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17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeel

•Eesti vanem kirjakeel tugevate saksa mõjutustega:

• Eitus, nt sie nicht gläuben -> nemmat mitte usckwat

• Tulevik, nt werden bitten -> sahwat palluma

• Artiklikasutus, nt die Krafft -> se Weggi

• Kaassõnad, nt in ihr Hertz -> nende Süddamede sisse

• 17. saj lõpukümnenditel kirjakeeles murrang rahvakeelsuse 
suunas 

•Kirjakeele reformi tähiseks 1739. a esimene eestikeelne 
täispiibel



Eesmärk

•Üks osa ulatuslikumast uurimusest

• Iseloomustada uuritavate morfosüntaktiliste nähtuste põhjal 

ajajärgu keelevalikuid

• Täpsustada murrangu toimumise aega ja normi arengut 

mõjutanud kiriklike autorite rolli, keskendudes Christoph

Blume panusele

•Kirjeldada, kas ja mil moel muutub kohatähenduse väljen-
damine põhjaeesti tekstides kahe sajandi jooksul



Hüpoteesid

• Põhjaeesti kirjakeele reformimise ajast alates suureneb 

vaimulikes teostes sünteetiliste vormide osakaal ja väheneb 

analüütiliste oma

•Varasemate tekstidega võrreldes vähem analüütilisi tarindeid 

on juba 17. sajandi keskpaiga autori Christoph Blume

tekstides, kelle teostes ilmnenud uuenduslikke vorme (vt 

Pärismaa 2018)



Materjal

• 17. sajandi ja 18. sajandi I poole põhjaeesti vaimulike

tekstide aines

•Kohatähenduse väljendamine 17 sõnal, millest lõppvalikus 

10: meri, Jeruusalemm, süda, taevas, raamat, linn, kõrb, 

haud, mägi, tee

•Valiku alus: kohatähenduse vormiliselt võimalikult mitme-

külgne esindatus ja sagedus

•Materjal käsitsi märgendatud ja läbi töötatud



Materjal



Materjal

•Korpused:

• Tartu Ülikooli vana kirjakeele korpused (VAKK): vakk.ut.ee, 

www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/Kwic2/paring.htm

• EKI Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants (EPAK): 

portaal.eki.ee/piibel

•Materjali käsitlemisel teoreetiliseks aluseks kasutuspõhine

teooria (vt Bybee 2010)



Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite 
suhe



Sünteetilisusele kalduvad kohatarindid

•meri 

• Jeruusalemm

• süda 

• taevas 

• kõrb 

• raamat 

• linn



Sünteetilisusele kalduvad kohatarindid

• Et mina nüit tæn, et minu Liha ninck werrÿ istub Taiwa siddes?

’Et ma tean nüüd, et mu liha ja veri istub taevas’ (VAKK, 

Müller6 1601: 3) 

• .. Nende Englid Taiwas näwad iggal Ajial minno Jssa Palge, ke

Taiwas on. (EPAK, Münch. kk 1694: Mt 18:10)

• Kui temma heält teeb , siis on hulk wet taewas .. (VAKK, TP 

1739: Jr [LI] 16)



Analüütilisusele kalduvad kohatarindid

•mägi 

• tee

• haud



Analüütilisusele kalduvad kohatarindid

• Tahs wihs temma se Kurrat hennesse kahs öhe körgke Mehje pehle ..

(Widerumb führet jhn der Teuffel mit sich auff einen sehr hohen Berg.)

‘Taas viis kurat teda enesega ühe kõrge mäe peale’ (VAKK, Stahl 1641:

289)

• Agga kui temma sedda Rahwast näggi / läks temma ülles ühhe Mäle ..

(VAKK, UT 1715: Mt [V] 1)

• # ET Pehwlik lebbi Taiwa # on johxnut Talwe Têel / # on temma ilma

Waiwa / # lehp hilluk üllewel /.. ’et päike üle taeva on jooksnud

talveteel, on tema ilma vaevata, läheb hilju üles’ (VAKK, Blume 1667:

44)



Kokkuvõte

•Aja jooksul sünteetiliste kohatarindite osakaalu tõus ja 
analüütiliste tarindite osakaalu vähenemine

•Kohatarindite kasutuse vahekorra muutumisel selge seos 
kirjakeele reformiga

•Christoph Blume tekstides suundumust sünteetilise 
kasutuse poole ei ilmnenud

• Laulude keelekasutuse olulisus morfosüntaktilistes
muutustes
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