
KEEL ja KIRJANDUS 

1 9 6 O N r . 7 



Kaukaasia eestlaste keelest 
E. VÄÄRI 

Möödunud sajandil kirjutati traagil isi lehekülgi eesti rahva aja-
lukku. Balti mõisnike ja tsaarival i tsuse poolt ahistatud talupojad olid 
valmis kinni haarama õlekõrrestki, et meeleheitlikust olukorrast väl ja 
rabelda. Näiliseks päästerõngaks oli ka väljarändamisli ikumine, mis 
kajastub mitmete eesti kirjanike, nagu L. Koidula, Fr. R. Kreutzwaldi, 
J. Weitzenbergi ja E. Vilde teoseis. Tekkisid eestlaste asundused 
Siberis, Krimmis, Kaukaasias jm. 

Möödunud sügisel rändas Kaukaasia eestlaste külades rühm kir-
jandus- ja keeleteadlasi (viimaste seas ka nende ridade k i r ju ta ja ) . 
Koguti andmeid kirjanike A. H. Tammsaare, V. Buki, E. Vilde, muusi-
kategelaste A. Tamme, M. Härma, J. Simmi jt. kohta.1 Sellel uurimis-
matkal jälgiti umbes kolme nädala jooksul teadlikult ka Salme ja 
Sulevi (Abhaasi ANSV Gagra rajoonis) , Punase Lageda Eesti Rohu-
aiakese (VNFSV Krasnodari krais) ja Estonia (Abhaasi ANSV Suh-
humi rajoonis) küla eestlaste keelt. Tähelepanekutest selgub, et Kau-
kaasia eesti külade eestlaste keeles on palju ühiseid jooni, kuid ka 
erinevusi, mis on tingitud lähtealade murrakuist , kohalikest mõjus-
tustest ja elanike suhteist teiste eesti külade elanikega. Järgneva kee-
lelise ülevaate mõistmiseks on vaja lühidalt meenutada kõnesolevate 
külade tekkimislugu. 

Lähestikku asetsevad Salme ja Sulevi küla ra ja t i 1884. a. sügisel, 
kui siia jõudsid vä l ja rända jad Krimmist, kus olukord oli vabade 
kroonumaade puudumise tõttu muutunud väga raskeks. Nagu mäletab 
89-aastane salmelane Maria Tšernjagina, tuldud Sevastoopolist 
laevaga Adlerisse ja sealt edasi juba omal jõul Salmesse, kus 
olnud eestlasi ees. Sama aasta sügisel toimus ka Sulevi küla 
asutamine. Seega möödus hiljuti 75 aas ta t Salme ja Sulevi küla 
rajamisest. Küsitlustest selgus ühtlasi, et sealsete asukate esivane-
mad olid välja rännanud Põhja-Eesti aladelt Tallinnast kuni 
Narvani. Aastakümneid kestnud kooselu on salmelaste ja sulevlaste 
keele muutnud ühtlaseks ning palju murrakuvahesid kaotanud. On 
ehk liialdus väita, nagu kajas taks salmelaste ja sulevlaste keel Põhja-
Eesti kõnekeelt kolmveerand sa jandi eest.2 

Kõrgusse pürgivate kaljude vahel asetseva Punase Lageda Eesti 
Rohuaiakese asutasid eestlased 1886. a. endisele tšerkesside alale. 
Nagu ajaloost teada, aeti tšerkessid sealt väl ja 1864. a.; 1878. a. 
saabusid Punasele Lagedale Väike-Aasiast kreeklased, kes rajasid 
oma küla, ja lõpuks tulid Stavropoli kubermangust üle Kaukasuse 
mäeaheliku ka eestlased, otsides var ju põua ning näl ja eest.3 Küla 
vanimad elanikud Liisa Nahkur (71 a. vana) ja Anna Roots (78 a. 

1 Vt. ka E. T e d e r , A. H. Tammsaare jalajälgi otsimas. «Keel ja Kirjandus» 
1960, nr. 3, lk. 174-178 . 

2 Viimast arvamust avaldab H. Pühvel (Kaukaasia eestlaste juures. «Edasi» 
21. X 1959, nr. 221). 

3 J. K i r k m a n n , Eesti asundused Mustamere kubermangus Kaukasias. 
«Postimees» 1911, nr. 267, 286 ja 288; 1912, nr. 137. 



vana) jutustasid traagilisi lugusid mäestiku ületamisest, kus väsinud 
emad jätsid maha lapsi ning kus kohalikud mägirahvad röövisid välja-
rända ja id naisi, samuti loomi, vilja jm. vara. Kõigest hoolimata raja-
sid kunagi Kesk-Eestist (peamiselt Viljandimaalt) 1860. a. Samaa-
rasse, sealt 1868. a. Stavropoli ja lõpuks Punasele Lagedale jõudnud 
eestlased oma küla, mis oli muust maailmast peaaegu täiesti iso-
leeritud. Alles 1902. a. valminud kivitee lõi ühenduse Musta mere 
äärsete asundustega. 

Nagu jutustab Jakob Pindi käsikirjaline mälestuste kogu «Estonia 
küla ajaloolised mälestused», saatsid Siberi eestlased 1881. a. saadi-
kud Tiflisi, et selgitada, kas Kaukaasias on vabu kroonumaid. Järg-
misel aastal jõuti nii kaugele, et «28. mail kell 8 hommikul peatus 
laev Suhhumi sadama all, kus astusid maale vä l ja rändajad , kes omal 
ajal enamasti Tar tumaal t Samaarasse olid rännanud». Väl jarändaja id 
oli aga ka Viljandimaalt , Pärnumaal t ja mujal t . Eesti keelel on 
Estonia külas tänapäevalgi kindel koht, kuigi eestlased pole enam 
ülekaalus, sest külasse on asunud suurel hulgal armeenlasi ja 
mingreele. 

Kaukaasia eestlaste keelt jälgides võis tähele panna mitmesugu-
seid, peamiselt Põhja-Eesti murdeile omaseid jooni, ühtlustumisten-
dentsi, kohalikke arenguid jne. Allpool vaadeldagu neist kõige tüüpi-
lisemaid.4 

F o n e e t i k a alal on üldine sõnaalgulise h puudumine, näit. 
aìGeks, ulGùz, akkazime (S) ; oBusteGa, u lkkuma, akkama (PL), ak-
kaz, arìlik, ińDaziD ( E ) . Teatavasti on esinemus suuremas osas 
eesti murdeis samasugune. Üksikuil juhtudel võis h-d sõna algul siiski 
kuulda, näit. saDà hōśt, omà hōśteGa, mida võib pidada ranniku-
murdeliseks jooneks. Estonia küla eestlastel oli h tihti kadunud ka 
1. ja 2. silbi piirilt, näit. niukseD, siukke, mida võib kuulda eesti 
murdeiski. 

Keskeestiliseks jooneks on G, B, D tugevnemine helitu kaas-
hääliku ees, näit. sōtsalt, ōksalt (S) , rautseD, pinksalt (PL) , mis on 
kirjakeeleski lubatud hääldamisvariant . 

Kitsamalt murdeliste eripärasustena võib märkida ks-ühendi säili-
mist katus-tüüpi sõnades, näit. kattukse, jänekseD (S), kattukseD 
(PL) , samuti geminaati umbisikulise tegumoe minevikus kirja-
keele leenise asemel, näit. vitti (PL, E) . 

Palatalisatsioon on enamasti kirjakeelne, näit. ol'ì, val'miz, 
pal'm (S) , jäl'Gede, ańdiz, sel'Gesti, vet'siD (PL) , aśju, val'miz (E). 
Vene laenudes palataliseeritakse sõnu lähtekeele eeskujul, seega 

pretseDā·t'tel', veśo·lovo, kol'le·ktsija jt. 
Seoses vokaalidega võib täheldada algse u säilimist mõningais 

laadivahelduslikes sõnus. näit. tuà (jûrez’) (S), (saimè) luà (PL); 
Kesk-Eestile omaseid diftonge pika vokaali asemel, näit. uo: luòrBer, 
tuŏminGaz (S), puòDi, pruòvima, puolt (PL), vuòd (E); üö: tüöline, 
üöl (S) , tüöttaB (PL) ; ie: siè, iestlazeD, ärmiĕniD (S), tiè, sièz 
(PL, E) ; ee: peĕzàz, veèrale (S), veèraiD, meettiz (PL) ; üi: müizìn, 

niiìD (S) , süìja (PL) . Rohkem Lääne-Eestile omane joon on a 
asemel ä: ei jäksa (S) , jäGù, jänùneB (PL) . Tüüpiliste joonte kõrval 
võib märgata aga ka juhuslikumaid, üksnes mõningaile keeletarvita-
jaile omaseid häälduslikke variante, näit. ao asemel au: kauttas (E), 
äi asemel ei: veikke (S), o asemel e: pelD (viGà), pelèGi (PL), 

4 S — Salme-Sulevi, PL — Punase Lageda Eesti Rohuaiake. E — Estonia. 



i asemel e: menna, menGè (S) , i asemel ei: seije (S), seija (E). 
Üsna tavaline on i asemel j sõna aed vormides, milles i esineb inter-
vokaalselt, seega ajà, r o h ù a j à D (PL) , ajà vaht (E) . 

Väga levinud jooneks on Kesk-Eesti murrakuile omane esimese 
vokaali kõrgenemine diftongides, näit. seàD, peàle, teàDma; puèG 
(PL), peàle, seuttuD, puèG, suè (E) . 

Välted esinevad üldiselt nagu kirjakeeleski ning vastavad enam-
vähem keskmurdele, seega ka minna, tulla, enne (S, PL) , käija, vîja 
(E), milles tihti eksivad ka kirjakeelt hästi tundvad isikud. 
Kirjakeelsest erinev on välde sõnades terve, kümme (S), meizà (E) . 
Samavõrra kirjakeelsel kujul avaldub ka astmevaheldus, kui välja 
arvata sõna laskma lihtminevik, mis on kõigis Kaukaasia eestlaste 
külades nõrgas astmes: lazìn (E), lazìvaD (PL) , lazì (E) . 

Rõhk on püsinud esimesel silbil, sealjuures isegi jär jekindlamalt 
kui eesti kirjakeeles. Nii hääldatakse ärmen ’armeenlane’, plāttan 
’plataan’, minGrel ’mingreel’.5 

M o r f o l o o g i a alal on enam-vähem keskmurdeline esinemus. 
Nii kasutatakse üte-mitmust: mustaD, marjaDeGa, ärGaDel, hōsteGa (S), 
luòmaDeGa, OBùsteGa (PL), (läBi) orùDe (E); tugevaastmelist inessiivi: 
saùnaz, kôliz, lehtez, liskuz, jûrez (S) , metsaz, kâzaz, kihèlkoñDaz, aèGez, 
nurkkaz (PL); a-list mitmuse osastavat : kaśta, pirna, k ivà (S), pil'tta, 
pal'kka, sêna, kirssa (PL) ; si-list mitmuse osastavat : maňDarînizi, 
protse·nttiziGi (S), meettuzi, leppazi (PL) , kôrizi, gruzî·nizi (E); 
ivad-lõpulist lihtmineviku 3. pööret: seitsivaD, teGìvaD, tul'ìvaD (S), 
ol'ìvaD, lazìvaD, lehkuzivaD (PL); nd-tunnuselist nud-kesksõna: 
sânD, käinD, elànD, trehvanD, tohtinD, ka sāt (S), aga ka olD, tulD, 
taht (PL), läìnD, olnD, silittanD (E) jne. 

Ka kaudse kõneviisi moodustamine on keskmurdeline, seega kirja-
keelest erinev, sest vat-vorm on lõunaeestilist päritolu. Nii tarvi tatakse 
kaudses kõneviisis da-tegevusnime: olla meijè külà pirniDe emà \ aga 

5 Poleks ülearune mõelda rõhu fikseerimisele sel l iselt ka eesti kirjakeeles, sest 
Eesti N S V - s on vähe tuntud nii mingrel kui ka mingreel. Miks mitte arvestada 
Kaukaasia eestlasi , kelle naabreiks see rahvas on ning kes nimetavad tema liikmeid 

mingreliteks. 

Eesti külad Kaukaasias. 



ka ma-tegevusnime: omà koDù olèma keiGè parèm (S), tüttàr olèma 
varsti ära surnD (PL) . Kirjakeelne vat-kujuline kaudne kõneviis oa 
kõige rohkem tuntud Estonia küla eestlaste kõnes. Kirjakeelsetega 
sarnased on mitmuse osastava reeglipärased lühikesed lõpud, näit. 
näittemänGe, m a r j u (PL) , tükke (E) , ja lühikese sisseütleva vormid: 
karssi, petterburkki, metsa (S) , mièlDe, (tuli) salme (PL) , 
püksi, ärDe (E) . Täiesti kirjakeelne on oleva, saava jt. käänete, tin-
giva kõneviisi, keskvõrde jm. vormide moodustamine. Tähelepanu 
võiks juhtida instruktiivi ulatuslikumale tarvitamisele, näit. läksime 
vijè-kūwè mehè, ja pöördelõppude ärajätmisele tingiva kõneviisi vor-
midest. 

Esitatust ilmneb, et Kaukaasia eestlaste keel on lähedane eesti 
kirjakeelele. See on seletatav vä l j a rända ja t e põlvnemisega eesti kesk-
murde kui kirjakeele baasi alalt. Põhilise keskmurdelise kõnelejas-
konnaga liitunud perekonnad Kirde- ja Lõuna-Eestist on oma algse 
murde enam-vähem kaotanud, kuigi tähelepanelik kõrv võib märgata 
mõningaid substraadina ilmnevaid hääldusseiku. Nii näiteks kõneleb 
Salme külas elav 74-aastane Julie Steinberg (vanemad pärit Põlvast) 
oma mehe eeskujul keskmurdelist eesti keelt, kuid aeg-ajal t võib tema 
kõnes kuulda tugevat sõnalõpulist s-häälikut, puudulikku vokaalhar-
mooniat ja o-d järgsilbis. Kahel korral võis kuulda isegi larüngaal-
klusiili. Veelgi rohkem on redutseerunud Estonia külas elava 77-aas-
tase Jaan Konno kõne (tema vanemad on pärit Vana-Otepäält) , kuid 
sõna siis hääldamine kujul sis reetis ikkagi lõunaeestlase. 

Et Salme külas ja selle piiril asetsevas Lesselidzes (eestikeelse 
nimega Konnalinn) on arvukalt Türgimaalt Karsi lähedalt Uus-Esto-
nia külast pärinevaid elanikke, siis oli huvitav jälgida ka nende 
keelt. Kaks korda Karsis elanud Jaan Steinberg ja 4-aastasena Karssi 
viidud ning 40-aastasena sealt lahkunud Maria Veber kinnitasid, et 
tänapäeval Uus-Estonia külas eestlasi arvatavast i enam ei ole. Küsit-
letute keel ei erinenud millegi poolest salmelaste keelest, sest tegemist 
oli jällegi Põhja-Eestist vä l ja rännanud perekondade järglastega. 
Olgu märgitud, et juba 1916. a. kir jutas A. Nigol uusestoonlaste keele 
kohta: «Kõik räägivad puhast kirjakeelt, Võru murret siin ei kuule.» 6 

Maria Veberi keeles võis tähele panna väga tüüpilisi keskmurdelisi 
vorme, nagu pailù, nälGaz, kuèri, senna mālè, izà piDì olèma. 

Selgema kujutluse andmiseks Kaukaasia eestlaste keele foneetikast 
ja grammatikast toodagu paar tekstinäidet. Esiteks Anna Vaarmanni 
mälestusi: 

ükski arst temà jûrez ei käinD // meìl säl ühtki arsti eij olD ja ei 
käìnD // ennast ta meettiz ja ütlez / et ma olen kozùnd // m i n à är-
manni tüttàr ei kozùnD // tal olì rattas tôl kâzaz // ansen on sellè 
tōlì peàl ülèz veettuD // 

Teiseks 1905. a. päevil Eestis loodud laul (üles kir jutatud Punasel t 
Lagedalt pärit Amalie Kirkmannilt, kes elab praegu Lesselidzes): 

kuì parùn tallinnas korD käìz ta irmsaz vihas pajattaz / 
ja k o j ù tullez tèàDa sai / nēt talu po jàD päris seàD // 
et rahva sāDik tarttu läks / nāt sāDikkuiD ka valìvaD 
sis kops tal ülè maksa kèz // ja siGù tarttu sāDàvaD // 

6 A. N i g o l , Arhangelskist Karssi. «Postimees» 1916, nr. 205. 



siz irmùl olì meizà saks / 
ei teà / mis vīmaks tēvat seàD // 
ta vettiz neuks neid ukkatta / 
kui tarttust ära tulèvaD // 

ei armu lōtta kellèGil / 
kes pizat meizà viha al // 
kes talù po jà verest jū 
ja pizàraist saiD jōDettud // 

vat kuiDàs ka vēl vana ruots / 
kes ennast pühaks pappaks peàB // 
ta ruttaB meìza paluma / 
et siè ja siè sāp tappettuD // 

neiD nimèziD ta kirjuttaz / 
kes talle vastumièlseD oñ // 
keiksuGù viGù otsip ta 
ja riGì vaštazeks neiD seàB // 

Eraldi tuleb rääkida Kaukaasia eestlaste keele sõnavarast ja selle 
rikastumisest, sest kirjakeele uued sõnad ulatuvad keele kõnelejate 
põhimassist eraldunud keelesaarteni vaid osaliselt n ing suure hili-
nemisega. Keeleteadlaste suunav tegevus langeb niisama hästi kui 
ära, arvesse ei tule ka kool, raadio ega muu. Ainsaiks keele rikasta-
jaiks ning mõjustajaiks Eesti NSV-st on raamatud ja ajalehed. Sel-
lest kõigest on aga liiga vähe, kuigi kohapeal tuntakse suurt huvi 
eestikeelse kir janduse ja a jak i r janduse vastu. Eestiga t ihedamate side-
mete puudumise tõttu on hakatud uuemaid mõisteid tähis tama vene 
laenude abil. Just sõnavaral t erineb Kaukaasia eestlaste keel kõige roh-
kem eesti kirjakeelest. Nimetagem mõningaid hiliseid laensõnu: 
sušni (marjakuivati), votka, briGā·Da, moitotsi·kkəl, eksku·rssija, DātšiD, 
feřmà, kippariz, perèval, antē·na, kukkurūz, kamanDiro·fka, pravlêńija, 
verbui·ttama, kol'le·ktsija, konttō·ra, kolkkō·z jt. Huvitavalt on eestlaste 
suus kujunenud ka kohalike rahvaste nimetused: ärmen ’armeenlane’, 
Gruzî·n ’grusiinlane’, apkâ·z ’abhaas’, minGrel ’mingreel’, krēk ’kreek-
lane’, türk ’türklane’, molDevan ’moldaavlane’. 

Minimaalne on kohalike keelte mõju, sest neid pole eestlased osa-
nud ning tihedam suhtlemine on tekkinud alles viimasel ajal . Nii on 
laenatud mingreeli ja armeenia keelest üksnes mõningaid igapäevase 
elu-oluga seotud sõnu, nagu lobi¸a ’eriline vürtsi tatud roog’, tšatša 
’viinamarjakestadest valmistatud puskar’, tohkà ’kõblas’ jt. 

Eestlaste arv käsitletud nel jas külas ulatub tuhandeni. Nad 
kõik on siiralt huvitatud elust Eesti NSV-s, paljud on käinud 
külastamas oma sugulasi , paljud on saatnud lapsed õppima Eesti 
NSV-sse. Huviga loetakse saabuvaid eestikeelseid ajalehti, parimaks 
kingiks peetakse eestikeelset raamatut . Kahjuks pole Eesti NSV-st 
saadud nimetamisväärset abi laulu- ja pasunakooride repertuaari ette-
valmistamiseks. Juba aastaid ootab Salme küla Stalini-nimelise kol-
hoosi klubi juhata ja t , kes suudaks töötada kooriga ja lavastada näi-
dendeid. Salme, Sulevi ja Estonia küla koolidele on saadetud õpikuid, 
aga muud abi pole neile antud. 

Viimasel ajal on hakatud jäädvustama Kaukaasia eesti asunduste 
ajalugu. Nii ongi valminud mitmeid käsikirju, näiteks Jakob 
Pindi «Estonia küla ajaloolised mälestused». Samalt autorilt pärineb 
käsikirjaline näidend «Viiskümmend aastat». Käsikirjad pakuvad huvi 
nii asunduste ajaloo kui ka keele seisukohalt. Seepärast tuleks 
asuda käsikirjade kogumisele ja talletamisele muuseumidesse, mäles-
tuste üleskirjutamisele ja uute mater jal ide otsimisele. Seni kogutud 
materjalid on kahjuks sat tunud inimeste kätte, kes neid pole uurimis-
asutustele üle andnud, mistõttu need võivad juhuslikult kaduma 
minna. 


