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TOIMETUSE VEERG

ESIKAANEL: Eesti foneetika vanemteadur Pärtel Lippus demonstreerib elektromagnetartikulograafia katset. Keelele, alalõuale ja huultele kinnitatud elektroodid võimaldavad 
kolmemõõtmelises magnetväljas jälgida nende kehaosade liikumist häälikute hääldamisel. FOTO: LAURI KULPSOO 
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Keel kuulub kõigile ja igaühele, igal meist on keele kohta
oma arvamus – ja nii see peabki olema. Keeleuurijad, ükskõik
kui kirglikult nad oma uurimisobjekti ei suhtuks, püüdle-
vad aga selle poole, et välja saaksid sõelutud võimalikult 
hinnanguvabad tõigad keele olemuse kohta. 

Seekordne Eesti kultuurkapitali tänuväärsel toel ilmunud
tavapärasest mahukam Horisont on tervenisti keeleteaduse
päralt. Keeleteaduse erinumbri kokkupanemisel olid abiks
Tartu ülikooli keeleteadlased Ilona Tragel ja Liina Lindström,
kellelt pärineb ka selle ettevõtmise idee. 

Väljavalitud palad annavad lugejale  laia ülevaate keele-
teaduse võimalustest kirjeldada ja süstematiseerida keelt
tema mitmekesisuses. Keelenumbri autorid avavad oma uuri-
misobjekti nii makro- kui mikrotasandilt. Küsime, kust on
pärit eesti keel, mis on meie sugulaskeeled ja areaalsed mõju-
tajad ning milliseid (tüpoloogilises vaates) levinud ja erakord-
seid aspekte eesti keel uurimiseks pakub. Miks ja kuidas keel
muutub, ja mis jääb püsima? Uurime ka, kus täpselt asub keel
meie ajus ja meie suus, kuidas keelt omandav laps loob
tähenduslikke (keele)mustreid ning mis üldse on emakeel.
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Keelt kirjeldades saab tõmmata paralleele bioloogiaga.
Keeled tekivad, õitsevad, hääbuvad ning surevad. Keelt võib
vaadelda nagu muru – hoolitsetud ja „korralikuna“ on ta
nagu normitud kirjakeel ning elurikkust täis puisniiduna on
keel esindatud kogu oma variatsioonide mitmekesisuses. 
Sellise ilmeka murumetafoori pakub välja Tiit Hennoste 
artiklis „Elurikkus ja pügatud muru“. Kuidas keel aga bio-
loogiast erineb, saab lugeda Petar Kehayovi artiklist „Keele-
surm ja maailma keeleline mitmekesisus".

Ka üheainsa isiku keel ehk idiolekt on keele biosüsteemis
oluline ning üks uuenduslik sõna või väljend võib anda tõuke
keelemuutuseks. Muutused saavad sageli alguse keelekon-
taktidest või ka keele enese süsteemist, selgitavad Külli Pril-
lop ja Külli Habicht artiklis „Keel muutumises“. Keelerikkust
täiendab kokkupuude teiste keeltega ning näiteks eesti
keele oskusega kaks- ja mitmekeelsete inimeste olemasolu.
Mitmekeelsust ei pea kartma – „mitu keelt ei vii last abso-
luutselt segadusse ega pole talle halb“, tõdeb lapse varase
keelearengu ekspert, Ameerika keeleteadlane Marilyn 
Vihman intervjuus Horisondile.

Elurikkus ongi selle Horisondi numbri läbiv teema. Ühe
keele erinevaid palgeid lahkavad näiteks Külli Habicht ja
Ilona Tragel, kes rõhutavad oma loos „Kasutajasõbraliku 
eesti keele poole“, et emakeelepädevus hõlmab rohkemat
kui kirjakeele ja õigekeelsusreeglite tundmist. Kui ranged 
kirjakeele normid ei piira keelekasutust ning keelekasutajal
tuleb teha valikuid, saab temast ideaalis teadlik ja oma 
tegude eest vastutav keelekasutaja. Olles teadlik keele-
variantide omapäradest ning nende funktsioonidest, suudab
keelekasutaja valida erinevateks suhtlussituatsioonideks 
sobiva. See võiks olla vastus küsimusele, kas eesti keel on
hävimisohus. Ei ole, kui me hoolitseme selle eest, et eesti 
keel on puisniit, mitte lühikeseks pügatud muru üheainsa 
liigiga!

Hea lugeja, loodan, et keeleteaduse erinumber aitab heita
pilgu sellesse põnevasse maailma, mida pakub keel teadlas-
tele ja sedakaudu meile kõigile, kes me räägime, kirjutame 
ja mõtleme. •
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