
KAS SIIS SELLE MAA KEEL…?
POEETILINE MITMEKEELSUS 20. JA 21. SAJANDI EESTI LUULES

➢ Kuidas toimib kirjanduslik 
mitmekeelsus luules?

➢ Mil viisil suhestub luule 
mitmekeelsus eri keelte rolliga 
Eesti ja Ida-Euroopa ajaloos?

Sissejuhatus
Kui tõlkida mitmekeelne luuletekst lugedes ükskeelseks, jäävad mõned olulised teksti
tähendustasandid lugejale tabamatuks: siinsel postril tsiteeritud Ristikivi ja
Grigorjeva puhul jääks tabamatuks teistkeelsete katkete päritolu ingliskeelsetest
lauludest ja kultuuriruumist.
➢ Need tähendustasandid muutuvad nähtavaks, kui lugemisel jälgida

keeltevaheliste liikumiste reeglipärasid ning seda, milliseid eri keeli ja
nende omadusi kombineeritakse.

➢ Eri keelte põimumisel luuletekstis kohtuvad erinevad grammatikareeglid ja
kontekstid.

➢ Kuivõrd tekstis on sel juhul lugeja jaoks korraga kohal keelte päritolukultuur
(teiskeelse tsitaadi puhul tugevamalt kui tõlketsitaadi puhul) ning funktsioon ja
tähendus kohalikus kultuuris, tekib keelte põimumisel poeetiline pinge.

Kuidas analüüsida mitmekeelset luuletust?
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➢ Järjenumber

➢ Autor ja 
luulekogu

➢ Avaldamisaasta

➢ Põhikeel ja teised 
keeled

➢ Luuletuse info

➢ Mitmekeelsuse 
avaldumisvormid

➢ Tsitaadid

Mitmekeelsuse avaldumisvormid: Teiskeelne pealkiri, teiskeelne moto, teiskeelne

tsitaat, järsk koodivahetus, keeltevaheline liug, väike makaroonia e makaronism (vt Kalda

2000), suur makaroonia, teises keeles luuletus

Tabeli 
veerud:

Clementine!

(Oh my darling!)

Täna õhtul, kallid sõbrad, relvavennad, kui üks mees

löögem kokku käed ja kannud,

unustagem kõik mis ees.

Karl Ristikivi, „Hårsfjärden“, VI, 1950 (katkend)

mina olengi selle põlvkonna esindamiseks nagu iga teinegi

lihtsalt liiga eriline sest

the only thing thats bigger than my ego is my mirror

bitch

Sveta Grigorjeva, „les monstres sacres“, 2013 (katkend)

Meetod
1. Kirjeldan MK avaldumist luuletuses kõige üldisemalt: mis keeled ja mil

moel tekstis esinevad (vt tabel allpool). Kontaktlingvistika meetoditest
lähtuvalt vaatlen eelkõige seda, mis positsioonis keeled teineteise suhtes
paiknevad (sh kui ulatuslikult ja mil viisil ühte põimuvad). (Mitmekeelse väljenduse

segunemisprotsessidest vt nt Muysken 2005)

2. Järgmises kahes etapis analüüsin keeltevahelist poeetilist pinget. Selleks
vaatlen esmalt, kuidas suhestuvad teiskeelsed elemendid tekstis lugejaga.
Põhiküsimused on seejuures järgmised: kas lugejalt eeldatakse keeleoskust?
Millise tähenduse omandavad teise keele visuaalsed ja kõlalised omadused
(võrdluses põhikeelega)? (Mitmekeelse kirjanduse multimodaalsusest vt Tidigs ja Huss 2017)

3. Viimaks lähtun analüüsis luule lähilugemise metoodikast, st vaatlen
tervikluuletuse tähendusloomestrateegiaid ja teiskeelsete elementide rolli
selle terviku kujundamisel.

Mitmekeelne poeetika ajaloolises perspektiivis
Uurimuse eesmärgiks on uurida ka seda, kuivõrd sõltub MK
poeetika ajalooperioodist ning kas on võimalik täheldada võtteid,
mida rakendatakse eri aegadel ühtviisi. Seetõttu moodustavad
uurimismaterjali eesti põhikeelega luuletekstid, milles esineb
vähemalt üks muu keel, ning mis on avaldatud ligikaudsetel
perioodidel 1920–1940, 1960–1980 ja 2000–2020. Analüüsil pööran
tähelepanu keelte ühiskondlikule rollile kõnealusel perioodil Eesti
keelesituatsioonis.

POEETILINE MITMEKEELSUS
avaldub olukorras, kus mitme loomuliku keele kohtumisel 

kirjandustekstis tekib mitmekultuuriline ja -keelne 
tähendus.
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