub laa

divaheldus, esineb sinult välteveheldus, näit* kangad : 

kangas (karjöap : kaJjGes), I6nga : lõngad (lg^Oa_: lejgag), 

8ng : Õnged, king : kinga, hingan : hingata, mängima : 

mängime.

Kuigi kirjakeeles laadivaheldus selles ühendis puudub, 

tuntakse seda murretes* Nii esineb näit* eB Jõe 

la^ap, Lüg , Vai tu^Gima t tutjijin, S Mus ki^G i
v X 1 V, V

“ajsP> Phl lö*jG : lötjjja. Et ka soome keeles esineb vahel

dus 9 k : gy. t siis on võimalik oletada <jk puhul samasu

gust vaheldust kui mg ja nt korral* Ometi sunnib assimi

latsiooni puudumine ja g esinemine nõrga astme vormides 

enamikus läänemeresoome keeltes arvama, et klusiil pale

taalse nasaali järel ei ole algupäraselt üldse nasaaliga 

assimileerunud ja et kirde-eesti rannikumurdes ja saartel 

esinev laadivaheldus on hilisem nähtus,

48, Astmevahelduseta sõnades oleneb klusiili eelne

mine või selle assimileerumine eelmise nasaaliga üldise 

esinemuse kohaselt teise silbi lahtisusest või kinnisusest.

Vahelduseta klusiil eelneb näiteks sõnades lämbe 

(lämBe <*lämj>e£ä), lembe, rambe, umbne, imbuma, lämbuma; 

kindel, kange, vänge, sünge, langema, assimilatsioon aga 

juhtudel, nagu lämmatab ( < * läm£ittäpi), immitseb, ummis

tama; annetus, sunnik, sünnitama, rännak, künnis jt*

Reeglipäraselt esineb klusiil nasaali järel ka nii

sugustes osastava vormides, nagu und (^*unta), lund, mõnd 

(('monte), või umbisikulise tegumoe vormides pandi (\ panti- 
_bgn), mindi.

Samuti reeglipärased on ka assimileerunud klusiiliga 

vormid minna (<,*-mendäk), pannakse (c * ganfaksgn).
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49* Kaasrõhulise silbi nasaali järel esineb klusiil 

ja selle nõrk vaste ainult kolmesilbilise tüvega adjek

tiivide komparatiivivormides« Nii nagu pearõhulise silbi 

järel (vrd« kumb : kumm» <*kumj>i : kumpan) võis algselt 

esineda ka kaasrõhulise silbi järel vaheldus m£ t m£, 
näit* tukevamgi : tukevamßan, mis tänapäeva keeles võiks 

anda vormid tuGevamB i tuGevamma.

Seesugune vaheldus esinebki kirde—eesti rannikumurdes, 

näit« Vai ilusamB : ilusammaD, JÕh kigeDamB x kigeDemmast , 
VSg kalueamB : kulusamma jt* Tänapäeva kirjakeeles on aga 

arenemine läinud kaugemale ja assimilatsiooni tõttu tek

kinud mm on lühenenud, nii et kujunes vaheldus valueamB : 

valusama. Hiljem nõrga astme vormides esinev m-tunnus 

üldistus ka tugeva astme vormidesse ja tõrjus kõrvale va

rasema tunnuse mB* Seetõttu kaasrõhulise silbi järel ka

dus varasem vaheldus ja komparatiivi üldiseks tunnuseks 

kujunes -m, omast* -ma: toredam - toredama, рипавет - pu

nasema, madalam - madalamad, samuti raskem - raskema 

(</raskg£amg>i 1 raskg^amBan), selgem - selgema, kindlam - 

kindlama jt*

* ■

Rõhulise silbi liikvlda järel

50* Pearõhulise silbi liikvida järel on teise lahti

se silbi algul olev klusiil nõrgenenud (p, t, к > B, D»G)» 

teise kinnise silbi puhul on liikvidale järgnev klusiili 

nõrk vaste f?» 4 * /  kas muutunud V-ks või j-ks, assimi

leerunud eelmise liikvidaga või kadunud.

1. lp » 1 />, rp : rfl

Tugevas astmes on p nõrgenenud, seega on ühendid lp 

j8 rp muutunud lB-ks ja rB-ks, nõrgas astmes on ühendid 

1/3 ja rji arenenud lv-ks ja rv-ks, seega on siin (3 muutunud
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v-ks, näit*:

a ) * lp  * 1(3 > 1B : lv : halb : halva (<*hal£a : hal- 
(Jan), talb : talvaga, kõlbama : kõlvata (^kglpamahjgn : 
kglfiattak).

b ) rp '• r (3 > rB : rv: kurb : kurva (<*kurpa : kurnan), 

kõrb :korvi, varbad : varvaa (<*yarj>ahgt : vaipae), tur- 

baid : turvaat, tarbe : tarve, varb : varva.

2 • lt : 1<T « rt : r<T

51. Tugevas astmes on liikvida järel klusiil nõrge

nenud, seega lt ja rt on muutunud links ja rD-ks, nõrgas 

astmes on aga toimunud assimilatsioon eelneva liikvi- 

daga, näit*:

a) lt : 1 $ > lp : 11: sild : silla (<*ailta : sil<Tan); 

vald : vallad, tõlda : tõllas, kuld : kulla, tald i talla, 

muld : mulla, süld : sülla; kaldad : kallas (<*fcaltahgt : 

ка1<Газ), koldes : kolle *kolte£gB3a : koljTjgk), maldama j 

mallata (<*maltamahgn : nial£attak), muldama : mullata, 

pilduda : piilun*

b) rt : r<T > rD ; гг: mõrd : mõrra (mejrta : mgrfan), 

kord : korras, kard : karra; vardad : уаггав (-C*yart8hgt : 

varias), pardal : parras, purded : purre; murda : murran 

(<*murta£ak : mur£an).

Samasugune vaheldus esineb ka sõnades, kus varasem 

-ti on muutunud ~si—k s , s. о» kus varasemat t-d esindab 

praegu —_e, näit, Õrs : õrre *orsi : orSgn, veelgi varem 

*orti : or<Tgn), kõrs : kõrre, vars : varre.

Juhul, kui varasem 1<T või r<T esines pika vokaali 

järel, on assimilatsiooni tõttu tekkinud 11 või rr lühe

nenud: l £  >  11 > 1 , r<T> rr > r , näit. keeld : keelu 

U*kelto : kelson), pöörde : pööre (^görte^en : fiSr^ek), 

uurded : uure, keerd : keeru, sõõrd : sõõru.

Algupäraselt ei kuulunud laadivahelduslike sõnade 

hulka sõna tald ; talla, mis eL-е esineb kujul tall (vrd. 

ka sm talla).

7.
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lk : l y  . rk : rj*

52» Tugeva astme vormides on klusiil reeglipäraselt 

lühenenud, lk, rk on muutuned lö-ks, rG-ks* Nõrga astme 

esinemus sõltub aga sõna vokaliamist. Nimelt on tagavo- 

kaalseis aõnades f  kadunud, eesvokaalseis sõnades aga 

muutunud j-ks*

1) Tagavokaali järel а)л1к t ljp > IG i 1: .jalg : jala 

(< *̂а1ка s ial^an), sõlge : sõled, võlg : võlad, õlgi : 

õled, Õlg : Õla, sulg : suled, halg : halud, algan : alata 

(<,*alka$an t al^attak), põlgan : põlata;

b) *rk : xf > rG : r: arg s ara (**arka : arjran), 

kurg : kure, orgu : orus, turg : turul, sõrg : sõrad; 

vargad t varas U'yarkahgt : varbas); kargab : karates 

(0£erka£a|>i s karptt^ssa).

2) Eesvokaali järel a)^lk : l f  > 1G : ljt jälg : jälje, 

(<*Jälki : ^äl^en), nälg : nälja, selga : seljast, telge i

teljed, külg : külje, sülg : sülje; pelgama : peljata 

(<*pelkŽ<fšinmhen : pel^attak), sülgama s süljata, hülgamai 
hüljata;

b ) *rk : rjA > rG : rj: härg : härjad *härkä t 
här£än), märg j märja, pärg ; pärjad, kärg : kärje, särg : 

särjed, järg ; järje; ürgama : ürjata.

Sellest üldiselt reeglipärasest esinemusest näib ole

vat ainukeseks erandiks sõna sälg : sälu, mis aga murdeti 

esineb ka salG kujul. Pealegi on see ainuke u (<, о)-tüve
line sõna sellest rühmast*

3) Kui eesvokaalses sõnas j^-spi randi st kujunenud 

j~le järgnes i, siia on i ees olev j kadunud* Seega neil 

kordadel on toimunud arengs "lfi > l^i > l i , näit* nälgi

ma j nülin U  ’■nülkimähen i nül£in), ka küliti (<*kül^ittäin' 

sülitama (vrd. sülg), seliti (vrd, selg), jälitama. jaill 

(Ojiljpillä, vrd; jälg), samuti r p i > r j i > r i x  järg i järi 

♦pingike* (<^^ärki : iärjrin), härlk »harjavärss», üritama 

(vrd, ürgama). Siia võiks kuuluda ka sõna seelik, mille
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päritolu on seotud sõnaga selg«

53. Astmevahelduseta sõnades võib esineda liikvida 

järel klusiil vastavalt tugeva astme esinemusele, näit« 

nilbe (<*nilpe£ä), ülbe, kõlbmatu; kirbe, kõrbema, när- 

buma; helde, kalduma, murduma; selge, valguma, karge, 

sirguma, kergesti, või klusiili nõrga vaste kadumine, as

simileerumine või muutumine v-ke või j-ks, näit« halvaBti, 

kõlvatu, kgrvetama; vallatu, sillutama, korraldama, varru

kas ; jalutama, sulima, põlastus, jäljetult, jälitama, va

rastama , nõretama jt.

Erandlikul/t on kujunenud sellised sõnad, nagu seelik 

(<*sel£ikko, vrd. seliti) ja kullakii, küllakile (vrde 

küliti). Viimase sõna puhul on lj asemel 11 murrete mõjul.

Morföloogilistest vormidest esineb reeglipäraselt 

liikvida järel klusiil näiteks ainsuse osastavas sõnades 

tuld (<*tulte), merd, verd, verbi umbisikulise tegumoe mine

vikus sõnades tuldi (< *tultihen) , oldi', surdi, samuti vormi

des tuldfisju, tuldud, oldavfit, oldaks, surdavat Jt., nõrgale 

astmele vnstav esinemus aga da- ja des-Infinitiivis ja kee- 

olevikus, näit. olla t surra. tulles, olles, surrakse.

54, Eelmisest reeglipärasest esinemusest kalduvad 

aga kõrvale mõned morfoloogilised vormid, nimelt osastav 

ja alaltütlev. Sel korral, kui algselt teine silp oli 

lahtine, ootaksime heliliste konsonantide, seega nii na

saalide kui ka liikvidate järel varasema nt, lt, rt muu

tumist tänapäeva keeles nD-ks, l^"ks ja rD-ks (vrd* und< 

*untaj_ merd<*mertä). Tegelikult aga esineb esimese silbi 

pika vokaali järel kirjakeele osastavas neil kordadel 

tugev —t , näit. seent, joont, keelt, meelt, äärt, noort. 

Selle t ( sent, kelt, nort). tekkimist võiks seletada teis

te tüüpide analoogiaga, nii nagu seda võis teha ka mada— 

lat, rasket taoliste sõnade puhul (vrd. p« 42)« Ilmselt

on eeskujuks olnud ka sõnad, mille tüves oli juba t̂ ja 

kus osastavas selle tõttu esines geminaat, näit« sõnadee 

vars, Õrs, kõrs, pars, tõrs (osast, vart, kg£t, jteri <,
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■"Vartta, kortta, tortta), samuti leas^ lääs, kaas (osast, 

lant, länt, kant *lantta, länttä, kantta). Samasugune 

—t on oodatava — D asemel ainsuse osastavas ka rõhuta sil

bi n, 1, r-i järel, näit* tütart, akent, südant, küünalt, 

kannelt (< *kan£$lta). Siingi vöivad lisaks eelmistele ees

kujuks olla ka kastet (<*kastgkta) ja hammast (< l^iB^asta) 

tüüpi sõnad*

Olgu siiski lisatud, et ootuspärased l>-lõpulised 

osastava vormid esinevad eesti murdeis küllaltki rohkesti 

eriti kirde-eesti rannikumurde (kielD, suonl), jjjurp̂  

kannelD) ja lõuna-eesti murrete alalt (Hei tulD, shun jp,

Puh jgnD, küinälD, RÕu эётепВА süänD). Kirjakeeles on D- 

line osastav säilinud ainult liitsõnas esinevas —klimmend- 

sõnas (kolmkümmend jt*).

Mõnevõrra raskem on seletada t̂ esinemist ablatiivis, 

kus see kirjakeeles samuti esineb kui partitiivis, näit, 

teelt ( ^teltä), soolt, emalt ( *emaltä), noorelt* Ees

kujuks siin võisid olla ühelt poolt eespool märgitud osas

tavad, teiselt poolt ehk ka paralleelselt esinev koha- 

kääne seestütlev* Murretes on selleski käändes tuntud ka 

reeglipärased lD-lõpulised vormid, näit. eR vüölD, merelD, 

nuorelD, Puh emälD, malD, Krl ausalD, Trv tulD.

Et mainitud erandlikes vormides raske on kujutleda 

häälikuseaduslikku arenemist, seda ei kinnita mitte ainult 

murrete kahesugune esinemus, vaid ka see, et teistel kor

dadel peale osastava ja alaleütleva esinevad ootuspärased 

vormid, näiteks keerd (<*kfrto_), emand (<*emäntä), põrand 

jt.

55. Kaasrõhulise silbi liikvida järel praeguses kir

jakeeles vaheldust ei ole, kuid veel hiljuti esines sufik- 

siline vaheldus elema-verbides, näit. käsiteldi (<*käsit- 

teltihen), kuid käsitellakse (<*käsittel£äksen). Praegu 

on seesugune vaheldus tuntud rahvalaulukeeles ja võru 

murdes, näit. Se naraakglla7, Har häBenDellä'’, Räp mgttis- 

kella*’ jt.
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Rõhulise silbi spirandi s ja h järel

56. Spirantide s ja h järel tulevad arvesse ühendid 

st, ht, sk ja hk. Laadivaheldus esineb neist ainult kol

mes viimases. Ühendid _S£ ja h£ ei ole eesti keelele oma

sed. Neist sjo esineb ainult üksikuis astmevahelduseta 

laensõnades, näit« haspel, haspeldama, raspel, raspelda- 

ma, vispel, vispeldama, hp aga ei esine üldse.

st

57,. Häälikuühend st esineb nii eesti kui teistes 

läänemeresoome keeltes küll rohkesti, kuid ei ole laadi

vahelduslik. Eesti keeles pearõhulisele silbile järgnev 

st on hilises vältevahelduses, näit. must; mustad (muät : 

mustap < лmusta : mustat), rist t risti, kest j kesta, 

juust : juustu (iust : jjüstu), kastes: kestet (kastes ; 

kastet < ’fkast§^ssa : kastekxa), paistel: paiste (gaistel : 

gaište); istuma : istun (<^istumahfn : istun), astuda ; 

astume, kastma : kastan, pista : pistan (<, pistä^ak : 

pis can)•

st-ühend esineb ka mitmesugustes morfoloogilistes 

vormides, näit, ainsuse osastavas: meest (<*mestä), seest

ütlevas: maast (<,*mästa), luust, peast, da-tegevusnimes: 

pesta ^gestäk).

Samuti kui rõhulise silbi järel on st-ühend säilinud 

ka järgsilpides, näit. varastama, punastam a , armastus, 

eevastus; osast, punast, alust, seestütl. metsast, pime

dast jne.

st on säilinud ka eesti murretes, välja arvatud Koda

vere murrak, kus st on muutunud samuti kui vadja keeles
«• V « 4 \

ss-iks: mus : mussa, issu ja essu ’istuda ja astuda*.
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ht : h»T

58» Teise lahtise silbi puhul on läänemeresoome 

ht ka tänapäeva keeles püsinud. Teise kinnise silbi puhul 

on aga <f-spirant kadunud. Nii on siis algne ht : h<T and

nud praeguse vahelduse ht : h , näit, leht : lehe (<*lehti; 

lehden), täht : tähed, luht : luha, viht : vihad, laht : 

lahe, pihta : piha, siht : sihi; ahtra : aher (<*aht§ran :

£)» vehtra : vaher, ehted : ehe; tahtma % tahan 

({*tahtarnahen : tahaan), vahtida : vahin, mahtuma : mahun 

jt., samuti ka sõnades vaht : vahu, kõht : kõhu, koht : 

kohad, lähe : lähte, ahtma ; ahan, uhtma : uhan jt.

Samasugune on esinemus ka astmevahelduseta sõnades, 

näit. ht esineb sõnades jahtub (< ̂ ahtu(3u|>i ), lahti, tihti , 

õhtu, h aga sõnades kaheksa U*kah£gksan), üheksa ,ahastan 

(<*ah<fiastan), ohakas jt.

Kirjakeele ja põhja-eesti murrete ht-listele sõnade

le vastab lõuna-eesti murretes ühelt poolt ht, näit. 

leht, täht, tahtma, teiselt poolt aga jtti kgttu s kgttu 

*kõhtu : kõhu', yat 'vaht', lätte : latte, atta : attat 

'ahta : ahad* jt. Nagu selgub, on need ht-lised sõnad 

kaht algupära. Sõnad, milles nii põhja- kui lõuna-eesti 

murretes on ht, lähtuvad veelgi varasematest St-listest 

tüvedest (vrd. e täht, mrd tašte), kuid sõnades, mille

des põhja-eesti murdeis on ht, lõuna-eesti murdeis aga 

tt, on varem olnud kt. see varasem kt on PÕhja-Eestis 

arenenud ht-ks, LÕuna-Eestis aga tt-ks. Et lõuna-eesti 

tt varasemast kt-st on kujunenud, see selgub, kui vaadel

da sõnu, kus sõnatüve k-le on liitunud mingi t-line mor

feem, mistõttu on põhja-eesti murdeis tüve к muutunud t 
ees h-ks, näiteks tegema (<*tekemähen), nägema U*näke- 

mahen), kuid tehti, nähti, lõuna-eesti murdeis aga tetti, 

nätti (<*tektihen, naktihen), samuti üks, üht, ühe 

(<*üh^en), kaks, kaht, kahe, kuid LÕuna-Eestis osast, 

ütte, katte, omast, ütte, katte (<*ükten, kakten).
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59. Laadivahelduslik on ka sk ühend, mis teise lahti

se silbi puhul on ka tänapäeva keeles säilinud, teise 

kinnise silbi puhul on aga f  tänapäeval kadunud, seega

1 sk : s jr > ak ; s , näit. vask : vase (<*vaski : yas^gn), 

lesk : lesed, käsk s käsu, ka ak : kase, põsk : põsed, 

laisk : laisa, luisk : luisu, liisk s liisuga, raisk :raisa^ 

uskuma : usun (<;*uBkomeh|n : us^on), laskma : lasen 

(<*laskgmahgn : laefen), kiskuma : kisun, tuiskab : tuisates 

: tuis^attgsaa), nuuskama * nuusata, vis-

каша : visata.

Siia kuuluvad ka ühelt poolt raske (<*rask§£a), 

niiske, ruske, laskuma (<*laskgBumahgn), keskmine jt., 

teiselt poolt ka usaldan (<*frgj^ltan), nuusutada, kesik 

( \*kes£±kko), kaasik (<*kasjikko) jt.

Algupäraselt ei ole olnud klusiili sõnades oskama,

(vrd. osav, sm osaamaan) ja kuusk (vrd. eL kus, omast, 

kuse, sm kuusi).

Erandlikult on kujunenud sõna äsja ( äsja < *äs£än), 

milles f  ?■ j (vrd* sm. äskettäin).

hk : hjv

60. Tugevas astmes on hk säilinud, nõrgas astmes on 

kadunud, näit. nahk s naha (^nahka : nah^an), tuhk:

tuha, vihku : vihud, Õhk : Õhus, tahk : tahud, muhk:muhu, 

lohk : lohus, mähkmed : mähe (s*mähkemet : mähten); 

puhkan : puhata (<r£uhka<San : puhfattak), pühkima : pühin 

(^*£ühkimahen : güh^in)f lõhkuda : lõhun, nühkida : nühin. 

Astmevahelduseta sõnades esineb kas hk, näit* lahke 

(< lahkgfa), uhke, rohkesti (<*rohke^artin)f lõhki, tahke, 

või f  -spirendi kadu, näit. lahutama (< *lah£oittamahgn), 

rõhutama, lõhestama jt.

Algupäraselt astmevahelduseta on olnud sõna vihkama 

(vrd. viha, sm vihaamaan), mis astmevahelduslike sõnade
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eeskujul on hiljem muutunud astmevahelduslikuks (H.Stahlil 

on veel weehama, vreehan, weehanut), samuti sõna pihk (mor

det! peo, pihu, sm pivo) ja puhk liitsõnas puhkpill (vrd* 

puhuma, murdeti guhkuma).

Klusiil klusiili järel

tk

61, Esimese ja teise silbi piiril esineb eesti algu

pärases sõnavaras ühend tk, milles puudub laadivaheldus, 

tk-ühend esineb ainult hilises vältevahelduses foc: tk, 

näit. jätk : jätku Q ä t k  : ^ätku <*^atko : iatkon), katk : 

katku, potk s põtka *koib, kints*, putk : putke, kotkad : 

kotkas (коtkaD : kotkas), kütkes : kütke, tutkad : tutkas 

'teat. soolind sõtkuma : sõtkun, itkema : • itken, kat

kuma : katkun, kitkuma : kitkun, kätkema : kätken 'peit

ma*, vatkuma : vatkutakse (villu), lõtkuma : lõtkud 'lõn- 

kuma' jt. Siia kuuluvad ka hilisemad'soome laenud, nagu 

hetk : hetke, matk : matka, retk : retke. Astmevahelduse

ta on tk-lised sõnad sitke, nõtke, katki, kätki, petkel.

Erandiks sellest üldisest esinemusest on kirjakeeles 

sõnad pikk (<*pitkä),. kaklema (<*katkglemahgn) ja sikuta

ma (< *sij;kqittamahen), kus tk on assimileerunud kk-ks. 

Nähtu*on hiline, sest veel möödunud sajandil esines sõna

tüvi pikk algupärasemal pitk-kujul, näit. Masingul pltk, 

pitkendab, pitkune, C,B. Jakobsonil pitkema, M.Veskel 

pitkus jne* Varasemas kirjakeeles oli aga tk esinemus jär

jekindlam, näit. Gös. pitous, AT Helle pitkalinne jne. 

Alles seoses rahvuskeele kujunemisega möödunud sajandi 

teisel poolel tuleb "“sõna pikk üldisemalt tarvitusele, näit, 

Kreutzw. piksilmaga, pikkemalt jt.

Kui aga jälgida eesti murdeid, siis on pilt teistsu

gune. Nimelt on lõuna-eesti murdeis tk arenenud kahes 

suunas:



ч 1 ) 4tk > kk; pik, ^akkama , sgkma, ikma, какша,

-5^?® 'peitma’, pekkel *uhmrinul’, rek ( San gar rekki 

'retke*).

2) tk >  tsk: katski, kitakma, gutsk, hit акте 1 kii 1 - 

virea». Kui tk assimilatsiopn on arusaadav, siis selle 

muutumine tsk-ks on raskemini mõistetav. Seda on katsutud 

mitmeti seletada. Nii on praeguse põhja-eesti tk lõuna

eestiliste vastete puhul arvatud, et nende kahesugune esi

nemus viitab kahesugusele algupärale, nimelt ühelt poolt 

varasemale tk-le ja teiselt poolt varasemale afrikaadi- 

lisele tsk-le. kusjuures lõuna-eesti murdeis on tsk säi

linud, põhja-eesti murdeis aga muutunud tk-ks* b.Kettu

nen peab aga tõenäolisemaks teist võimalust, nimelt peab 

ta tsk-lisi sõnu põhja-eesti murdeist hiljem laenatud 

sõnadeks, kusjuures võõras põhja-eesti tk substitueeriti 

lõuna-eesti murdeis tsk-ga. Põhjenduseks toob ta sellis-
\/ у * л

te sõnade ebaühtlase esinemuse (katski^kattik jt*)* 

Küsimust nende seletustega täiel määral lahendatuks ei 

saa pidada.

Tänapäeva kirjakeel tunneb peale tk ühendi ka veel 

kt- ja pt-ühendit. kuid need esinevad ainult hiljuti keel

de tulnud sõnadee, nagu akt, pakt, fakt, sekt, koptid, 

ega tule keele ajaloo seisukohalt lähemale vaatlusele.

62. Kokku võttes eelmist, võib esiteks konstateeri

da, et teise silbi lahtisuse puhul klusiilid on üldiselt 

säilinud (hk, sk, ht, st, tk), teise silbi kinnisuse pu

hul aga on kahesugune esinemus: 1) tugev klusiil on ka 

aõrgae astmes säilinud, mistõttu laadivaheldus puudub st- 

ja tk-ühendi puhul ja 2) klusiil on nõrgas astmes kadu

nud laadivahelduslike ühendite puhul ühendites h/~ , s f  , 

ja h<T ning neil kordadel on toimunud muutused: h/~>h , 

sj- > s ja hS > h . Ühendid sg, kt, £t on aga võõrast 

päritolu ja hilised.

1 Ь. Kettunen, EKÄH, lk. 32.

8.

- 55 -



Klusiilid v3i nende nõfgad vasted

silbi lõpus

63. Eesti murrete ja sugulaskeelte silbilõpuliste 

klusiilide esinemust jälgides võib märgata, et siin puu

dub selline laadivaheldus, nagu see esineb silbialgulis- 

te klusiilide ja nende nõrkade vastete puhul. Võrreldagu 

selleks näiteks järgmiste sõnade esinemust: ep nael (om, 

naela), eL najjel (om* naGla, os. nakla), ей Bm

naula, vps nag*A , vdj nagj\a, li na’ggil; eP a Der (om. 

aPra, os. atra), sm aura, vps adr, vdj adra jne. Selgub, 

et ühes keeles või murdes esineb kõigis vormides klusiil, 

teistes aga asendab klusiili vokaal, mis on tekkinud vas

tavast spirandist. Kuigi võiks silbialguliste klusiilide 

eeskujul arvata, et varasem vaheldus oli teise lahtise 

silbi puhul nakla, atra, teise kinnise silbi puhul aga 

naj^lan, аГгап, mis praeguses eesti keeles võiks ootusko- 

haselt anda vahelduse naGel : naela v. naula, aper : aera 

v * siis praegustes läänemeresoome keeltes sellist

vaheldust ei ole.^ Sellepärast arvatakse, et oletatav 

algne vaheldus juba väga varakult kadus ja toimus astme- 

üldistus, kusjuures ühes keeles või murdes üldistus tu

gev aste ja klusiil esineb kõikides vormides, teises kee

les või murdes aga üldistusid spirendilised vormid ja 

neis praegu klusiil puudub. Nii näiteks ader-tüüpi sõna

de puhul on üldistunud klusiil (seega a Per : aprä : atra

1 Erandiks selles suhtes võiks olla kj : j vaheldus 
lõuna-eesti murdeis, mis esineb näiteks sõnades 
laGa:la^a:lakk6 'lai*, vaGa : vaja : vakka *vai*, 
mäjäs”! ma|lcä Tmaias’ , f5S3 : гада : raSES 'reie*.

V. Ojansuu on ka leivu keelesaarelt registreerinud 
lisanäiteid-kaila : kala ja kakru : kära. Võiks ju 
oletada, et margitud vormid TaRevad iagäsi ootuspäras- 
tele varasematele vormidele ^lakja : la/jan : lakja£a,
*ma£}as : makjahgn ja*kakla£a T"gajlan7 kuIH et“nie3-"’ 
õn alnult""u£slku3 nähiuseE, siii-on-Icaldutud neid 
pidama hilisteks analoogiavormideks.
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(<atra : atran : a t r a n a e l - t ü ü p i  sõnade puhul aga üldis

tus kõikjale f'-spirant: nael : naela : naela ( na^fla : 

naj"lan : naj4aSa), Eesti kirjakeeles saab £  ja jt puhul läh

tuda üldistunud klusiilist, к puhul aga üldistunud y-spi- 

randist.

Kui heliliste konsonantide ees ühel puhul on üldistu

nud klusiililised, teisel korral aga spirandilised vormid, 

siis helitute konsonantide ees on klusiilid alati säilinud 

ja ühendite ks, ts, gs puhul laadivaheldust pole oletatud.

1. Klusiil helilise konsonandi ees

64» Heliliste! konsonantide ees esinevatest klusiil- 
ühenditest tulevad järgnevalt vaatluse alla ühelt poolt 

ühendid gj, gl ja gr, teiselt poolt tj, tr, tv ja tn. 

Tänapäeva eesti keeles esineb kõikides neis ühendeis klu

siil, mis allub üldisele hilisele vältevaheldusele.^

p-ühendid:

1) Pj * Bj: kabi : kabja : kapja (< kag^a : kagJan : 

kagja£a), vrd. sm kavio, lubi : lubja : lupja, lupjama : 

lubjata, kupjad : kubjaa, kõpja : kõbjas *tael’, rübi : 

rübja ; rüpja ’teat, sadul’, kebja ’kerge; kena’. Nimeta

vas käändes on toimunud areneminei lugja > lupj > lubi, 

sest lõpukao tõttu tekkis raskesti hääldatav vorm lugj, 

milles j muutus sõna lõpul i-ks. On võimalik, et siia rüh

ma kuulus varem ka sõna abi (vrd. sm., avio-).

2) pl : Bl: kabel : kabla : kapla ’nöör’ (< kagla : 

keglan : kagla^a), kubel : kubla : kupla (sm kupla), 

aplad : ablas, kõpla : kõblas, kõplama : kõblata, lible, 

liblikas, oblikas, siblima.

Nimetavas käändes on kabel-taolistel sõnadel pärast 

lõpukadu tulnud hääldamise hõlbustamiseks vehele švaa-vo- 

keal e (*kagla> kagi> kaBel).

3) pr : Br: sõber : sõbra : sõpra (soome häälikuline 

vaste: seura), hoprad : habras (sm hauras), naber : nabra : ^
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napra, tõpra : tõbras (sm tsuras, ka eesti murdeis 

tõuras), kober : kobru : kopru 'segane vaht, kobrutis’, 

kobrutama, klber : kibra : kipra, säbruline, tuprama : 

tubrata. Ka 3iia rühma kuuluvatel sõnadel on nominatiivis 

Svaa-vokaal*

Häälikuühendid £m, £n ja £V on eesti keeles hilised, 

tekkinud põhiliselt peale sisekadu (vrd* tapma, tapnud, 

tapva).

t-ühendid

65» tj : D.1: padi : padja : patja ( < get ja : gat^an 

ga.tjaia), vrd. sm patja), hudl : hudja : hut ja, lodi : 

lodja : lotja (sm. lotja), rutjuma : rudjun. Nimetavas 

siingi muutunud i-ks.

2) tr t Dr: ader : adra : atra (< atra : atran : 

atraTa, kuid sm aura <*а<Гга), põder : põdra : põtra (sm 

häälikuline vaste: peura)t puder : pudru : putru (sm 

puuro), teder : tedre : tetre (sm teeri), patrama : pad- 

rata, kudrutama. Nimetavas on siin Svaa-vokaal.

3) tv : Dv: latv : ladva : latva (sm latva), ritv : 

ridvad, lõtv : lõdva : lõtva.

4) tn-ühend esines varasemas keeles sõnas linn

(< litna). Varasem kuju litn on säilinud veel Vestringil, 

Stahl märgib selle lind-kujul. Ka vadja ja vepsa keeles 

on veel dn alles. LÕuna-eestiline lin on kujunenud vas

tavalt \i^na vormist. Siia rühma võiksid kuuluda ka sõ

nad voon (vrd. vdj vgdna) ja adra vannas (vrd. vdj adra 

vadnaD), mis eesti keeles võiksid lähtuda (Jn-ilistest 

vormidest о

2. Klusiil helitu konsonandi ees

66. Pearõhulise silbi lõpus esinev klusiil on he

litu konsonandi ees säilinud. Vaatlueele tulevad siin 

häälikuühendid ks, ts, j>s ja tk. Et tk eespool juba kõne

- 58 -



all oli, siia saab siin piirduda ainult eeepool mainitud 
kolme konsonantühendi käsitlusega, sest ühendid kh, th 
ja £h eesti keeles selles asendis varemalt ei ole esine
nud*

1. ks
♦

67. ks-tihend on eesti keeles säilinud sõltumatult 
sellest, kas teine silp oli algselt lahtine või kinnine.V wTänapäeve keeles on ks hilises vältevahelduses: ks : ks. 
Esimese ja teise silbi piiril esineb ks:

a) nimi- ja omadussõnades: oks : oksa (oks : окна< 
oksa : oksan), maks : maksa, uks : ukse, lõks : lõksu, 
saks : saksa, paks : paksu, paakspuu, vaksj

b) pöördBÕnades: peksma : реквап (<*peksamahen : 
geksan) , maksma : maksan, eksima : eksitakse, jooksma : 
jooksen, oksendame, tuksuma : tuksu, naksuma;

c) arvsõnades: üks, kaks;
d) saavas: heaks, teeks, maaks;
e) tingivas kõneviisis: saaksin, jooks, tooksime, 

viiksid jm.
68. Eesti keeles esineb кв-ühend rohkesti ka kaugemal 

sõnas. Üldiselt on ks ka järgsilpides säilinud. Märkida 
võib järgmisi rühmi, kus ks järgsilpides esineb:

a) arvsõnades kaheksa (<*kahöeksan), üheksa;
b) saavas: nooreks (<*nõreksi), pojaks, tütreks, 

paremaks, valusamaks; adverbides: viimaks, sootuks,hiljaks;
c) tingivas kõneviisis: tahaksin (<*tahmaksin), 

oleksime, kirjutaksid, võtaksite;
d) kse-olevikus: viiakse (^yi^lksen), aetakse 

K^ajgttekBgn), otsitakse, parandatakse, jalutatakse;
e) ka isikulise tegumoe olevikus: näikse (Onä^üksen), 

kuulukse, tunnukse;
f) kse-noomenites: juuksed (^hißukaet), omaksed, 

venjiaksed (^vencTäkset), õeksed, nõoksed, käliksed;
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g) kse—noomeneist tekkinud adverbides: ummuksis, 
teoksil (olema), pahuksis (olema).

69. Euigi vastastikust sugulust märkivais sõnades ja 
sõnas juuksed ks on säilinud, on tänapäeva kirjakeeles 
kse-noomenites toimunud ks-i assimilatsioon ja lühenemine, 
mistõttu varasema kse asemel esineb ainult s, näit. jäne
sed (< i§ne3set< jänekset), varesed (sm varikset, murdeti 
yarekeep, varesseD), käised ( <*kä«Tukset), veised (<̂ ve^ük- 
set), teosed, linnased, lihased, kannused, nõgesed, harja- 
sed, jalused, soomused, kütisele, sõrmuseid, kerjused, 
rinnused, ilvese jt. Et selles rühmas ks > S võrdlemisi 
hiline on, seda kinnitab ka meie kirjakeele ajalugu. Möö
dunud sajandil esines kirjanduses veel sageli vorme, nagu 
katuksel, matuksed, aoomuksed, käikse, sõrmukse jt. Veel 
käesoleva sajandi algulgi esines kirjanduses tihti sõnu, 
nagu teoksed, lihaksed, linnaksed jt*, kuigi juba 1909*a. 
keelekonverentsil võeti vastu otsus, et sellistes sõnades 
(pueale sugulust märkivate sõnade) tuleb tarvitada s-ilisi 
vorme* Muutust ks > s soodustas asjaolu, et täpselt samuti
käänduvates ne-sõnades esines tüves -s: rebase ja varese, 
rebaseid ja vareseid.

70. LÕuna-eesti murdeis on ks assimileerunud ss-iks, 
näit* massa ’maksta', usse ’õue' (sõnast uks), esaü ’eksi
da', pessa 'peksan', samuti mtTs ’maaks', vanas ’vanaks’, 
näis 'näikse' tettäs ’tehakse', varesse ’varesed’ jne. Kui 
aga ks-ile järgneb -i, siis on ks muutunud ts-iks, näit. 
kats ~ kaits,- üts ~ üits, läts ~ läits* Erandiks on sõna uks, 
mis esineb us kujul. Sõnad, kus ks pole assimileerunud, on 
kas hilised laenud põhja-eesti murdeist (lõks, paks, püksid, 
saks), kirjakeelest (taks, eksam) või onomatopoeetilis- 
deskriptiivsed sõnad (plaks, plõksuma, praksti, loksuma).
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2. ts
71» ts-ühend on esimese ja teise silbi piiril üldi-

V ' Vselt säilinud, esinedes hilises vältevahelduses ts : ts, 
näit. a) vits : vitsad (<*vitsa : vitsat), mets : metsade, 
lats : latsu, kits : kitsed, ots s otsas; suits : suitsu, 
piits : piitsa, bltsme : liitse; seitsme : seitse, kitsad : 
kitsas.

b) katsuma : katsun « *katsomahgn : katson), otsi
ma : otsin, kutsuma : kutsutakse; raatsima : raatsin, 
maitsma : maitsen.

Samuti on _ts säilinud ka kaugemal sõnas, näit.
a) verbides: Õngitsema, valitsema, sepitsema, nokit- 

яста, urgitsema, kaubitsema, elutsema;
b) adverbides: jalutsi (< *ja±££i;tsin) , käsitsi, 

alatsi, ületsi, kiiüsitsi;
c) noomenites: vilets, jalats, ripats, näpits; 

jaluts (murd. jalg-ots), peats.
Vanemas kirjakeeles ja ka murretes esineb ts> кв ne- 

sõnade käänetes, näit. karjatsed, needsinatsed, näijat- 
sed, samatseid; eL linatse, villat3e, tahmatse, vimätзе, 
vesitse, varatse, karvatse, teBitse, unitse, lumitse, 
kellatse, ka eDimätse, kattelitse 'kahelised* jt.

Tänapäeva kirjakeeles esineb ne-sõnades _ts ainult 
sellistes sõnades, kus ne-line ainsuse nimetav puudub, 
nagu peatse (näit. peatse nägemiseni), päitsed, euitsed, 
samuti sellistes ne-sõnadest tekkinud adverbides, nagu 
peatselt 'varsti' ja äkitselt.

Et ts esinemine ne-noomenites küllalt vana nähtus on, 
seda kinnitab ts—iliste vormide esinemine ka vanemas 
soome kirjakeelee, näit. Agricolal locaitsen, mieleitzes 
jt.

Erandlik on eesti keeles sõna ise esinemine, milles 
soome eeskujul võiks oodata vormi ito, nagu see esineb 
Turu käsikirjas, kus leiduvad vormid itze ja it_~_. Samu—
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ti on seda vormi registreeritud ka kirde-eesti ranniku
murdest, kuid siitki haruldase vormina, üldiselt esineb 
see eesti murdeis kujul ise - isi ~ esi.

72. üldiselt on jjs esimese ja teise silbi piiril 
säilinud, esinedes hilises vältevahelduses ps : ps, näit. 
ripsmed : ripse ((*ri|>semet : ripsen), rops : ropsuga, 
saps : sapsud 'hobuse eesjala ülaosa', naps : napsu, 
kops : kopsud, kapsad : карвав; viipsima : viipBin, nap- 
sama ; napsata, ropsima : ropsin»

Praegu kuuluvad siia ka sönad laps ja lüpsma, kuid 
on põhjust arvata, et neis sõnades esines algselt kolme 
konsonandi ühend»

Kolme konsonandi ühend

73» Nagu juba eespool märgitud, on kolme konsonandi 
ühend suurel'määral hilisema keelearenemise tulemus (vt* 
p» 15)» Enamik praeguse eesti keele kolme konsonandi 
ühendeid on tekkinud kas sisekao tõttu või esinevad lae
natud ja onomatopoeetilis-deekriptiivsetes sõnades. Roh
kesti esineb kolme konsonandi ühendeid, mis koosnevad 
helilisest konsonandist, sellele järgnevast klusiilist 
ja jB-ist, nagu mps, Its, rts, nts ja jks. Nendes esineb 
keskel asetsev klusiil samasuguses hilises vältevaheldu
ses nagu eelmistes näidetes gs, ts ja ks puhul.

1) mg§: kompa : kompsud (komps : kompsuD), rämps : 
rämpsu, lõmpsima : lõmpsin, jampsima : jampsin, limpsab: 
limpsata; jõmpsikas.

2) Its: malts : maltsad *?5.1tsa : maltsat), selts: 
seltsi, kalts : kaltsu, taltsaks : taltsas, võltsima :■ — ■ " “ «Щ: ——— ' —
võitsin, taltsutama.
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3) rts: _ylrta : virtsa (4’yirtsa : virtsan), korts i 
kortsu, kõrts : kõrtsi, mürts : mürtsu, sorts : sortsi, 
lorts j lortsu, tirts : tirtsu, lörtsima : lörtsin, 
mõrtsukas, hurtsik, pirtsutama.

4) gjjfii konts : kontsa, kints s kintsud, konts : 
kontsu, kants : kantsi, vuntside : vuntsid, tantsima : 
tantsin; kentsakas, pentsik, vintsutama*

5) _f£ks^ konks t konksu ( kojks j kolksu), lonks i 
lonksu, võnks ; võnksu, jõnks : jõnksu, tonksima : tonk- 
sin.

Eelmistešt tunduvalt harvemini esinevad ühendid 
lgs ja lks«

6) ip§: sulps : sulpsu» kalpsama : kalpsata, nilp- 
san : nilpsata;

7)_1к8_: kolks : kolksu, kõlks : kõlksu, mu lk suma : 
mulksuks, vilksab : vilksata, vilksatama.

Kuigi suur hulk siia kuuluvatest sõnadest on ono- 
matopoeetilis-deskriptiivsed (lõmps, mürts, sirtsuma, 
jõnksutama, sulpsutama, vulksuma) või hilisemad laenud 
(jõmpsikas, sorts, kõrts, kants, tantsima, klantsida), 
kusjuures laenud algupäraselt alati ei olnudki kolme kon
sonandi ühendiga, nait. pintsel (vrd. sks Pinsel), selta 
(kas Selsohop), ometi on kolme konsonandi ühendiga sõna
de hulgas mõningaid, mis on ühised soome keelega, näit* 
e« virts, sm virtsa ’kusi*, e* malts, sm maltsa* Et ka 
teiste onomatopoeetiliste sõnade hulgas leidub sõnu, mis 
on ühised eesti ja soome keelele,^” võib arvata, et Ük
sikud kolme konsonandi ühendit sisaldavad sõnad võivad 
ulatuda juba küllaltki kaugesse minevikku, eesti-soome 
ühisaega. Põhiliselt on aga kolme konsonandi ühendiga 
sõnad hilised, eesti keeles tekkinud. '
1 L* Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kehitys, 

Helsinki lyFl, lk. 302.

9.
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Tänapäeva eesti keeles leidub peale mainitud konso
nantühendite veel rida teisigi, mis esinevad samuti pea
miselt laensõnades, näiteks vältevaheldusliku s-iga:

ret: arst : arsti (arst i arsti), verst : versta, 
vorst i vorsti, vürst : vürsti, korsten,

JsJ: pulst i pulsti« hõlst : hõlsti, 
filji kunst * kunsti.
Võõrsõnades võivad esineda mitmesugused muudki kon

sonantide ühendid, näit* eksprompt, lintSima, instinkt 
jt#, kuid nende vaatlus ei kuulu enam siia*

Hiljem on kolme konsonandi ühendiga sõnadele liide
tud konsonantalguline liide ja nii on võinud tekkida ise
gi nelja konsonandi ühendid, näit* kolksti, lõmpsti, 
sulpsti j arstlik, kunstlik, kõrtsmik, копквjaB>

74* On siiski mõningaid sõnu, kus tänapäeval küll ei 
ole kolme konsonandi ühendeid, kuid kus sõnade erineva 
esinemuse selgitamiseks on oletatud varasemaid kolme 
konsonandi ühendeid.

Sellisteks sõnadeks on esiteks sõnad oder ja ketra
ma , mis eesti kirjakeeles esinevad hilises vältevaheldu
ses otra : odra ja ketran : kedrata, end. Harjumaa murra-\ V \ * v *kutes aga ohB : ohra ja kehran : кehratta, sugulaskeel
test sm ohra ja kehrään, krj ozra ja kezrä, vdj eira, 
kuid tSedräB. Et seletada tr, hr ja zr esinemist sama
dest sõnadest, on oletatud algset vaheldust str : t f r , 
millest siis võiksid pärineda kõik praegused häälikühen- 
did neis sõnades.

Teiseks niisuguseks sõnarühmaks on sõnad laps ja 
küps, millee põhja-eesti ps—iie lõuna-eesti murdeis vae- 
tab -ts: lats e. laits, kütse. Nende sõnavormide teket 
on eeletatud nii, et varemalt oli neis ühend £ts, kus
juures varasem laPtsi andis põhja-eesti murdeis laps,w * -4-lõuna-eesti omades aga lata, samuti küptse - andis nii
küpse kui kUtse vormi.
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Eelmistega paralleelselt on seletatud ka eP lüj>ss ja 
eL nüssä vorme, kusjuures lähtevormiks oleks *lügtsä- 
vÕi *nüj>t8ä-»̂

Need üksikud näited problemaatilisest varasema koi— 
me konsonandi ühendi esinemisest ei muuda aga üldpilti 
ja kolme ning enama konsonandi ühendi esinemist eesti kee
les tuleb pidada ikkagi suhteliselt hiliseks, eesti keele 
eraldioleku ajajärku kuuluvaks nähtuseks*

Klusiilide nõrgad vasted silbi lõpul

f -  ühendid

75« Kui silbilõpulise £ ja t puhul eesti kirjakee- 
keeles esineb üldistunud klusiil (sõbra, adra), siis к 
puhul on üldistunud selle nõrk vaste у -spirant, mis tä
napäeval on vokaliseerunud. Arvesse tulevad siin ühendid 

££- J3 JU!'

76* ^1-i puhul on f -spirant vokaliseerunud, moo
dustades eelneva vokaaliga diftongi* Tekkinud diftong 
esineb astmevahelduse tingimuste kohaselt hilises välte
vahelduses, näit, nael s naelad (nael s naelaD ̂ *naj-la : 
na^lat), nõel : nõela, sõel : sõela, kael : kaela, pael : 
paela, tael : taela, sõeluma : sõelun; eile (Oe^len).

Et a-le järgnenud f  algul i-ks ja hiljem e-ke muu
tus, seda kinnitab meie varasem kirjakeel, näit* H.Stah- 
lil Kail» Pail, R. Brocmannil Nail, Paila, Kaila* Seega 
esineb siin arenemiskäik *ha£La >nail^525i*

1 P* Ariste, Miks on lõuna-eesti murdes lagse asemel 
lats? ENSV TA Toimetised, ühiskonnateaduste seeria 
1955, IV, 2, lk.317.
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Spirandllisest kujust lähtuvad ks kirde-eesti ranniku
murde vormid kaul, neul niul, seul, naul, samuti ka soome 
keel (kaula, naula, neula, seula). #

Lõuna-eesti murretes ei saa aga lähtuda jrl-ist,vaid 
kl—ist, nagu seda näitab nende sõnade esinemus: naGel_: 
naGla : nakla (vrd. aDer : aDra : atra), neGel : ngGla : 
ngkla, sgGel : egGla : sgkla (<*sekla : sjklan : seklafa). 
Samasuguseid klusiilist lähtuvaid vorme võib kohata ka 
vadjas (niglat kagla), liivis (ng^g§l# kagggl), vepsas 
(neg ji , kagt/i) ja kar jalas (niökla~niegla, kakla ~ kagla). 
Ometi ei ole kõikide siia kuuluvate sõnade esinemus lõu— 
na-eesti murdeis päris ühtlane (kai, elä, vrd. vps kegjt_,
ogle).

77. Varasema j'r-i puhul on kirjakeeles j*- —spi
rant samuti vokaliseerunud, moodustades eelmise vokaaliga 
koos kas diftongi või pika vokeali, mis tänapäeval esine
vad hilises vältevahelduses, näit. kaer : kaera (kaer ;
i E ® ^ J C E ®  ! ka^-ran), naerma : naeran (vrd. vpsna|rda),
naerid : naeris *ha£rihet : ha^ria), küür : küüru
( < yro : kü^ron), määr : määra ’mäger*.

LÕuna-eesti murretes ei ole klusiili või spirandi
esinemus täiesti ühtlane. Tavaliselt on siin kar i kara,
narma, naris, kuid võru murdes leidub ka vorme, nagu— 7—j ————— \ \ \nakri' ’naerid’, müGer-v mükR : mÜGrä ’mutt’ (vrd. sm
myyrä), leivu keelesaarel on aga ka kakR, nakR ja nakrma.

———— — ——— — 

bõuna-eestilist päritolu on ka kirjakeeles tarvitusel 
olev mäger, mis on välja tõrjunud varasema määra.

-Й—
78. Varasema fj-i puhul on p-spirant muutunud i-ka,

mis moodustab eelmise vokaaliga vältevahelduses oleva\  ̂\ \ diftongi, näit. lai : laiad : laia (lai : lai^aD : lai^a
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< la/ja : laajat : laĵ ja£a), vai : vaia : vaia, maiad s 
maiaa « *ms/jahgt ; maajas), rai шла : raiun (<*rgfjon)» 
Eespool (vt# p# 63) on viidatud nende sõnade lõuna-eesti- 
lisele esinemusele, mis vihjab siingi varasema klusiilili- 
se esinemuse domineerimisele (laGa Clakja) #

79» fn-4ihendit saab oletada juhtudel, kui tüve kiu- , 
siili nõrgale vastele järgnes nud-kesksõna# ^-spirant 
on vokaliseerunud vormides teinud *tej-nüt, vrd* klusiili 
tüves t eGe-), näinud (<*nä£nüt) ja läinud K*lä£nüt)« 
Lõuna-eesti murdeis saab neiski vormides lähtuda klusiili- 
lieest vormist kn, mis on assimileerunud nn-iks, näit#

^  ̂  ̂ v 4tennü, nännü, lännü. Klusiililisest vormist on lähtunudw у V \ u vka ida-eestilised tehnuD, nähnuD, lähnuD, kusjuures nende 
eeskujuks olid vormid, kus varasem kt arenes ht-ks, näit#4 N wnähti, tehtUD.

ĵ-n-ühendist saab lähtuda ka sõna siunama (<*si/na~) 
puhul, mille teket on seotud Õnnistamisel tehtava risti
märgiga (vrd# lad. signare), kuigi eesti keeles selle tä
hendus on vastupidiseks muutunud (vrd# sm siunata ’Õnnis
tada •).

80, Seega kõikidel eespool mainitud juhtudel silbi- 
lõpuline f  põhja-eesti murdeis ja kirjakeeles vokalisee- 
rus, lõuna-eesti murdeis aga domineerivad k-st lähtuvad 
klusiililised vormid. Ainult üksikjuhtudel on lõuna-eesti 
murdeile omane klusiililine sõnakuju saanud omaseks ka 
kirjakeelele, näiteks sõna mäger puhul. Mõnevõrra on kir
jakeeles tuttavad ka sõnad vigel »hang, hark* ja vagel 
’ussike•.

Üksikjuhtumid, kus varasemast ^n-ühendist saaks 
lähtuda (voon, vannas, eL lin) olid vaatlusel juba tn- 
ühendi puhul.
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Klusiilide esinemus rõhuta silbi 

järel

81. Rõhute silbi järel eesti kirjakeeles ei esine 
astmevaheldust. IT.usiilide vsheldumatust selles asendis 
peetakse algupär: aeles«, Klusiili või selle nõrga vaste esi 
nemus sõltub pesmaselt häälikust, millele klusiil või 
selle vaste järgneb. Rii on helitu konsonandi järel klu
siil tsvaliselt säilinud või assimileerunud eelmise hää
likuga, helilise konsonandi järel on klusiil nõrgenenud 
ja muutunud meediaklusiiliks, vokaalide järel on aga esi
nenud vastav spirant, mis on võinud mitmeti areneda.

1« Klusiilid rõhuta silbi helitu 
konsonandi järel

82. Klusiilid selles asendis s-hääliku järel on säi
linud, näit# эк: linask, om* linaski, karask, harjuskid, 
mõtisklemai st: halvasti, vanasti, kalmistu, puhastama, 
rebast, metsast, kollaste, lammaste.

ht-ühend, mis esineb momentaanide liites -ahta-, 
on säilinud tänapäeva kirjakeeles vähestes sõnades, näit. 
helshtama ( helatama), ka j ahtama ( ~ kajatsma), himahta- 
ma (~ himatama), karjahtama (~ karjatama), urahtama, 
ümahtama. üldiselt on aga järgsilpidee ht assimileerunud 
tt-ks, mis esineb nii momentaanides kui algupäraselt h-ga 
lõppevates sõnades, näit. haugatama (<*haukkahtamahen), 
hüpatama, vilksatama, vääratama, seisatama, naerat»me, 
samuti hoonete (<*honghtgn), imet (<*i£ehtä), peret jt.

Kaugemal sõnas on tk-ühend esinenud kontraheerunud 
verbide käskivas kõneviisis, kus tüve t-le liitus käskiva 
kõneviisi tunnus -k. Hiljem on siingi tk assimileerunud 
kk-ks, näit. arvake (vrd. sm srvatkaa), paraku (sm parat- 
koen), vaevaku (^*vaivatkohen), tõmmake jt.
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2. Klusiilid rõhuta silbi helilise
konsonandi järel

83. Helilise konsonandi järel on teenuisklusiil nõr
genenud üldise esinemuse kohaselt* See esineb nasaalide 
ja liikvidate järel järgmistes ühendites:

lŽ====i emand (Oemäntä)» isand, põrand (<*pgrmtintp) t 
parandan (\*garantan), tühjendama, kolmandik, tuhande, 
kuumendus;

kuningad (<+kuni^kahgt), lepingud, toomingad,
sööming;

ltJLlß: ütelda (< ̂ uttgltak), nuheldas, avaldan 
(^*avaltan), võideldi, küünalde, seamalde (vrd, p, 54), 
areldi, pikaldane, lagendik;

lk_>_lS: õmmelgu (<,*omgelkohgn). mõtelge, vihelgu, kau- 
belge;

ci==0: kanarbik;
r|_̂ _rß: kummardan, väherda, püherdama, peenarde, 

küünarde; logard, lakard;
rk_>_rg: lopergune, ümmargune jt.
Hilisemate tuletiste hulgas leidub ka vd-ühendeid, 

näit, tugevdama, teravdama.
84, Samasugust reeglipärast klusiili nõrgenemist 

ootaksime ka m£ puhul. Murdeis see esinebki, näit, lõuna
eesti komparatüvivormides: enämB, om. enämBa, suremB,
om. soremBa jne. Põhja-eesti murrete enamikus ja kirja
keeles aga on kaasrõhulise silbi järel kujunenud omasta
vas ja teistes nõrga astme vormides tunnus m (tugevama <
*tukeyamBan, vrd. p. 49), mis sealt siirdus kõikidesse tu
geva astmegi käänetesse ja siit juba komparatiivi üldise 
tunnusena ka rõhuta silbi järele, nii et oodatava vanemB, 
om. vanenBa asemele kujunesid ma-tunnuselised vormid m e » , 
om. vanema.

Seda kinnitab ka kirjpkeele ajalugu. XVI ja XVII sa
jandil oli veel üldiseks komparatiivi tunnuseks mbi
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WK enemb, parambal. st. wehhemb, walgkemb, Gös# Suhremb, 
ennamb, kuid Hornungil juba küll pitkeab, maddalamb, aga 
alweaad. kallima. XVIII sajandil aga tuleb kõikides vormi
des tarvitusele ma—tunnuseline komparatiiv*

Seoses t nõrgenemisega nasaalide ja liikvidate järel 
meenutatagu ka erinevalt arenenud vorme akent, koonalt, 
peenart. saarelt, tagant (vt# p# 34).

Klusiilide nõrkade vastete esinemus 
rõhuta silbi järel

85. Rõhuta silbi järel vokaalide vahel ei ole esine
nud üksikklusiili, vaid on olnud spirant, mis on kas ka
dunud, muutunud v-ks või vaatavatel tingimustel esineb 
D-kujul. Vaadelgem neid ükahaaval.

labiaalapirant
Labiaalspirant on rõhuta silbi järel arenenud üldiselt 

samade reeglite kohaselt kui rõhulise silbi järel. Nimelt 
on ß muutunud reeglipäraselt v-ks. See nähtus esineb:

1) oleviku kesksõnas: olev (<*ole£a), põlev, hooliv, 
istuv, lugev, loodav, söödavad (<*sötä£ät) /aeened/;

2) verbist pärinevad omadussõnad: osav (vrd# kesksõna 
oskav), tuttav (vrd# tuntav), palav (<*£а1а£а, vrd# põlev);

3) oleviku mitmuse 3# pööre: tulevad (<*tuleftat), 
teevad (4*teke4ät), kannavad (<*kanta;3at), laulavad, Õpi
vad;

4) kaudse kõneviisi oleviku vormid, mis pärit kesk
sõna osastavast: nägevet (<*näke^ata), andvat, minevat, 
kartvat, viidavat (<*vitabata), toodavat.

Labiaslvokaali kõrval aga kaob ß -spirant reegli
päraselt. See nähtus esineb kahesilbilise tüvega enese- 
kohastes verbides, kus varasemaks refleksiivide sufiksiks
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võia olla ßa, Võrreldagu selleks sama liite esinemust 
ühesilbiliste tüvede puhul, näiteks sõnades joo/bu/ma ja 
söö/bi/ma. Seega arenemiskäik võis olla näit* *laekepun > 
laskevun у laskuun > laskun, samuti ̂ aüttüäügi> süttuvupi> 
süttuüjpi > sütt up > süttib. Osa refleksiive on vanad, näit* 
murduma, tunduma, kuuluma, suurem osa neist on aga eesti 
kirjakeelde tulnud käesoleva sajandi teisel ja kolmandal 
aastakümnel (näit. pettuma, anduma, avalduma jt.). ßu-, jlü- 
sufiksi kõrval arvatakse enesekohaseid verbe olevat tekki- 
nus ka (5u~, j£ü-sufiksi varal, seda eriti sõnadest, kus 
oli tüves S , näit. e£a-adj ektiivides: selge (<, selkecTä), 
siit selgib (<*selke£upi).

Labiaalspiranti võiks oodata ka oleviku ainsuse 3* 
pöördes rõhuta silbi järel, kuid siin on rõhulise silbi 
järel esinev -b (<-pi, näit. *säpi> saB), üldistunud ka 
rõhuta silbi järele, kus ootaks vorme nagu x tul.ê i > tule/v/,
* antagi ? anDa/v/ jne* Vormid nagu (ta) tule, anDa või anD 
on tuntud küll murdeist (vrd* ka soome tulee, antaa), kir
jakeeles aga on tuleb ja annab.

Mis puutub denominaalsetesse v-liitelistesse adjektii
videsse, näit. lihav, terav, tugev, vägev, siis nende puhul 
võib lähtuda v-st.1

Dentaalspirant (Г*
86. Hoopis keerukam on rõhuta silbi vokaali järel 

esinemus. Nagu b. Kettunen usutavalt on näidanud, on ühte
del juhtudel -spirant vokaalide vahel kadunud, teistel 
juhtudel aga muutunud D-ks kindlate seaduspärasuste koha
selt.2 Alamal vaatleme algul neid juhtumeid, kus S’ on muu
tunud D-ks*
1 Vrd. L. Kettunen, Lõunavepsa häälik-ajalugu, Tartu 

1922, lk.b?.
2 L. Kettunen, EKÄH, lk* 77-83»

10.
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£  on muutunud D-ks, kui söna esimene silp oli lühike 
ja kolmas kinnine vöi sõnaseesmlsena kaasrõhuline, näit# 
pim&DBB ( ̂ pimejässä, pime Dale < -frjpiine&ällen.

Häälikmuutus esineb järgmistel juhtudel:
1« e£a—adjektiivides ja nende tuletistes: sõgeda 

(< aokeoan)v vrd* sm sokean, magedad» heledaks, kibedaid, 
siledam, ägedalt, haledasti, nobedalt, koledasti, jahedus, 
kadedus, tihedus; e£a-adjektiividege liitub ka substantiiv 
hõbe, om, hõbeda;

2 *  mitmuse omastevas: padade (<^pataXen), kanade, 
mägede, tugede, vagude, talude, idude, radade, vigade, 
kivide, ksridekodade, kerade, sigade;

3* da- ja des-infinitiivis: valada (^valabaky, kudu
da, laduda, rebida, vedada, taguda, siduda, pidades, püsi
des, sadades, elades, sulades;

4. üksiksõnades j kevadel (<.*keya<Tellä, vrd. sm, ke- 
vaällä), vabadus (vrd# sm, vapaus), labidad (sm lapiot).

87» on kadunud, kui esimene silp oli pikk või kui 
silp oli küll lühike, kuid kolmas oli lahtine ja viimane 
sõnas, näit# 1) kõrge (Qcorkgja) ja 2) pime (<»pimefä).

У Ф esineb järgmistes sõnarühmades:
1« a) e^a-adjektiivides, kus l,silp pikk: valge (vrd, 

sm valkea), selge, sitke, kange, raske, kaugel (-̂ kaukgtJal- 
ls), rohkem (<'‘robke^amgi), samuti nende tuletistes: sit- 
kesti (< *sitke£ästin), pehmus U*£ehme^üa), Õigus;

b) e^a-adjektiivides, kus esimene silp lühike, kuid 
kolmas lahtine ja sõna lõpul (nimetavas): sõge (^sokg^a), 
libe, kole, tore, kade, nobe, kibe, mage, lage.

2, Mitmuse omastavss, kus 1. silp on pikk: jalge 
(<*jalka<Ten), rinde (all), silme (ees), Vanemas kirjakee
les ja murdeis leidub sellist e-list mitmuse omastavat 
rohkem, näit, härge (vanker), õlge (peal), linde (laul) jt. 
Tänapäeva kirjakeeleB esineb a^a de-tunnuseline mitmuse 
omastav, näit. poegade, jalgade, sarvede, laulude, kontide, 
kõrvade, mis on tekkinud eespool toodud esmavälteliste sõ
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nade (padade, kalade) eeskujul, on seega analoogiline.
3* da- ja des-infinitiiviз, kui esimene silp on pikk:
(<*putä4~äk), kanda, leida, hoida, nöuda, murda ,tappa, 

saata, kündes (<*küntaJessa), laltes, sõites, jättes, kar
tes, nuttes. täites, saates.

Kuigi üldiselt §-, ä-tüvelietes verbides, eriti neis, 
kus tüvi lõpeb dentaalklusiiliga, on <T kadunud, on sel
lest reeglipärasest esinemusest rida erandeid. Nii on esi
teks laulma-tüüpi verbides, mille tüvi lõpeb helilise kon
sonandiga, infinitiivides ootusvestaselt tunnus —da, -des, 
näit. laulda, naerda, kuuldes, veendes« Eeskujuks siin või
sid olla nii valada- kui Õmmelda-tüüpi verbid. Samuti on 
verbides, mille tüve lõpul on s, neis infinitiivides klu
siiliga vormid: seista, maksta, lüpsta, peksta. Viimastest 
on rahvakeeles tuntud ka vormid peksa (näit. sai peksa), 
maksa, lüpsa.

i- ja u-tüvelistes verbides esinevad kirjakeeles da-, 
des-tunnusega vormid, näit. otsida, käskida, mängida, Õppi
da, rääkida, liikuda, astuda, katsuda, uskuda, lõhkuda, 
kiikudes, leppides, pihtides, kukkudes, raiudes, hõõrudes. 
Nende vormide eeskujuks võiksid samuti olla valada-tüüpi 
verbid, kuigi ka enesekohaste verbide (laskude) eeskuju 
võiks vahest arvesse tulla* Murdeti on aga neist i-, u- 
tüvelistest verbidest tuntud ka reeglipärased vormid, kus(4 */ \ <d on kadunud, näit* otsi, istu, likku. ^

4. Kadunud on £" ka üksiksõnades, nagu kätkis (kätkis<
‘ ’’kätküfessa, vrd. sm kätkyessa), lõunale U *louna(Pgllen),
neitsil (4*neüt8ü/ella). Venemes kirjakeeles on nende sõ
nade lõpul nimetavas —t veel säilinud, näit* Müll. Neutzit, 
Lounadt.

5. Samuti on kadunud <T ka nud-kesksönast pärinevate 
sõnade käändevormides, näit. surnuks (surnuks<*surnuffksi), 
(maha) jäänul (< änü «Telia), olnut (olnut).

6. Ainsuse osastavas on reeglipäraselt <T üldiselt ka
dunud: pada (<*pata<Ta), küna, jõge, mäge, kivi, häbi, talu,
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vagu; lauda, randa, kuube. sulge, kulli, kotti, laulu» 
võrku, samuti ka kahesilbilise liitega astmevahelduslikes 
sõnades nagu Õnnelikku (4̂ onnelikko^'a), leibkonda (<wleipa- 
kuntafa).

7* Mitmuse osastavas on osastava lõpp rfe samuti ka
dunud: kalu (<*kaloifa), mune (<,*mungi£a), laudu (<*lautoi<fa) 
härgi (4*härki<Ta), poegi, oksi, pikki, naisi, ka perekondi, 
vaenlasi»

8e Kontraheerunud tõmbama-tüüpi verbides avaldub 
kadu tugeva astme vormides, näit, tõmban (<ytgmpa^an), 
valvan, hüppab (<* hügpä^Spi), viskame viskafsmmgk), 
kargama K^karka£amahen), lendama, muldavad« <f kadu esineb 
ke e^a-adjektiividest tuletatud astmevahelduseta verbides, 
nagu julgema (Oiulkg^amahgn), selgib (<*selke<fupi), sirgub.

9. Alati on kadunud käskiva kõneviisi mitmuse 
2* pöördes, näit* olge (< *olka<*en), saage, tulge jt.

88* Kui teha kokkuvõtet eelmiete rühmade esinemusest, 
aiis võib vastu seada ühelt poolt pika, teiselt poolt lü
hikese algussilbiga sõnad* Pika algussilbiga sõnades on <T 
alati kadunud, lühikese algussilbiga sõnades aga S' on 
kas kadunud või säilinud*
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Pikk algussilp

<Г> $

1 , e^a-adjektiivid: 
kerge, rasked, 
(julgus)

2« Mitmuse omastav; 
j alge,rinde,silme

3* da-» des-infini- 
tiivi
kanda, võtte,
leides

4« Ainsuse osastav;
lauda, sulge,
laulu

5* Mitmuse osastav.*
jalgu» Poegi,
soomlasi

6. Kontraheerunud 
verbid;
tõmban, hüppama,
selgib

7* üksiksõnades;
kätkis, neitsil,
surnuks

8. Käskiva kõneviisi 
mitmuse 2«pööre;
olge, tulge,
jääge

Lühike algusailp
Kolmes silp Kolmas silp lah-
kinnine tine, lõpul
S  У В S* > $

pimeda, lagedal, pime, lage, hele 
(heledus)

kalade,jõgede) 
kivide

valada, siluda, 
ajades

kevadel, vabadus 
labidas

kala,jõge,kivi

sÕnu,pe8i,mune
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89» RÕhuta silbile järgneva 6 seisukohalt on huvi
tav jälgida eesti regivärsiliste rahvalaulude keelt» Nii 
ei ole sagedasti nendes vormides, kus kirjakeeles S' on 
kadunud, rahvalaulus kadu ja järgsilpide vokaalide kont— 
rektsiooni toimunud» Nii on rahvalauludes varasema <T jät
kajaks 1) e£a-8djektiividee kas D (sirgeda <^irke<^, 
valgedad, uhkedat; 3ileda 'sile*, lageda, kibeda) või sil
bi vahe (õige^eide ; oikg«":*te, valge’eda, aitke *eda või 
£9lgeaksî < v eelkeöLx:i, tigeot ’tigedat') või (pimeja 
'pime', korgeja 'kõrge^või võru alal koguni h (mageha 
’mage’, sirgehita < »sirke&Lte)

2) mitmuse omastavas võib rannikumurde ranvalauludes 
esineda j_e (sigu je < * sikoiXgn, kanu j e, tai vi je);

3) da— ja des—infinitiivis võib S asemel esineda 
kas D (niitadessa, kündadeBsa), v (alevessa ’halades1)

(nutte jessa <, *nutta<£<gesa) või kadu (tõete^essa, võtte*- 
easa);

4) ainsuse osastava lõpuks on sagedasti -Da (jõgeda 
{"̂ oke<5a, kuldada);

5) mitmuse osastavas võib mitmuse tüvele liituda 
-da (jalguda< rjalkoi^a, käsida t punaaida) või ^a (raduja
^Vetoi^a, härgi ja);

6 ) kontraheerunud verbides võib kontraktsioon puudu
da ja S kadu märkida silbivahe (tõmba-̂ an c^tgmpa^n);

7) ka üksiksõnades on jälgi varasemast S -st, näit. 
kätküve (C *kätku£>en), oluve (<.*olû gn) ’Õlle’, näitsevi
( ^neutзйЛеп).

90. Samuti leidub ka murdeis huvitavaid andmeid va
rasemate vormide selgitamiseks. Nii näiteks on lõuna
eesti murdeis spirandi kao tõttu tekkinud esmavältelistesV 4tüvedes sisekonsonandi geminatsioon, näit. likke

Esitatud näited on pärit J. Peegli raamatust "Eesti 
regivärsilise rahvalaulu keelest”, Tartu 1961.
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(<*like6a) 'lige, märg*, kipp£; kallu (<*kaloi£gn) 'kala
ke', peasi 'pesade'; pittä K*2it§r§k) 'pidada', lukke; 
hätta (<*hätüfä) 'häda', vikkä; kallu (<*kaloi^a), terri 
•teri*. See geminatsioon esineb ka eemavaxtexisteö kcntra- 
heerunud verbides, näit, (ma) makka (<^maka^an, vrd, sa. 
makaan)p luppa (^luga/an, sm, lupaan), koŽko 'kogun8. 
Kirjakeeles aga sönad magan, luban, kogun, mis Õieti ©leke 
võinud esineda maGaDen» luBgDen kujul (vrd. pimeda, lage
dal) , on muutunud samasuguseks kui kontraheerumata verbid 
valada, lugeda. Võru murde äärealadel, eriti lutsi keele- 
eearel on varasem С muutunud h-ks ja seal tehakse selget 
vahet kontraheerunud ja kontraheerumata verbide vahel,näit, 
Lut magehama, Лubaheme.

Juhtude kohta, kus tP on muutunud D-ke, on P.Ariste 
avaldanud arvamist, et eesti keele seisukohalt võiks läh
tuda sel puhul 6" ja t vaheldusest, oletades, et kolmanda 
silbi lahtisuse puhul oli (Г* , kuid kinnisuse puhul t, 
eeega suhe gimedä : gimetän. Seda on aga raske oletada, 
sest kirjakeelele omane suhe ei eaine isegi kõigis eesti 
murdeis (näit. puudub see saartel), rääkimata lõuna-eesti 
murdeist. Pealegi esineb kirjakeeles Ю ka kolmanda lahtise 
silbiga vormides (näit. pimedat <*pime^ätä).

Palataalspirant £

91. Palataalspirant rõhuta silbi vokaali järel on 
üldiselt kadunud. Vokaalidevaheline on kadunud järgmis
tel juhtudel.

1. k-lõpuliste noomenite vokaaltüvelistee vormides, 
näit. omast, kaste (kaste <,*kastg^gn), paistel, lakke, 
helbed, mõtted, koldes, roostes, happe, uurded. Bnamik 
siiakuuluvaid noomeneid on deverbaalid, nagu paise, haue, 
paine, oode, kaabe, rape jt. Rahvalaulukeeles ei ole neis 
sõnades toimunud kontraktsiooni ja kadunud spiranti asen
dab silbi vahe, näit. kolde’essa, paiste>ella (<*J?ai0t££ella) 
jne. - 77 -



2. Pa la tael spirant on esinenud lea sellistes üksik— 
sõnades, nagu Õhtul *ghta^olla) ja vaja (<*уа;)аув), 
Võrreldagu selleks vadja vorme ghtago ja vajaga.

3. Algupäraselt võisid ^-ilised olla ka sõnad, mis 
tänapäeva kirjakeeles on kas-liiteliste sarja siirdunud, 
nagu kadakas, pihlakas, jalakas, palakas, kajakas ja peda
kas, LÕuna-eesti murdeis ja soome keeles on neis sõnades 
kas 2 või v , näit. eL kattai, om. kallaja, pettäi, om. 
Pegäjä, jallai, om. jalaja, pailai, om. palaja, sm. kataja 
pihlaja. petäjä, kuid jalava, kajava. Praegune kirjakeelne 
-kas on siin analoogiline, tekkinud tõenäoliselt k- või 
kas-sõnade (lepik, kaasik, шоопакав jt.) eeskujul.

4. Selles asendis võiks ^ esinemist oodata ka käski
vas kõneviisis, kus selle tunnus esines rõhuta silbi järel 
(näit. valage, jätku), kuid rõhulisele silbile järgneva 
-&a, -ke, ~gu, -ku eeskujul üldistus kõikjale ilmekas klu- 
siililine tunnus, s.o. tooge, kirjutagu, peske eeskujul 
tarvitatakse ka laulgu, võtke, kandku jne.

5» Samuti kui eelmises rühmas on sõltumatult rõhuli
sele või rõhuta silbile järgnemisest kõikjal ühteviisi 
tarvitusele tulnud gi-, ki-liide, näit. maadki (<*matkin) 
lammaski (<*laffi0askin), parandangi, lehmgi, lehtki jne.

Geminaatklusiilid ja nende vaheldus

92. Nagu sissejuhatavas osas märgitud, on geminaet- 
klusiilide vaheldus läänemeresoome keeltes vana nähtus. 
Arvatakse, et algupäraselt tugevas astmes (s. o. teise lah
tise silbi puhul) esines poolpikk geminaat pp, Vt, kk, 
nõrgas 8stmes (teise kinnise silbi puhul) aga lühike gemi
naat pp, Jt, kk. Seega esines algupäraselt vaheldus 
pp : pp, tt : tt, kk : kk. Et nähtus esineb paralleelselt 
kõikides klusiilides samasuguselt, siis võib neid vaadel
da koos.
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Tänapäeva eesti keeles sõltub vaheldus sellest, kas 
algupärane geminaatklusiil järgnes lühikesele vokaalile 
või järgnes see pikale vokaalile, diftongile vöi helilise
le konsonandile.

Kui algupärane geminaatklusiil järgnes esimese 
silbi lühikesele vokaalile, siis tugeva astme vormides on 
algupärane poolpikk geminaat muutunud pikaks geminaadiks, 
seega pikenenud pp > pp, tt > tt, kk > kk, näit, seppa 
( sappa < ̂ 8ePEäfä), rattad (ra^taD < »rattahfet), lukku 
( lukku <, lukkola) t algupärane nõrga astme lühike geminaat 
on aga tänapäeva keeles säilinud, näit« sepad (seppaD < 
B̂eppät), ratas (rattas Crattas), luku (luicku <>lu£kon), Al
gupärase lühikese vokaali järel esineb tänapäeva keeles% V '  v \ \Jsuhe pp { pp, tt i tt, kk : kk, mis läheb tagasi varasema
le suhtele pp : pp, tt г tt, kk ; kk, näit, sappi : sapi, 
leppa г lepad, Õppima : Spin, hüppan : hüpata; pattu « patu, 
kotti : kotis, nutta : nutan, ruttama s rutata; pakku t pa
kule, sukka : auka, rikkad ; rikas, hakkan : hakata« Astme
vahelduseta sõnades oleneb geminaat algupärase teise silbi 
lahtisusest või kinnisusest, näit. kuppar (<*kuppari), 
vapper, ruttu (< ruttohgn), mitte, kukkur (sm, kukksro), 
rikkus ja lepitama « *leppüttamähen), lepik, petis 
(<*pettüs), latikas, nokaline (<*nokkallingn), vikat,

94, Kui aga algupärane geminaatklusiil järgnes pikale 
vokaalile, diftongile või helilisele konsonandile, s,o, 
geminaatklusiilile eelnes pikk silbiosa, siis on tugeva 
astme vormides säilinud poolpikk geminaat, näit. kaapima 
(kappima < *käpjpimahgn), kaupa (kauppa < * kauppaXa), kirpu 
(kirppu < ̂ kirppu^a), laata (latta), lauta (lautta), pelti 
(peltti), saaki (sakki), paika (paikka), palka (palkka), 
Nõrga estme vormides on aga toimunud lühenemine, nimelt on 
teise silbi kinnisuse puhul algupärane lühike geminaat 
muutunud ükslkkluBiiliks, mis on edasi arenenud nõrgaks 
klusiiliks, näit, kaabin (kaBin 4*kappin), kaubad 
(kauBaD < *kauppat), kirbu (kl£Bu <*kirppun), laadal

11.
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(la Dal <* lat tall a) , laudas (lauDas ̂ lauttesse), peldl 
(pelDi ̂  ̂ pelttln), saagid (<■̂ sakkit), paigal ( gnYafel < 
^gaifkalla) ( palga (<*|>alkkan). Hii eeineb pika silbiosa 
järel hoopis teistsugune vaheldus kui lühikese järel, ni- 
aelt on si in algupärase poolpika ja lühikese klusiili va
helduse asemel praeguses keelee poolpika geminaadi ja lü
hikese üksikklusiili vaheldua, s.o. pp : B. tt i D, kk : G, 
näit* koopad s koobaa (<*kõppahgt : kõppas), taipan : tai
bata (<*taippa£an : taippaEtak), kimpu : kimBu (< kimppu£a: 
klappun)t noota i noodad, võitu : võidu, konti : kondi, 
looka x looga, rauka * raugad, kl lkl : kilgi* Astmevaheldu
seta sõnades esineb samuti sõltuvalt teise silbi lahtieu- 
aeat või kinnisusest kas poolpikk geainaat või lühike üksik- 
klusiil, näiteks ühelt poolt huupi . peituam, viltu, tarkus, 
lõikas, teiselt poolt kaubandus, laadaline, paiguti, kiigu
tama . nurgeline, vaigistama.

Hagu siit selgub, on tänapäeva eeati keeles B, D, G 
sõna sisehäälikutena kahesugust algupära, olles sõnades, 
kus nad esinevad tugeva astme vormides, pärit varasemast 
2» 1» k-st (laiba, lauda,särgi <*leiptt£a, lauta<fa, särki), 
teiselt poolt aga sõnades, kus nad esinevad nõrga astme 
vormides, on nad arenenud varasematest lühikestest geminaa- 
tidest pp, tt, kk (vaiba, lauda, särgi <^vaigpan, lauttan, 
särkkin).

Kokku võttes eelmist saame järgmise pildi geminaat- 
klusiilide vaheldusest:
1. Algupärane 

suhe:

2. Praegune 
suhe:

pp : pp tt t tt kk : kk vakka^a
vaJckan

a) lühikese 
vokaali 
järel:

b) pika vok., 
diftongi, 
helilise 
kona.järel: pp

PP * PP

г В

%tt t tt : kk vakka vakka

tt t S kk t G paikka : paiGa
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2Ž' Eal algupärane geminaatklusill lõpukao tulemu
sena sattus sõna lõppu, siie muutus ta lühikese vokaali 
järel pikaks üksikklusiiliks, näit, lepp (leg <*leppä). 
kott (kot'<-«kotti), pakk (pak<»pakku), pika vokaali, dif
tongi või helilise konsonandi järel aga poolpikaks ükslk- 
klusiiliks, näit, sirp (sirp<*sirppi), võit (jgit <
Xvoitto), look (l6k <*lõkka)* Kui geminaatklusiil aga sise- 
kao tõttu sattus silbi lõppu, siis muutus ta alati pool
pikaks klusiiliks, näit, tapma (tagma<nappamahjn), tütred 
(tütreD<>tüttäret)« võtmed, kuklast kauplema (kauplema), 
kartma (kartma < *karttamahgn), vaikne, auklik.

96» Kaasrõhulise silbi järel on algupäraselt olnud 
samasugune vaheldus kui pearõhulise silbi järel, nagu see 
ilmekalt silma paistab astmevaheldusliku ik-liltega sõnade 
puhul. Siin on tugevas astmes kk, nõrgaa astmes jck, näit, 
kanarbikku (<*kanarpikko»Ta) : kanarbikus (<*kanarpiickoB8a), 
Õnnelikku : Õnnelikud, lagendikku : lagendikul, aganlkku i 
aganikus, laevastikku s laevastiku (vrd, tikku t tiku) jne.

Eelmistega liituvad ka illatiivsed stikku-liitelised 
adverbid, näit, vastastikku (̂ v̂eetastikkohgn) lähestikku, 
ligistikku, kohastikku, ülestikku, läbistikku, samuti lik- 
liitelistest adjektiividest tuletatud us-liitelised abstrakt* 
noomenid, mille lõpul esineb -likku8 : õnnelikkus, rahu
likkus, ksnnatlikkus jt. Viimase liite tarvituseletulek on 
eesti keeles hiline. Peamiselt on likkus-liitelised sõnad 
tulnud tarvitusele alles käesoleval sajandil.

Niisama järjekindel ei ole aga praeguses eesti kirja
keeles tt esinemus kaasrõhulise silbi järel. Tuleks ju 
siingi oodata samasugust geminaadi esinemust kui kk puhul.

Ootuspäraselt esineb lühike geminaat neljanda kinnise 
silbi puhul 1) ilmaütlevas käändes, näit, lugemata 
(<*lukemattak), soovimata, küsimata, tundmata (<*tuntfl- 
mattak), teadmata, habemeta, tütreta; 2) tu-liiteilstes 
karitiivadlektiividea . hoolimatu (<*frQlimattoin), täna
matud, teenimatu, püsimatu, samuti vankumatult, kohkuma—
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talt} 3 ) mitmuse 2 * pöördes: kirjutate (<*kirjoittattgk), 
perandate, vihastate, lõpetate«

Järgneva lahtise silbi puhul ootaksime semuti kui 
likkus— sõnades ka tu—liitelistest omadussõnadest tuleta
tud abstraktnoomenites mattus-liitelisi vorme, missuguseid 
keeleuuendus omal ajal soovitas, näit* hoolimattus, para- 
tamattus. Tegelikult aga ei läinud ettepanek läbi, sest 
ühelt poolt hakati mata— ja aatu—vormide eeskujul ka 
matus—vormides tarvitama ainult lühikest geminaati (hooli
matu, siit hoolimatus) ja teiselt poolt võis rõhuta silbi 
järel samasugustest tu—liitelistest adjektiividest tuleta
tud substantiivides esineda ka ainult lühike geminaat (ra
hutu, siit rahutus). Sellepärast tarvitatakse tänapäeval 
ainult vorme surematus, häbematus, teadmatus, taltsutama
tus jt.

97. BÕhuta silbi järel ei esine vaheldust, sellepärast 
esineb siin alati lühike geminaat, näit* 1) raamatu 
(ramattu), vikatit kirjutan, kanna tab, toetan; visata, 
hüpates, hakati; rahutuks, korratus; joomata;

2) lapsuke (lapsukke), natuke; liblikas, maasikad; 
kuusiku, rätikud, tüdrukul.

Eesti kirjakeeles on ainult üks sõna, kus geminaat- 
klusiil rõhuta silbi järel vaheldub* Selleks on sõna kurat, 
om* kuradi, milles erinevalt teistest samatüübilistest 
sõnadest on kõikides käänetes peale ainsuse nimetava nõrk 
klusiil (vrd. raamat, om. raamatu, nekrut, om. nekruti jt*). 
Eesti murretes on seesugune vaheldus hoopis laiemalt tun
tud, näit. lT r a ma Do 'raamatu’, palmi So *pa Imiku’, ka 
klгоDa 'kirjutan' jt* Kuigi ka soome keel selles asendie 
vaheldust tunneb (näit* 3»pööre kirjoittaa, kuid l*pööre 
kirjoitan), on põhjust pidada vaheldumatust algupärasemaks.

Sõna lõppu sattunud rõhuta silbi järel olev lühike 
geminaatklusiil on muutunud poolpikaks klusiiliks, näit* 
lepik (leppik C*leppikko), tammik, soovik, raamat 
(ramat) jne.
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Geminaatklusiili j>£ kohta näited puuduvad, kui mitte 
arvestada hilistekkelisi liitsõnu sarapuu (saraftpu), õuna
puu, mis perekonnanimedena esinevad ka Sarap, õunap kujul, 
või piiblikeelset sõna ülap ’alp*.

98. Üksikjuhtudel on algupärane rõhuta silbile järg
nev lühike geminaatklusiil selle tõttu, et 1. ja 2«silbi 
piiril olev spirant kadus, sattunud esimese pika silbi jä
rele ja vastav sõna on siirdunud astmevahelduslike sõna
de tWipi, kusluures sel korral geminaat on võinud vahel
duse tõttu muutuda nõrgaks Uksikklusiiliks, näit. aitan 
(<*a^ttan), kuid aidanud (C^a^ittanut võiks anda vormi 
aittanuD, kuid kontraheerunud verbide eeskujul on tekkinud 
nõrk aste), ootan (<*oöottan), kuid oodata (tõmmata eesku
jul), näitan ({*näj'üttän), kuid näidata, haukad (<*hâ Juk~ 
kahet),kuid haugas (vrd« laukad : laugas).

99. Üksikjuhtudel on mõnede verbide vormides, kus 
järgmises silbis esineb dentaalklusiil, geminaatklusiil 
tt kadunud. See nähtus esineb matma-tüüpi verbide umbisi
kulises tegumoes, näit«

matma, mat an - maetakse (^mattgttaksgn), maeti 
(<*mattgttihgn), 

katma, katan - kaetakse, kaetud (<*ka^tgttu), 
kütma, kütan - köetakse, köetavat, köetud, 
jätma, jätan - jäetakse, jäetav, jäeti, jäetud, 
võtma, võtan - võeti, võetaks, võetud.

See häälikumuutus ei esine siiski kõigis seda tüüpi verbi
des, näiteks nutma, nutan, kuid nutetakse, nuteti, samuti 
petma, petan - petetakse, utma, utan — utetakse« Vanemas 
kirjakeeles esinevad veel vormid,nagu matetud, katetakse, 
kütetakse jt«, samuti on sellised reeglipärased vormid 
veel praegugi säilinud lõuna- ja ida-eesti murrakule. Isegi 
veel "Eesti õigekeelsuse-eõnaraamat" (1925-37) annab pa
ralleelvormidena küte takse, katetakse, matetakse, tea 
jätetakse ja võtetakse.
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Tänapäeva kirjakeeles esineb kõikuvusi veel kabe sõna 
tarvitamisel. Uimelt on lubatud verbidest mõtlema ja ütlema 
tarvitada nii umbisikulises tegumoes kui ka da—infinitiivis, 
nud-kesksõnas ja käskivas kõneviisis kahesuguseid vorme, 
kusjuures umbisikulises tegumoes eelistatakse lühemaid vor
me mõeldakse, öeldakse, mõeldi, öeldi, mõeldud, öeldud, 
da-tegevusnimes, nud-kesksõnas ja käskivas kõneviisis aga 
lubatakse võrdeelt iõlemaid, kas mõelda e. mõtelda, öelda 
e# ütelda, mõelrud e* mõtelnud, öelnud e. ütelnud jne. See
sugune paralleelsus, millel samuti ei puudu murdeline taust, 
on kirjakeeles küllalt vana, esinedes juba XVIII sajandil.

Eelmiste nähtustega võib seostada ka teatava paralleel
suse verbide sütitamp je süütama esinemisel. Tänapäeva 
kirjakeeles on nende sõnade tähendus juba mõnevõrra dife
rentseerunud, näiteks süütab tuld, kuid peab sütitava kõne.

Eogu seda nähtust on L. Kettunen seletanud kiirkõnega, 
pidades geminaatklusiili kao tõttu tekkinud sõnakujusid 
kuluvormideks. Varemalt on ta aga juhtinud tähelepanu sel
lele, et siin võib olla tegemist ka dissimilatsiooniga, mis 
tingitud geminaatklusiili tt esinemisest kahes naabersilbis 
(matetakae). On selge, et kadu neis sõnades on irregulaame 
nähtus.

100. Lõpuks olgu peatutud veel mõnel erandjuhul gemi- 
naatkluslilide esinemises.

Eui geminaatklusiil esineb pika vokaali või diftongi 
järel ja teine silp on kinnine, siis geminaatklusiil peaks 
muutuma nõrgake üksikklusiiliks (laada < *lattan). Euid eesti 
kirjakeeles seda ei esine ühesilbiliste pika vokaali või 
diftongiga lõppevate verbide mitmuse teises pöördes, kus 
tarvitatakse vorme sööte, joote, võite, jääte, kuigi peaks 
olema söDe, jÕDe jne.j nagu neid vorme esinebki lõuna-eesti 
murdeis. Vormide sööte, joote kujunemine on arusaadav,kui 
arvestada, et pikemates sõnades mitmuse teise pöörde lõpp 
on alati -tte, näit. loette ( elatte K^elättek)
h"trjuttatte jne. See üldine mitmuse teise pöörde lõpp on
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üldistunud pikematest sõnadest ka ühesilbilietesse tüve
desse«

Samasugune üldistus esineb ka pika vok8tilig8 ja dif
tongiga lõppevate ühesilbiliste noomenite abessiivis, näit* 
maata (matta)t tööta, kuuta, Jääta, koita jt*, kus ootaks 
vorme ma Da (<*nfittak), töpa* Siingi on eeskujuks olnud pi
kemad sõnad, nagu veeta (<+ vecfettäk), pesata, hobuseta*

Ka mitmuse omastavas esineb samalaadseid analoogilisi 
vorme. Yaadelgem kõigepealt mitmuse omastava vorme kõrs- 
tüüpi sõnades, kus tüves on -_t, näit* kõrte* varte* Õrte, 
hirte, parte, ssmuti aus-tüüpi sõnades uute, Cite, põite, 
köite, täite jt* Neis sõnades helilise koneonandi, pika vo
kaali või diftongi järel peaks mitmuse omastavas olema sa
muti tunnus -De: *kortten > kefpe, *üttgn > uDe (kuid ains* 
osast* *kortta > kert, *utta > ut)« Et ainsuse osastav ja mit
muse omastav paljudes sõnatüüpides ühteviisi on kujunenud 
(vrd* paiset - paisete, hammast - hammaste - samasugune 
konsonantne tüvi), siis on ka siin ainsuse osastav ja teised 
mainitud sõnatüübid võinud mõjustada te-liste vormide kuju
nemist* Sama nähtus esineb ka kaas-tüüpi sõnadest kaant - 
kaante (kanDe asemel)*

Seesugune te-tunnuseline konsonanttüveline mitmuse 
osastava kujundamine pole aga piirdunud ainult eespool mai
nitud sõnatüüpidega, kus t on tüves, vaid on levinud ka 
nendesse sõnatüüpidesse, kus ei olegi tüves t_- d, nimelt 
keel-tüüpi sõnadesse, kus analoogilise t-partitiivi kõrva
le (vrd* eeep* p* 54) on tekkinud ka analoogiline te-tunnu- 
seline mitmuse omastav, seega keelt (pro kelp <* keltä) ja 
keelte* Sellise mitmuse omastava kujunemine on arusaadav, 
sest reeglipärane kelxfen oleks saanud ju anda ilmetu ja 
ainsuse omastavaga kokkusattuva vormi keele* Ainsuse osas
tava ja teiste de—, te-tunnuseliste sõnade eeskujul võisid 
tekkida vormid keelde (■ kelpe) ja keelte (■ кeitte), mis 
mõlemad leiduvad meie murretes (vrd* de—tunnuselisi vorme 
eriti rsnnikualal ja läänepoolseis põhja-eesti murdeis)*
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Briti aga soodustasid selliste mitmuse vormide kujunemist 
mõnevõrra lähedased tüübid, nagu kõrte ja kaante» Selline 
mitmuse omastav on seda enam mõistetav, et teatavasti sama
de tüüpide eeskuju on määrav olnud ka illatiivi vormide 
keelde, tuulde kujunemisel (vrd* osast* kaant - suurt, 
sisseütl* kaande — suurde ja m* osast* kaante — suurte 
esinemist).*

Lühemate konsonanttüveliste tüüpide eeskuju on keel— 
tüüpi sõnadest levinud ka vokaaltüvelistesse nael—tüüpi 
sõnadesse* Nii on kaante, keelte eeskujul tulnud tarvitu
sele naelte, paelte, kaelte, nõelte, sõelte, koerte, kaerte, 
heinte, seinte, õunte varasemate naelade, kaerade, Õunade 
jne* asemel* See muutus on päris hiline, sest veel 1946*a, 
väljaantud E* Muugi "Yäikeses õigekeelsus-sõnaraamatus" 
olid kõik need lühemad vormid antud paralleelkujudena nae
lade, kaelade jt* kõrval* Seesugune konsonanttüvellne mit
mus on levinud sõnades, kus diftongile järgneb 1, r või n.

С
Klusiilid sõna lõpus

-tШЖ
101» Klusiilidest on sõna lõpus esinenud t ja k* 

Klusiil t on sõna lõpus samuti kui sõna sees nõrgenenud, 
muutunud B-ks* See nähtus esineb järgmistes rühmades:

1) mitmuse nimetavas: tööd (<^töt), metsad, linnud, 
varesed, lagendikud;

2) verbi mitmuse 3*pöördes: toovad (<*tõBat), loevad, 
istusid, tulid, oleksid, kirjutaksidt

3) verbi ainsuse 2*pöördes: saad, ajad, olid, vedasid, 
hakkaksid, kannataksid}

4) nud—kesksõnas: viinud, teinud, kosunud, ostnud, 
tõmmanud, õmmelnud, raputanud.
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5) Üksiksõnades: nüüd (<^nüjüt)« 61a (<*olut), murde— 
ti ja varasemas kirjakeeles ka Õlut (vrd# sm olut) kujul* 
Nagu näitavad kõige vanema kirjakeele ja sugulsekeelte and
med, on varemalt t-lõpulised olnud ka sõnad neitsi (Hüll* 
Neützit, Neutzit, Neüzyt, 3t* neitzit, sm neltyyt), lõuna 
(Müll* lounadt) ja kätki (sm* kätkyt)* Neis on nähtavasti 
murrete erinevast esinemusest tingitult t sõna lõpust hil
jem kadunud, nagu seda võib näha ka sõna õlu puhul, kus t 
kadu on päris hiline*

Mis puutub tud-kesksõnasse, siis on tänapäeva kirja
keeles siin samuti kui nud-kesksõnas sõna lõpus -d. Eesti 
murretest on -tup omane põhja-eesti murretele, »tu, -Du 
aga kirde-eesti rannikumurdele (juoDu, opi^tu, varaetettu) 
ja lõuna-eesti murretele ( M juD, ngijut» klrjuttet,
T jgDu, oggijtu, рагапрвШ» V süDÜ* , te^tü7, umm|lD). Su
gulaskeeltes on samuti kahesugust esinemust, näit* sm 
saatu, tehty, vdj satu, tehtü^ vgtfttu, vps anttuD ja 
andgt jne* Ea eesti kõige vanemais kirjapanekuis võib koha
tu-, du-lisi vorme, näit. WK podw (- poodu), mahamattet* 
EÕik see annab põhjust srvsta, et tud-kesksõnas algselt 
ei olnudki sõns lõpus d - d, vaid see lõppes vokaaliga* 
Praegune d on aga siia tulnud nud-keaksõna analoogial*

Lõuna-eesti murretee mitmuse nimetavas, verbi mitmu- 
ee 3*pöördes ja nud-kesksõnas ning sõnades nagu Õlu ja 
lõuna puudub -D, võru murdes on aga neil juhtudel larüngaal
klusiili kana? 'kanad', tuljva? 'tulevad', tullu? *tulnud*, 
olu?,~glu? 'Õlu'* L* Kettunen on arvanud, et siin on vara
sem Jt kas kadunud või muutunud larüngaalklusiiliks* P«Aris- 
tef lähtudes sellest, et võru murde larüngaalkluaiil on 
tavaliselt arenenud varasemast k-st, on avaldanud arvamust, 
neilgi juhtumeil ei ole võru murde lsrüngaalklusiil are
nenud t-st, vaid k-st.^

1 П. Аристэ, Состоялся ли в шно-эстонских диалектах переход 
конечного t в гортанный взрывной ? - Filoloogilisi ette- 
kandeid. Tartu 1947, lk. P5 - 34.
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102. Eesti kirjakeeles on varasem sõnalõpu -к täies
ti kadunud. Et aga teatavates vormides varem —к on olnud, 
seda näitavad sugulaskeeled ja ka võru murre* Nii on sõna
lõpu klusiil säilinud ida-vadja murrakule, kus esinevad 
vormid, nagu paizQQ 'paise*, kasgfi 'kaste*, leivättaq 
'leivatg*, mennaü 'minna', annaa 'anna', sammas 'saame' 
jt.^ Võru murdes aga on к muutunud larüngaalklusiiliks, 
näit* kaste? , gaize? ,vöni? , an Da*, anna*.

Sõnalõpu -k on esinenud järgmistes rühmades:
1) üksiksõnades, eriti e-listes deverbaalides: 

paiste (<*paistek), paise, kaste, uure, mõte, lake, kaabe, 
kate, vanne, kolle, rooste, leede jt*}

2) ilmaütlevas käändes (lõpp *~-ttak): maata (<*mittak), 
naljata, leivata, habemeta, häbemata, tegemata, kirjutama
ta t

3) rajavas käändes (lõpp *-nnik): seni (<*sennik), kuni, 
maani, metsani (<*metsännik), lepikuni, ka pärani. üleni;

4) da-infinitiivis (tunnus - Jak, -tak): tuua
« H õ fak), pesta (Ogestäk), tulla, anda (<̂ ®В*§£®к^, hüpa
ta , harjutada;

5) oleviku mitmuse 1.pöördes (lõpp *-mmek): saan e 
(<^samm§k), teeme «,^gjemmek), tuleme, viвкате, kõneleme;

6) oleviku mitmuse 2,pöördes (löpp *ttek): toote 
((^tõttgk), elate, loodate, arvate (<,*arvafattgk), mõtlete;

7) käskiva kõneviisi ainsuse 2«pöördes (tunnus *-k): 
söö (<*_sök_), tule (( Atul§k), kanna, hüppa, (ära) tee 
({*te^ek), nuta;

1 Vrd. li. Kettunen. Vatjan kielen äännehistorie.
Helsinki 1930, lk. 48-49. *
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8) eitava kõne olevikus (tunnus*-k); (ma) ei saa 
(Oen säk), (ea) ei tule (<*et_tulekji, (me) ei karda
(<*~emmek kar£tak);

9) latiivi rudimentaarsele vormides (lõpp*-k): koju 
(<^ko£õk), eriti lõuna-eesti vormides sija? , sinnä^,
■fc_5na_?, kiimi7 (vastavad põhja-eesti vormid si ja, a inna, tänna 
on illatiivsed);

10) gi-, ki-liitee (*-kik, ka -kin): midagit kedagi, 
ammugi, läkski (vrd. V kiäkkl^ 'keegi', ammukkj/ , meDäGi7 ).

Sõnalõpu -k kadu on tõenäoliselt põhja-eesti murdeis- 
ki toimunud samuti, nagu see sünnib tänapäeval võru murdes, 
8»o« algul -k muutus larüngaalklusiiliks ja seejärel la- 
rüngaalklusiil kadus. Põhja-eesti murdeis on sõnalõpu -k 
kadu küllaltki vana nähtus, sest meie vanimas kirjakeeles 
on ainult üksikuid jälgi varasemast -k-st. Nii leidub 
Wanradt-Koelli katekismuses lause "ella в atack meyd 
kywsatu ee en sysse" ja sama konstruktsioon esineb ka Mül
leril kujul "Erra satack meydt..." Ometi puudub —к käski
vas kõneviisis isegi Läti Henriku kroonika lauseis "Laula, 
laula, pappi" ja "Maga magamas". Teiselt poolt teame, et 
XIII sajandil oli toimumas lõpukadu, mille tulemusena sõna
de lõpuvokaal kadus (usi > us.*laulu> laul)« Kui sõnalõpu 
-k sel ajal oleks juba täiesti kadunud olnud, siis oleks 
võinud ks sellele eelnev vokaal alluda lõpukaole ja kaduda, 
seega oleks võinud varasematest vormidest kastgk } kaste 
vöi'laulak > laula kujuneda kast ja laul. Et aga siin lõpu
kadu ei toimunud, pidi XIII 3ajandil -k veel kasvõi larün
gaalklusiili näol olema säilinud*

t
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K O K K U V Õ T E
103» I« Sõna algal p, t. Ic eällinud.

II. SPna sees.
A* Üksikklusiil või eelle nõrk vaete,
a) silbi algul rõhuliae silbi järel.

Klasiil Spirant

Vokaali järel p >B: leib, laba 
t > Di pidama, в6da 
к > a> viga,aeg,haug

(3 > vi leiva; ft> gTg i®a 
S > 9i pean; cT> j i sõja 

vea; aja,poja,havi

Kasaali
järel

p > В: kumb 
t > D: lind

к > G: king

m(*>mmi kumma 
n£>nn: linnu; пГ> n: 
kääne

/*JG: kingad/; murd,5 ^ 9
WL^aD

Liikvida 
järel

p >B: halb, kurb 

t > D> muld, kuld 

к > Qi võlg, kärg

l/*,r/* > lv,rv» halva, 
kurva
1 £tr S > ll.rrt mulla; 
lf,rf>ltrs keelu 
l^,rf>l,ri võla; 
lf,rr> lj.rj: kärje

Spirandi
järel

p =: raepel 
t ■: must; tahtma

к =: vask, nahk

/ep j raspeldama/
/ t* mueted/; h.T > hs 
tahan
ay > s: vase; h^ > h: 
naha

Klusiili jär 
järel

tk - r katkj 
tk > kk s pikka

/tk : katku/
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b) Silbi lõpul rõhulise eilbi järel. 

Klusiil Spirant

Helilise pr» sõpra s sõbra
konsonandi p. (sõber)

pl: kupla : kubla 
(kubel)

pjx kapja « kabja 
(kabi)

trг atra x оDrа 
(ader)

tjx patja x padja 
t. (padi)

tv* latva : ladva 
(latv)

tnx"litna > linn <fnx liin, voon
murd.kl: nakla : 

na Gla, 
nalbl %krt nakri 41 
naaris

tv: Дакка x 
la ja

kn:*teknük>
tennÜ

^1> vok«+l: nael x naela

|-r>vok#+r* kaar i kaera 

^j>vok«+jx laia x laiad 

jpn > vok.-e-nx teinud

Helitu
hääliku
järel

ks »1 maks x maksu;
ks >es teosed 

ts mets 1 metsad 
ps *x kops x kopsu

Kolme konsonandi ühendid
Varesed strxzDr: otrs x odra, 

ketrama
pts: laps x lapse, 

küpse,lüpsma

Hilised mps, Its, rts, nke, 
nts jt«
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c) Rghuta silbi järel
Helitu kons. 
järel p,t,k«: linask,

va raiskama, 
hlrnaEtama;

ht > ttz hoonet
Helilise 
kons.järel p,t,k>B,D,Gs emand, 

kuningas, ütelda, 
kana rbik,lopergune
З'Ь® '

Vokaali
järel

l.(*>vz seisev,tulevad;
ß } 0 1 laskuma 

2« a) 6 > Dt hõbeda,kalade, 
vedada 

b) S>ty\ hõbe,kõrge, 
jalge, anda; (seda) 
kala,mune,jalgu, 
hakkan, saage.

3* paised, Õhtul

B* Geminaatklusiilid

Lühikese
vokaali
järel

PJhulise silbi järel 
pp:pp>ppzpp: leppa : lepa 
tt:tt>tt:tt: võtta z võtan 
kkzkk} kk:kk: vakka z vaka

Pika vokaa
li , diftongi 
või helilise 
kons*järel

ppzpp>pp:B: kaupa z kauba 
ttztt>ttzDz laata : laada 
kkzkk >kk:Gz palka z palga

Rõhuta silbi järel
pp, tt, kk: raputama»kuu

sikus

Ill# SSna lõpus
t  ̂Dz linnud lendavad,' seisad, kadunud 
к ) (jfi paise, isata, metsani, olla, teeme, tuleta, 

söö, ei taha, koju.
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Helitud spirandid

c S i a
S sõna algul

104» SOnaalguline £ on üldiselt säilinud, näit* silis, 
süda, sada, sarv, sulama« Samuti on säilinud в ka liitsõ- 
nes oleva põhisõna algul: seasilm, jõesuu, umbsõlm» nais- 
sugu.

Üksikjuhtudel võib kohanimedes esineda s-i geminat- 
siooni, näit« Kuressaare, Piirissaare, Kõrgessaare« Nende- 
le saare-põhisõnage kohanimedele on lähedased ka sepp- 
põhisõnaga ametinimetused, nagu aamissepy, kellassepp, 
klaasissepp, kullassepp, müürissepp, plekissepp, potissepp, 
tõllassepp jt« Geminaat -£ neis sõnades on sarnane sõna- 
alguliste klusiilide puhul esitatud gemineerumisnähtustega 
(vrd* sarapuu - sarapgü ja Soosaare - Sõssäre). Neid ge— 
mineerumisjuhtumeid on selgitatud mitmeti« Nii on kõneldud 
võimalikust genitiivi lõpu n-i assimileerumisest järgneva 
3Õna alguekonaonandigBjmille tulemusena tekkis geminaat« 
Teiselt poolt on eriti s-iga algavate põhisõnade puhul ole
tatud konsonanttüvelist liitumist, kusjuures täiendBÕnaks 
oleks ne-liiteline omadussõna, näit« aamine sepp > aamls- 
sepp, kurene saar > Kuressaare,

Lõuna-eesti murdeis on põhja-eesti sõnaalgulise _s-i 
asemel kas £- või ts-« Nii esineb afrikaat sõna algul näi
teks sõnades, nagu tsirp, tairk, tsl&a, tsolk, tsgr, 
tsippul, tsgDzej, tsojjGma, tsiuG jt. Et sõnaalguline afri
kaat on tuntud ka teistes soome-ugri keeltes, võib pidada 
sõnaalgulist ts-i vanaks nähtuseks, mis põhja-eesti mur
deis ja ka soome keeles on muutunud s-iks. Afrikaadi esi
nemist vene laenudes (tsolohk 1 sUetlk ’» tsiGan ’mustlane* 
tserBak 1 kopsik*) ja onomatopoeetilistes sõnades (tsiri- 
sema 'sirisema', tsoriŝ ema ’sorisema') võib seletada
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sellega, et sõnaalguline ts oli tartu ja võru murdes elu
jõuline ja säilis ka hilisemais laenudes.^

Eelmisega seoses olgu juhitud tähelepanu veel sel
lele, et osale lõunaeesti ts-iga algavatest sõnadest ei 
vasta põhja-eesti murdeis s-, vaid t-, näit. tsarGe 
*tgrge', tsärkmä 'tärkima', tsilk * tilk*, tsilkma *til
lema', tsurima 1torfcima* (osalt ka 'sörkima*).

üksik -s sõna sees ja lõpus

F.J. Wiedemann eristab kahesugust sõnasisest 
s-i, nimelt harilikku helitut s-i (musta, kašvama) ja 
vokaalidevahelist mõnevõrra helilisemat lühikest leenis- 
klusiili Z , mis vastab helitutele leenisfelusiilidele 
B, D, G-le (näit. peza). Keeleajaloo seisukohalt pole 
põhjust neid kaht s-i eristada, sest vahe nende vahel 
pole kuigi terav ja nad märgivad sama foneemi.

Lühike üksik -s silbi algul on säilinud, näit, isa, 
kesa, küsima, valusad, rebase, rohelise, venelased.

Teise silbi algul olev lühike s on võinud illatiivis 
gemineeruda samadel tingimustel kui klusiilid, s. o. kui 
esimene silp oli lühike ja kolmanda silbi algul.oleva h 
kao tõttu järgsilbis toimus kontraktsioon, näit. pessa 
(< sähen), nssa (<*osahen), võssa, sassi, nissu. ka 
sisse « *sisehen) jt.

Säilinud on silbialguline s ka konsonantide järel. 
Klusiilide käsitluse puhul olid kõne all ühendid £S, ts, 
ks (kopsud, katsub. maksan, omaksed, ka lapse, maltsa jt.). 
Helilise konsonandi järel esineb üksik -s piiratult, kõi
ge sagedamini vahest rs-ühendis, näit. kärsima : kärsin,

1 А. Универе, Об аффрикатах в начале слобе в южно-эстонских 
“ говорах. - Всесоюзная конференция по финно-угроведениго, 
Сыктыквар 1965, Таллин 1965, lk. 15 -16 ; vastupidine
seisukoht L. Kettunenil, vrd. BKAH, lk. 9.3.
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pSrsad : pSrsas. samuti sõnades, nagu varsi, kSrsi, Srsi, 
tSrsi, parsi jt., kus -ei on tekkinud varasemast -ti-st. 
rs-ühendiga sõnades on tendents vältevahelduse puhul tuge
vas astmes geminaadiliste vormide esinemiseks, näiteks on 
kirjakeeleski pSrsad kõrval lubatud ka pSrssad (vrd. sm 
porsaat)« Üldiselt näib, et helilistele konsonantidele 
järgneva s-i (s. o. ühendite rs, ls, ns, ms-i) puhul on 
tekkinud samasugune vaheldussuhe, kui see esineb helilise
le klusiilile järgnevate klusiilide puhul (vrd. põrsas : 
põrssa ja korgas : korka v6i varsa : varssa ja targa : 
tarka). Tõenäoliselt see suhe on tinginud, et esineb gemi- 
naat -s sSnades varsa J varssa (sm. varsaa) ja kärsa ; 
kärssa (sm karsaa). Sama näib kehtivat ka selliste laenulis- 
te sSnade kohta nagu aärss (vrd. kas merse, sm aareiо), 
värss jt.

Esimese silbi l&pu s esineb nii helilise kui helitu 
hääliku ees hilises vältevahelduses, näit. lasn 'leivala- 
bidas* : lasna, käsn : käsnad, osa 'hütt' 2 osal, kasvu : 
kasvud, rasva s rasvad, osjade : osjad, asju t asjad, sa
muti musta : mustad, kest : kestad, haspel, haspeldaaa.

106» Kaugemal sõnas esineb algupäraselt lühike jb 
illatiivis, kus praegu on üldine lSpp -sse. Kuidas siin 
geminaat tekkis, selle kohta on aitaeid seletusi. Algse
teks illatiivilõppudeks on olnud -sen ftalvahaagn > taS- 
255®, > ^ jenese) ja -hen ( ̂ tupahgn > tuppa.
*lauttahgn > lautta), kusjuures -sen. esines sel korral, kui 
tüve l6pus oli h. sen-lSpulisest vormist kujunes -se-lS- 
puline illatiiv, nagu see tänapäeval on tuntud saartel ja 
läänemurde alal. Kirjakeeles ja teistes p6hja-eesti murre
tes on aga lõpuks -sse. Geminaadiline -sse v6is tekkida 
tüvesse kuuluva s-i gemineerumise teel kaasrõhulise silbi 
järel sel korral, kui järgmises silbis h kadus, seega pea
rõhulises silbis’sisehen > sisse ja kaasrõhulises silbis 
rohellisehen > rohelisse, ^küsüaukaehen > küsimusse, kust

13.
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siis see—line sisseütlev v6is levida ka teistesse tüüpi
desse« kus ei olnud tüves s-i Сmadalasse« kõrgesse, maasse). 
Soome keel suunab ühtlasi ka teisele seletusv6imalusele,  ̂
nimelt sellele« eta soome keeles olevad illatiivivormid 
taivaaaeen, kasteeseen viitavad kahekordse tunnusega vara
sematele vormidele * taivahasehen, kaste gesehen, mis 
reeglipäraselt eesti keeles kujuneksid praegusteks taevas- 
se« kastesse* Kont rahe erunud noomenitest v6is see l6pp le-"" " Лvida ka mujale.

S6na l6pus olev -_s on säilinud, näit* lammast mätas» 
küngas, kaunis.

Geminaat -s

107* Geminaat -s on lühikese vokaali järel säilinud, 
esinedes hilises vältevahelduses« näit. püssi : püssid 
(pussi : püssiD), kasside : kassid, pässu : pässud 'jäär', 
mässama : mässata.

Esimese silbi diftongi järel esineb tugevas astmes 
geminaat -s, nSrgas astmes aga lühike üksikkonsonant« näit. 
poissi :_poisid (<*poissi«£a s poissit), kaussi s kausi 
(kaussi : kausiD). kaissu j kaisus• Sedagi tuleb pidada 
hilise vältevahelduse liigiks, mis on tekkinud geminaat- 
klusiilide vahelduse eeskujul (vrd. poissi : fioisi ja 
koittu i koiDu).

Samasugune vaheldus esineb ka hilistes laenudes, kus 
s järgneb helilisele konsonandile, näit. тягвв^тя ; marsin, 
morssi s morsi, kurssi : kursi, valssi ; valsi, pulssi : 
pulsi, relssi : reisi, avanssi : avansi, bilanssi ; bilansi, 
pimssi : pimsi jt.

Kui geminaat s sattus збпа l6ppu, siis muutus see lü

1 L. Kettunen, EEAH, lk. 92»
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hikese vokaali järel pikaks a-iks ( £Ü§', kas'), esimese 
silbi diftongi või helilise konsonandi järel poolpikaks 
s-iks (pois, kaus, yals , kurs , samuti silbi l6ppu sat
tudes: mäslema)»

106« Geminaat —s on olnud ka inessiivi varasemas 
lõpus -ssa, mis esineb veel eesti regivärsilistes rahva
lauludes (maassa. kolde'essa, kamberissa) ja soome keeles 
(vedessä, sydämessä). Lõpp -ssa on tänapäeva keeles lühe
nenud ja muutunud praeguseks l6puks -s. Et siin varem ge
minaat on olnud, seda kinnitab ka jalg-tüüpi s6nade ines
siivi пбгк aste: *jal^assa > jalas, *nurkkagsa > nurgas, 
*ga/assa > £aj§g« Sellele näib vastu rääkivat põhja-eesti 
murrete läänepoolses osas, s. o. saartel, läänemurdes ja 
keskmurde lääneosas esinev tugevaastmeline seesütlev .ialg- 
tüüpi sõnades (s.o. sõnades, mille tüve esimene silp on 
pikk), näit • JaliJes , nurkkas , gstt i 2»
koitis jt. Seesugune tugevaastmeline inessiiv on määrsõ
nalises tähenduses tulnud kirjakeeleski tarvitusele, näit. 
(poiss) oli) kimpus, (puud on) raagus, (jalad) harkkis. 
(oksad) lookast (silmad) aukus. Selle nähtuse seletamisel 
on oletatud, et inessiivi -ssa lühenes juba enne lSpukadu 
-sa-ks ja nii tekkis teine lahtine silp, mille puhul tugev 
aste on loomulik, seega arenemiskäik oleks *metsä§§ä >V- ' Л — • —met sa sa. > met sag« Pealegi näib seda toetavat ka vadja 
keel* Ometi on tõenäolisem, et tugevaastmelise inessiivi 
puhul on tegemist illatiivi analoogiaga, sest see nähtus 
esineb ainult neis sõnatüüpides, kus esineb samasugune 
illatiiv (ill. aita, ines. aitas), pealegi ei piirdu illa
tiivi analoogia ainult inessiiviga, vaid ulatub saarte 
murdes ka elatiivi ( ,5aliia - Jaliias - ) ja 0sjjxeb
isegi hilistekkinud illatiiviga vormides (Jurue - jurDes).

1 L. Kettunen, EKAH, lk. 9^95«
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Lõpuks olgu märgitud, et veelgi varasemaks seesütle
va lõpuks oli -aaa. millest assimilatsiooni tõttu tekkis 
eespool märgitud lääneaeresoomeline -ssa.

h

Sõnaalguline h

109« Sõnaalguline h on kirjakeeles traditsiooni 
tõttu säilinud, kuigi enamikus eesti murdeist see on kadu
nud« Säilinud on h s6na algul kahel murdealal, nimelt 
võru murdes ja Hiiumaa Pühalepa murrakus« Veel käesoleva 
sajandi algupoolel oil sõnaalgulist h-d ka Saaremaal Ki
helkonna külades ja rannikumurdes Kuusalu neemedel, kus 
see nüüd on kadumas.

St h eesti keeles sõnnde algul varemalt üldine on ol
nud, seda kinnitab vanem kirjakeel, kus h on reeglipäraselt 
märgitud« Kuid et juba XVII sajandil sõnaalguline h põhja
eesti murretes kaduma hakkas, seda kinnitab ka Göseken oma 
grammatikas (1660), kus ta märgib, et sõnaalguline h kas 
säilitatakse või jäetakse ära, näit« Halw v6i Alw ‘halb', 
gemmarus või Bmmarus 'hämarus'. Järgmisel sajandil aga kin
nitab A« Thor Helle (1732), et sõnaalguline h on nõrgalt 
kuuldav, sest mõned hääldavad härg, hunt, heir»**d asemel 
ärg, unt, oinad. Sedasama on märganud ka Hupel (1780), kes 
leiab, et h on sõna algul kas veel vaevu kuuldav või juba 
täiesti kadunud, sellepärast kirjutatavat kas heimed või 
6Imed. Möödunud sajandil oli aga enamikus murretest sõna
alguline h täiesti kadunud, mistõttu faehlmann ei soovita
nud seda üldse märkida. Küsimust kaaluti korduvalt ja 1872. 
a* otsustati see kirjakeeles säilitada, sest see võimaldab 
eristada sõnu, nagu haru ja aru, hoid ja oid jne.

Ometi ei ole sõnaalguline h kõikides sõnades säilinud, 
kus ta algupäraselt esines, näit. on tänapäeval h kadunud
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sõnades enese (Müll, he паеse), Sis. Õitsema (St* höije, 
höitzen), libmftf» (sm huuhmare), õhk (vrd* sm hehku), üür 
(sm hyyrl) jt.

Algselt on h olnud ka sinas juuksed ( hiftukset)♦

Vokaalidevaheline h

110. Esimese silbi lühikese vokaali järel on vokaa
lidevaheline h säilinud, näit. liha, keha, püha, köhima, 
vähe, raha. Üksikjuhtudel on v6inud lühikesele vokaalile 
järgnev h ka kaduda, näit. leelis (vrd. lehelis) ja 
väike (vrd. vähe, väheke). Illatiivis on võimalik ka h 
geminatsioon, näit* ihhu* kehha, lihha.

Esimese silbi pika vokaali järel on h samuti säili
nud, kuid pikk vokaal on h ees lühenenud, näit* illatiivi
des pähe (<*pähen), suhu, maha, sohu; algupärase pika vo- 
kaaliga tüvedes: mehe (vrd* mees), rehi (vrd* eL гih. sm 
rühi), rohu (<*rohon, vrd. eL rüh. g. roho: sm guoho), 
tohu (vrd, sm. tuohi* g. tuohea; nim* toht, kus t hiline), 
ruhi 'küna, lootsik*, sm ruuhi.

111. Diftongi järel on toimunud metatees, kusjuures 
diftongi järelkomponent on muutunud teise silbi alguse 
konsonandiks, nimelt i on muutunud ^-ks ja u poolvokaal 
v -ks, näit.i

a) -ih-> -h^-s kahju <*kaiho, lahja <*laiha, murd* 
ggfrl , om. nähja <~*mälhänt vrd* sm mäihä 'mähk1;

b) ’-uh- > -hv-; jahvatan < ̂ jauhattan! jÕhvi jouhin, 
pahvatab < *pauhahtapi, kahv ( * kauha, rihv;

c) -uh- > hv-: kehv < rkeühä, lehvima, sm leyhymään.
Kui teise silbi algul tekkinud v sattus labiaalvokaa-

11 ette, siis v kadus ja nii kujunesid vormid jahu 
С < jahvo <.*jauho) ja rahu (<*rauho) * Vahelülina on v-lised 
kujud säilinud veel vanimas kirjakeeles, näit. Müll, rahwo.

- 99 -



Ka s6na vaiie on algupäraselt; olnud diftongil ine« Selleski 
on toimunud metatees ja hiljem j-i kadus *vaihe > vahje > 
vahe»

Esitatud s6nade arenemiskäiku kinnitab ka v6ru murre, 
kus esinevad veel diftongilised vormid, nagu lain, kaihho, 
mäih, vaihhe, samuti jaubha. jauamine, jeuh, kauh, giuh, 
ruih.

112. Järgsilpides on vokaalidevaheline h kadunud.
See nähtus esineb:

1) h-lÕpuliste s6nade vormides: mures < * murehessat 
perel < perehella, imeks < *imeheksi; ^

2) s-l6pulistes kont rahe erunud sõnades: taevani <. 
tgivBhannik, lambad < lampahgt, kirve <. kirvehen, kauniks 
< ■* kauni hi ksi, okkad ^okahgt;

3) illatiivides: külla ̂ ^külahen, lauta ̂ lauttahgn, 
tõrde <*tortehgn, tuppa, metsa, kanarbikku;

4) ma-infinitiivides: laulma <.*laulamahgn, olema < 
*olgmahen, v6tma, parand ama, hüppama;

5) umbisikulise tegumoe lihtminevikus: saadi -C 
gatihgn, osteti, lahutati, korjati;

6) käskiva kõneviisi oleviku 3. pö&rdes: söögu < 
’gokohen, andku, var j aku;

7) abisõnades: ruttu < ruttohgn, vakka, sekka, sassi, 
harva, äärde, juurde, kinni, katki.

Rahvalaulukeeles esineb varasema h asemel i või 
näit. illatiivis: tubaje, gÕdaje, kamberie; ma-infinitii
vis : laulemaie, pidamaie; umbisikulise tegumoe imperfek
tis: toodie, anne tie, paiguti isegi kotka j ad (4̂ kot_kahet), 
kaldajad. Kirjakeeles asendab varasemat vokaalidevahelist 
h-d kaugemal sõnas j. ainult sõnades para.ia (nom. paras, 
vrd. sm. paras, parhaan), varajane (sm varhainen),salaja.

VÕru murdes võib mõningais vormides kohata ka vokaali
devahelise h säilimist, näit. illatiivis: kübarähe, 
anomahe, võru rahvalaulude ma-infinitiivis: valamahe, tunde- 
mahe, kõndimahe jm.
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h konsonantühendis

111. Helilisele liikvidale vSi nasaalile järgnev 
h teise silbi algul on eesti kirjakeeles kadunud* Nähtus 
esineb ühendites lh, rh ja nh.

1) lh > 1: sulane < * su Iha inen» kula 'ammutuskulp1
(sm kulhfl); võluda (v-rd. V vghL , sm 
velhota);

2) rh > r: karu < *karhu, kare (sm karhea), tõru
(sm terho), tara (vrd. eL tahfi, sm 
tarha)t nüri (< *hürhi), herilane l *herhi- 
läinen, pasknäär (sm paskanärhi), tire 
(sm tirhea), k6ri (vrd. sm. kerho).

3) nh > n: vana <* vanha, hani (sm hanhi) , tänama
V tehnäma, inetu (<* inhettoin.), tänav 
(vrd. smtanhua), inimene*

L6una-eesti murdeis, eriti v6ru murdes on osalt h 
säilinud, esinedes metateetiliselt, näit. Se kahR, auhfi,4 «/ v 4tahfi, kahre. Lei vahN.

Pearõhulise silbi lõpus olev h helilise konsonandi 
ees esineb hilises vältevahelduses, näit. lehmi : lehmad» 
vihma : vihmale, kõhnu : kõhnad, ahned : ahne. kihlama s 
kihlata, mahl s mahlad. kõhr : kõhred, kähri : kährid. 
rahva : rahvas, ahjude : ahjus.

1 1 4* Järgsilpides esinev konsonantühend ht on üldi
selt assimileerunud (näit. imet, hoonete). välja arvatud 
mõned momentaanverbid, milledest on võimalikud ka ht-li- 
sed vormid (vt. p. 82). Küll on aga ht-lised vormid säili
nud võru murrakuis, näit. unehtanu, mälehtä, imehteli. 
saisahtama.

Inessiivi varasemaks lõpuks lõuna-eesti murdeis on 
olnud -haa, mis on säilinud veel võru rahvalauludes, näit. 
tarehna 'tares', käehnä 'käes1, minnahna 'minnes'. Nagu 
juba J. Hurt näitas, on sellest hna-lõpust arenenud nii
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sulgi kui tartu murdes esinev -n (aatsan), v6ru murdes esi-
v w \"" —*«—nev “Ш  (mgts&hN) Ja -h (metsah)» LÕuna-eesti hna-lopp on 

paralleelne ja keeleajalooliselt seostatav pÕhja-eestilise 
varasema lõpuga -sna*

115» Xa sõna l6pus on varemalt esinenud h, näit. 
sõnades pere« hooneB vale. laine. tõke, tiine« Tänapäeva 
eesti kirjakeeles on see -h kadunud. Ainuke eesti murdeala, 
kus sõnalõpu h on säilinud, on võru murre, eriti selle ida- 
murrakud« Varasema s6nal6pu h esinemist võimaldavadki jäl
gida ühelt poolt võru-setu murde h-ga lõppevad sõnad, tei
selt poolt ka sugulaskeeled ja osalt isegi soome kirjakeel,

=» ' v ' Ч V %näit. Se, Vas, fiäp honeii, terveh, £ereh, mureh, imeh, 
lläSfSät P^Pgb. ’vöö’, vinneh 'vene, sm perhe, murhe, ihsie, 
venhe, valhe*

Hilisteks ja juhuslikeks tuleb pidada tänapäeva hüüd
sõnade lõpus esineva pika h-ga sõnu, nagu aitäh» noh, säh, 
tohoh jt.

Helilised spirandid (poolvokaalid)

116. Sõnaalguline jj. on üldiselt säilinud, näit. 
jooma, jää, jalg, juur. Erandiks sellest on üksikud sõnad* 
Nii on võinud j, kaduda kõrgete vokaalide, eriti ü ees. 
Näiteks on sõna ütleaa kujunenud varasemast vormist jütlema, 
kusjuures algul j-i mõjul tagavokaal u muutus ü-ks ja 
selle järel ü ees olev jj kadus. Nähtus, et j-ile järgnev 
tagavokaal muutub vastavaks eesvokaaliks, on tuntud saarte 
murdest, eriti Hiiumaalt, kus ja- muutus jä-ks (jäGama, 
jяnn) ja ju- muutus jü-ks (jüt, Jütlema, jülGe). Et are
nemiskäik nii on kulgenud, seda kinnitavad Mülleril esine
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vad vormid lütte Ida ja Jütlus. Samasugusel teel on vara
semast väljendist aita jumal kujunenud tänamissõna aitüma. 
Märkida v6ib ka sõna iva, mille vasteks Lõuna-Eestis ja 
sugulaskeeltes on jüvä. Vaheldus esineb ka sõnas ehmatama 
jahmatama ^ jahmat tarna. Murde tl esineb selliseid vaheldu

si tunduvalt rohkem.
117» Vokaalidevaheline üksik- j on eesti kirjakeeles 

üldiselt säilinud, näit* raja, ajama, vajuma, sööja, peda
jas, kirjutaja.

Üksikjuhtudel on aga j võinud vokaalide vahelt ka ka
duda, näit. sõnades aasta < ajast-aiG <*«l^a3ta-Blka (vrd. 
eL ajaqt-alGj. aelema <*ajglgmahgn (vrd. ajama), aetud 
(^ajgttu). soendama — soojendama, soe (<vsõja). Murdeti 
esineb selliseid sõnu veelgi rohkem, näit. vaoma 'vajuma', 
nai 'najal', mgoma 'mõjuma' jt.

Tänapäeva vokaalidevaheline  ̂võib olla ka hiline, 
kujunenud diftongi järelkomponendist, näit. ajal 
(<*ai£alla), pojad, (pea)aju (<*aiyo) või tekkinud f - spi- 
randist (vrd. mujal, sm muualla mü^alla).

Illatiivis võib lühikesele vokaalile järgnev vokaali
devaheline j gemineeruda, näit. majja (maija ̂ *majahen), 
ojja, tujju. Kuigi kirjakeel sellist gemineerunud j-i mär
gib geminaat -j-iga, hääldatakse seda ij-ina. Kirjakeelde 
on tunginud seesugune geminatsiooni tõttu tekkinud illa
tiiv lõuna-eesti murretest.

Ka algupärase geminaat -j-i asemel esineb ij, mis sa
muti kui teiste spirantide geminaadid võib olla higises 
vältevahelduses, näit. nuia s nuiad (muija : nuijad), 
äiade : äiad. Sel puhul ei ole aga vaheldus mitte j-is, 
vaid sellele eelnevas diftongi järelkomponendis -i. Tege
likult geminaat -j- eesti kirjakeeles puudub.

118. Konsonandile järgnev j on samuti säilinud, näit. 
palju (<*paljon), väljas (<, ̂ väljassa}, harjad, varjud, 
as.iad. kosja, ahju, tühjad, padjad, кар ju.

14.
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Sõna lõppu sattudes on muutunud i-ks, näit. kari 
(<*karja), kali, asi, kuhi, padi, kabi.

Kadunud on konsonandile järgnev j sõnades, nagu kurat 
(<*kurjattl), hiline ((^hiljaingn), murdeti ka asine, sali
ne, kar'iия 'karjuma*. Reeglipäraselt on aga j kadunud, kui 
ta sattus järgneva i ette, näit. kosima (C*kpsjimahgn), 
kuhik (<*kuhJikko), kuhilas, tühik, nelikud. Vähem järje
kindel on j-i kadu järgneva 1 ees, näit. ohelik (vrd. oh
jeldama, harva ka oheldama), kahetsema (vrd. varasem kahjat
sema), murdeti tühenDama 'tühjendama *. Tegelikult on siin 
samasugune j-i kadu, .nagu see esines i ees varasemast f -st 
tekkinud j-i puhul, nagu sõnades küliti jt. (vrd. p*52,3).

Murdeti on j palju sagedamini kadunud või assimilee
runud eelmise konsonandiga, näit. tuha 'tühja', assa 'asja', 
paliu e. pailu 'palju', neelas jne.

ml.
Sõna algul

119. Sõnaalguline v on eesti kirjakeeles säilinud, 
näit. vask, vesi., veer, viis, vÕIk . väli, voolama, vokk. 
vurisema, vöö. Läänepoolseis murdeis on v sagedasti labiaal- 
vokaali ees kadunud, näit. ok' 'vokk', olmeD 'voolmed', 
ökke 'vöökene', isegi oDer 'vooder', orst 'vorst', unDament
* vundament *.

%
Sõna sees vokaalide vahel

120. SÕna sees vokaalide vahel on v üldiselt säili
nud mittelabiaalsete vokaalide naabruses, näit. lava,kevad, 
iva, lävel, kõver, vaevalt, päevad, liiva» sügavad, tugevad.

Illatiivis on lühikesele vokaalile järgnev v võinud 
gemineeruda, näit. kivvi, rivvi, savvi.
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Labiaalvokaali kõrval on v sagedasti kadunud. KÕige 
enam esineb v kadu labiaalvokaalide vabel või ees* näit. 
au «*аиуо). aus (<* auvolsa), nõu (<*neuvo){ väi (väi
mees) (<.̂ vavü) , 1боке (<*leivo£kainen), tootama (<*toivot- 
tamahen), päike «*j2§iyükkäinen), (pea)aju (<*aiyo), 
lÕu(koer) 'lõvi1, käima (Гкауила ). Hoopis harvemini on 
у kadu tingitud eelmisest labiaalvokaalist, näit. s6nas 
tüügas (Otüyik-), üksikjuhtudel on у kadunud ka mittela- 
biaalsete vokaalide vahelt, näit. sõnades kõõrdi (vrd.— I---k5yerdi) ja vaene (vrd. vaevane).

Labiaalvokaali kõrval oleva v kadu on suhteliselt hi
line nähtus. XVI ja XVII sajandi tekstides oli v neil juh
tudel veel säilinud, näit. WK auwu, Müll. Toywutueze 
'tõotuse’, fleuwo 'nou', St. auwus 'aus', nouwo.

Murdeti esineb läänepoolsematel põhja-eesti murdeala
del у kadu veelgi enam, ja seda ka labiaalvokaali järel,
näit. tui !tuvi', tuikke 'tuvike*, sul 'suvi', suiline % \ \ 'suviline', krui 'kruvi', aga ka sau 'savi', kajи
(<,*kaiyo) jne.

Kadunud on у üksiksõnaks kulunud liitsõnas veski,
* » mille paiguti murdeis veel säilinud varasem vorm oli 

vesikivi.
Geminaat -v eesti kirjakeeles Õigupoolest puudub, kui 

välja arvata geminatsioon! tõttu tekkinud illatiivivormid. 
Sõnades, kus võiks oodata geminaat -v-d, nagu õu (vrd. sm 
ovi, vdj ftwi) ja põu (vrd. sm. povi, vdj peyvi), on 
oodatava vy asemel diftongi järelkomponent и , mis esineb 
hilises vältevahelduses: Õue : õues (guwe : euwes), põue : 
põues. Hilistekkinud geminaat -v-d esineb lõuna-eesti mur- — v % deis väga mitmesugustes vormides, näit. hüvyä 'head', 
kgvyer 'kõver'; lavya 'laua', lövyä 'leian' jne.
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Konsonantide järel

121» Konsonantide järel on samuti mittelabiaalsete 
vokaalide ees v säilinud, näit* latva : ladva. rasva : ras
vast. sarvede : sarved, pilvi : pilved, rahval s rahvas: 
harva, kasvatan* Kui v on helitu hääliku järel sattunud 
sõna lõppu, on ta muutunud helituks, näit* latVA rasV» 
kahV.

Labiaalvokaali ees on aga v harilikult kadunud, näit* 
paluma (<*;palvoaahen, vrd. palve), suruma (vrd* surve), 
uluda (vrd. sm* ulvoa), aru (vrd* V sa?gi arvo -’ei saa 
aru', arvama), arutu, kasu (<~* kasvo. vrd* kasvama)» kasu
lik. haruldane (vrd. harva), karune (<~* karvolnen, vrd* 
karvane). Sellest häälikumuutusest on osa v6tnud ka need 
sõnad, kus v on hiljem tekkinud, näit. *jauho > j ahv о > jahu. 
Märkimist väärib siiski, et see muutus ei ole toimunud 
kõikides sõnades, kus v-le järgneb labiaalvokaal, näit* 
kõrvu, kõrvuti, kasvuaeg (vrd. kasupoeg;). arvuta (vrd* 
arutu), karvupidi (murd. karupidi). Põhiliselt ei ole see 
muutus saanud toimuda hilisemates tuletistes*

Et varasemas kirjakeeles ka konsonandi järel v veel 
säilis, siis leiame siit niisuguseid vorme, kui WK palwuma. 
St а ka 8 z wo jt.

Alati ei ole v kadunud ainult labiaalvokaali ees, vaid 
ta on võinud kaduda ka teiste vokaalide ees, näit. tali
rukis, talisport (talv), lapsepõli, põline (põlv), külimit 
(külv). tere, teretama (terve), sarikad (sarv), rasu 
(rasv), tÕri, om. tõrve (<*torvi).

Murdeis, eriti läänepoolseis eesti murdeis on selli
seid v kaojuhtumeid palju rohkem, näit. pili ’pilv*, taris 
•tarvis'; laDu 'latv', tgru 'tõrv',_£ala_gä 'palav päev' jt.



N a s a a l i d

n
sxa

SSna algul

122. SÕna algul on n üldiselt säilinud, näit. nool, 
nimi, nägema, noor, nüüd, naine.

Kõikuvusi esineb üksiksõnades, kus võivad vahelduda 
homorgaansed häälikud n ja t, näit. nuust л» tuust, nire~ 
tire, näks -täks, samuti tõsta eL nesta, sm nostaa 
(vrd. p* 21) ja tukkuda» sm nukkua smagada, uinuda' , vdj 
nukkua 'uinuda*. Nagu selgub, on enamik esitatud sõnadest 
deskriptiivset laadi. Onomatopoeetilis-deskriptiivsetes 
sõnades on aga eesti keeles kõikuvused kaunis sagedased.

SÕna sees

125» SÕna sees on vokaalidevaheline n säilinud, näit. 
nina, muna, peni, panema, painama. Vokaalidevaheline n 
võib esineda ka järgsilpides9 näiteks n-liitelistes ono
matopoeetilistes sõnades (kabina, mühinal, kolin), ne-lii«=> 
telistes noomenites (varasem inen-liide: punane < r£unaingn, 
soomlane» laadaline), ne-liitelistes verbides (alanema, 
lühenema, paranema), nud-partitsiipides (saanud < * sanut. 
lugenud, parandanud), olevas käändes (varasem lõpp -nai 
noorena < *nõrena, £Ojaga, lesena) jne. Olevas käändes 
ootaksime jalg-tüüpi sõnades tugevat astet, nagu see esi
nebki kirde-eesti rannikumurdes (Lüg poiGanna) ja soome 
keeles (tähtenä), kuid teiste käänete eeskujul hakati ka 
essiivis tarvitama nõrka astet (vrd. pojaga, pojani - 
pojana).

Illatiivis on pearõhulisele silbile järgnev -n võinud
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geaineeruda, näit. ninna (nom. nina), кйппя (küna), pinnu 
(pinu), гшпе (uni)* Kirjakeelde on sellised heliliste 
konsonantidega illatiivid tulnud lõuna-eesti murdeist.

Silbialguline n konsonandi järel on samuti säilinud, 
näit. käsnad, kõhnu,pahnas, kärnad, virna* Helitu hääliku 
järel s6na lõppu sattudes on n muutunud helituks N-iks, 
räit* käsH, la^S ’puulabidas. leivalabidas', kghg, lghH, 
pahN, räJaN.

124* Silbilõpuline n on üldiselt säilinud, näit. 
lindu, tondid, konte, parandama. Seoses laadivaheldusega 
esineb n ka vältevahelduses: randa : rannas (ranDa : 
rannas).

Erinev on ns-ühendi esinemus. Nimelt on ns-ühendis 
n häälik vokaliseerunud, mille tfõttu ns-ühendi ees olev 
vokaal on pikenenud. See muutus esineb näiteks sõnades 
kaas (< *kansi). ÕÕs (< ̂ ongi), laas, küüs, lääs, põõsas 
(< *penaas)« maasikas (<*mansikkag), kaasa. Pikk vokaal, 
mis tekkis n-i vokaliseerumise tulemusena vormides, kus 
i ees varasem t_ oli muutunud s-iks, säilis aga ka samade 
sõnade nendes vormides, kus n järgneva dentaalklusiili ees 
oli säilinud, näit* kaane (<*kanfgn). kaant (^^kantta), 
kaande (<* kantghgn), läänes (< * länjesgä) jne.

na-ühend vfiis esineda ka järgsilpides, kus see samuti 
arenes. Nii esines ns-ühend järgarvude nominatiivis, näit. 
neljas (<"* ngljängi), kuues (<^ku^gnsi), seitsmes, kümnes. 
Et järgsilpide pikad vokaalid eesti keeles on lühenenud, 
ei ole siin s-i ees pikka vokaali. Järgarvude sellist are
nemiskäiku kinnitavad ka nende teised käänded, näit. nel
janda (^* neljantän), viiendal (<+vi^entällä) , kuuendaks, 
kus esineb järgarvude tunnus -nda. Peale järgarvude on -ns 
varemalt esinenud ka possessiivsufiksites, milledest täna
päeva eesti keeles ainult üksikud adverbidena esinevad 
rudimendid on säilinud, näit. üksnes (< * üksingnsa)«iganes 
(<*ikanensä)» iseäranis, samuti pronoomenis enese (vrd.
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"hänensa*)• Varasemas kirjakeeles esines selliseid posses
siivsufiksiga vorme tunduvalt rohkem, näit. Müll« kogkones 
’koguni’, ielles (^*jallensa) 'jälle*, igkas ’ikka, eL 
iks’, erranes ’aga’ jt. fiahvalaulukeeles ja kirde-eesti 
rannikumurdes on possesiivsufiksilisi vorme rohkem säili
nud kui kirjakeeles, näit« "Kukke kaapis karvudasa" 'oma 
karvu’ v6i J6h näolDasa (<*näj*oltänga) 'oma näo poolest', 
feehalDasa jt. lähtudes sellistest murdevormidest, mis esi
nevad ka sugulaskeeltes, soovitas L. Kettunen eesti kirja
keeles tarvitusele v6tta vormid, nagu eaidaза 'oma ea 
poolest', kasvuldasat шееleidasa, keeleldasa ja nende ees
kujul ka omadussõnadest vorme rumalutasa 'oma rumaluse 
tSttu’, 6eluta8a jt.

Geminaat -n

125» Iaihikese esimese silbi järel on geminaat -n 
üldiselt säilinud, esinedes hilises vältevahelduses, näit« 
kannu : kannud (kannu t kannuD), konnade t konnad, re^ni : 
rennis. Geminaat -n on ka sellistes astmevahelduseta s6- 
nades, nagu lännik ja hunnik, kus murdeti esineb ka lühikest 
n-i. Geminaat n v5ib olla tekkinud ka ncГ assimilatsiooni 
tSttu, näit. sunnik (vrd. sundima), sonnik (vrd. sm sonta),
kannikas.

Sõnades seni (<*sennik) ja kuni on tänapäeva kirja
keeles lühike n, kuigi algupäraselt rajava käände I6puks oli
- nnlk. Murde ti on tuntud vormid senni, kunni.

Esimese pika silbi järel on geminaat -n järjekindlalt 
lühenenud, näit. kuuni (< ~*kunnik). maani.

Järgsilpides on geminaat -n samuti lühenenud, näit. 
terminatiivides metsani (<*metsannik), künkani, lagendi
kuni. Kontraheerunud verbide nud-kesks6nas, kus verbi
1 L. Kettunen. Murdeütlus, mis ei tohiks kaotsi minna.

tieeleline Kuukiri 1916, nr. lk. 115»
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tüvi lõppes klusiiliga, on assimilatsiooni tõttu tekkinud. 
na, mis samuti on lühenenud, seega on arenemiskäik olnud 
järgmine: *hi»kkatnut > hakkannut у hakanud, samuti hüpa
nud, tõmmanud, arvanud*

Erinevalt eelmisest esineb tänapäeva eesti keeles 
järgsilpides geminaat -n naissugu iaärkivas liites -nna, 
näit. lauljanna, kuninganna, näitlejanna, kuid see on 
alles möödunud sajandi lõpul A. Grenzsteini ettepanekul 
tarvitusele võetud, seega hiline ja kunstlik. Et see eesti 
keele struktuuriga ei sobi, selle kinnituseks on asjaolu, 
et nna-liitelistes sõnades kaldutakse pearõhku viima järg- 
silbile ( ejgggttaja♦nna).

SÕna lõpus

126. Sõnalõpuline -n on lõuna-eesti murdeis kadunud, 
põhja-eesti murdeis ja kirjakeeles samuti üldiselt kadunud, 
säilides ainult ühes rühmas, nimelt verbide ainsuse 1.pöör
de -lõpuna, näit. käin, kirjutan, tulin, lugesin, istuksin. 
loodaksin. Lõuna-eesti murdeis on ka 1.pöördes -n kadunud: 
(ma) tule, loe, sai, ki^utti, annas jne.

Kadunud on aga sõnalõpuline -n järgmistel juhtudel:
1) ne-liitelistes sõnades: naine (<*nainen), rebane, 

viimane, igavene, kuldne (<*kuJLtajngn), soomlane 
(<*sõmalaingn), laadaline (<*lättallinen), joomine, 
väike(ne);

2) tu-liitelistes adjektiivides: õnnetu (vrd. sm.onneton), 
rahutu (<*rauhottoin, gen. rauhottoiman), kahvatu, 
põhjatu, .jalutu, kannatamatu, hoolimatu:

3) e-liitellstes sõnades, mille tüves -me: seltse, tren. 
seitsme (<^seitsen, gen. peitsemen), ase, ige, habe, 
süda (vrd. part. südant). sõõre. solge, aste. aga ka 
võti (<*vottin) ja mitu;

4) genitiivis: poja (<*£oiyan), laeva, mäe, varese. 
IflmniAflte « *lam^astgn), jalge, kalade :
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5) illatiivis: kotta ((^kotahgn), metsa, sohu ({-«sShgn). 
läände. vÕsastikku: (jäi) jalGu (<Äialkoihen), velGuj

6) allatiivis: maale (^*mallen), emale8 jänesele. tur
bale ; kaugele, rebastele. kõigile. sarvile:

7) instruktiivis (praegustes instruktiivadverbides): 
pikisilmi (<*£itJ^_silmin) , keeli ( keli), kõrvu
(kervu), rinnu, üksipulgi;

8) ma—infinitiivis; saama (<,*samahgn), lugema, kandma, 
korjama, lõpetama:

9) kse-preesensis: müüakse (<* jnü^aksen), tehakse, las
takse . hoolitakse, kaotatakse:

10) impersonaali imperfektis: tuldi « *tultih£n2» t^odi, 
Istuti, võeti, kinnitati, lennati;

11) imperatiivi 3.pöördes: söögu (<*sökohen), olgu, lu
gegu, hakaku;

12) adverbides, eriti liitelistes viisimäärsÕnades, näit. 
kõvasti « *kovastin), kiiresti, selgesti: samuti
« *samoittain)_, ometi, paiguti: põlvili (< *£olvillain), 
selili; vägisi, hullemini jt.

13) üksiksõnades, näit. arvsõnades kaheksa (i^kahi^ksan), 
üheksa. kümme.
SÕnalÕpulise n-i kadumine ei ole toimunud kõikides 

mainitud rühmades samaaegselt. Kui esimese pöörde n veel 
praegugi on säilinud, siis genitiivi -n on ka suhteli
selt hilja kadunud. Tänapäeval on genitiivi -n säilinud 
ainult sõnas maantee ja kohanimes Soontaga,kuid Wanradt- 
Koelli katekismuses (1 5 35) oli valdav enamik genitlivi- 
vormidest veel n-lõpulisi. Varasemate keeleliste mälestus
märkide põhjal võib järeldada, et n-i kadu algas juba 
XIII sajandil ja jõudis lõpule alles XVII sajandil, kus
juures kõige intensiivsem oli see kadumisprotsess XVI sa
jandil. Illatiivis ja allatiivis oli see kadu toimunud aga 
juba tunduvalt varemini.
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127« Palataalnasaal esineb eesti keeles ainult 
£ või к ees. Kirjakeeles märgitakse seda n-tähega. Pea
rõhulise silbi lõpus G ees olev 13 võib esineda hilises 
vältevahelduses, näit. kangad : kangas ( ka^GaD : ka^Gas), 
lõng : lõnga, pang : pange. rõnga : rõngas, hing : hinge, 
fc-ing : kingad; ringi, kangutama. К ees olev £ ei vaheldu, 
sest sel korral vaheldub geminaatklusiili kink : kingi, 
1опкяm» : longata. Nagu eespool märgitud (vt. p. 4-7), esi
neb aurdeti vaheldust va^Gi : vajjyil). mis aga kirjakaelele 
on vÕÕras. Järgsilpides esineb лG-ühend tavaliselt laen
sõnades (kuningas, pööningul, lahingus) ja ng-liitelistes 
tuletistes: leping ((̂ lejjpigko), tõuseng, laseng; alang. 
Suurem osa ng-liitelisi deverbaale on aga eesti keeles hi
lised, näit. sööming, istung, oleng, otsing.

а

128.Labiaalnasaal m on üldiselt säilinud, näit. 1) 
sõna algul: maa, иеes, minema; 2) sõna sees silbi algul 
vokaalide vahel: oma, lumi., ema, loomad, vöime, tulema:
3) silbi algul konsonandi järel: silmad, kalmu, surm, 
tormid, tuhmi, osmlk. Helitu konsonandi järel sõna lõppu 
sattunud m on muutunud helituks, näit. tahid, lehJrf̂  £sM.

Vokaalidevaheline lühike m võib illatiivis gemineeru- 
da, näit. lumme (<*lumehen).

Murdeti on kõikuvusi lühikese m-i ja geminaat -m-i 
tarvitamisel. Lühike m esineb näiteks sõnades emi s (vrd. 
ema), lömitama, samuti timut ja samet. Lühikest m-i võiks 
oodata ka sõnades kummardan (vrd. sm. kumarran). kummuli 
(ea kumollaan) ja homme (murd. omê , sm huomenna). Kirja
keeles on neis sõnades pääsenud valitsema geminaat -m.

Kadunud on silbialguline m sõnas põrand (vrd. murd. 
ĵ rmanl), sm permanto). Samuti on tänapäeva kirjakeeles ka-

23.
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dunud karitiivadjektiivide varasem tüve lõpusilp -ma,näit. 
veel möödunud sajandi lõpuni tarvitati vorme Õnnetnm»
(<*onnettoman), hooletumad. sootumaks. väetimad, inetuma 
praeguste Õnnetu, hooletud, sootuks jne. asemel. Seega 
pääsesid lõuna-eesti murretele omased lühemad vormid kirja
keeles tarvitusele.

Silbilõpuline m on säilinud vahe ldumatuna geminaat- 
klusiili ees, näit. kimpu : kimbud, lompi : lombis. Küll 
aga esineb m hilises vältevahelduses sõnades, kus esineb 
ka laadivaheldus, näit* lambad t lammas ( lamBaD s lammas).

Geminaat rm esineb esimese silbi lühikese voJcaali jä
rel hilises vältevahelduses, näit. ämma : ämmad (ämma t 
ämmaD), amm : amme.

Kõikuvusi on esinenud mõnede geminaat -m-iga sõnade 
tarvitamisel. Nii on kirjakeeles lubatud ühelt poolt 
ümmargune (vrd. sm ympyriäinen) ja ümmar, teiselt poolt 
aga samast tüvest lühenenud vormid ümar, ümardama ja üma
rik. Algupärase geminaat -m-iga on sõnad kammits ja 
kämmal, millede tarvitamisel murdeis on kõikuvusi. Assimi
latsiooni tõttu tekkinud vormides on ootuspärane geminaat 
-m, näit. sõnades immitsema (vrd. Imbuma) ja ummistama 
(vrd. umbne).

Esimese silbi pika vokaali või diftongi järel on ge
minaat -m reeglipäraselt lühenenud, näit. sööme (<*sömmek2 
võime, toome. Samuti on geminaat lühenenud ka kaugemal 
sonas, näit. tuleme (Otulemmek), laulame, lendame.

Lõpuks olgu märgitud, et murdeti Ja ka sugulaskeeliti 
esineb kõikuvusi m ja v tarvitamisel, näit. kääv sm 
kaämi, serv <*• sm särmä.

SÕna lõpul m ei esinenud. Kus seda kaugemate sugulas
keelte põhjal võikski oletada, on see läänemeresoome keel
tes n-iks muutunud, näit. algupärane akusatiivi lõpp -m 
on muutunud genitiivi n-i taoliseks, algupärane 1.pöörde 
lõpp on samuti muutunud n-iks. Ka nendes sõnades, kus 
praegu genitiivis on -me või oli -ma (ase - aseme, Õnnetu
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- Õnnetuna), on varasem sõnalõpu -m muutunud algul
n-lks ja siis alles kadunud.

Lllkvldad
1

129» Häälik 1 on üldiselt eesti keeles säilinud. See 
esineb sõna algul (lind, looma, lugu), sõna sees silbi al
gul vokaali ivalama, kole. tuli: nooled, leili) ja konso
nandi järel (kupla, vaklu, mahla), samuti silbi lõpul 
(kõlbama, silda, selga, külmaks, nalja).

Esimese silbi lühikesele vokaalile järgnev lühike 1 
on võinud illatiivis gemineeruda, näit. tülli (nom. tüll), 
ellu, tallu, villu, tulle. külla, sülle.

Ifurdeti võib kuulda lühikese 1-i asemel geminaati sõ
nades, nagu kalits 'tasku', talitama, talutama.

Helitule konsonandile järgnev 1 on sõna lõppu sattudes» ' * \ muutunud helituks, näit. mahL, tohL, kahL .
SilbilÕpu 1 on helilise konsonandi ees hilises välte-

*  ' I* w  \vahelduses, näit. külma: külmad (külma : kulmaD), talve : 
talvel, nai.ja : naljad. Hiline vältevaheldus esineb ka laa--  ̂ w \divahelduslikes sõnades: halba : halva (halBa : halva), 
silda s silla, selga : seljas.

Geminaat -1 on esimese silbi lühikese vokaali järel 
säilinud, esinedes hilises vältevahelduses: kulli : kullid 
(kulli : kulliD), kallid : kallis, hullu : hullud. Samuti 
esineb 11 ka allatiivis: mu .lie. sulle. talle <■ Murdeti on 
võinud geminaat -1 muutuda üksikkonsonandiks sõnades, nagu 
Tallinn, tallukas, telling.

Esimese silbi pika vokaali või diftongi järel on ge
minaat -1 lühenenud, näiteks allatiivis: maale (<* mallen), 
teele, võile, koile. Sama on kehtiv ka assimilatsiooni tõttu 
tekkinud geminaat -1-i suhtes, näit. keelu (nom. keeld).

130. Järgsilpides on geminaat -1 allatiivis samuti 
lühenenud: emale (<*emallen), oravale, kaugemale, inimesele. 
Idapoolsetes murrakutes, samuti osalt ka vanemas kirjakee
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les on kaasrõhulise silbi järel olev geminaat -1 alla-W "" » b»tiivis veel säilinud, näit. Iis paremaile. Trm tutrelle,
Kod aseme lie, J Jn alvemalle, VMr ilus alle; M. Veske palki
del la võerastelle» Kivp* vaatajaile, küürakille. fiahva- 
laulukeeles esineb samuti kaasrõhulise silbi järel alale
ütlevas rohkesti lle-lõppu: palve'eile« vainijulle, van- 
kerille, liivikulle.

Adessiivi varasem lõpp -11a on säilinud rahvalaulu
de keeles, näit« päälla. vabe 11a, kutsari11a, teravilla, 
kirve * 111a. Tänapäeva eesti keeles on see pärast lÕpukadu 
lühenenud ja esineb -1 kujul: maal, merel« Ainult lühike
se esimese silbi järel on pikk -1 säilinud: mul, sel, tal 
£mulj_ sel, tal).

131. Lõuna-eesti murdeis esineb sõnade olema, tulema, 
kuulma nud-kesksÕnas ln assimileerumine 11-iks, näit.
Krk tullu, Kam ollu_,_ Puh kulu. Et nähtus esineb ka 
teistes sugulaskeeltes, on seesugust assimilatsiooni pee
tud väga vanaks ja seostatud muutustega, nagu * viina > 
villa, e. vill. *alna > alla, e. all, samuti väga varase 
allatiivi käändelõpu kujunemisega (-lna > -11a, jm lalaa> 
kalalla > kalal).

Üksiksõnades võib 1 vahelduda peamiselt n-iga, näit» 
hääl *  sm ääni, kämmal ~ sm kämmen, päh к J. id — eL jgähknä, 
sm pähkinät jt«

Eesti sammal ja kannel tüüpi sõnade nõrka astet ar
vestades tuleb arvata, et 1 varemalt ka sõna lõpus on 
võinud esineda.

•  •
122. Häälik r on eesti keeles säilinud, esinedes 

kõikides nendes asendites sõnas, kus ta varemaltki on ol
nud. Nii on r olnud sõna algul (rebane, raba, raud), sõna 
sees silbi algul (vares, veri, saared, koerad; sõpra, atra.
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m ä k r a kÕhred) ja silbi 16pul (turbad, sirpit vardad, 
parti, vargad, särki, varsad, kärnad, karmid, sarved).

Esimese silbi lühikese vokaali järel on r v6inud 
illatiivis gemineeruda, näit. merre. verre, kerra, torru,
kärru.

Helitu hääliku järel olev r v6ib s6na lõppu sattudes4muutuda helituks, näit. k^hR, kohg 'üleskerkinud jääkoo- 
rik* , kähR 'mäger V

Häälikute r-i ja 1-i vateldus esineb sõnas ära, murd.
A  ~  —  ■~~—&, sm älä.

SilbilÕpuline r esineb heliliste konsonantide ja 
b, d, £ ees hilises vältevahelduses: kärna : kärnad 
(kärna : kärnaD), põrmu : põrmuks, karva : karval); koos 
laadivaheldusega: kurba : kurva (kurBa : kurva), korda : 
korra, särge : särjed.

Geminaat-r on esimese silbi lühikese vokaali järel 
säilinud, esinedes hilises vältevahelduses, näit. vurri : 
vurrid (vurri : vurriDj_, narrima : narrin, turris (olemâ .

Esimese silbi pika vokaali järel on geminaat-r samuti 
lühenenud kui 11 puhul. Seda kinnitavad eespool vaadeldud 
r S' -lised sõnad, nagu keeru (< kerron^*kerion) jt.

Murdeti kaldutakse mõningaid geminaat— r-iga sõnu 
hääldama üksik -r-iga, näit. varrukas (vrd. vars, gen. 
varre), marraskil (vrd. sm. marraskesi). korrutama .

Tähelepanu võib juhtida ka dissimilatsiooninähtustele, 
mille tulemusena laensõnades, milledes on kaks r-i, teine 
neist asendub n-i või 1-iga. Selle tulemusena varasemas 
kirjakeeles esinenud rekrut asendus hiljem nekrutiga . 
Murdepärases keeles aga võib esineda kärnal kärneri ja 
kaJLiDor koridori asemel.

Nagu sellele viitavad sõnad tütar. Peenar ,1t. , or 
r võinud esineda küllaltki vara ka sõna lõpus.
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Konsonantide palatalisatsioon

133« Eesti kirjakeeles palataliseeruvad dentaalid 
t (d), a, n ja 1. Veel hiljuti peeti ta r-i palatalisee- 
ruvaks konsonandiks, kuid et r-i palatalisatsioon üldiselt 
on nõrk, siis tänapäeva kirjakeeles on jäetud г välja pa- 
lataliseeruvate häälikute hulgast, s* o. kirjakeel eix %/ \ \ v vпбиа vahetegemist sõnade kurk (g« kurGu) ja kurk (g. kurüi) 
hääldamisel.

Konsonantide palatalisatsioon on teatavasti üks 
koartlkulatsiooninähtusi, mis avaldub selles, et kõrgete 
häälikute 1 ja j-i naabru.sea Konsonant hääldub mõnevõrra 
kõrgemalt, s« o. keel tõuseb hääldamisel oma normaalsest 
hääldusasendist kõvale suulaele ehk palaatumile lähemale 
(umbes nii nagu i hääldamisel). Kui võrrelda eesti kirja-

и' ' w 'keeles sõnu, nagu vanni ja vinna, siis selgub, et konso
nandi palatalisatsioon sõltub mitte konsonandile eelne
vast, vaid sellele järgnevast i-ist. Seega eesti keeles 
palatalisatsioon on regressiivne, sest palatalisatsiooni 
põhjustava i või j-i mõju on tagasihaarav, eelmise konso
nandi hääldamist mõjustav.

Tänapäeva eesti kirjakeeles palatalisatsiooni ei 
märgita, kuigi palatalisatsioon on fonoloogiline nähtus\ v 4ja võimaldab eristada eri foneeme, näit. palk (g. palga) 
ja I>alk (g. palgi), kan (g. kannu) ja kan (g. kaßni), 
kot (g. kott§) ja kot (g. kotti). Ainult teostes, kus on 
vaja hääldust täpsemalt märkida, nagu seda on õigekeel
sussõnaraamatud või foneetilises transkriptsioonis kirju
tatud tekstikogud, märgitaKse vastava konsonandi kohal 
oleva märgiga ka palatalisatsioon (kallis, männid - kallis* 
jänni D).

Kui eesti kirjakeeles palataliseeruvad ainult den
taalid t (d), s. n ja 1, siis murdeis võivad palatalisee-
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ruda ka teised konsonandid, näit. võidakse eristada s6nu 
nagu kag (g. kappa) ja ka£' (g. kappi), vaht (g. vahu) ja 
vaht (g. vahi), ki]jk (g. kigGu) ja kigk (g. ki^Gx) ,_kurn 
(g• kurna) ja kurn (g. kumi), Kirjakeeles saavad palata- 
liseeruda ainult tüve sisekonsonandid, murdeis võivad 
aga peenenduda ka kaugemal sõnas, sona lõpus või isegi 
sõna algul esinevad konsonandid (näit. Setus,keelesaartel). 
Murretes ei ole palatalisatsioon kaugeltki ühtlane. See 
esineb kõige rohkem kagupoolsetes murrakutes, olles tuge
vasti mõjustatud naaberkeeltest, kõige vähem on aga pala
talisatsiooni Hiiumaal ja kirde-eesti rannikumurdes, kus 
see veel hiljuti peaaegu täiesti puudus.

Palatalisatsiooni ebaühtlane esinemine murretes ja 
sugulaskeeltes viitab sellele, et see nähtus ei ole tekki
nud ajal, mil läänemeresoome hõimude vahel olid veel väga 
tiledad sidemed, vaid on kujunenud naaberhäälikute mõjul 
peamiselt eesti keeles eneses. Ometi on palatalisatsioon 
vanem kui sellised muutused nagu sise- ja lõpukadu, sest 
tänapäeval esineb palatalisatsioon ka neil kordadel, kui 
i-häälik konsonandi järel on kadunud, näit. kas' (<~*kassi), 
kui (<~*kulli), vaskne (<* vaskin^n). Seega pidi palatali
satsioon tekkima ajal, mil konsonandile järgnev i oli veel 
alles, s.o. enne vastavaid kadusid.

134» Palatalisatsioon eesti kirjakeeles võib esineda 
esimese ja teise silbi piiril olevates lühikestes konso
nantides, geminaatides ja konsonantühendeis, kusjuures 
lühikestes konsonantides see on nõrgem kui geminaatides 
või konsonant ühendeis* Allpool olgu esitatud regressiivse 
palatalisatsiooni esinemisjuhud.

a) Esimese silbi lühikese vokaali järel on palatali
satsioon üldiselt niivõrd nõrk, et seda eesti õigekeelsus
sõnaraamatuis ei märgita. Kuigi murdeti võib kuulda hääl-

/  s  ̂' * ' i itdust paDi, vesi, ani. tuli» hääldatakse need kirjakeeles 
pal)i, vesi, hani» tuli kujul.

b) Esimese silbi pika vokaali järel on palatalisat
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sioon juba tugevam, mis eriti sel korral teravamalt mär
gatav on, kui järgmine i on kadunud, näit. koi, sane.
Eesti kirjakeeles peetakse esimese silbi pikale vokaalile 
järgneva lühikese konsonandi palataliseerumist normaal
seks, näit. paDis. mäsikkag, tõliD, teniB, samuti laD,Л , Л ' л, “ ~ ——ka§, poi, ton. Puudub aga palatalisatsioon juhtudel, kui 
eelnevaks pikaks vokaaliks on i, näit. sil, om. gili. kin, 
visi, his, giD. Samuti puudub palatalisatsioon, kui esi
meses silbis on u-l6puline diftong, näit. tauD, g. tauDi, 
kaunis, kausis, aul, g. auli.

Lähtudes varasema -i esinemisest v6i puudumisest 
ootaksime ka keel-tüüpi s6nade ainsuse nimetavas ja mit
muse osastavas palatalisatsiooni, kuid siin see puudub« 
kel (<*keli), noli ((*nõli£a), häl, jon« seni, pen. Ilmselt 
on peenenduse puudumine tingitud e-tüvelistest vormidest: 
keled (<*kejet), sgnel, põleks jt. Samasugune on olukord 
ka uus-tüüpi sõnades: us (<*üsi), usi (<xüsi^a), kus, eis,' v v * - *£©!§, täis. Vastupidiselt eelmistele esineb aga pa
latalisatsioon ootuspäraselt kaas-tüüpi s6nades: kag 
(<*kansi), kane, kasi, lag, laj, £s, küg.

c) Vokaalidevahelise geminaadi puhul palataliseerub 
selle esimene liige, näit. kottisj. tattikkas, kaJsiD_,_
£ušsittama, renniP, oonis, £ijfr-iDj. koÜittama, samuti 
kotte, fcajfse, 1 oĴ l̂ e, onne. Kui geminaat sattus s6na lõppu, 
muutus see pikaks konsonandiks, mis on samuti palatali- 
seerunud, näit. kot, küt, rot*, kas', us'« puš' , ren, kan, 
hai, pul, kui. Seega geminaatide puhul esineb peenendus 
kõikides vastava sSna vormides, sõltumatult sellest, kas 
praegu konsonandile järgneb i v6i mitte.

d) Konsonantühendites on samuti kui geminaatides pa- 
lataliseerunud ainult selle esimene liige, kui selleks 
oli dentaal, näit. pa£siP. otsin, ^tslma. £Ugti, kasti, 
käskima, osmik, e,lGi, seimi ma, pel vili, palkkiA konPij). 
tontti, kunDi. Samasugune on palatalisatsioon, kui konso-

.
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»/
nantühend sattus збпа I6ppu, näit. päts» nagt, pelv» ront 
seim.

A-tüvelistee s6nades, miile nimetavas oli varemaltv v
-i (vask < * vaaki, eIG< *olki), on palatalisatsiooni esi
nemus ebaühtlane: esalt on palatalisatsioon kSikides tu
gevaastmelist es vormides, näit* vaske, kaskeDe, legke,\/ — külGe, osalt aga ainult ainsuse nimetavas ja vormides,

\/ v % \ X/kus i järgneb: pglv. g._pelve. p. pelve. pl. p. pelviA 
salv, g. salve« P* salve. osalt aga puudub üldse, näit*

T ”  V  \ —  „  4  \ w  4
pilv, g. pilve (vrd. ka pilvik)t ва!тд g. salme jt.

e) Kolme konsonandi ühendis palataliseerub esimeneg** \dentaal, näit* fiesta, kants, vuntsiD.
Peale i hääliku on dentaali palatalisatsiooni põhjus-

Чуtanud ka järgnev j, nagu see esineb näiteks sõnades välja,
naĵ j а, EaJju, kaljas, £a_Dja, lot'ja, uDjat t a, kosja, asjal),
os Palatalisatsioon on tekkinud ka a st me va_he Idu se
tõttu kujunenud jj-i puhul, näit* seljasj. nälja, £eljatta,
kusjuures peenendus esineb ka neia vormides, kus j puudub \t v(selG, nälGa, £elGama_).

135« Afektiivne, tundetooniline palatalisatsioon 
erineb mõnevõrra eelmistest palatalisatsioonijuhtudest.
See esineb peamiselt deminutiivsetes, hellitust ja meeli
tust märkivates lastekeelsetes s&nades, mõnel juhul ka 
pejaratiivides. Progressiivne palatalisatsioon on mõne
võrra tugevam, esinedes ka esimese silbi lühikese vokaali/ V / v * *järel, näit. musuA musuttama, tû uma__vÕi__tuDima ‘magama'. 
Lastekeelsetest sõnadest võib nimetada selliseid loomade 
nimetusi, nagu kutsu ja _notsux uinutamissõnu kussu-kussu, 
kussuttama, tuttu* Pejaratiivsetest märgitagu sõnu kronu 
moXu, nosu. Sellised u-lised sõnad võivad pärineda vara
semaist oi-sufiksilistest deminutiividest, seega on siin 
palatalisatsioon osalt tingitud varasemast i-st. 1

1 Trd. J. Mägiste, oi-, ei-deminutiivid läänemeresoome keelis. Tartu 1928, lk. 47.
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Progressiivne palatalisatsioon, mille puhul konso
nandi peenendus on tingitud eelnevast i-st, on eeeti 
kirjakeelele üldiselt vS5ras. Murdeti ja kiirkõnes esineb 
siiski ka selliseid progressiivse palatalisatsiooni juh
tusid, nagu nas^tel 'naistel', £osfce 'poiste', £astaB 
'paistab' jt.

III. V O K A L I S M  

Esimese silbi lühikesed vokaalid

156. Esimese silbi lühikesed vokaalid on eesti kirja
keeles üldiselt kõik säilinud, kuigi ajaloolise arenemise 
tulemusena esineb ka mitmesuguseid muutusi ja kõikuvusi 
üksikvokaalide tarvitamisel.

a

Lühike a on esimeses silbis säilinud, näit. vana, 
kala, maksma, hapu, panema, tabama.

1) Sõnaalgulise j-i mõjul on läänepoolsetes põhja
eesti murretes a muutunud sagedasti ä-ks. Osa sellistest 
ä-listest sõnadest on küllalt laialt levinud ja tunginud 
ka kirjakeelde. Nii võib märkida muutust a > ä sõnades 
jändama, jätk, jätkama. Paralleelselt esinevad sõnad 
.jama, jamama ja jama, jamama 'loba, lobisema'. Murdeis, 
aga osalt vanemas kirjakeeleski esineb see muutus ka sel
listes sõnades, nagu jabur, jada, jagama, jahmatama, jaks» 
jaksama, janu.
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Vaheldus a ~ ä esineb aurdeti ka sõnades» nagu känd 
(g. kännu), sm kant о ja kanD, g. kannu, tänav, sm tanhua 
ja tanum. Paiguti kannavad sellised sõnad deskriptiivset 
ilmet või on lastekeelsed, näit. ätt, g. äti (vrd. sm, 
kr j ätti) ja at, g. atti (vrd. md afea), kahar, g. kahara
(puu) ja kähar, g» kähara (juuksed), sm kähara, kttherä,

\ ^narts ja näru (murdeti ka närts, naru) jt.
2) Küllaltki vana on a ja 6 vaheldus niisugustes 

sßnades, nagu ühelt poolt palav, eL £alama, sm £alaa ja 
teiselt poolt pSleda. põletada. sm polttaa, samuti pagu
lane. pageda, sm pakolainen. paeta ja põgenema, sana 
(eR ja vanemas kirjakeeles, sm sana) ja sõna. eL la^G^ 
sm-1япка ja eP lõng, manada (sm manat») ja monads (mõle
mad kirjakeeles), vale ja eL vgle jt.

3) Murdeti esineb ka lühikese a vaheldust pika a-ga, 
näit. ayalDama, varitsema, ravitsema. särikkaD( sarvik- 
ka-), manitsema (4 mainitsema-). Samuti võib seda vahel
dust märkida sugulaskeeliti, näit e. parm, sm, krj paarma, 
e. vaks, sm. vaaksa jt.

ä
333

137« Algupärane lühike ä on esimeses silbis üldiselt 
säilinud, näit. häda, väli, käsi, läte. käbi.

1) Vaheldust ä ~ e võib märkida sõnades: tema (vrd. 
sm tämä), enese (vrd. sm hänensä), nemad (eL nämaA sm 
nämä), räppen, räpna-auk, murd* reppen, repna-auk.

2) Lühikese ja pika ä vaheldust võib märgata põhja
eesti läänepoolsetes murretes, kus esinevad vormid 
mälettan, ävittaB, mäletseВ, märatseB jm*

s.
138» Esimese silbi lühike e on eesti keeles säilinvid
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näit.: lehm, ketrama, mesilane, pesema, meri»
1) Eesti kirjakeeles on r-i ees e muutunud ä-ks, näit. 

Pära (eL,sm perä). pärast. pärima, pärandama, ärkama (vrd. 
sm heräämään), äratama, ära 'eemale* (näit. ära minema), 
pärgel. värav. Seilest muutusest on osa võtnud ka hilised 
laenud, nagu tärpentin, pärlid, härra (möödunud sajandil 
veel herra), ärtu (varemalt: hertu). isegi Pärsia jt.
Ometi ei ole see muutus haaranud k&iki sõnu, kus esineb 
-er-, näit. hernes, kera, terve. kere, kerge. keris, pere, 
ka hertsog, mergel jt. Lõuna-Eestis ja kirde-eesti ranni
kumurde ski ei ole seda muutust toimunud.

Murdeti, eriti põhja-eesti läänepoolsetel murdealadel 
esineb see muutus aga ka sellistes sõnades, nagu änam, 
räha,_yäDama jt.

2) Teiseks on e muutunud ka i-ks, ja seda eriti
V) -hääliku ees, näit. hing (hi^G < *he7ki), king, vrd. sm 
ketikä. kink, kinkima. pink, ingel, inglane. Harvemini esi
neb muutust e > i teiste nasaalide ees, näiteks sõnas 
minna (vrd. sm mennä).

3) LÕuna-eesti murdeis esineb e asemel ä sõnades,
nagu käjjG, läsk. sälg, e aga juhtudel, nagu mets, nena,
, r * «“ meltsas, sgrv.

(e)
asssзз 3

Teatavasti jagunevad läänemeresoome keeled vas
tavalt e esinemusele kahte rühma: lÕunarühmas, s. o.\J w
eesti, vadja ja liivi keeles esineb g , põhjarühmas see 
aga puudub, olles tavaliselt muutunud e-ks.

Eesti keeles on algupärane e üldiselt säilinud, näit. 
põrn (vrd. sm, krj perna, vps pern, vdj perna, li põrna), 
kõhn (sm kehno), võlg (sm. velka). põrand, põhk, põld. 
tõmbama, tõrv, võsa, kõlbama. tõru.

1) Algupärast e,-d tuleks oletada ka sõnades kollane. •

\
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kord ja kodar, mis vadja keeles ja lõuna-eesti murdeis 
on e-ga (kellane, kerD , kg|tar ̂  keDar), soome keeles aga 
e-ga (keltainen, Joerta. ketara). Samuti võiks Õ-lise al
gupäraga olla ehk ka s6na ocsida (vdj ettsia, sm etalä), 
kus eesti kirjakeeles on о .

2) Saartel on eesti e muutunud ö-ks, näit. söBrale, 
öhtu, vörGuDĵ  kirde-eesti rannikumurdes aga vastab e-le 
nii nagu soomeski e: verkko, £erant (harvemini ka o: 
volG, ohtu).

яо_

140. Algupärane о on eesti keeles kahes suunas are
nenud. Ühelt poolt on algupärane о eesti keeles säilinud, 
näiteks s6nades kogu, nokk, lodi, noppima, roju, ronk. 
Teiselt poolt on aga algupärane о muutunud õ-ks, näit. 
kõva (vrd* sm kova), кбгке (<*kqrke{a), kõver, nõgi, 
lõppemat põlv. põdeda. See о muutumine e-ks ei ole toimu
nud eesti murretes päris ühtlaselt. Nimelt on paljudes 
sõnades, kus kirjakeeles ja p6hja-eesti keskmurdes on o,
idamurdes ja rannikumurde idaosas, nimelt Jõhvi ja Lüga-

\nuse murrakus ka see о muutunud e-ks, näit* ella ’olla* 
(vrd. vdj ella), §ma 'oma' (vdj gma), kehe 'kohe*, eras 
•oras', g,tse ’otse’, ehjaJD 'ohjad'. Tavaliselt on neis 
sõnades ka vadja keeles e* St enamikus läänemeresoome 
keeltes aga neis sõnades о esineb, siis on põhjust pida
da o-d sellistes g-listes sõnades algupärasemaks. Seega 
on eesti kirjakeele £ kaht algupärat sõnades, kus eesti 
e-le vastab soome keelese, tuleb pidada algupäraseks 
e-häälikut, sõnades aga, kus eesti kirjakeele Õ-le vastabNS
soome o, tuleks pidada o-d algupärasemaks.

1) Algupärane о on lõuna-eesti murdeis mõnevõrra 
paremini säilinud kui põhja-eesti murdealadel. Nii on\ 4 Xо säilinud näiteks sõnades olG (g. ola), olg (g. ole),
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' \/ \, , t- olul; , or в , opma, korGe •
2) Ea algupärasest o-st tekkinud e on saarte murdes 

muutunud £-ks, näit* köva, körGe, jöGi, pohi.
3) о ja u vaheldust v6ib sugulaskeeltes ja murdeti 

tähele panna eriti h ees, näit* juhatab, am johtaa. juhtub 
sm .johtuu. ohver sm uhri, samuti esinevad murdeis vormid 
nagu uhakkas, uhattarna.

J
õctsss

141. ö häälikut v6ib pidada eesti keeles säilinuks, 
kuigi lühike ö esineb võrdlemisi vähe ja sedagi onomato- 
poeetilis-deskriptiivseis sõnades, näit. köhima. mölisema, 
röhkima, rögisema. mögisema. Kui kaugele minevikku sellis
te sõnade ajalugu ulatub, on raske öelda, kuid vasteid 
eesti sõnadele on ka soome keeles konstateeritud, näit. 
möliseda. sm mölistä. vdj mölissä, möga (sm möka) jt.

alm

142. Lühike i esimeses silbis on üldiselt säilinud, 
näit* kivi, ligidal, pidada, side, pind, pikk. viljad.

Kõrvalekaldumistest, mis esinevad kirjakeeles või 
murdeis, võib märkida järgmisi.

1) Kirjakeeles on laadivahelduslikes sõnades, kus 
klusiili nõrk vaste on kadunud, i muutunud e-ks, näit.
8iga : sead, pidama t pean, siduma : seon, iga : ea.

2) Murdeti on küllalt rohkesti i muutunud e-ks, näit. 
ir on pÕhja-eesti murdeis muutunud er-iks: kergt, kervšs. 
kern, kerf : ih avaldab tendentsi muutuda eh-ks saarte mur
des: leha, veha, sehukkej läänepoolsetele murretele on oma
sed ka mette, pejk, lõuna-eesti murdeile esä. esi 'ise* 
jne.
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3) i võib vahelduda ka ü-ga, näit. kibe kübe 'säde1, 
£istol~ püstol.

4) Lühikese ja pika i vaheldust esineb nii sugukee- 
liti (e kinni, sm kiinni) kui murde ti (^iGistama, piritta
klooster)* Hilistekkinuks võib pidada mõnevõrra afek
tiivsest kõnest tingitud pikka i-d sõnas iial, mis varase
mas kirjakeeles esineb eal (eales) kujul.

Omaette probleemiks on nn. taga -i, s. o. g-laadne 
i häälik ja selle oletatav esinemine. Praeguses eesti kee
les on vokaalid a, e, o, u tagavokaalideks ja ä, e, ö, ü 
eesvokaalideks, mis määravad ka järgsilpide taga- või ees
vokaali neis murdeis, kus esineh vokaalharmoonia, i-häälik 
on aga indiferentne selles mõttes, et sõnades, kus praegu 
esimeses silbis on i, võib järgsilpides olla kas ees- 
vÕi tagavokaal, näit. lina, kuid gilmä. See asjaolu on 
andnud põhjust arvata,et varasemas keeles esines kahesugune
i, nimelt esi-i eesvokaalina ja taga-i (i) tagavokaalina. 
See taga-i võis olla umbes seesugune, nagu see praegu veel 
esineb Kihnu murrakus, kus kõneldakse l^nD, lin jne.
Et eesti kirjakeeles vokaalharmooniatel esine, sellepärast 
ainuüksi eesti kirjakeele põhjal on raske öelda, kas 
i-line sõna on ees- vöi tagavokaalne. Ometi mõnel määral 
saab seda ka kirjakeele käändsõnade puhul määrata, arves
tades näiteks selliste sõnade mitmuse osastavat, kus ühelt 
poolt esinevad vormid linu, linnu, vigu, teiselt poolt 
aga pikki, silmi.

u
333

143. Esimese silbi lühike u on üldiselt säilinud, 
näit. tuli, tulema, ruttu, lumi, lugema, puhuda.

1) Laadivahelduslikes sõnades on lühikeste vokaalide 
vahelise klusiili nõrga vaste- kadumise puhul u muutunud
o-ks, näit. tuba : toa, sügema : soen, tugi : toe. kudu
ma : koon, lugu : loo.
1 Vrd. L.Kettunen, EKÄH, lk. 130 - 131.
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2) Hiiu murrakutes on ju- muutunud j ü-ks (vrd*
ja > Jä). näit. jütlema, jüt, jülGoB *julgeb', juGaBu 
‘jugapuu*• Eelmisega v6ib võrrelda ka sõna aitüaa ^aita 
jumal)*

3) Saartel on tuntud ka uh muutumine oh-ks, näit* 
pohaa. toha* Ea lõuna-eesti murdeis esineb u «■ о vaheldust, 
näit. лоВа 'juba', kos 'kus', kohe ’kuhu*, оjoma. ao£o 
*muru* *

4) Murdeis on tuntud ka lühikese u muutumine pikaks 
u-ks, näit* uvittama 'huvitama*, kuGistama. nüritti 'nuri- 
tif *

144* Luhike esimese silbi ü on üldiselt säilinud, 
näit. külm, süda, küsima, püha, üles, tüma, üks*

1) Nii nagu kõrgete vokaalide i ja u puhul, on ka
ü puhul spirandi kao korral laadi vahe lduslike sõnade nõrgas 
astmes ü muutunud ö-ks, näit. süsi : söed, küdema : köeks, 
pügama : pöan.

2) Murdeti võib ü vahelduda ö-ga ka muudel juhtudel* 
Nii võib saartel uh muutuda öh-ks, näit* põha. õhe, löhik- 
ke. Üksikjuhtuael võib ü vahelduda isegi i-ga, näit.s —tüdruk ~ eL tiDruk*

3) Lühike ü on muutunud pikaks sõnas üürike.

148. Nagu selgub, on kõik lühikesed vokaalid eesti 
keeles säilinud, kusjuures praegune eesti e võib olla pä
rit kas algupärasest e-st või o-st. Vokaalide muutused 
sõltuvad suurel määral sõna tüvedes toimunua astmevahel
dusest või naaberhäälikuist* Laadivahelduse puhul on spi
randi kao tõttu kõrged vokaalid i, u ja ü nõrgas astmes 
madaldunud e, о ja 2,-ks (vea, oa, söe). Vokaalile eelneva 
j-i mõjul on a muutunud ä-ks (jätk) ja u muutunud ü-ks

17.
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(saartel - jüfit) у г-i ees on e muutunud, ä-ks (pära)ja 
i muutunud e-ks (eP karst). Vastupidiselt on e muutunud 
i-ks X) » n ees (bln£), Saartel on h ees kõrged vokaalid 
madaldunud (leha, pohas. pöh&).

KÕige vähem on vokaalide vaheldusi, kus ühised vahel
dused esinevad mitmes sugulaskeeles (näit. palav - põlev). 
hoopis rohkem neid, kus ühes sugulaskeeles on samas tüves 
üks vokaal, teises teine (nõmm, tfflk - sa nummi, tulkki, 
tänav - sm tanhua), kõige rohkem ja mitmekesisemaid vahel
dusi esineb aga eri murretes ( õmblema - umBlema, karn - 
kärn, vale - vgle, keha -_kiha, reha -_räha, serv - sgrvx 
pime - £Üme, kustutab - kistuttab. püherdab - £iherJ)aB, 
pgr«̂ T) - £aranD, rõve - rüye, m u j a l в|а1 jne.).

Omaette rühma moodustavad lühikese ja pika vokaali 
vaheldused.

1) Pikk a on h ees luhenenud, näit. maha (< mahgn), 
samuti i-tunnuse ees: maid, sain.

2) h ees on pikk ä lühenenud, näit. pähe, samuti 
i-tunnuse ees: jäin, päid.

Pikad vokaalid

149. Eesti kirjakeeles on pikad vokaalid säilinud. 
Kad esinevad hilises vältevahelduses, kusjuures tugevas 
astmes on ülipikk vokaal, mis nõrgas astmes vaheldub pi
kaga (a : S, näit. säni : säni). Juhul, kui pikale vokaa
lile järgneb astmevahelduslik geminaatklusiil, on tugevas 
astmes kolmveerand pikk vokaal, mis nõrgas astaes vahel
dub pikaga (a : ä, näit. gatta : gaDan).

Alamal olgu toodud näiteid üksikute pikkade vokaali
de esinemuse kohta.



150» Pikk a on säilinud, esinedes hilises vältevahel
duses, näit. kaar : kaare (kar : kare), kaaluma : kaalun« 
laata : laada (latta s laDa).

1) Murdeti on pikk a diftongistunud, muutudes oa -ks 
v6i ua-ks, näit. moa, koa 'ka', guapj>aD, uasta.

Kõikuvusi pika ja lühikese a tarvitamisel esineb 
kirjakeeles ja murdeis (vaablane, zool. vapsik, vrd. sm 
vaaPsahalnen e. vaPsahainen: laast. murd« lajrt, lastuD^ 
kui ka sugulaskeeltes (kagu, sm kaakko, parm, sm paarma. 
vaks, sm. vaaksa jt.).

Hilistekkinud aa esineb sõnades kaas (<*kansi), laas, 
laastama.

??I ä
aaa

151» Pikk ä on üldiselt samuti säilinud, näit. 1) 
äär : ääre (är_: äre), hääl : hääled, määrama : määrata, 
väät s väädi, jää, jääma.

2) Murdeti on ka pikk ä diftongistunud, muutudes ea-ks 
või ia (iä)-ks, näit. geasemg, veart, giaDma.

PÕhja-eesti keskmurde mõjul on ea-lised vormid tungi
nud ka tänapäeva kirjakeelde, näit. pea. peal» peale, 
pealik ja seadma (vrd. murd. saJDma« sm säätämään). Vare
malt tarvitati ka neist sõnadest kirjakeeles ää-lisi vor
me, samuti kui sõnadest hea (vrd, sm hyvä, V ha), seal 
( vrd. sm siellä ̂ ^sifällä) ja teal (<? täfällä), kuigi 
viimased pole algupäraselt ää-lised.

Hilistekkinud ää esineb sõnades lääs (<*länsi) ja 
määndab Qaädandab).

.1.
152. Pikk e on säilinud ja esineb samuti hilises
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vältevahelduses, näit. keel : keele (kel : kele), veerema 
: veereb, leem : leeme, keeta s keedan (ketta : keDan), 
tee«

Pikk e on nõrga astme vormides lühenenud, kui laadi
vahelduse puhul klusiili пбгк vaste kadus, näit. needma : 
nean «, * net sunähen : nerfän).

Kurdeti on PÕhja-Besti aladel ee diftongistunud, muu
tudes ie-ks, näit. sien t gleneD, siemneD, gd.es, kleruline 
L6una-Besti aladel on aga tugeva astme vormides pikk e 
kõrgenenud, muutudes e-ks või i-ks, näit. ver s vere;Л , ^ \ 4 i vmij • mile« kitma ♦ kePa. Mõlemal alal on need muutused 
suhteliselt hilised, õest muutustest on osa vßtnud ka 
astmevahelduse tSttu hiljem tekkinud pikad vokaalid, näit. 
ies (<*e<fessa), tien (<*tefen), samuti in (<*e^ehnä), ti--.... ....  v- ------  -v
'teen', vist 'veest'. YÕru murdes on pikk vokaal säilinud

- V - -  ^

tugevas astmes ka h ees: mihl, kuid mehe.\ — — —- A 
Pikk e on olnud ka sõnas teadma ( eL tiDmä) : tean 

(<̂ tejlämähen : teöän).

153» Pikk о on säilinud ja esineb samuti kui pikk 
e, näit. soon : sooned (son_: sõneD), loomade : loomi, 
koopad : koobas ( kojgpaD : kõBas); soovitama, soo.

Pikk о on lühenenud laadivahelduslike s6nade nõrgas 
astmes sel korral, kui vastav spirant on kadunud, näit. 
pood : poe, roog : roa. Lühenemine esineb ka j-i ees, kui 
j sõna lõppu sattudes muutus i-ks, näit. soe (<^sõ^a), 
roe, loe. Samuti on kirjakeeles pikk о lühenenud h ees, 
näit. rohi, tohik, ill. sohu.

Pika o-ga lõppevates verbitüvedes on oo muutunud 
uu-ksj kui on kadunud järgnev сГ-spirant (jooma - juua 
Словак, samuti tuua, luues, puuakse) ja muutunud e-ks, 
kui järgnes lihtmineviku tunnus i (jõin, lõin, tõin).

Kurdeti on ka oo PÕhja-Eesti aladel diftongistunud,

- 130 -



muutunud uo-ks, näit. nuor : nuõreD, tuosaa s tuõauD,\ J" к/auoDi, kuorukke « juotta. Louna-Besti murdeis on tugevas 
astmes pikk о kõrgenenud o-ks või u-ks, näit. koli t koli: 
gul : sola, lotina : loDa. tuDi. Samuti kui e on ka о 
säilinud kÕrgenenult tugevas astmes h ees, näit. ruh : 
roho, tuh : toho.

Pika ja lühikese о vaheldust võib märgata sõnades 
toomingas, toom.-e (vrd. sm. tuomi), mis murdeti esineb 
kujul tomiijGae. Märkida võib ka sõna homme, mis murdeti 
esineb õme kujul (vrd. sm huomenna). Pikk о vaheldub pika 
ö-ga sõnas roobas * rööbas. kusjuures kirjakeeles on eelis
tama hakatud viimast sõna.

Hiline on oma tekkelt praegune pikk о sõnades, nagu i' 
sootuks (< * su /^uttomaksi), lood « *lu ̂ ut), koomale 
(\ * ко f ompallen) jt.

154. Nagu eelmised keskkõrged vokaalid on ka pikk 
ö säilinud hilises vältevahelduses, näit. pööran i pöörata 
(£Öran : £öratta), löök : löögi (lök : löGi), sööaa, töö.

Pika ö-ga lõppevates verbitüvedes on järgneva - 
spirandi kao puhul öö kõrgenenud üü-ks, näit. lööma : 
lüüakse (<*lö^äksen), sööma - süüa, kuid kui öö—le järg
nes imperfekti tunnus -i., siis on öö muutunud Õ-ks: 
lõin, sõid. Pikk ö on lühenenud ka mitmuse tunnuse -i ees: 
töõ - tõid.

Murdeti Põhja-Eesti aladel on öö muutunud üö-ks,•• £. . . и 4 „Л ' . л" ^näit. suoaa : süomatta, puor : puora:tuoaiest üö. Louna-
Eestis on pikk ö tugeva astme vormides vastavalt kõrge-
nenud, näit. sük : spGi, süma : göm§, yukmä s röGi,
müDä, ü.-v— * vSeoses pika ö-ga võib tähelepanu juhtida sõnale 
rüüstama, mille soome vaste ryöstämään viitab ö-le. Murde-
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ti esineb pikk ö ka s6nas /padja/püür.

JL
155« Pikk e on eesti kirjakeeles säilinud, esinedes 

vältevahelduses, näit. гббш : гббаи (r§m : r§mu), v66rad : 
võõras* шббк : шббка (mgi : mgGa), lõõtsutama»

Kui laadivahelduse tõttu pikale e-le järgnev spirant 
on kadunud, on e lühenenud, näit. I66g : lõa.

Põhja-eesti murretes, eriti keskmurdes on pikk § 
aiftongistunud, muutudes ee-ks, näit. veeraD : veeras, 
оегшаах seermeD, шеек, £§esas. Seesugune tarvitusviis esi
nes ka möödunud sajandi kirjakeeles. Kirde-eesti ranniku
murdes on aga paiguti pika g asemel nii nagu soome keeles
ki diftong ie, näit. vieгав, miekka jt.

Pikk ja lühike e vahelduvad sõnas sõstar, mis murdeti 
esineb ka kujul sgster e. sõster^

Hilistekkinud e esineb sõnades kõõrdi (vrd. kõver), 
ÕÕs (< "ensi).

156. Pikk i on kirjakeexea kõikjal säilinud, esinedes
“  A  -  \hilises vältevahelduses, näit. piir : piiri (pir_: £iri), 

riid : riiu, liikuma s liigun (lakkuma : liGun), siin, 
kiigutama, pii.

Lõuna-eesti murdeis esineb pika i asemel lühike sõnas4kitma 'kiitma*.

üя я т
Samuti on üldiselt säilinud ka pikk u, esinedes 

vältevahelduses, näit. kuum : kuuma (kum t kuma), kuulama : 
kuulata. suur : suure. Puuk s puugi (£uk : £ÜGi), luud : 
luua, puu.

- 132 -



Piide u on illatiivis h ees lühenenud, näit. suhu 
( < * suhen).

Pikka u-d ei esine eesti keeles ka sellistes jguu- 
tüvega seoses olevates sõnades, nagu mujal (vrd. sm. 
muualla) ja mullu (sm muulloin). Lõuna-eesti murdeis aga 
tarvitatakse sõna puutuma lühikese vokaaliga kujul 
£tttma (prees* £uttu). Pikk vokaal lõuna-eesti murdeis on 
lühenenud ka juhtudel, kui laadivahelduslikes sõnades 
spirandi kao tõttu on toimunud muutus u S’ > uvv, näit. 
luvva 'luua*, kuvyg 'kuue'.

ü
m m m

138. Kirjakeeles on pikk ü üldiselt säilinud, olles
“  A  — *

hilises vältevahelduses, näit. üür : üüri ( ür s üri)» 
küünra s küünar, püüdma : püüan, süüdistama.

PÕhja-eesti murretes on pikk ü suurel määral difton-Tgistunud, muutudes üi-ks, näit. müija (müüa ja müüja). 
£ÜljaB, luija, uijaB, nuiD jt. Lõuna-eesti murdeis on 
pikk ü säilinud, kuid spirandi kao tõttu on siin ü<S~ > üvv 
näit. müvvä ’müüa1, kuid ka lüvvä «.*10jTak).

Hilistekkinud üü esineb sõnades, nagu tüügas (vrd.tü
vi-) «püü (vrd, püvi), küür (<*kü_fr-), küüs (<Akünsi), 
nüüd #nü_jAüt).

159. Kokkuvõtet tehes võib esile tõsta järgmisi 
jooni pikkade vokaalide esinemuses:

1) kõik pikad vokaalid on säilinud, esinedes täna
päeva keeles hilises vältevahelduses, kusjuures tugevas 
astmes on kas ülipikk vokaal või geminaatklusiili ees 
kolmveerandpikk vokaal, nõrgas astmes aga keskpikk vo
kaal ;

2) madalad ja keskkõrged pikad vokaalid on lühene
nud, kui neile järgnev klusiili nõrk vaste on kadunud, 
näit. paas : pae (<*£ä_^gn), lõõg : 16a, roog : road,
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needma : nean, pikad körged vokaalid aga on samadel tingi
mustel säilinud (liig : liia, kuub s kuue, hüüded : hüüe);

3) h ees on pikad vokaalid lühenenud: maha, pähe, 
suhu, rohi, mehe;

4) ühesilbilistes pikavokaalilistes verbitüvedes on 
cf -spirandi kao puhul da-, des-infinitiivis ja kse-ole- 
vikus keskkõrged vo Vaalid muutunud kõrgeteks: tooma - tuua. 
.jooma - juues, poo a - puuakse, looma - luua, söõma -süüa. 
lööma - lüües, te&.ua - kiia (viimane tänapäeva kirjakee
les: keeda);

5) tüve pikk vokaal on lühenenud, kui see sattus vo- 
kaaltunnuse ette (i mitmuse ja imperfekti tunnusena): 
maa - maid, saama - sain, pea ~ pää - päid, ляяшя - jäin, 
tee - teid, töö - töid, soo - soid, suu - suid, puu -puil. 
luu - luist;

6) ühesilbilistes verbitüvedes, milles tüvi lõppes 
pika о või ö-ga, muutus pikk tüvevokaal imperfekti tunnu
se 1 ees lühikeseks g-ks, näit* tooma - tõin, looma - lõin. 
jooma - jõin, lööna - lõin, sööma - sõin:

7) põhja-eesti murdeis, eriti keskmurdes on pikad 
vokaalid peale i ja u diftongistunud: а > oa > ua.
ä > ea > ia (la), e > ie, õ > uo. ö > üö. | > ge, u > üi:

8) lõuna-eesti murdeis on keskkõrged vokaalid tugevas_ »  Л  »  А -  Лastmes kõrgenenud: e : ^ ,  ö : u , £ * u ;
9) pikad vokaalid võivad sugulaskeeltes või murdeti 

vahelduda kas teiste pikkade vokaalidega (näit. hüüda, 
sm huutaa) või lühikeste vokaalidega;

10) tänapäeva keeles on rohkesti sõnu, kus pikk vo
kaal on hiljem tekkinud kas spirandi kao (vee, kootud, 
nüüd), n-i vokaliseeiumise tõttu ns-ühendis (maasikas, 
põõsas, küüs) või mõnel muul põhjusel.
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Diftongid

160. Tänapäeva eesti kirjakeeles esineb arvukalt (36) 
diftonge, kusjuures esikomponendiks v6ivad olla k6ik vo
kaalid, järelkomponendiks aga ainult vokaalid a, e, i, о 
ja u. Oma päritolult on diftongid kas vanad v6i hilistek- 
kelised. Vanad diftongid lõpevad praeguses keeles peami
selt i v6i u-ga, hilised aga a, e v6i o-ga.

Hilistekkelised diftongid on kujunenud kas laadivahel
duse tõttu v6i esinevad nad hilistes laenudes. Laadivahel
duse puhul on nõrgas astmes klusiili nõrga vaste kao tõttu 
sattunud kõrvuti kaks vokaali, mis hiljem kujunesid dif
tongiks. Sel teel on näiteks tekkinud diftongid sõnades, 
nagu sead (<*si/at), toas U*tu{iassa), lõas, pöab, paest, 
toed. Õe, käes« söed: taon, teoks, nõos, näo. Mitmeid dif
tonge aga kohtame võõrsõnades, nagu dialektiline. suahee- 
lid, hüatsint, pietism, biograafia jt.

Algupäräste diftongide järelkomponentideks on täna
päeva eesti keeles kas -i (resp* i-st kujunenud e) või u. 
Praegused i-lised diftongid aga on omakorda kahesugust 
algupära, kas algselt i- või ü järelkomponendiga. Seega 
võib kõneldes vanadest diftongidest neid rühmitada kolme 
liiki, i-listeks, u-listeks ja ü-listeks diftongideka.

i-lised diftongid

161. i järelkomponendiga elik i-lised diftongid on 
tänapäeva keeles üldiselt säilinud, esinedes samuti kui 
pikad vokaalid hilises vältevahelduses, näit.:

ai: taim : taime (taim : taime/, paised : paise, haige; 
ei: leiba : leivad, hein : heina, heita : heidan 

(heitta : heiDan); 
oi: hoida : hoian, kolb : koiva, koit : koidu, toime

tama ;
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ui: kuiv : kuiva, luik : luige, tuiskama : tuisata; 
äi: täid, päitsed, räim : räimed.
Uis puutub oi- ja diftongi, siis on need enamikul 

juhtudel sama algupära, sest eesti gi-diftongilised sõnad 
pärinevad põhiliselt varasematest oi-diftongilistest, nagu 
näitab ka neaie võrdlus vastavate soome sõnadega, näit, 
võim, sm võima, või, sm voi, võit, sm voitto, õigus, sm. 
oikeus, mõis, sm moisio, sõimata« sm sõimata jne* Ometi on 
eesti keeles ka algupäraseid Si-diftongilisi sõnu, nagu 
lõigata* sm leikata, hõim, sm heimo jc*

g.1- ja ai-diftongi vaheldust esineb sõnades kõik 
(vrd. sm kaikki) ja abisõnas või (sm vai).

LÕuna-eesti murdeis esineb ei asemel ai diftong sõna-
\ * \ V 4des nagu haln 'hein', gain 'sein', gaigma 'seisma', gaivas 

'teivas', ei asemel äi aga sõnades säitse ja näitlik. 
Viimane on tunginud ka kirjakeelde ja on tarvitusel paral
leelselt neitsikuga.

162* i-liste diftongide järelkomponent oa madaldunud 
e-ks V ja Г-i ees. Nii esineb зее muutus sõnades 1&еУ_ 
(•̂ l̂aiva), kaev (<rkaivo), kaevama, taevas, vaev, ae vastan 
(kuid siiski aiva 'aina'), päev (<*£äivä); aer (<‘*äiro), 
aerutama, koer. Üksikjuhtudel esineb see muutus ka n-i ees,
näit* laen (vrd. sm laina), laenama, vaen, vaenlane (vrd. t ~ —— — ' eL vainlane), kaenal. Samuti on arenenud ka hiljem /т, ja
fl-ist kujunenud diftongilised vormid, nagu kael (vrd.

St. Kail), naela (< nailan C'ha/lan), pael, naeris. naerma 
jt.

Möödunud sajandi kirjakeeles esines seda i madaldumist 
rohkem (naene, laene. peenduma), kuid käesoleval sajandil 
on siin tagasi mindud i-liste diftongide juurde.

Sama muutus esineb ka sõnade aeg ja poeg tugevaastme- 
listee vormides, nõrgaastmelistes vormides aja. poja on 
aga diftong kadunud (vrd. p. 31, 3). SÕnes aed (<*aita) on 
ai muutunud ae-ks samuti tugeva astme vormides; nõrgas 
astmes on siin J.-line diftong säilinud (ala). Eelmistega



seoses tuleb märkida ka sõna aju (C*aivo2, kus samuti dif
tongi järelkomponent i on päwist v kadu muutunud silbial-
guliseks konsonaniiks. Murdeis on sama arenemiskäik tingi- \ \ nud vormid ka ju ’kaev’ ja kuju 'kuiv'. Meenutatagu siin ka
vormide kahju ja lahja ajalugu (p* 110).

Nagu juba pikkade vokaalide puhul märgitud, tekkis 
terve rida i-lisi diftonge sel teel, et pika vokaaliga 
lõppevalle tüvedele liitus kas mitmuse v6i mineviku tunnus 
-i, näit* sain, maid, teid, soid, jäin, töid jt. Sel puhul 
viidati ühtlasi ka ^i-diftongi tekkimisele oo tüvevokaali
ga verbides (tSin, jõin), milles L. Kettunen näeb tõendit 
selle kohta, et eesti ja vadja e on arenenud varasemast
о-st.*1 Mainitud arenemiskäik ei ole aga päris järjekindel 
piirdudes ainult verbidega (vrd. soo - soid).

u-lised diftongid

163. u-lised diftongid on samuti säilinud, esinedes 
hilises vältevahelduses, näit.:

au: laul : laulu (laul : laulu), auk : auGu (auk:auGu) 
kaunistama, kaugel: 

iu: kiusama : kiusata, kiud : kiu;
eu: 1) lõug : lõua (<*leuka : lejjjan), nõu (<*neuyo);

2) ou > eu: sõudma : sõuan (vrd. sm soutaaaan), 
põud (sm pouta), lõuna, nõudma, jõud»

Diftongi järelkomponent u on muutunud silbialguliseks 
konsonandiks sõna haug nõrgaastmelistes vormides avi 
(<*haufin), avid (vrd. p. 31f 3)» Mõnel määral sellega on 
võrreldavad ka kirdemurdelised jevl (^^jouhin), j&vattan 
«^jauhattan)*

u-line diftong on kadunud ka kirjakeelsetes vormides, 
nagu jahvatan, jõhvid, kahvad (<*kauhat), lahva (<'lauha-) 
pahvatama (<"pauhatta-), nihva(kas) (<*niuha-) jt.

1 L. Kettunen, ЕКАЛ, lk. 139-140.



ü-lised diftongid
164. ü-lised diftongid on tänapäeva eesti kirjakee

les muutunud i-listeks. Sellistena esinevad nad hilises 
vältevaheldusest näit*:

äü>äi: täita : täidan (<*täütta<fak s täittän), täis.
sätnaB : säinas, täldlma:

8ü >  ö i : köie : köie (<*köüsi : köüVen ). köitma : köidan.

pöid« möirgama; 

eü У  e i : leidma : leian (^^leütämähen : leü<Tän), leil 

(vrd* sm löyly).

Nagu juba h ajaloos näidatud, on ka ür-liste difton
gide puhul toimunud metatees, mille tulemusena diftongi ü 
muutus silbialguliseks v-ks ja diftong kadus, näit. kehva 
(<*keühän), lehvittama (<^leühüttämähen), sähvatama 
(<^8äj^üttämähen) jt.

L6una-eesti murdeis on ü-line diftong veel säilinud.\ \ \ V »näit* V täütmä, köüDz, löüDmä, säünäs, stun̂ ti osalt ka 
kirde-eesti rannikumurdes, näit. ¥ai löülü 'leil*, jgöüDä 
'pöid*.
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Järgsilpide üksikvokaalid

1§5. Et eesti keeles pearõhk langeb esimesele silbile ja 
esimene silp on ka sõna tähenduse seisukohalt kõige olulisem, 
siis on pearõhulise silbi häälikudki olnud kõige püsivamad. 
Hoopis vähem rõhutatud on järgsilpide vokaalid, seetõttu on 
need võinud keele arenemise käigus ka tunduvalt rohkem muu
tuda. Seejuures on huvitav märkida, et kaasrõhulise silbi vo
kaalid on võinud küll muutuda, kuid nad pole kadunud, rõhuta 
silbid on aga sagedasti etendanud sõnas niivõrd vähest osa, 
et nende vokaalid tihti on redutseerunud ja täiesti kadunud, 
nagu seda võib näha sise- ja lõpukao -puhul.

Kui esimeses silbis esinevad ja on ka varemalt esinenud 
nii lühikesed kui pikad vokaalid, siis järgsilpides on olnud 
algupäraselt ainult lühikesed vokaalid. Muidugi on võinud 
hiljem spirandi kao ja kahe vokaali kontraktsiooni tõttu tek
kida pikad vokaalid ka järgsilpides, kuid needki on hilisemas 
arenemiskäigus lühenenud.

Tänapäeva kirjakeeles piirdub järgsilpides esinevate vo
kaalide arv ainult neljaga. Nagu eespool märgitud (vrd. p.
12, 1), esinevad praeguse eesti keele järgsilpides ainult vo
kaalid a, e, i ja u. Varemalt on võinud esineda järgsilpides 
ka teised vokaalid peale ö, seega siis ka o, õ, ä ja ü. Ai
nult ö puhul arvatakse, et see pole läänemeresoome keeltes 
algupäraselt järgsilpides esinenud.

Vokaalharmoonia
166. Eesti keele järgsilpide vokaalide varasem esinemus 

on seotud vokaalharmooniaga.
Vokaalharmooniaks nimetatakse seesugust assimilatsiooni- 

nähtuste liiki, mille puhul sel korral, kui esimeses silbis 
on tagavokaalid, peavad ka järgsilpides olema tagavokaalid, 
või kui esimeses silbis on eesvokaalid, siis peavad ka järg
silpides esinema eesvokaalid. Seega vokaalharmoonia puhul 
järgsilpide vokaalid sõltuvad sõna esimese silbi vokaalist.
Et iga sõna vokaalharmoonia kehtivuse puhul peab olema kas
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ees- või tagavokaalne, siis eesvokaalsele tüvele saavad lii
tuda ainult eesvokaalsed liited, tunnused ja lõpud, tagavo
kaalsetele aga tagavokaalsed.

Soome-ugri keeltes esineb vokaalharmooniat kaunis roh
kesti. Näiteks järjekindlalt esineb see ungari keeles. Lää
nemeresoome keeltest esineb vokaalharmooniat soome, karjala, 
vadja, osalt vepsa keeles ja eesti murdeis, puudub aga eesti 
kirjakeeles ja liivis. Et vokaalharmoonia esinemine soome- 
ugri keeltes pole ühtlane, on esitatud erinevaid arvamusi 
selle vanuse kohta. Üldiselt kaldutakse arvama, et läänemere
soome keeltes see on küllaltki vana nähtus, mis enamikus 
neist keeltest on tänini säilinud, osalt aga on kadunud.

Nähtuse esinemise ulatus ei ole samuti kõikjal ühtlane. 
Kõige üldisem on a,ä vokaalharmoonia, mille puhul tagavokaal
ses sõnas on järgsilpides a, eesvokaalsetes aga ä. Mõnevõrra 
vähem esineb u, ü või i vokaalharmooniat, veelgi vähem e, e 
vokaalharmooniat. Kuigi tänapäeva eesti kirjakeeles ühtki 
neist vokaalharmoonia juhtudest ei esine, leiduvad nad kõik 
eesti murdeis, kõige järjekindlamalt võru murdealal. Sellepä
rast on küllalt põhjust arvata, et vokaalharmoonia on eesti 
keeles vana nähtus. Seda aitavad kinnitada ka kirjakeele va
nimad mälestusmärgid. Nii näib XIII sajandi eesti kohanimede 
põhjal olevat kindel, et sel ajal esines Põhja-Eesti aladel 
veel vokaalharmoonia. Seda kinnitavad näited, nagu LCD Her- 
gaenpae 'Härjapea', Vsik.ylae 'Uusküla', Tennesilmae 'Tänasil- 
ma' jt. ü-harmooniale viitavad WK näited, nagu leppüte.yet 
'lepitajad', pettet.y 'petetud' jt. Vokaalharmoonia vanust 
kinnitab ka selle nähtuse esinemine eesti murdeis. Üldtuntud 
on vokaalharmoonia esinemine lõuna-eesti murdeis. Küllalt le
vinud on see ka kirde-eesti rannikumurde murrakuis, kuigi 
mitte kõikjal. On aga märkimisväärne, et vokaalharmooniat 
esineb ka põhja-eesti murretes^ mis on aluseks meie kirjakee
lele. Nii leidub vokaalharmoonia sugemeid Vigalas, Juurus jm. 
Küllaltki järjekindlalt esineb vokaalharmoonia Kihnus, kus on 
säilinud tagavokaalseis sõnades ka järgsilpide e.

Alamal olgu jälgitud juba üksikute vokaalide esinemust 
järgsilpides.
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a.
167. Järgsilpide a on säilinud tagavokaalsetes sõnades, 

näit. magama, vana, saama, koda, lubada, kordama, võlad, sõ
naga, võõras. Tagavokaalseteks peetakse sõnu, mille esimeses 
silbis esinevad tagavokaalid a, o, u ja e. Lisaks neile on 
aga järgsilpide a säilinud ka osas nendest sõnadest, mille 
esimeses silbis on i. Vokaalharmoonia seisukohast on i-d ni
metatud indiferentseks häälikuks, sest sel korral, kui esime
ses silbis on i, on võinud sõna olla kas ees- või tagavokaal- 
ne. See nähtus avaldub selgesti neis läänemeresoome keeltes 
või murdeis, kus vokaalharmoonia on alles, näit. sm kirja,\ \ % * linna, sina, e L villa, liha, ilma_ jt. Kuigi eesti kirjakee
les vokaalharmooniat ei esine, tuleb arvata, et nendes taga
vokaalsetes sõnades, kus vokaalharmoonia esinemise aladel on 
järgsilpides a, on see a vana. ja algupärane.

ä
168. Kui aga sõna oli eesvokaalne, s.o. kui sõna esime

ses silbis esinesid eesvokaalid e, ä, ö ja ü, siis esines sõ
na järgsilpides ä, mis tänapäeva keeles on muutunud a-ks, 
näit. kesa (<*kesä), kevad, keeta, häda, näljas, köha, sööta, 
külmad, pügama.. Lisaks kuulus eesvokaalsete sõnade hulka ka 
veel osa sõnu, mille esimeses silbis on i, näit. pikad
« *pitkät), silmad (vrd. sm.silmät, eL silmä), liaada (sm 
lisätä).

Et eesti kirjakeeles varasem ä on üldiselt muutunud 
a-ks, siis ei võimalda kirjakeel nende sõnade puhul, mille 
esimeses silbis on i, ütelda, kas sõna oli ees- või tagavo- 
kaalne. Mõnel määral siiski võib käändsõnade mitmuse vormide 
järgi määrata sõna ees- või tagavokaalsust, sest eesvokaal- 
setel sõnadel on mitmuse osastavas -i (pikki, silmi),tagavo- 
kaalsetel aga -u (linu, linnu, virku; vrd. p.142). Kõige pa
remini võimaldavad aga seda määrata need sugulaskeeled ja 
murded, kus vokaalharmoonia on säilinud.

Eesti murretest on vokaalharmoonia tõttu järgsilpide ä 
säilinud kõige järjekindlamalt lõuna-eesti murdeis, näit. 
emä ~ imä. perrä ’järele’, mäDä, välläj küppär ’kübar*, r̂ \kma
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'röökima*. Kuid nagu märgitud, esineb ka mitmetes põhja-eesti4murretes vokaalharmooniat, näit.rohkesti sõnades, nagu vä^g,4 % \
BäM, jaäüät Шз&г jt.

169. a-, ä- vokaalharmoonia on eesti murdeis kõige levi
num vokaalharmoonia liik. Peale säilimise või ä muutumise 
a-ks võib seoses järgsilpide vokaalidega märkida ka mõningaid 
väga vanu häälikumuutusi, mis esinevad läänemeresoome keeltes.

Kõigepealt võib siin nimetada a või ä muutumist e-ks 
või e-ks, mis esineb verbide umbisikulises tegumoes tavali
selt kahe dentaalklusiili vahel, näiteks a? e esineb juhtu
del, nagu ostetud (vrd, ostan), kastetakse (<*kastettaks§n), 
nuteti, loodetav, saadetud, .joodetaks, samuti kaetud (<*kat- 
tettu; vrd. katan), maetakse, võeti, ka tapetakse ,jt. Murdeis“ ys W  ̂ ^esineb seda muutust veelgi rohkem, näit. kirjuttet, paranDet- 
tas. Vastavalt sõnade eesvokaalsusele esineb ä> e sõnades, 
nagu söödetakse (<*söj;tettäksen), petetud (vrd. petan), kee
deti , päästetagu, samuti .jäetud (vrd. jätan), köeti ( kü£- 
tettihen).

Teise seesuguse vana muutusena esitatagu siin järgarvu
de 'nominatiivis esinevat a või ä muutumist i-ks, mis võimal
das praeguse järgarvude tunnuse -s-i kujunemise (kuues < ku- 
cTgnsi <*köienti <'*^efgnta). Genitiivis ja teistes käänetes 
on järgarvu tunnuse -a säilinud (kuuenda kü^ntan). Samuti 
on ka eesvokaalsetes sõnades ä muutunud î -ks (neljas ( ne 1- 
jansi <( neljänti <^eljäntä).

Eelmisega seoses võib märkida, et ka komparatiivi ainsu
se nimetava lõpul oli varemalt -mpa, -mpä, mis hiljem muutus 
-mpi-ks. Teistes käänetes aga -a, -ä säilis.

u.
170. Tagavokaalsete sõnade järgsilpides esinev u on säi

linud, näit. karu (</*karhu), lugu, õlu, maksud, rõõmud, lau
lud , alus, kannused, pahandus, parandus.

ü.
IT!. Eesvokaalsetes sõnades algupäraselt esinenud ü on 

eesti kirjakeeles muutunud üldiselt i-ks, eri tingimustel ka 
u-ks.
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1. Sõna teises silbis on ü muutunud reeglipäraselt i-ks, 
näit. käli (C*kälü), häbi (vrd. eL häBü, sm häp.y), tülli 
/minema/ (eL tüllü), leppima (< * leppümähen),sündima (sm 
s.yntymään), sügis, süttida, künnisel, männid, kütis.

Paiguti on aga ü muutunud i-ks ka kolmandas silbis,näit. 
peletis, samuti kümnis (<A^mmenüs), tervis tervehüs). On 
tõenäoline, et neil juhtudel on -is tekkinud kahesilbiliste 
tüvede eeskujul (vrd, petis, pööris jt.).

2. Sõna kolmandas silbis on aga ü muutunud üldisemalt 
u-ks, näit. küsimus (<*küsümüs), väsimus, läkastus, ehmatus.

nud- ja tud- kesksõnas on vastav vormi-morfeem säilinud 
sõltumatult silpide arvust, näit. küsinud (<̂ *küsünüt) ja tei
nud (< * te^nüt peljatud ja söödud jne. St kõikides tagavo
kaalsetes sõnades ka samad nud- ja tud-tunnuselised vormid 
esinevad, siis on arusaadav seesugune üldistus.

Murdeis, kus esineb vokaalharmoonia, on säilinud algu
pärasem ü, näit. lõuna-eesti murretes: künnüs, görüs, väsü- 
nü7 , sünDünü? sönü? sükküs, tülü. Ometi esineb u-, ü-vokaal- 
harmoonia paiju,piiratumal alal kui a- ä- vokaalharmoonia.

e
172. Eesvokaalseis sõnades on algupärane järgsilbi e 

üldiselt säilinud, näit. pere, vedelema, veereb, särjed, 
sääred, pööre, küljes.

eV
173. Tagavokaalseis sõnades esines järgsilpides e, mis 

tänapäeva kirjakeeles on muutunud e-ks, näit. kade (C*kate<fa), 
valp;e, pooleks, tugev, kõnelema, purelema.

Võru murdes, samuti Kihnu saarel on järgsilpide e säi
linud, näit. V purgiema, oleš 'oleks1, mgn^lg, hoBgsgl, 
sürgs 'suureks', üldiselt aga esineb e-, e-vokaalharmooniat 
eesti murretes tunduvalt vähem kui eelmisi vokaalharmoonia 
liike.

174. Järgsilpide e- ja e- puhul võib märkida järgmisi 
vanu muutusi.

1. Järgsilpide h järel olev e ja e on assimileerunud 
eelmise vokaaliga, võimaldades pärast h kadu pika vokaali
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kujunemise, näit. * metsähen > metsähän у metsän> metsa, 
^teigähet > teigähät у tei^at } teiBaJD, samuti * kokohen > kokohon 
} kokõn > kokku, *sätihgn > sätihin > satin у saDi, * taivahgn > 
taivahan. > tai van } taeva.

2. Väga vanaks muutuseks peetakse läänemeresoome keelte 
e- ja e-tüveliste noomenite nimetava lõpus esineva tüve -e 
või -g muutumist i-ks. Eesvokaalsetes sõnades on e muutunud 
i-ks juhtudel, nagu lävi (om. läve), süli, tüvi, veri, samuti 
keel (rahvalauludes keeli), meel, seen, äär, tagavokaalsetes 
sõnades aga e i-ks, näit. tuli (om. tule <*tulgn), lumi, uni, 
hanj, suur ( <*süri, om. suure <*sür.e.n), tuul, saar, joon jt. 
Sõnalõpu e või £ muutumine i-ks võimaldas ühtlasi ka varase
ma -ti muutuse -si-ks, mistõttu said kujuneda praegused vor
mid vesi (\*yeti; om. ve<fen), küüs (<*kunsi), köis, reis, sa
muti uus (<Äüsi < *uti; om. ü«en), kaas (<*kansi, om. kan/|n).

3. Küllaltki vana on ka esmavälteliste e- või e-tüvelis
te verbide tüvevokaali -e või e muutumine i-ks tegijanime 
vormides -ja ees sõnades, nagu tegija (vrd, tegema, tüvi 
teke-), nägija, pesija ja olija (olema, tüvi ole-), tulija, 
panija, surija.

о
Ш -  Algupärase о esinemine järgsilpides ei ole seotud 

vokaalharmooniaga. Järgsilpide о võis esineda nii taga- kui 
eesvokaalseis sõnades, näit. *talo  ̂̂ nako,*ilo, *tenho. Täna
päeva eesti keeles on algupärane järgsilpide о muutunud u-ks, 
näit. elu (<*elo), palju (Cßaljon), keelud, rahutu (C*rau- 
hottoin), kuusiku (<*kusikkon), koju, armu, koguma, kaevud.
See järgsilpide о on võinud olla tüvevokaaliks (vaimu <*vaimo , 
siduda <.* sito^ak). samuti esineda mitmesugustes tuletuslii- 
detes (tegu <*teko, hooletu j* holettoin, tammiku <,* tammikkon, 
alangu <*alajkon). Tänapäeva kirjakeeles on o-lised sõnad ku
junenud samasugusteks u-listega, kuid veel möödunud sajandi 
esimese poole kirjakeeles oli о säilinud. Nii näiteks kirju
tab O.W.Masing ello 'elu', janno 'janu1, paljo, aulikko. 
mingo, F.R.Kreutzwald oma varasemates töödes elo, paijo, vi- 
deviko, õhto, koko 'kokku', lapsokese jne. Alles seoses ees
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ti rahvuskeele kujunemisega möödunud sajandi teisel poolel 
kaob järgsilpide о eesti kirjakeelest. Hiljem soovitavad küll 
mõned keeleteadlased (J.Hurt, Joh.Aavik) säilitada järgsilpi
de o-d, kuid tulemusteta.

ttesti murretes on järgsilpide о osalt säilinud. Kõige 
rohkem esineb seda võru murdes (näit. pallо 'palju’, âgo, 
jalgo» 2ё£ко ’nägu’, part. raOoma ’raiuma’, koDo), kuid
peale lõuna-eesti murrete võib kohata järgsilbi o-d ka kirde- 
eesti rannikumurdes, saartel, lääne- ja idamurdeski.

i
176. Järgsilpide algupärane _i on üldiselt säilinud,näit. 

sallin, ehitama, kivi, härgi, jälile, mesilasi, tulin. Järg
silpide i esineb nii ees- kui tagavokaalseis sõnades.

Murdeti ja ka vanemas kirjakeeles esineb mitmesuguseid 
kõikuvusi _i esinemuses. Nii on kõige sagedamini i asendunud 
e-ga. See avaldub näiteks sti-liitelistes adverbides, mis 
enamikus murretes ja kogu vanemas kirjakeeles on ste-liiteli- 
sed, näit. kgvaste (<* kõvastin), kajGeste, selGeste. ste- 
liite kõrval esineb aga ka st-liide -sti asemel, näit.vanast 
(vanasti asemel), mida võib seletada sellega, et siin on ad
verbiks mitte instruktiivne (-sta+in), vaid ainult elatiivneЛ(-sta) vorm. Peale sti-liiteliste adverbide esineb i ~e 
vaheldust veel teisteski adverbides, näit. kirjakeeles äreT 
vii, kohevil, kuid ärkvel, kohkvel, murdeis geiGitti ~ p.Qi- 
Gitte, sefvitti-̂  servitte, pikkamisi~ ̂ i^kamise Lääne
murdes on tuntud nähtus, et hi on järjekindlalt muutunud 
he-ks: vaheB, ei tohe, kuhe, ahe, röhetsus.

177. Järgsilpide vokaalide esinemusest kokkuvõttes võib 
esile tõsta järgmisi momente.

1. Et on küllalt põhjust pidada vokaalharmooniat lääne
meresoome keeltele omaseks vanaks nähtuseks, siis sõltusid 
järgsilpide vokaalid sõna esimese silbi vokaalidest. Kui esi
meses silbis olid vokaalid a, 0, u, õ, siis oli sõna taga- 
vokaalne,kui aga sõna esimeses silbis olid vokaalid e,ä,£,u,

1 Vrd. L.Kettunen, VKAH, lk.154.
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siis oli sõna eesvokaalne. Esimese silbi i puhul võis aga 
sõna olla kas taga- või eesvokaalne.

2. Järgsilpides võisid esineda kõik vokaalid peale ö.
3. Eesvokaalsetes sõnades võisid olla järgsilpides ees

vokaalid e, ä, ü ja i ning o, vähesel määral ka u.
4. Tagavokaalsetes sõnades võisid olla järgsilpides ta

gavokaalid a, u, e ja i ning o.
5. Vokaalharmoonia seisukohalt tuleb esile tõsta hääli

kute paare a ja ä, u ja ü, e ja e.
Kui küsida, missugustest varasematest vokaalidest võivad 

pärit olla praegused järgsilpide vokaalid, siis võime ütelda:
1) säilinud on vokaalid a (kala), e (pere), i (kivi) ja u 
(lugu); 2) muutunud on vokaalid: ä>a (pesa), e >e (tare), 
o> u (elu), ü> i (teises silbis: häbi) ja ü> u (kolmandas 
silbis: küsimus). Seega endise kaheksa vokaali asemel esineb 
praeguse keele järgsilpides ainult neli, kusjuures a saab pä
rineda varasemast a-st või ä-st, e varasemast e-st või e,-st, 
i varasemast î -st või ü-st (teises silbis), u varasemast 
u-st, o-st või ü-st (kolmandas silbis).

Sisekadu
178. Nagu varem märgitud, võivad rõhuta silbi vokaalid 

keele arenemiskäigus kaduda. Kui kaob rõhuta silbi vokaal sõ
na keskelt, siis nimetatakse seda nähtust sisekaoks, kui aga 
kaob sõna lõppvokaal, siis lõpukaoks.

Sisekadu omakorda võib olla kahesugune. Kõige laiemas 
tähenduses võiks sisekaoks ninetada igasugust vokaali kadu 
sõna keskelt, nagu see esineb näiteks sõnades lähme (läheme), 
väikse (väikese) või lagsukse (lapsukese asemel), toond (too
nud asemel). Murdeis võib selliseid vokaalide kaojuhtumeid 
esineda rohkesti ja neid me nimetame vokaalikadudeks♦

Sisekaoks ehk sünkoobiks nimetatakse keeleajaloos aga 
hoopis kitsapiirilisemat nähtust, nimelt teise silbi algupä
rase lahtise vokaali kadu kolme ja enamasilbilistes sõnades, 
mis toimus sel korral, kui esimene silp oli pikk. Seega tuleb 
sisekao puhul arvestada kaht olulist tingimust, esimese silbi 
pikkust ja teise silbi lahtisust. Näiteks sõnas laulma, mille



varasem vorm oli laulamahgn, toimus teise silbi a kadu sel
lepärast, et esimene silp lau oli pikk ja teine la oli lahti
ne. Kadu ei saanud toimuda, kui teine silp on kinnine (näit. 

või esimene silp on lühike (valama).
Sisekadu esineb väga mitmesugustes käändevormides, näi

teks 1) tütred (<"*tüttaret), kandlel (vrd. sm kantelella), 
peenras, kambris (vrd.rhvl. kamberissa), akna, pähklid, vank
riga, pöidla, koplis, pikri; kümne, seemned; seitsmeks, liik
med, võtmeta, mähkmed;

2) pöördevormides: andma, võtmas, hüüdmast, kartmata; 
saatva, laulva, kandvat; hoidnud, kündnud, laitnud; leidke, 
täitku;

3) tuletistes: soomlane. sakslane; nõud .ja, ostjad, laul
mine , püüdmine; taplus, võitlus; aednik, mõisnik, kartlik, 
püüdlik; hapnema, järgnema; lookiema, visklema; ärkvel jt.

179« Kuigi sisekaole allus ainult teise lahtise silbi 
lühike vokaal, esineb sisekadu ka neil kordadel, kui teises 
silbis oli algupäraselt diftong, nagu näiteks sõnades kuldne 
(<-*kultainen), raudne (vrd. sm rautainen, rhvl. raudane), 
nahkne, kaudsed, enneaegselt, jalgsi (vrd. sm jalkaisin), 
kuulsa ((*kuluisan), hoogsalt, soodsad, rõõmsaks jne. Diftong 
on neis sõnades tekkinud vokaaliga algavate liidete -inen, 
-isa liitumisel tüvisõna vokaaliga (kulta+inen). On ilmne, et 
sisekao tekkimise ajaks olid sellised algupärased diftongid 
arenenud juba lühikesteks vokaalideks, sest ainult sel korral 
võis siin vokaal kaduda. 'Seega arenemiskäik oli järgmine: 
*~kultainen > kultanc > kuldne. Et sisekadu on suhteliselt hili
ne nähtus, siis on seesugune arenemiskäik loomulik.

180. Kuigi sisekadu on toimunud järjekindlalt kõikidel 
puhkudel, kui esinesid sisekao tingimused, on praeguses kee
les sellest siiski rida kõrvalepõikeid. Vaatleme alamal sel
liseid juhtumeid, kus ootaksime sisekadu, kuid ometi on esi
mese pika silbi puhul teise lahtise silbi vokaal säilinud.

1. Reeglipäraste vormide kuldne, viimne jt. kõrval esi
neb eesti keeles rohkesti ne-liitelisi adjektiive, kus teise 
silbi vokaal on säilinud, näiteks kollane (vrd. sm k«ltainen, 
eL kglDne),.viimane. soolane, mullane, rasvane, näljane. lii-
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vane, tolmune, tormine. Vokaali säilimist on siin mitmeti püü
tud selgitada, kuid kõige tõenäosem on, nagu seda on näidanud
H,Viires oma uurimustes, et vokaal on siin säilinud sellepä
rast, et ta esines kinnises silbis, sest ne-sõnade omastavas 
ja teistes käänetes oli -se kõrval ka -tse, mis sulges teise 
silbi ega lasknud vokaalil kaduda. Sellised frse-lised vormid 
on esinenud ja esinevad praegugi eesti keeles, eriti aga lõu- 
na-eesti murretee (kellatse, nallatse, vi11atse jt.). Tei
selt poolt on muidugi võimalik, et hiljem ne-liitelisi omadus
sõnu eelmiste eeskujul tuletati ka omastavalisest tüvest 
(toobi+ne). Tänapäeval on see kahesugune tuletusviis võimal
danud isegi tähenduslikult eristada sõnu kuldne ja kullane, 
viimne ja viimane jne.

2. Teiseks selliseks erandrühmaks on i- ja u-tüvelised 
astmevahelduslikud õppima-tüüpi verbid. Kui näiteks a- ja 
e-tüvelistes verbides andma (C*antamahgn), kündmas, laskma 
(<^askemah§n) esineb reeglipärane tüvevokaali kadu, siis 
võiks oodata samasugust kadu ka i- ja u-tüveliste3 verbides, 
kuid tegelikult on neis tüvevokaal säilinud, kuigi esimene 
si-lp on pikk ja teine lahtine, näit. hoolima (< * hõlimahgn), 
otsimas, leppimata (<*leppümattak), õppinud, mängivat. sündi
mata, käskinud, sallima, teenigu; uskuma (<.*uskomahen), kat
sumas, kiskunud, tilkuma, kutsumata, istugu, kaaluvat. Sise- 
kao puudumist nende verbide vormides on seletatud astmeva
helduseta u- ja i-tüveliste verbide analoogiaga, näiteks ene
sekohaste verbide nagu tunduma või süttima eeskujuga, kus-
vastav vokaal on tekkinud kontraktsiooni tulemusena. Mõnel 
määral võis aga i- ja u- säilimist mõjustada ka kirde-eesti 
rannikumurre, kus teatavasti sisekadu ei esinenud ja vormid 
nagu astuma, gühkima päris reeglipärased on.

Eelmisega seoses tuleb märkida, et lõuna-eesti murdeis 
neis i- ja u-tüvelistes verbides, kus esimese pika silbi pu
hul teine silp oli lahtine, see lahtise silbi vokaal reegli

1 Vrd.H.Viires, ne-omadussõnade kahe tuletustüübi (kuldne- 
kullane) kujunemisest. -Keel ja Kirjandus 1961,nr7zF,Ilc7224 
3jTT-še ~ tse vaheldus eesti ne-adjektiivides. - Emakeele 
Seltsx~Aaš£5raamat 1961,lk.3l_jd.

? L.Kettunen, EKAK, lk.163.

I
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päraselt on. kadunud, näit. ogma 'õppima1, salma ’sallima*, 
legmäDä *leppimata’, kurmast 'koorimast', käskmän ’käskimas', 
uskma ’uskuma’, hauknu ’haukunud*. Кя meie vanimas kirjakee
les on sisekaolisi vorme, näit. WK vsclma, sündnut. sundma 
’sundima, kohut mõistma’, Müll, opma, paastnuth, kutznut, 
otzma, Ristmeaze.

3. Eelmiste verbivormidega seoses tuleb meenutada sise- 
kao seisukohalt ka andma-, õgoima-tüüpi verbide oleviku mit
muse 3. pööret. Nagu sellele eespool (vt. p,38,2) tähelepanu 
juhitud, peaks oleviku mitmuse 3* pööre seda tüüpi sõnades 
olema tugevaastmeline ja sellega ühes ka sisekaoline. Tege
likult esinebki meie vanemas kirjakeeles neis vormides sise- 
kadu, näit. Müll, opwat (<"*oppi/*at), vsckwat ’usuvad’, laul- 
wat ’laulavad’, St. tachtwatt hoidwat, kandwat, ATH heitwad, 
seiswad, hüüdwad, Маз. moistwad, kaitswad, teadwad, Kreutzw. 
kiitvad, seisvad e. seisavad jne. Alles 1872.a. võeti vastu 
otsus, et oleviku mitmuse 3. pöördes tuleb esimese ja teise 
pöörde eeskujul nendes verbitüüpides tarvitada nõrga astme 
vorme, seega ilma sisekaota, näit. nemad tahavad, kannavad, 
laidavad, mitte tahtvad, kandvad, lditvad. Eesti murretes on 
aga reeglipärased sisekao.ta vormid küllalt; levinud (lääne
murdes: räkyaD, seaDvaD, anDvaD, võru murdes: an.Dva? , kutsva^, 
gürDvä?,_tiDvä? jm.)

4. Päris arusaadav on, et sisekadu ei esine min«-» line-, 
lane-liitelistes sõnades, nagu saamine, toomine, söömine, 
.joomine, löömine, viimine; tööline, öö line, suuline, teeline; 
pärismaalane, seet need on tuletatud pikemate sõnade (tulemi
ne. hooplemine, pulmaline, venelane .jt.) eeskujul ja tuletus
liide on siin säilinud hoolimata sellest, et eeimene silp on 
pikk ja teine lahtine.

5. Ei esine sisekadu ka kontraheerunud verbide lihtmine
vikus, näit. sõnades nagu tõmbasin (<,*temgafin) hakkasin, 
hüppasin, kus on olemas sisekao tingimused ja võiks oodata 
vorme tgmBsin, haksin, mille taolised murdekujud siiski on 
meil tuntud. Tõenäoliselt on põhjustanud sisekaota imperfek
ti vormide tekkimist samade sõnatüüpide teised sõnakujud.

- 149 -



181. Sisekaota vormid, mis kajastavad keel© varasemat 
arenemisastet, on säilinud veel meie vanemates rahvalauludes. 
Nii leiame siin rohkesti sisekaota käändevorme (kandele11a, 
akkenasta, kamberissa, laula.jaksi, taalderilla, vehmarilta, 
vankerilla, tüttered, kümmeneksi, kuulusambi), samuti ka 
pöördsõna vorme (lüpsemaie, kündemassa, tõstemata, võitelema, 
laulenud, seisadessa, lauladessa). Rahvalauludes on värsi
mõõt aidanud säilitac' vanu vorme.

Peale rahvalailuCe on sisekaota vorme säilinud ka kirde- 
eesti rannikumurdes, näit. Kun uDise (leiB), sieramed 'sõõr
med1, kulDane, ottimeoa ♦võtmega1, kanDama, lü£sämä, £utämi- 
ne;Lüg tieDäjä ’teadja-1, rauDaseD, kahejalGaseD, leiDaneD 
'leidnud (mitmuses)', tagnama; Vai laulama, künDäsin, kule- 
matta gois * sõnakuulmata'.

182. Nagu näitavad kirjakeele vanimad mälestusmärgid, on 
XIII sajandi kohanimedes veel sisekaota vormid säilinud,näit. 
Maidalae 'Maidla', Kuckarus 'Kukruse', Kangelae 'Kangla', 
Kandalae 'Kandla', Raekaevaer 'Rakvere*. Järgmisel sajandil 
hakkavad aga esinema ka sisekaolised vormid nagu Kucris jt. 
XVI sajandil on aga juha sisekadu üldiselt toimunud. Seega 
võib arvata, et sisekadu toimus XIV sajandil, ulatudes vahest 
ka XV sajandisse.

Kui võrrelda sisekao suhtelist vanust võrreldes teiste 
häälikumuutustega, siis peab märkima, et sisekadu on vanem 
kui spirandi kadu ja pika esimese silbi tekkimine sõnades 
nagu näitama (<,l£äEüttämähen), aitama (£«Bittama-), leotama, 
äestama jne., sest kui oleks sisekao tekkimise ajal juba esi
mene silp olnud seesugune kui praegu, siis oleks kujunenud 
vormid naitma, aitma jt. Teiselt poolt on aga järgsilpides 
spirandid tõenäoliselt enne kadunud, kui toimus sisekadu,sest 
vastasel korral oleks teise silbi lahtine vokaal kadunud ja 
oleks võinud tekkida vormid nagu *valke^at }  valktad,
* turgahasta> turghast, mitte aga valged, turbast.

Sisekaol, samuti kui lõpukaol on olnud oluline osa tä
napäeva eesti keele kvantiteedisuhete kujunemisel.

Sisekao kõrval mainisime ka teisi vokaalikadusid. 
Tänapäeva kirjakeeles esineb neid vähe, hoopis rohkem esines
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neid varasemas kirjakeeles, samuti esineb neid rohkesti eesti 
murdeis. Enam on neid kõnes kui kirjas.

Märkida võib siin selliseid juhtumeid, nagu -кзе tarvi
tamine -kese asemel. Tänapäeva kirjakeeles on lubatud tarvi
tada väikese kõrval ka väikse: Veel hiljuti olid seesugused 
lühemad paralleelvormid lubatud ka sõnadest päike (päikse) 
ja äike (äikse). Murretes ja murdepärases kõnes võib aga 
kuulda ka vorme nlhukse, lõokseD, lühikseD, ehukselt, pžnik- 
seD. Samuti esineb murdeis ka -ksi kesi-lilte asemel, näit. 
kaheksi pro kahekesi, kolmeksi, ulGaksi jt. Liited -tis ja 
-tus võivad murdeis kaotada oma vokaali, seda eriti obliikva- 
käändeis, näit. vajutse ’vajutise’, röhitseL ‘röhitised’, 
^ürete_ ’juuretis', laulatsel ’laulatusel’.

Paljudes murretes ja ka varasemas kirjakeeles on u kadu
nud nud-kesksõnast, näit. sänL, istunD, temmanD, parahDanD 
jne. Kirjakeeles hakkas see esinema juba alates Homungist 
ja püsis tarvitusel kuni käesoleva sajandi kolmekümnendate 
aastateni, näit. Horn, piddanud e. piddand, sanud e. saand,
ATH gudunud e. gudund, valmistanud e. valmistand, teinud e. 
teind, kuid hoidnud; Mas. kõhhetand, kirjutand, kautand; 
Kreutzw. õnnistand, tõutand, suitsetand; Aavik ärgand, palund, 
teind. saand, kirjutand.

Lõpukadu
184. Lõpukadu on toimunud samadel tingimustel kui sise- 

kadu. Kui kahesilbilises sõnas esimene silp oli pikk ja teine 
lahtine, siis on selle lahtise silbi vokaal kadunud. Samuti 
on kadunud ka enamasilbiliste sõnade lõpus olev lahtine vo
kaal, sõltumata 1. silbi pikkusest. Seda sõnalõpulise lahti
se silbi vokaali kadu nimetataksegi lõpukaoks ehk apokoobiks.

Lõpukadu esineb;
1. ainsuse nominatiivis; jalg (<*да1ка), märg, poiss, mees. 

noor, laul; kübar, lepik, õnnelik;
2. partitiivis: suud (<*suta), tuld; maid, jäneseid; tulevat;
3. inessiivis: maas (<*massa), toas, hoones; jalus; kündmas, 

andes;
4. elatiivis: soost «^sõsta), lauast; hammastest; tulemast;



5. adessiivis: peal (<*e! i i § ), heinal, katusel;

6. ablatiivis: teelt U*telta), pesalt, raskelt;
7. translatiivis: veeks (<*ve^eksi)t suureks, paremaks;
8. preesensi ains.3 pööre: saab (<*sagi), ütleb, hüppab, pa

randab; seisab;
9. preesensi partitsiip: tegev (<*teke£ä), istuv, seisev;

saav;
10. imperfekti ains.3«pööre: arvas ({*aryasi), tõmbas,kordas;
11. tingiva kv.ains.3.pööre: saaks (<*säksi), tuleks, lubaks;
12. komparatiivis: suurem (<*sürgmpj.), ilusam, raskem.

Samuti kui algupärane lühike vokaal on ka algupärane 
sõnalõpu diftong allunud lõpukaole. Peab arvama, et selleks 
ajaks, kui lõpukadu toimus, oli algupärane diftong muutunud 
juba lühikeseks vokaaliks. Nii on algupärane diftong olnud 
sõnades nagu kukk (<*kukkei), luik (<*luikkei), lell, eit, 
memm, tall (gen.talle), samuti lauk (<*laukkoi), hiir (gen. 
hiiru <*hiroi), luts, maim, nukk.' Tänapäeva keeles on need 
ei- või oi-ga lõppevad sõnad e- või u-tüvelised.

Nagu selgub eelmistest näidetest, on üldiselt neil kor
dadel, kui varem esines sõna lõpul lühike vokaal, see vokaal 
allunud lõpukaole, välja arvatud lühikese algussilbiga kahe
silbilised sõnad (kala, viga, lumi jt.). Kui aga tänapäeva 
keeles esineb sõna lõpus lühike vokaal, siis on ta säilinud 
ainult tänu sellele, et teda kaitses kas sõna lõpus varem ol
nud konsonant (kaste f*kastek, terve <»terveh, liige <*likken) 
või on sõna olnud varemalt pikem (anda< *anta4ak, metsa <
*metsahen, leiba leipäiTi jne.).

185. Kuigi üldiselt on märgitud tingimustel sõnalõpu 
lühike vokaal kadunud, on üksikuid erandjuhtumeid, kus sõna
lõpu vokaal on säilinud.

1. Erandlikult on vokaal säilinud tegijanime ainsuse 
nimetavas, näit. tooja, künd .ja, lugeja, astuja, õmbleja, pa
randaja jne. Lõpukao tulemusena oleksid kujunenud neist dif
tongi li eed vormid toi (ehk ka toe, vrd.*soja > soe), kündai,
*1 Lähemalt nende sõnade kohta vt. J.Mägiste. oi-,ei-deminu- tiivid läänemeresoome keelis, Tartu 1932,lk.4-18.
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astui, ömblei, kirjutai. Seesugused, vormid on tuntud 
lõuna-eesti murdeis, näit. Trv laulai, kiskui, avit-̂ tei, Наг 

saSaüa» raiuja1, lukkij ’lugeja*, Se kuttai 'kuduja', 
härmavettäi 'ämblik' jt. Mõned luuletajad-keeleuuenduslased 
soovitasid omal ajal selliseid vorme, nagu luuletait kirju- 
tai, kuid need ei tulnud“ kirjakeeles tarvitusele.

Et diftongiline nimetav oleks erinenud teistest kääne- 
test, kus säilis tegijanime tunnus - ja (näit.gen. tooja, 
part. toojat jne.), siis kanti see tunnus ka nimetavasse, 
ja nii esinebki tegijanime tunnus -ja kõikides käänetes.

2. Teine vorm, milles erandlikult pole toimunud lõpu- 
kadu, on essiiv. Essiivi lõpp -na on omane tänapäeva kir
jakeelele, näit. lapsena, lesena, poisina, linnuna, vanana. 
Seesugune lõpuvokaaliga essiivi vorm on seletatav sellega, 
et essiiv on eesti kirjakeeles hiline kääne. Kuigi kirde- 
eesti rannikumurde ja soome keele põhjal essiivi õpiti tund
ma juba möödunud sajandi algul, tuli see kirjakeeles tarvituse 
le alles sajandi viimasel veerandil. Et soome keeles ja ran
nikumurdes essiiv on na-lõpuline ja tugevaastmeline, siis 
tarvitatigi seda algul tugevaastmelisena (poegana, leskena). 
Alles hiljem hakati Hermanni soovitusel olevat käänet teiste 
käänete eeskujul tarvitama nii kui tänapäeval.

Eesti murretest tuntakse essiivi omaette iseseisva 
käändena ainult rannikumurdes. Põhja-eesti murretes oli es
siiv täiesti tundmata, sellepärast ei esinenud ta ka varase
mas põhja-eesti kirikukeeles. Lõuna-eesti murdeis ja Peipsi
äärses idamurdes on aga essiiv täiesti sattunud kokku ines
siiviga, olles vastavalt kas n-, h- või s- lõpuline (latsen^ 
latsgh, lapses). Seega on lõpukao puudumine kirjakeele es
siivis seletatav sellega, et see kääne kirjakeelde on hil
juti laenatud.

3. Omaette käändsõnade rühma moodustavad eesti keeles 
kahesilbilised teisevältelised sõnad. Kuigi kõigis neis on 
esimene silp pikk, ei ole siin teise silbi lõpus olev vo
kaal kadunud. Vokaali säilimine neis sõnades ,on tingitud 
mitmest asjaolust.

Esiteks kuulub siia hulk teistest keeltest suhteliselt
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hiljuti laenatud sõnu, nagu manna, sohva, roosa, kassa, 
kroonu, kresla, rubla, vedru, summa, auto, kliima, draama, 
teema, mis on tulnud keelde pärast lõpukadu. Osa selliseid 
laensõnu on küll kirjakeelde toodud lõpukaolistena, kuid 
rahvakeeles tarvitatakse neid sageli veel eelmiste laensõ
nade eeskujul vokaallõpulistena, näit. öeldakse kohv, kurv, 
kapp, jakk asemel kohvi, kurve, kapi, jaki. Teataval määral 
võivad eelmistega liituda ristiusuga kaasa toodud eesnimed, 
nagu Anna, Leena, Marta, Tiina, Juula, Anne, Leeni, Juuli, 
Miili, Kadri, Triinu, Liisu, Aadu jt.

Teiseks kuulub siia rida sõnu, milles nimetav kääne ra 
muutunud omastava taoliseks, näit. kahju, lahja (vrd. kirja
keeles lubatavat vormi kahi; lõpukaolised vormid kaih, laih 
tuntud võru murdes), valju (eelistatud vali), neiu, peiu 
(nende kõrval ka neid, peig), tubli, kitsi, läila, piiga, 
hapu jt. Murdeti, eriti põhja-eesti keskmurdes on omastava 
taoline vokaaliga lõppev nimetav levinud sõnades nagu guDru 
•puder1, EgDra 'põder', leDva 'lõtv', kejava Qt.

4. Lõpuks võib nimetada veel mõningaid vokaaliga lõp
pevaid tuletisi, mis on hilised ja kus sellepärast ei saa 
lõpukadu olla. Nii on moodustatud alates möödunud sajandist 
rida sõnu kohanimede liitega -la, näit. lehtla, vangla, haig
la, võimla, ujula, ravila jt. Eeskujuks nende moodustamisel 
on eelkõige la-liitelised kohanimed, näit. Mustla, Sangla, 
Ridala jt. Et tänapäeva eesti kohanimed on kõik genitiivsel 
kujul, siis on loomulik, et nende lõpul on -la. Lõpukao tek
kimise ajal, kui kohanimesid tarvitati nimetavaliselt, olid 
sellised kohanimed osalt nimetavas 1-lõpulised, näit. Lehol 
'Lehola’, Rapal 'Rapla'. Üldnimede tuletamisel võeti koha
nimede liide genitiivipäraselt tarvitusele ja nii saadigi 
la-liitelised sõnad, mida pealegi toetas veel soome keel 
(vrd. vanglaTsm vankila).

Hilised ja väheproduktiivsed on sufiksid -mu ja -istu, 
mille varal on loodud sõnu nagu elamu, valamu, ilmastu.
a.lastu. vesistu jt. Eeskujuks nende sõnade tuletamisel on 
olnud mõned lõuna-eesti sõnad (sojjaermu; kalmistu, kueistu) 
ja ka soome keel. Samuti pole põhjust seoses lõpukaoga puu
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dutada ka nna- liidet, mis on Kreutzwaldi ja Grenzsteini 
poolt kunstlikult loodud (lauljanna, venelanna).

186. Lõpukao puudumine on üheks eesti vanade rahvalau
lude keele oluliseks jooneks. Nii kohtame regivärsilistes 
rahvalauludes vorme, nagu üksi noori meesi, lapsi, tamme, 
eite, poega, laulu, magusa, kiriku; maada, kalada, aseta, 
noorta, palve‘eida. sõnuda; kannussa, põesa1aasa, kukelassa; 
põuesta, eesta. akkenasta; pealla, ilulla, põrmandalla; va
he Ita, vennalt a. mäelta; tüttäreked, tugevaksi, raiu jaksa, 
keerajaksa; taganta; parembi, suurembi; hulkumassa, vaaru- 
massa; lauladessa. noppidessa; raiutava, vestetava; pand ava
da, paisuvada; tuleksi jt. Siingi on lõpukao puudumise pea
põhjuseks olnud rahvalaulu värsimõõt.

Eesti murretes on lõpukadu üldiselt toimunud järjekind
lalt, Ainult kirde-eesti rannikumurdes võib kohata ka lõpu
kaota vorme, näit. Vai jalaa, yerkko, marOä, gogpi, kukko, 
taitiina, VNg ikava, orava, luikke, atra$ Hlj. neula ’nõel', 
kaula 'kael', seula 'sõel', garDa ‘habe', petra ‘põder’.

187. Lõpukao vanuse kohta pakuvad mõningaid andmeid 
eesti kirjakeele kõige vanemad mälestised. Nii esineb ZIII 
sajandi kohanimedes ühelt poolt Vsikylae (Uusküla), kaeg.y- 
nurmi, Carola, teiselt poolt aga K.ylaegund, Sonorm ’Soonur
me’, Capal, Lehol. Sellest võib järeldada, et lõpukadu XIII 
sajandil oli juba toimumas ja isegi kohanimed olid allunud 
lõpukaole ning esinesid sel ajal veel nimetava kujul. Seega 
lõpukadu näib olevat alanud veidi varem kui sisekadu, kuigi 
need nähtused näivad olevat teataval määral paralleelselt 
arenenud, pealegi kui mõlema kao tingimusedki olid samad.

Lõpukao vaatlus võimaldab teha ka mõningaid järeldusi 
häälikumuutuste kronoloogia kohta, nagu sellele juhib tähe-

Alepanu L.Kettunen. Nii näiteks on ilmne, et lõpukadu peab 
olema vanem kui sõnalõpu konsonantide n-i, к ja h täielik 
kadu, sest kui lõpukao toimumise ajal oleksid sõnalõpu kon
sonandid juba jäljetult kadunud olnud, siis oleks võinud ka 
varasema konsonandi ees olevad vokaalid kaduda. Näiteks kui

Vrd. L.Kettunen, EKAK, lk.171 jj-d;
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lõpukao ajaks -»-seitsen asemel oleks olnud juba seitse ,*kas- 
tek asemel kaste ja hõneh asemel_hõne, siis oleksid needki 
sõnad võinud lõpukao tõttu veelgi lüheneda, muutudes vormi
deks seits, kast ja hõru Et aga seda ei juhtunud, pidi mis
ki kaitsma neid vokaale kadumise eest. Sama on kehtiv ka 
käände- ja pöördevormide, nagu madala (<*matalan), asjata 
(<l§sjattak), tulete (̂ fculeftgec) jt. kohta.

Samuti peab lõpukadu olema vanem, kui teise lahtise 
silbi lühikese vokaali teke, sest vastaseJ korral oleks pi
danud kaduma teise silbi vokaal ka vormides nagu kange 
((*к§3^ейа), silma (-f-*silmä̂ ä), anda (<Janta^ak) jt., kus 
teatavasti on toimunud spirandi kao tõttu kontraktsioon ja 
lõpuks vokaali lühenemine, näit.^katjkefa > kaykea } katyke > 
ka^Ge. Järelikult ei olnud neis vormides lõpukao ajaks veel 
tekkinud tänapäevast lühikest vokaali.

Teiselt poolt aga pidi algupärane sõnalõpu diftong 
olema muutunud lühikeseks vokaaliks enne lõpukadu, sest 
muidu ta ei oleks kadunud, seega*eittei pidi olema enne 
lõpukadu arenenud eitte kujuliseks, et alluda lõpukaole ja 
muutuda praeguseks eit-sõnaks.

Ka palatalisatsioon ja pika vokaali lühenemine h ees 
pidid toimuma enne lõpukadu, sest vastasel korral oleks 
raske seletada, miks tänapäeva keeles esineb palatalisat-

* sioon näiteks sõnades salv (<*salvi), gen. salve, vask,
gen.vase, kas" «^kansi), gen. kane või miks praeguses kee
les on rehi, rohi (<*rfhi, rohi), mitte aga rih ja ruh, 
nagu see tuntud näiteks võru murdes. Samuti on helilisele 
konsonandile järgnev h kadunud enne lõpukadu, sest muidu* 
ei oleks meil praegu karu (<"*karhu), vana ^vanha), vaid 
kahR , vahN , nagu see tuntud lõuna-eesti kagumurrakuist 
ja keelesaartelt.

188. Seoses lõpukaoga toimusid mitmed häälikulised 
muutused. Nii võib märkida, et sel korral, kui lõpukao 
tõttu sõna lõppu sattus j, muutus see j i-ks, näit/кагда 
у kari.'nalja > nali,*patja> paDi,*ahju > ahi. Kui aga lõpu
kao tõttu sattus sõna lõppu häälikuühendfmida oli raske 
hääldada, siis tekkis ävaa -vokaal, näit.*atra > ader,
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*pe.tra > põder, ̂ tetre > teder, ics^gra > sõber, ka karna> kaaren.
dt.

Eriti olulist osa aga etendasid sise- ja lõpukadu ees
ti keelele omase hilise vältevahelduse kujunemisel, sest 
sõltuvalt järgsilpide lühenemisest pikenes esimene silp

> rinü.^kantelen ̂  kanDle jt.).



Kontraktsioonid

189« Vokaalide kontrakt si оoniks ehk kokkutõmbumiseks 
nimetatakse kahe eri silpi kuuluva vokaali kokkutõmbumist 
ühte silpi* Kontraktsioon toimub sel teel, et 1) k§ob 
kahe eri silpi kuuluva vokaali vahel olev spirant ß, <Г ,
£  voi h, mille tõttu kaks eri silpi kuuluvat vokaali sa
tuvad kõrvuti ja 2) kõrvu sattunud vokaalid tõmbuvad kok
ku ühte silpi» moodustades kas diftongi või pika vokaali. 
Edasises arenemiskäigus tekkinud pikk vokaal võib lühene
da, diftong aga kas säilida või kaduda, kusjuures viima
sel korral säilib üks diftongi osistest. Kontraktsiooni 
tõttu sõna lüheneb ühe silbi võrra.

1* Kahe sama vokaali kontrakt- 
sioon

190» Alamal olgu jälgitud kõigepealt neid juhtumeid, 
kus on kontraheerunud kaks sama vokaali. Seesuguse sama
de vokaalide kontraktsiooni tõttu tekib kõigepealt kahest 
naabersilbi vokaalist üks pikk vokaal, mis soome keeles 
on pika vokaalina säilinud, eesti keeles aga on edasi are
nenud lühikeseks vokaaliks. Selline kontraktsioon esineb 
järgmistel juhtudel:

1) kahesilbiliste a- ja ä-tüveliste noomenite ainsu
se partitiivis, kus partitiivi lõpp liitub tüvevo
kaaliga :*£ata^a > Jßatä > paDa, *hätä£ä > hätä > häl)ä, 
*rinta<S~a у rintä > rinDa, *märkaja > märkä > märGa; samuti 
jalga, kõrva, nahka, härga, kesa, kala;

2) kahesilbiliste a- ja ä-tüveliste verbide da-infi
nitiivis, kus infinitiivi tunnus - <Säk liitub tüvevokaa
liga :*kanta<5ak > kanta > kanDa, *£ÜtäJäk > £Ütä >  £ÜI)a, 
samuti anda, saata, võtta, künda, petta:
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3) kont raite erunud a-, ä—tüveliste verbide vokaaltüy©— 
•listes (tugevaastmelistes) vormides hakkaJan > hakkem̂ haickan, 
*hü£pafän > hügpän > hÜ£panj_ samuti tõmban, kordan, viskan, 
lükkan, kerjan:

4) kontraheerunud e—• e—tüveliste noomenite vokaal“
x. • — w< ^tilvelistes (tugevaastmelistes) vormides: * £aiegj»et> paiset > 
jaiseD, *kirvehen > kirven > kirve, ^bernekellä) bern£llä> 
hernel, samuti hoones, tarest, katted, lätte:

5) e- 9 e-tüveliste noomenite ainsuse illatiivides:•a W v чtortehen > torten > terDe, Ncülkehen ) külken > külGe, samutiw w r «-» —. — — —  ^ ш “Г ““ ""
laande, unde, sSrme, läände. lehte. merre-

Eelmiste juhtudega liituvad tihedalt ka need a-, ä- 
tüveliste sonade vormid, kus tüve a-, ä-le liitus -he(n) 
v5i -he(n), nimelt

1) illatiivid, nagu ̂ tUjgahen^ tu£ahsa ̂ tupan^ tupjga, 
^aetsähen > metsäbän > met siin > аеЪэа ja

2) kontraheerunud noomenite vokaaltüvelised vormid: 
^äünahet > säünähat > säünat > säiaaD, ̂  varpahen> varpahan^
varpan > varBa« Neil kordadel on juba väga varakult h-le 
järgnev e v6i e assimileerunud eelmise tüvevokaaliga ja 
edasi on arenemine kulgenud samuti kui eelmise rühma sõna
des.

Kahe sama vokaali kontraktsioon esineb seega noomeni
te partitiivis ja illatiivis, verbide da-infinitiivis ja 
kont rahe erunud noomenite ja verbide vormides, üsaks sel
lele võib üksikjuhuna märkida veel sona vaja (^vaja^a), 
kus esineb sama nähtus.

Kontraktsiooni tõttu tekkinud diftong

191. Kui kontraktsiooni tõttu liituvad kaks eri vo
kaali, siis on võimalik kolmesugune areng: 1) srivokaalid 
võivad säilida diftongidena, 2) eri vokaalidest võib säi
lida ainult esimene ja 3) eri vokaalidest võib säilida 
ainult töine*
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Kui kontraheerunud vokaalidest teiseks oli i , siis 
on kontraktsiooni tSttu tekkinud i-lõpuline diftong. See
sugune hilisdiftong esineb neil kordadel, kui mitmuse tun
nus -i on pärast spirandi kadu liitunud tüve vokaalile*
Nii on võinud tekkida hilisdiftongid ai, ei ja ui.

Seesugune diftong esineb mitmuse partitiivis ja i-mit- 
lause vormides. Olgu alamal toodud näiteid nende kohta.

1. Mitmuse osastavas
a) ai-diftong tekkis sel korral, kui mitmuse tunnus i 

pärast tüve lÕppkonsonandi h kadu liitus tüve a-, ä-le: 
hambaid (<^Wmpahita), künkaid K*kü$ ̂ kähitä) , sambaid, 
vargaid, kindaid, teibaid, mättaid. Lisaks märgitagu,
et seesugune kontraktsioon esineb sõnades, mille nime
tavas ja konsonanttüvelistes vormides oli tüve lõpul 
-s, millele vokaaltüvelistes vormides vastas -h: 
rikkas, rlkkasten, kuid rikkahgn^ rikkah_i

b) ei-diri-ong tekkis, kui mitmuse tunnus i pärast tüve 
lõpukonsonandi h, jf või S' kadu liitus tüve e-, e,-ga: 
hooneid K^bonghita^, herneid (<*herrwhita), koide id
( s ̂koltjg jr it a), selgeid (^*selke <Titä) , raskeid, val
geid, hüppeid, kirve id.

c) ui-diftong tekkis, kui mitmuse tunnus i liitus tüve о 
või u-ga, näit. surnuid (<*surnu õ_ita), (kokku)tulnuid.
(maha)jäänuid.

2. 1-mitmuse voraides
i-mitmuse vormidos esineb diftong täpselt samal kujul 

kui mitmuse osastavas, kusjuures osastava lõppu asendavad 
teissd käändelÕpud. t

Nii esineb mitmuses:
a) ai-diftong: rattail (<*rattahilla), varbal3t (<*varpa- 

hijta) , latabaile. turbais, kääpa ii, koopais. saapaiks:
b) ei-diftong: tooreist (^torehista), kergeil (<*кегкё- 

£lllä), tervei3, julgeiks, sirgeilt;



с) ui-diftong: olnuil (̂ ^blnujTilla), söönulat.
Kui kõikidel eelmistel juhtudel esineb reeglipäraselt 

arenenud diftongiline mitmus (tüve 1бррkonsonant h, S’% {
+ mitmuse tunnus i + käändel брр: la5Pah__+_i__̂ _̂  а, valke<!+ 
i ± siis esineh tänapäeva eesti icirjakeeles ka rida
juhtumeid, kus diftongiline mitmus pole ootuspärane.

192. Sft kontraktsiooni eeltingimuseks on tüve lÕpp- 
konsonandina esineva spirandi kadu, siis on mõistetav, et 
juhtudel, kui tüve lõppkonsonandiks ei ole spirant пл 1*4». 
vaid mõni muu konsonant, ei saa reeglipäraselt esineda dif
tongi. Kii näiteks tüve aadal puhul peaksid olema iähte- 
vormideks ma tal + i + taA matal + 1. + _lla, mis tänapäeva 
keeles peaksid esinema maDaliD, maDalil kujul. Tegelikult 
aga tarvitame vorme madalaid, madalail, kus diftong esineb 
kontraheerunud noomenite eeskujul.

Seesugune analoogiline diftong esineb näiteks järgmis
tel juhtudel:

1, kolmesilbiliste tüvede mitmuse osastavas ja i-mit- 
muse vormides: rumalaid, kasinaid, osavaid, pimedaid, 
vedajaid - imalaist. nuxinail, tugevaiks. galedalle, 
paremail, kosijalst; punaseid, hobuseid, igemeid, aluseid
- jäneseil, siniseist, sugemeis, vareseiie: Õnnetuid, ki
rikuid, raamatuid - rahutuist, joodikuil, rätikuis:

2. kahesilbiliste sisekaoliste tüvede vastavais vor
mides: kütjaid, haiglaid, kindlaid. kuulsaid - saatjail. 
vanglais, laul vaist. hoogsallf võtmeid, seemneid - mähk
me il, väikseist; kangruid, ankruid - nahkruil.

Teiselt poolt on meil tänapäeval tarvitusel mitmuse 
vormides diftong ka neil juhtudel, kui kontrabeerunud tüves 
oli tüvevokaaliks mitte a, e või u, vaid i. Varasemas kir
jakeeles ja murdeis niisugusel korral ei esinenud mitmuse 
vormides diftonge, vaid tarvitati reeglipäraselt mitmuse 
osastavaski lõppu -i/d, näit* (neid) kaunid (<*tounihitax), 
kallid jt. Alles käesoleval sajandil võeti e-tüveliste
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sSnade m6jul, toetudes ka soome eeskujule* mitmuse osas
tavas tarvitusele diftongilised vormid, mis võimaldavad 
eristada mitmuse osastavat nimetavast (need kallid, aga 
neid kalleid) ja annavad ühtlasi v6imaluse kasutada ka
3,-mitmust (kallitest kSrval ka kalle ist). Samasugune ana
loogilise diftongiga mitmus tuli tarvitusele ka kolmesil- 
bilistes kontraheerumata tüvedes ja samuti sisekaolistes 
s6nades, nagu porgandeid, pudeleid, haamreid, vankreid - ' 
pabereis. sigureist, kambreis, röövieil. Enamik selliseid 
i-lisi s6nu on laenud*

Kui kirjakeeles kontraheerunud noomenite diftongi- 
lise mitmuse eeskujul tuli tarvitusele diftongiline mit
mus ka kontraheerumata kolmesilbilise tüvega sSnades, siis 
löuna-eesti murretes on esinemus vastupidine. Siin on kol
mesilbilist es tüvedes reeglipärane i-line mitmuse osastav 
ja i-mitmus, näit. T maPalit «^matalita), £eDäjit ’mände', 
tüDriSklt, vaneaBit; llkmit, slmnit - nöremBil , £imejDist, 
likmil. Kolmesilbiliste eeskujul on samasugune i-line 
mitmus tunginud ka kontraheerunud noomenite mitmuse osas
tavasse ja i-mitmuse vormidesse, näit. T kaA ait 'kangaid*, 
lamBit ’lambaid’, saiBit ’teibaid1 ,_sappit, emit, rerivit, 
^iGit, valGit, kerGit^ samuti kinDist ‘kindaist ’ i vardil, 
ai^ile jt., kuigi siin vöiks oodata diftongilisi vorme.

Säilinud esimene kontraheerunud vokaalidest

I94. Kahe eri vokaali kontraktsioon vSie anda diftongi, 
kuid diftong v6is edasi areneda nii, et teine vokaal sula
nes esimesesse, muutes selle pikaks vokaaliks, mis hiljem 
lühenes. Seega niisugusel korral kontraheerunud vokaalidest 
säilis ainult esimene. Seesugune kontraktsioon esines pea
miselt partitiivis ja e <Ta-adjektiivides.
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!• Ainsuse Partitiivis oa rShuta siibi vokaalile 
järgnev - <Ta, - <fä liitunud tüvevokaaliga, kusjuures 
sel korral on tänapäeval säilinud ainult tüvevokaal ~e}
-i või —u.

a) Varasem tüvevokaal e v6i § on andnud tänapäeva
e -tüvelised s6nad, näiteks partitiivid ̂ tähte^ä > . . . . . . .  4 ■% <— ~ ”tähteä > tähte > tähte., vask® «_a > vaskea > vask® / vaske, t
samuti järve, tamme. j6ge. Snge, nime jt.

b) Varasem tüvevokaal i v6i ü on andnud praegused 
i-tüvelised s6nad, näiteks partitiivid * vokki ̂ T a žokkia> 
vokki > vokki, *püasüfä > £üggüa > £üssü> püssi, samuti 
kassi» konti, kivi: mändi, sängi.

c) Varasem tüvevokaal о v6i u on andnud praegused 
u-tüvelised s6nad, näiteks part it iivid ltoia > peltoa> 
peltõ > pglDu, * lauluga > laulua > lgulu >  laulu; usku 
(sm uskoa)„ talu, vihku» auku, putru; juttu (sm juttua), 
lindu, lippu, jooksu.

2» Mitmuse partitiivis on r&huta silbis olevale
i-mitmuse tunnusele liitunud partitiivi 1брр - £a* - £a 
ja nii. on kujunenud praegused i-ga lßppevad mitmuse osas
tava vormid. Kontraktsioon esineb:

a) e-tüvelietes jalg-, keel- ja uus-tüüpi aSnades, 
nä it -»^külki/ä. > külkiä ;> kulki ? külGl, ^  nõria > 
nori } nori, samuti s5lmi, sääski, kärgi, lilli, tuuli, 
jooni, ääri, varsi. küüsi, käsi:

b) kahe- ja neljasilbilise tüvega ne-, s-sSnades, 
näit. naisi£a > naisia > naigi} naisi, kügüinükgi£ä > 
küsimusi, samuti teisi, eestlasi, mesilasi, rastcusi
(̂ *ra_skê uks_i£a_}_, koledusi;

c) ä-tüvelistes eesvokaalsetee (s.o. mille 1»silbi3 
on e, ä, c, ü) jalg-tüüpi sõnades, näit. ge£pi£a > fi££giä>

külmi, pärsi, pesi, süldi, kägni,
selgi;

d) a-tüvelistes jalg-tüüpi sõnades, mille esimeses



silbis labia©Xvokaalid о v6i u, näit•^oiJfci^a > £oikia> 
£oiki >£oeGi, samuti nurki, hulki, kurbi, roogi, konni.

5* e õ &~adjektiivides : v̂ajüsg/a > valkea > valke > 
valGe#'*hele£ä > heleä /„hele } hele, samuti .julged, uhkeks, 
r.elge« sirgem, kabe, tore.

Et kõikides mainitud rühmades kontraktsiooni tõttu 
algul diftong tekkis? seda kinnitab soome keel, kus see 
diftong praeguseni esineb, näit. ainsuse partitiivides, 
nagu tähteä, mäntyä, peltoa, laulua, v6i mitmuse partitii
vides kylkiä, naisia, no ori a. X-ysyayksiä ja e/a-adjektiivi- 
<äes selkeä, valke a. Tuntud on läänemeresoome keeltes ja 
murdeis ka pika vokaaliga vormid.

ÄSurdeis, eriti Lõuna-Eestis on samasugune kontraktsioon 
esinenud ka da-infinitiivides. Seal on da-infinitiivi vor
mides <T samuti kadunud kui partitiivis. Erinevalt kirja
keelest on toimunud kontraktsioon järjekindlalt praegustes
i- ja u-tüvelistes ima-tüüpi verbides, näit. istuTak} 
istu (vrd. sm istua) ,*rikko6ak > rikku (vrd. sm rikkoa). 
korijak > kuri, *lejapü4akp> lep£i, samuti ka kutgu, astu,

i?übkl <jt. Eesti kirjakeeles on i- ja u-tüvelistes 
Sppiaa-tüüpi verbides süttima, tunduma taoliste verbide 
eeskujul tekkinud analoogilised da-infinitiivid istuda, 
kutsuda, mängida, leppida (vrd* eesp* 180, 2).

Säilinud teine kontraheerunud 
vokaalidest

I95. Vastupidiselt eespool vaadeldud rühmale on aga 
eesti keeles rida juhtumeid, kus kontraktsiooni puhul ei 
ole säilinud esimene, vaid teine vokaal. Seesugune kontrakt
sioon, kus eelmine vokaal on sulanud järgmisse, esineb 
järgmistes vormides:
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jalg-tüüpi sSnade mitmuse omastavas, leus mitmuse 
tunnus - (Ten, - </en on liitunud tüvevokaaliga. Kontrakt- 
siooni tulemusena on tekkinud e-tunnusega vormid: jalGe^ 
*nalka<fen. rinDe vxntaSen, silme < ̂3ilmä<Ten. Kirjakeeles 
esinevad sellised e-mitmuse vormid ainult mainitud kolmes 
sõnas, ja sedagi peamiselt konstruktsioonide9 .ialge vahel, 
rinde all, silme ees. Murdeis esineb aga seesugust e-mit- 
must tunduvalt rohkem, näit. ärGe (vaĵ kker), lauDel (“lau
dadel), lehme, sgprel. aeDe. Kirjakeeles on teatavasti 
selles tüübis üldiselt tulnud esmavälteliste eeskujul tar
vitusele de-tunnusega mitmus: laudade. aedades jt.

2) a-, ä-tüveliste verbide da-infinitiivi inessiivis, 
näit. andes «^antaJessa), kündes (<Aiünta^essä), tappes, 
v6ttes, lootes, kartes, püüdes:

3) abstraktsetes us~, üs-liitelistes noomenites, näit. 
.julgus (<̂ julke<lus), kergus (<*kertefüs)» lahkus, selgus* 
кбгкиз (vrd. sm korkeus), vargus (<*varkahus), rikkus:

4) u-, ü-liitelistes refleksiivides, näit. tunduma 
(^tunteBumahen), kalduma (О  kaltâ umaiienĵ , aelflima 
(<*selkedümähen). murd »ma, hukkuma, lämbuda.

5) Käskiva kõneviisi mitmuse 2.pöördes on eesti kirja
keeles ja enamikus murdeist säilinud kontrakt siooni puhul 
teine vokaal, näit. toGe (<^toka^en), olGe (<^olk&jen) ; 
jääge, viige, saage, müüge. tulge. St siin kahe vokaali 
kontraktsiooniga tegemist on, sellele viitab kirde-eesti 
rannikumurre, kus ei ole säilinud teine, vaid esimene vokaal, 
näit. juoG«, saGfl, tulGs, süöGa (vrd. sm saakaa, olkaa, 
tulkaa). K6ige vanemas kirjakeeles esineb 2.pöörde lBpul
t, niida v5iks pidada mitmuse 2.pöörde lSpuks, kui siin ei 
ole tegemist 3.pöördest üle kantud mitmuse tunnusega 
(Müll, olckat. moigtket; Stahl hoidket, opp&ket *8ppige',
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piddaket<, vrd. J.p. tulekut). XVII sajandi lSpul see -t 
kadus* Käskiva kõneviisi 2.pöörde -ge,-ke on rõhulise silbi 
järelt tunginud ka rõhutu silbi järele* esinedes vormides 
lugege, paluge jne.

6) Järgmine vokaal on kontraktsiooni puhul säilinud 
ka тбпев üksiksõn&s nagu õhtu (< *ehta_£ox murdeti ka ght a). 
Hagu L. Kettunen arr o, on kontraktsiooni puhul teise vo
kaali säilimist roo stanud rõhuolud.^

196. Kontraktsioooide esinemise kohta eesti keeles 
on heaks materjaliks eesti vanad rahvalaulud. Et rahva
laulus oluline oli värsimõõt. siis on sageli neil kordadel, 
kus tänapäeva keeles s6nad on kontraktsiooni tõttu lühene
nud , rahvalaulukeeles s6nad ka spirandi kao puhul säilita
nud oma endise silpide arvu.

Nii on rahvalaulus sageli kaJcs kõrvuti olevat sama 
vokaali säilinud, kuuludes eri silpidesse, kusjuures vara
semat spiranti tähistab siin silbivahe, näit. kaste‘ella 
(<*kaste^lla), ande *ed, puhke ‘eksi, riide ‘ele. kolde ‘esse. 
terve ‘ eksa «^terveheksa), hoone ‘eie ; tõmba * »n «^tempa^an^ 
rända‘ame . vasta*avad, samuti ka taeva*asta ((*taivahgsta), 
rahvamasse, varbaid, armaj_ad«

Kontraktsioon puudub ka sel korral, kui kontraheeru- 
sid eri vokaalid, mis tänapäeva keeles on moodustanud dif
tongi. Erinevuseks on rahvalaulukeeles, et sel puhul ei ole 
silbivahe kahe eri vokaali vahel, vaid eelmine vokaal kor
dub ka pärast silbivahet, näit. lamba‘aida (ootaksime 
lamba * ida <*‘iagpahita), pSrsa*aida. rikka *aie. teiba*aida. 
hülge ‘eida, kuid ka kinda*eida. rSnga ‘eida* Ootuspärased 
vormid kanga ‘ida, põrssa * ida esinevad harvemini.

Sel korral, kui kahe eri vokaali kontraktsiooni tõttu

1 L* Kettunen, EK&H, lk. 182.
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tänapäeva keeles on säilinud e <Ta-adjektiivides ainult 
esimene, on rahvalaulukeeles toimunud assimilatsioon

> SjTs ̂  Sl«» kuid silpide arv on säilinud: 
valge * eda (<*yalke ̂ ata), jjehme^egsa, kerge 'esta, mitmuse 
vormides 6ige'elda. sirge'eida» Ometi on registreeritud ka 
näiteid nagu selge'aksi (<^selke4^.äksi), hojjê at. Assimi
latsiooni v6ih märkida ka des-infinitiivis, näit. nutte'essa 
«'nutta r gssa), künde 'essa. niite 'essa, kuid siingi vöib 
olla vahel laula1essa. ehti'essa.1

Järgsilpide diftongid

197« Hägu juha sise- ja 16pukao puhul märgitud, esi
nes varem järgsilpides ka algupäraseid diftonge. Need dif
tongid olid i-lSpulised. Tänapäeva eesti keeles on need 
diftongid kadunud. Osa neist oli kadunud juba varakult, 
enne sise- ja lõpukadu. Nende varasemat esinemust saame 
konstateerida eesti murrete ja peamiselt sugulaskeelte 
esinemuse p6hjal.

Tänapäeva eesti keeles on neist diftongidest jäänud 
järele ainult selle esikomponent, mis esineb lühikese vo
kaalina ja on arenenud samuti kui algupärased lühikesed 
vokaalid, näiteks v6tnud osa sise- ja lõpukaost ning järg
silpide vokaalide muutustest*

1) Seesugune algupärane diftong v6is esineda oi-, 
ei-(̂ ei-jdiftongiga lSppevais ^-listes deminutiivides, nagu 
kägu (<*käkoi), iSo «^leivoi), luik (<*luikkgi), neid 
(~ neiu) (<*neitoi), talu, onu, tibu, eit, lell jt. (vrd. 
näiteid eesp* p 184). Eesti keeles on neis algupärase 
diftongiga s6nades diftong kadunud ja vokaalid edasi are- 
nenud üldiste seaduspärasuste alusel, seega näit. kukkgi^
1 Näiteid peamiselt J. Peegli tööst "Eesti regivärsi

lise rahvalaulu keelest" (Tartu 1961), osalt ka 
J. Aaviicu kogust "Valik rahvalaule" (Tartu 1919).
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kukke > Jrak, *eittei > gitte > git, "lutgoln > lutgon > 
lutsu jne. Tänapäeva eesti keeles on kõik need s6nad kas 
e- v&i u-tüvelised, olles sarnanenud algupärase lühikese 
vokaaliga s&nadega.

2. Teiseks on i-line diftong olnud s6nades, kus tüve
vokaalile liitus inen-liide. Nii tekkisid diftongid 1) ai: 
рипяп̂  (<̂ £unainen), kollane, sulane. liivane, sakslane 
(<*saksalainen), haruldane. aga ka raudne (<*rautainen), 
kuldne, nahkne; 2) äi: pöörane (<*£Öräinen), näljane, kär
nane, mesilane, venelane, lepne; 3) ui: (nii)sugune 
(<*£u£xinen), patune; oi: hobune (<*he£oinen) jt.

3) Varane diftong esineb ka sõnades, kus tüvevokaali
le liitus sufiks -isa. Nii tekkisid oi-, ui-diftongilised 
sõnad, nagu ilus C^iloisa), valus, nägus, aus: magus 
(<*makuisa), kuulus (vrd. sm. kuuluisa). rõõmus. hirmus.

4) Mitmuse tunnuse liitumisel s6na tüvevokaalile -a- 
tekkis diftong oi, millest hiljem kujunes meie praegune mit
muse tunnus -u, mis esineb näiteks vormides, nagu jalgu 
(<̂ .ialkoi <T& /5 jalka + i + a^ ), kalu (<*kaloi «Га̂ , linnu, 
sõnu, tarku, võlgu, linu, aga samuti i-mit muse vormides 
.jalust (vrd. sm. ja.loista), mar.jule jt.

Sedasama u-d kohtame ka instruktiivsetes adverbides 
targu (<*tarkkoin), paljajalu. kõrvu. paigu ning ti-liite- 
listes adverbides, nagu kõrvuti, paiguti, ajuti (aeg-tüvest), 
samuti, sajuti ’sadade kaupa'. Ka verbides võib esineda 
seda tüve, näit. jalutama «*ja_l^_oittamahen), kirjutama 
(vrd. sm. kirjoittaaaan), paigutama. piisutama.

5) oi-diftong on esinenud ka karitiivadjektiivides, 
näit. õnnetu (<*onnettoin), rahutu, vallatu, hooletu jt.

6) ei-diftong võis esineda mitmuse osastavas ja i-mit- 
muses esmavältelistes e-tüvelistes sõnadee, mille esimeses 
silbis oli labiaalvokaal u või £, näit. tube (^tupei/'a
^tupa + i + <Пз̂  ), ube, mune, munele (vrd. ka ometi, tü

vest orea
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198. Tänapäeva eesti kirjakeelest on kõik need algu
pärased diftongid kadunud. Murdeti, eriti idamurdes ja 
tartu ning v6ru murdes on aga kaaesÕhulises silbis paigu
ti see diftong veel säilinud, näit. I venelaisi, must- 
laisi, taGumaisi, T vainDlaiei, venelaistel, _§umlai_si,\ ' у \ "" ™ "" "" "* "" "* \V varBlaisi, vinläisi, kärBlaist, kusikuklaisi, mebiläisi, 
kuid ka tuvi^keisi, latsikk^isi, marjakkeisi, isegi 
ainglisi, ingftysi. Eriti paistab silma algse diftongi -i 
säilimine mitmuse osastava vormides.

199« Võrreldes algupäraseid diftonge kontraktsiooni 
tõttu tekkinud diftongidega v6ib teha mõningaid järeldusi 
nende vanuse kohta. Eespool oli märgitud, et algupärane 
diftong pidi olema kadunud enne lõpu- ja sisekadu. Võrdlus 
kontraktsiooni tõttu tekkinud diftongidega näitab samuti, 
et algupärane diftong pidi olema kadunud enne, kui tekkis 
kontraktsiooni tõttu uus diftong, sest muidu oleks ka 
hilistekkelises diftongis kadunud järelkomponent -i ja 
kuningaid, hooneid asemel oleksid tekkinud vormid kuningad. 
hooned, mis satuksid kokku mitmuse ndmetavaga. Algupärase 
diftongi järelkomponendi kadu ei ole vanem ainult kadudest, 
vaid ka kontraktsiooni tõttu tekkinud diftongidest. Algu
pärasest diftongist ei ole jälgi ka XIII sajandi kohani
medes. Kõigest sellest saab järeldada, et algupärase dif- • 
tongi järelkomponendi kadu on üks küllalt varaseid eesti 
keele häälikulisi muutusi.

200. Eelmisest kontraktsioonide vaatlusest selgub, 
et mitmuse tunnuse i liitumisest tüvele sõltub tänapäeva 
eesti keele mitmuse osastava ja i-»itmuse vormide kujune
mine. Nii võib märkida, et ä-tüveliste sõnade mitmuse 
osastava lõpuvokaaliks kujunes reeglipäraselt -i 
(* barki(Г§ у härgi), a-tüveliste lõpuvokaaliks juhtudel, 
kui l*silbis oli a, i, o, oli oi, mis kujunes u-ks 
( * laut о 1_<Г а > laudu), kui aga oli 1. silbis о või u ja 
sõna oli esmavälteline, siis tekkis ei kaudu e, (+tu£gi(Ta^
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у tube). Kui sona esimene silp oli pikk, siis on kirja
keeles mitmuse osastava 16pul -i (* 1>о1к1<Га ̂  poegi, 
*busticTa > musti. vrd, ka sa poikia. mustia), e-, e-tüve- 
liste sõnade mitmuse osastav kujunes samuti i-liseks 
( * lehti <Га_> lehti«*nõri <Га > noori).

Hoopis raskem oli olukord, kui kahe silbilised seda 
laadi sõnad olid i-, ü-, u- v5i o-tüvelised. Neil kordadel 
pidi kujunema tüvevokaali ja i liitumisel diftong üi, ui 
v6i oi, mis aga muutus küllalt vara üksikvokaaliks. Seega 
oleks arenemine viinud mitmuse ja ainsuse vormid ühesugu
seks, näit • * kott ii ̂ a  > kot t i <Г а > kottia > kotti у kotti 
(siin i + i lühenes), *sä̂ j küitTä^ä_^ küjTа } sä_»jküä> 
sä_g kü > gäy Gi,*juttuiTа > juttuifa > juttua > juttu > 
juttu, keltoi^aу kelto^a } keltoa у keltõ у kelDu.

Et vältida ainsuse ja mitmuse vormi kokkusattumist, 
otsis keel v6imalusi mitmuse eristamiseks* Sellisteks eris- 
tamiev6imalusteks olid:

1) sid-lõpu kasutamine (kottisid, .juttusid: talusid),
2) e-tunnuse rakendamine (kotte, sänge» jutte),> / A
3) si-lÕpp murdeis (kottisi, kelDusi, Jtalusi),

V  \ /  %4) a-tunnus murdeis (kotta, jutta, jsäjjGa).
Esimesed kaks neist võimalustest on kasutusel kirja

keeles, kaks viimast aga murdeis, eelkõige p6hja-eesti 
murdealal. Vaadelgem nende lõppude ja tuimuste päritolu.

1. sid-tunnus, nagu juba varem märgitud, on pärit ne- 
ja s-s6nadest, mille tüves oli -s, näit. *repäsitä> rebasid, 
*aluksita > alusid (tänapäeval: rebaseid, aluseid), kust 
sid eraldati käändel6puna ja kanti üle s6natüüpidesse,* « >kus puudus tüves -s, näit. talusid, jõgesid, mändisid. 
lugusid, keeldusid.

2. Mitmuse tunnus e kujunes ei tunnusest tuba-tüüpi 
sõnades: tube, mune. Murdeis esineb -e aga ka pika esimese 
silbiga sõnades, kus 1.silbis on о v6i u, näit. sukke, 
könne, kurBe. Lisaks v6ib toetuda £  ka e-mitmuse vormide
le, nagu veel esinevad mulgi murdeis ja osalt ka lääne-



murdes, näit. jalGel, liiiDel, villest 'villadest' jne., 
millele Õigesti juhib tähelepanu ka L. Kettunen.^

3. PÕhja-eesti murdeis on väga levinud si-lõpuline 
mitmuse osastav, mis on seaduspärane ne-, s-sÕnades rõ
huta silbi järel, näit. *naisicfa > naisi, küaüaüksifä> 
küsimusi. Siit on see aga levinud ka teistesse tüüpidesse, 
näit, kivisi, juttusi, vaGusi, kelkkusi, ro^Gisi, aukkusi.

4. PÕhja-eesti murdeis, eriti läänemurdes, aga ka 
mujal, esineb mitmuse osastavas tunnus -a. Selle a- pärit
olu kohta on avaldatud mitmesuguseid arvamusi, a lähte
kohta on otsitud küll a-tüveliste sõnade mitmuse vormidest 
( * jalkaicfa > jalkoi 6 a - talai^a (taloi) ; jalka -<fen), 
küll osastava lõpust ( ko_tti- cTa, kot^ia-ki), küll a-tü
ve st pärinevate adverbiaalsete vormide ülekandmisest o- 
tüvelistesse (kal/a/le - võrg/a/le), kuid täiesti veenvatщтшттттш О
lahendust seni pole antud. Põhiliselt on selle vormi 
põhjustanud terav tarve teha vahet ainsuse ja mitmuse osas
tava vahel (võrku - vÕrka), kusjuures a-tüveliste sõnade 
mitmus võis anda teatavaid kokkupuutepunkte o-tüveliste 
sõnadega (ai>oi). Nähtus esineb kõige rohkem praegustes 
u- ja i-tüvedes (vgrkka, linDa; kontta. £ois§a; kuid ka 
käsa, naisa, germa). Kirjakeeles esines see alates XVIII 
sajandi algusest kuni käesoleva sajandi esimese veerandi 
lõpuni.

201. Asjaolu, et reas sõnatüüpides i-mitmuse vormid 
oleksid kujunenud ainsuse vastavate vormide taoliseks, 
oligi peamiseks põhjuseks, miks põhja-eesti murdeis ja 
kirjakeeles mitmuse omastavale toetuvad de-, te-tunnusega 
mitmuse vormid tänapäeva kirjakeeles on kahesilbilistes 
tüvedes üldiselt tarvitusele tulnud.

1 Vrd. L. Kettunen. Suomen lähisukukielten luonteen- 
omaiset piirteet, Helsinki I960» Ifc* 108.

2 Vrd. P. Alvre, a-mitmuse päritolust. - Emakeele 
Seltsi Aastaraamat 1964, lk. 69 jj“d.
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Varast algupärast diftongi v6iks oletada ka imper
fektis, kus tuimus -i liitus verbi tüvevokaalile. Dif- 
tongilisi imperfektivorme esineb küll soome keeles (istui, 
tahtoi), kuid et eesti keeles algse diftongi järelkompo
nent juba varakult kadus, siis oleksid imperfekti vormid 
kujunenud samasugusteks preesensi vastavate vormidega.
Et seda vältida, v6eti siin appi kontraheerunud verbidele 
omane sl-tunnuseline imperfekt (*hakka C/i/n > hakka/si/n) 
ja kanti see üle ka kahesilbilistesse tüvedesse (hakkasin 
eeskujul ka lugesin. Istusin, andsin jt.). Nii kujunesidki 
välja kaks eesti kirjakeelele ja p6hja-eesti murretele 
põhilist erijoont, nimelt de-pluural ja si-imperfekt.

i



MÕNINGAID LÜHENDEID

Keeled:
"bit - balti keeled
© - eesti keel
germ - germaani keeled
kesks - keskalamsaksa keel
krj - karjala keel; krjA - Karjala

aunuse murre
ld - leedu keel
lms - läänemeresoome keeled
lv - liivi keel
mvn - muinasvene keel
rts - rootsi keel
sm - soome keel
vdj - vadja keel
vn - vene keel
vps - vepsa keel 

Murded:
eL - louna-eesti murded
eP - pohja-eesti murded
eR - kirde-eesti rannikumurre
S - saarte murre "j
L - laänemarre V eP
К - keskmurre
I - idamurre )
M - mulgi murre 'j
T - tartu murre W eL
V - voru murre J

- 173 -

г



ATH - Anton Thor Helle
Broem. - Brocmann
Horn. - J. Hornung
Klvp. - "Kalevipoeg"
LCD - Liber Census Danlae
Mas. - 0. W. Maslng
MUH. - 0. Müller
rhvl. - regivärsiline rnhvnlaul
Sal. - 3. Salemen
St. - H. Stahl
Vlg. - L. Vlgaeus
WK - Wanredt - Koell

Ke eie11ae materjali allikaid.
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