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UUE AJASTU MISJONILINGVIST. EDUARD AHRENS 200 
KOOSTANUD JA TOIMETANUD KRISTIINA ROSS 

TALLINN: EESTI KEELE SIHTASUTUS, 2003. 525 LK.1 
 

Saateks 
 
Kuusalu pastor Eduard Ahrens (3. aprill 1803 - 19. veebruar 1863) on eesti keele 
uurimise ajaloos murrangulise tähtsusega mees, kelle töödega lõppes vana, Heinrich 
Stahli grammatikast alguse saanud saksa ja ladina orientatsiooniga grammatikatraditsioon 
ning sai alguse uus, soomesuunaline keelekäsitlusviis, mis on püsinud tänini. 
 
Viimane misjonilingvist. Ühelt poolt oli E. Ahrens tüüpiline saksa pastorist eesti keele 
uurija. Tema 1843. aastal ilmunud �Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen 
Dialektes� oli viimane võõrkeelne misjonilingvistika aadetest kantud eesti keele 
grammatika. Selle teosega pani Ahrens väärika punkti kahe sajandi vanusele traditsioonile, 
mida esindavad Heinrich S t a h l (�Anführung zu der Esthnischen Sprach�, 1637), 
Johann G u t s l a f f (�Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam�, 1648), 
Heinrich G ö s e k e n (�Manuductio ad Linguam Oesthonicam / Anführung zur 
Öhstnischen Sprache�, 1660), Johann H o r n u n g (�Grammatica Esthonica, brevi, 
Perspicua tamen methodo ad Dialectum Revaliensem�, 1693), Anton T h o r  H e l l e 
(�Kurtzgefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache, 1732) ja August Wilhelm H u p e l 
(�Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte den revalschen und den dörptschen�, 
1780; teine, täiendatud trükk 1818). Kõigi nende grammatikakirjutajate keelehuvi ajendiks 
olid olnud misjonilingvistika arusaamad, s.t. soov uurida ja arendada eesti keelt selleks, et 
õpetada eestlastele ristiusu tõdesid.  

Oma püüdluste poolest kuulus E. Ahrens eelkäijate soliidsesse rivvi isegi kindlamini 
kui näiteks selle eelviimane esindaja A. W. Hupel, kelle tegevust suunasid suurel määral 
valgustuslikud arusaamad. Ahrens tahtis ennekõike parandada eesti kirikukeelt. Ta pidas 
oma ülesandeks vabastada see keel talle kahe sajandi jooksul külge poogitud saksa 
mõjudest ning panna pastorid rääkima ja kirikuraamatuid kirjutama ehedas külakeeles. 
Just keele kui misjonitöö vahendi täiustamises nägi Ahrens oma elutööd. Nii on üks tema 
esimesi keelealaseid kirjutisi (1845) pühendatud Johann Hornungile kui �meie eesti 
kirikukeele loojale� ja kogu tema �Eesti keele Tallinna murde grammatikat� võib 
tinglikult vaadelda kui �Eesti Piibli keelevigade� (1853) lisa ehk selgitust. Veel aasta enne 
oma surma (1862) olla ta Jõelähtme kirikukroonika andmeil sinodi koosolekul selgitanud, 
et kõik, kes tahavad eestlastele jutlustada, peavad kõigepealt õppima põhjalikult selgeks 
eesti keele. �Kui misjonär läheb paganate juurde, siis peab ta oma esimeseks asjaks 
õppida selgeks nende keel ja ta püüab aastate jooksul tungida väsimatu innuga 
keelepeensustesse. Sest keel on ta tegevuse vahend: ei kõlba tööriist, siis ei kõlba ka ta töö 
mitte!� (Vilbaste 1961:14 järgi). 
 
Grammatika uuendaja. Oma tegeliku keelekäsitlusega ütles aga Ahrens otsustavalt lahti 
senistest traditsioonidest ning pani aluse täiesti uuele suunale eesti grammatikakirjelduses. 
Ta loobus püüdest normida eesti keelt saksa ja ladina eeskujul ning lähtus arusaamast, et 
õige eesti keel on see, mida talupojad omavahel räägivad, isegi kui see pole alati päris 
reeglipärane. Eelkäijatele vastanduvalt võttis Ahrens aluseks soome grammatika, sest ta 
uskus, et eesti keel on �soome keele tütar� ja on välja kasvanud soome keelest nii nagu 
itaalia keel ladina keelest. Niisuguse lähenemisnurga tõttu oli ta veendunud, et vale ja 
rikutud saab olla ja ongi eesti keeles ainult see, millele pole leida soome keelest tuge. 

                                                 
1 Väljavõtted raamatust avaldatud Kristiina Rossi nõusolekul. Väljavõtted valinud Fred Puss. 
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Ahrensi keelekäsitlusele teed rajavaid seisukohti oli avaldatud juba alates 19. sajandi 
teisest aastakümnest. Rahvakeelsuse tõstis esimesena au sisse pooleestlasest Äksi pastor 
Otto Wilhelm Masing, kes kirjutas hoopis teistsugust keelt, kui senine eesti kirjakeel oli 
olnud. Eriti tähelepanuväärse keelekasutusega olid tema ilmaliku sisuga kirjutised 
väljaannetes �Pühhapäwa Wahheluggemissed� (1818) ning �Marahwa Näddala-Leht� 
(1821-1825). Sama joont jätkas 40-ndatel aastatel esimesi eestlasest õpetlasi Friedrich 
Robert Faehlmann, kes avaldas rahvakeelele tuginevaid keelealaseid artikleid ning kelle 
kirjalikku eesti keelt on samuti väga heaks hinnatud. Erinevalt Masingust ja Faehlmannist 
ei saanud sakslane Ahrens2  usaldada omaenese keelevaistu. Seepärast nägi ta palju vaeva, 
et koguda kokku ehe rahvalik �keelekorpus�, millele oma grammatika üles ehitada. 
Ahrensi keeleõpetuse illustreerivat näitematerjali võib pidada esimeseks suuremaks 
autentseks eesti murdekoguks, mis ei piirdu ainult murdesõnade fikseerimisega, vaid 
kajastab ka murdemorfoloogiat ja -süntaksit. 

Teooria alal oli Johann Heinrich Rosenplänteri ajakirjas �Beiträge zur genauern 
Kenntniß der ehstnischen Sprache� (1813-1832) juba alates selle esimesest numbrist 
ilmunud uuendusmeelseid artikleid ning nendest lähtuv poleemika oli levinud muudessegi 
väljaannetesse. Ka A. W. Hupel oli oma grammatikas öelnud, et eesti keel on �soome 
keele õde�, kuid tegelikus keelekirjelduses ei osanud ta seda teadmist kuidagi rakendada. 
Soome keelest eeskuju võtmise vajadust hakkas eriti rõhutama just J. H. Rosenplänter, 
kes pidas soome keelt �kõigi eesti murrete emaks� ning väitis, et eesti keel on arendatav 
ja uuritav ainult soome keelele tuginedes. 1815. aastal tutvustas Rosenplänter oma 
ajakirjas uut, parajasti trükkimisel olevat Johann Strahlmanni soome keele grammatikat 
ning avaldas sellest nimisõnade käänamise peatüki koos omapoolsete, eesti keelt 
puudutavate märkustega.3 Kaks aastat hiljem avaldas Arnold Friedrich Johann Knüpffer 
nendest uutest seisukohtadest lähtuva eesti käänamisõpetuse4 ning hiljem selle järjena 
artikli essiivist.5 Eesti keele morfoloogia üle arutlejaid oli teisigi, näiteks 1820-ndail aastail 
F. Heller6 ja 1840-ndail aastail, Ahrensiga samaaegselt, F. R. Faehlmann.7 

Siiski oli just Eduard Ahrens see, kes suutis esimesena esitada uutele arusaamadele 
tugineva tervikliku süsteemi ja selle 1843. aastal eraldi raamatuna avaldas. F. R. 
Faehlmanni ja tema seisukohti pooldava R. G. Hollmanni kriitika peale täiustas Ahrens 
oma vormiõpetust veelgi ning avaldas 1848. aastal eraldikäsitluse �Zur Ehstnischen 
Declinationslehre.� Morfoloogia ongi grammatikakirjelduse valdkond, mille Ahrens kõige 
põhjalikumalt läbi töötas. Kuigi Ahrens ei teadvustanud veel eesti keele kolme väldet ja 
vältevaheldust, kehtivad tema peamised arusaamad nii astmevaheldusest kui ka 
vormimoodustuse üldistest reeglitest ning käänete funktsioonidest põhimõtteliselt tänini. 

Ahrensi lauseõpetuse tähendust eesti keelekirjelduses on tabavalt iseloomustanud F. J. 
Wiedemann: �[Ahrensi] süntaks on esimene täielik ja tõeliselt lauseõpetuse nimetust 
vääriv käsitlus, kuigi just seetõttu, et ta on esimene, jätab ta tema grammatikas kõige 
enam soovida� (Wiedemann 1875:18). 
 

                                                 
2 Paul Ariste on küll väitnud (1968), et nii O. W. Masingu kui ka E. Ahrensi �täielik eesti päritolu on 
dokumentaalselt tõestatud� , viitamata paraku, missugune dokument seda tõestab. Aga isegi kui Ahrens oli 
�geneetiliselt eestlane�, ei muuda see tõsiasja, et oma kultuuriliselt identiteedilt kuulus ta tüüpiliste 
estofiilidest saksa pastorite hulka. 
3 Bruchstück aus einer neuen finnischen Grammatik. � Beiträge. 4. Heft. 1815, lk. 80-95. 
4 Bemerkungen über die Declinations- und Casusfonnen der Ehstnischen Sprache. � Reval, 1817. 
5 Ueber das Suffix oder die Casus-Endung: na. �- Beiträge. 13. Heft. 1821. 
6 Versuch über das Wesen und den Gebrauch der ehstn. Casen, besonders des sogenannten Nominativs, Genitivs und 
Accusativs. � Beiträge. 15. Heft. 1822, lk. 1-42; Nachtrag zu dem Versuche über das Wesen und den Gebrauch der ehstn. 
Casen, im 15sten Heft dieser Beiträge. � Beiträge. 16. Heft. 1823, lk. 1-27. 
7 Näiteks: Ueber die Declination der estnischen Nomina. � Verh. der GEG 1844, I, 3., lk. 17-61; Nachtrag zur 
Declinationslehre. � Verh. der GEG 1846, I, 4., lk. 19-33. 
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Kirjaviisi uuendaja. Kõige enam tähelepanu on Eduard Ahrens pälvinud kirjaviisi 
uuendajana. Vana kirjaviisi puudustest oli räägitud juba paar aastakümmet ning selle 
parandamiseks oli tehtud mitmeid ettepanekuid. Vana ortograafia põhimõtteline 
vajakajäämine seisnes selles, et see ei peegeldanud adekvaatselt eesti keeles olulist pikkade 
ja lühikest häälikute vastandust. Konsonandi kirjutamine kord ühe, kord kahe tähega ei 
sõltunud mitte konsonandi pikkusest, vaid kirjeldas konsonandile eelneva vokaali pikkust. 
Kui eelnev lahtise silbi vokaal tuli hääldada lühidalt, kirjutati selle järele kaks konsonanti 
(kolli pro koli), kui vokaal tuli hääldada pikalt, kirjutati konsonantühekordselt (koli pro 
kooli). Lisaks sellele, et niisuguses kirjapildis pöörati pea peale eesti keele ehituses olulist 
osa mängiv lühikeste ja pikkade häälikute opositsioon, läks osa vastandusi üldse kaduma 
(kolli võis tähendada nii koli kui kolli). Radikaalse lahenduse pakkus 1822. aastal ajakirja 
�Beiträge� 15. numbris välja soomlane Adolf Ivar Arvidsson, kes soovitas märkida ka 
eesti keeles pikka vokaali alati kahe tähega ja lühikest alati ühe tähega.  

Juba oma grammatika esimeses trükis jõuab Ahrens eesti ortoeepiat kirjeldades 
järeldusele, et eesti keeles oleks ilmtingimata vaja rakendada soome kirjaviisi. Ahrens 
mõistis, et see võimaldab adekvaatsemalt kui senine ortograafia kajastada eesti keele 
hääldust ja morfoloogiaseadusi, kuid 1843. aastal ei söandanud ta grammatika näitestikus 
uut kirjaviisi siiski veel kasutada. Esimene uues kirjaviisis ilmunud teos oli Ahrensi sõbra, 
Jõelähtme pastori G. H. Schüdlöffeli välja antud �Toomas Westen, Lapo rahva uso 
ärataja Norra maal� (1844).  

Kuigi nii F. R. Faehlmann kui ka F. R. Kreutzwald olid alguses Ahrensi soomepärase 
kirjaviisi vastu ning pooldasid Faehlmanni üksikute parandustega ortograafiavarianti, 
katsetasid nemad ja C. G. Reinthal uut kirjaviisi juba 1846. a. �Ma-rahwa Kalendris�, ent 
esialgu kirjaviisi levik sellega piirduski. 1848. aastal ilmunud käänamisõpetuses ja 
grammatika teises trükis (1853) rakendas Ahrens eesti näitestiku esitamisel läbivalt oma 
kirjaviisi ning siitpeale hakkas see visalt, kuid järjekindlalt levima. 1850-ndate aastate 
algusest asus Ahrensi uuendusi kaitsma ka Kreutzwald, kes kümnendi lõpul läks oma 
raamatutes esimesena täielikult üle uuele ortograafiale. Lõplikult pääses uus kirjaviis 
võidule pärast Ahrensi surma, 1870-ndate aastate alguses, mil vast asutatud Eesti 
Kirjameeste Selts otsustas hakata seda oma väljaannetes kasutama. 
 
Grammatika retseptsioonist. Kirjaviis põhjustas küll kõige rohkem päevakajalist 
poleemikat, kuid tegelikult rünnati ägedalt ka Ahrensi muid seisukohti. Nagu igal 
radikaalsel uuenduskatsel leidus tema eesti keele käsitlusel algusest peale väga erinevaid 
vastaseid. Vastureaktsioonide ägedust õhutas kindlasti seegi, et oma seisukohtade 
väljaütlemisel oli Ahrens ise teiste suhtes kompromissitult sirgjooneline, enda kirjutiste 
kohtatehtud kriitika suhtes aga väga tundlik. Isikliku solvumise ning veendumuse, et talle 
tehakse ülekohut, on Ahrens projitseerinud oma Hornungi-käsitlusse.  

1845. aastal puhkes nädalalehe �Das Inland� veergudel ideoloogil ine vaidlus 
Ahrensi keelelise tegevuse eesmärkide üle. Kõige äärmuslikumate estofoobsete saksa 
haritlaste seisukohta väljendas Eduard Meyer, kes nimetas Ahrensi püüdu eesti rahvakeelt 
säilitada ning selle kasutusvaldkonda koguni kirikukeelele laiendada ahviarmastuseks, 
kuivõrd iga kultuurrahva kohus olevat alamat rassi rahvas tasapisi endasse sulatada. 
Vastuseks sellele ideoloogilisele rünnakule võttis Ahrensi kaitseks sõna C. C. Ulmann.  

Ahrensi ametivennad kirikuringkondades suhtusid tema uuenduskatsetesse 
umbusklikult ja tõrjuvalt. Üldiselt leiti, et kirikukeele parandamine ei ole vajalik või 
vähemalt ajakohane, sest eestlased on vana keele ja kirjaviisiga harjunud.  

Grammatika keeleteadusl ik kriitika sai alguse vastasseisuna Ahrensi ja F. R. 
Faehlmanni vahel, kes püüdis kaitsta oma vastilmunud morfoloogiakäsitlusi. Eriti 
teravaks läks konflikt siis, kui Ahrens oma artiklis �Zur Ehstnischen Declinationslehre� 
Faehlmanni seisukohti ründas ning pakkus selle kirjutise avaldamiseks Õpetatud Eesti 
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Seltsi toimetistele. Seltsi esimehena saavutas Faehlmann, et Ahrensi artiklit keelduti 
avaldamast. Seepeale lahkus Ahrens 1847. aastal seltsist, mille auliikmeks ta kaks aastat 
tagasi oli valitud, ning käänamisõpetus ilmus 1848 eraldi raamatuna. Oma suhteid 
Faehlmanni ja Õpetatud Eesti Seltsiga püüdis Ahrens selgitada järgmise aasta nädalalehes 
�Das Inland� (nr. 5 ja 14).  

Keerulised olid Ahrensi suhted ka F. R. Kreutzwaldiga. Siin ei olnud taustaks mitte 
keelelised arusaamad, vaid see, et Ahrens seadis kahtluse alla nii Faehlmanni 
muinasjuttude kui ka Kreutzwaldi �Kalevipoja� rahvaehtsuse. 1855. aasta �Das Inlandi� 
üheteistkümnendas numbris ilmus Ahrensilt pikem kirjutis, kus ta võrdleb Faehlmanni 
�Koitu ja Hämarikku� ning Kreutzwaldi �Kalevipoja� algredaktsiooni ligi sajand varem 
ilmunud �Ossiani lauludega�, mille James Macpherson oli kirjutanud iiri ja �oti 
rahvalaulude ainetel väites, et need on tõlked keldi bardi Ossiani gaelikeelsetest lauludest. 
Ahrens möönab, et nii Faehlmanni kui ka Kreutzwaldi tegevus eestluse ülendamisel on 
kiiduväärt, kuid nad on ehedat rahvapärimust moonutanud. Eriti terava kriitikaga esineb 
Ahrens �Kalevipoja� ilmumise järel 1857. aastal kirjutises �Dialog zwischen zwei 
Freunden der Ehstnischen Sprache�, kus ta kritiseerib nii �Kalevipoja� keelt, mis pole ei 
vana rahvalaulu keel ega kaasaegne eesti keel, kui ka tekstis paiguti väljenduvat tundelisust 
ja meeleolutsemist, mis on eesti rahvalaulule täiesti võõras. Sellele vastasseisule vaatamata 
kaitses Kreutzwald alates 1850-ndatest aastatest innukalt Ahrensi keelelisi seisukohti (vt. 
nt. Kreutzwald 1858).  

Esimese professionaalse tunnustuse pälvis Ahrens 1854. aastal, kui soome 
keeleteadlane, Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemik Andreas Johan Sjögren esitas 
Ahrensi grammatika teise trüki ja eesti Piibli keelevigade käsitluse Demidovi auhinna 
komisjonile. Auhinda Ahrens küll ei saanud,8 kuid nominendi staatus ja tollase Peterburi 
TA kirjavahetajaliikme F. J. Wiedemanni positiivsed seisukohavõtud panid aluse üldisele 
arusaamale Ahrensi grammatikast kui olulisest tähisest eesti keele kirjelduses. Wiedemann 
võttis Ahrensi grammatika ja ortograafia küsimuses korduvalt sõna (vt. Wiedemann 1855, 
1861, 1869, 1875 jt.). Juba esimeses, kõige põhjalikumas käsitluses hindab ta Ahrensi 
grammatikat kiitvalt, heites autorile ette peamiselt vaid seda, et Ahrens ei mõista murrete 
tegelikku tähtsust, kuivõrd ta tunneb ainult Tallinna ümbruse keelt, ning tähtsustab üle 
soome keele rolli.  

Kõik olulisemad Ahrensile järgnenud eesti keele kirjeldused alates F. J. Wiedemanni 
enda grammatikast (1875) ja Karl August Hermanni �Eesti keele grammatikast� (1884) 
tuginevad otsesemalt või kaudsemalt Ahrensi keelelistele seisukohtadele, nii et kui W. 
Reiman kirjutab 30 aastat pärast Ahrensi surma ja 50 aastat pärast tema grammatika 
esimese trüki ilmumist Ahrensist esimese põhjalikuma ülevaate, võib ta selle 
sissejuhatavas lõigus õigusega nentida: �Eesti kirjawiis ja eesti keeleuurimine seisab 
Eduard Ahrensi õlade pääl� (1893). 
 

Väljavõtteid Ahrensi raamatust �Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen 
Dialektes� (Eesti keele Tallinna murde grammatika). Teine väljaanne. Tallinn, 1853. 
§ 7. Piiblitõlkest sai kirikukeele kindel põhi ja see jäi ainsaks raamatukeeleks, kuni 

Otto Wilhelm Masing (Äksi praost, surnud 1832) võttis uue suuna, tuues kirjandusse 
rahvakeele ja ammutades oma teadmisi ainult eestlaste suust, pööramata tähelepanu 
varasematele kirjutistele. Temas tuleb näha sünnipärast eestlast, sest tema isa oli Lohusuu 
köster ja ta rääkis poisipõlves eesti keelt kui oma emakeelt. Sellele õnnelikule asjaolule 
võlgnes ta võime veel hiljemgi, mehena, eesti keeles mõtelda. Alates 1818. aastast andis 
ta väljahulgaliselt rahvalehti, mis mõjusid kõige vanapärase austajaile nagu häirekell ja nad 
nende rahulikust unest üles äratasid. Niisuguse jõu ja soravusega ja nii rahvapärases 
                                                 
8 Nii kinnitavad nt. Reimann 1894 ja Tomingas 1979; ehkki nt. Alvre 1993 ja 1970. aastal ilmunud 
Deutschbaltisches biographisches Lexikon, väidavad, et Ahrens olevat auhinna siiski saanud. 
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vaimus ei olnud eesti keelt veel kunagi koheldud: seda tundsid koguni Masingu vastased, 
isegi kui nad seda ei tunnistanud. Muidugi ei õnnestunud tal rahvakeelt täiesti puhtalt 
edasi anda, sest ta ei olnud grammatik ega tundnud keelereegleid; aga tema vead kaovad 
tema vooruste ees. Kahjuks mässis ta end oma õnnetute ortograafiliste uuenduste tõttu 
lõpututesse vaidlustesse, mis heale asjale palju halba tegid. Õieti polegi tema kirjutistel 
olnud mingit meeldivat jätku, mida oleks võinud oodata. Need hävitasid usu seni 
kehtinud keelereeglitesse, aga ei pakkunud midagi vana asemele: nõnda sündiski, et maad 
võttis täielik korralagedus. Inimesed hakkasid arvama, et nad kõnnivad Masingu jälgedes, 
kui nad ei arvesta ühtegi reeglit ja kirjutavad, nagu tuju tuleb. Igaüks leidis, et tal on õigus 
kehtestada oma eriline ortograafia, flekteerimisviis ja lauseõpetus. Selles piirideta segaduse 
olukorras viibime meie veel praegugi. 

§ 8. Kõige uuema aja kirjanikud on osalt sakslased, osalt sünnipärased eestlased. 
Esimeste hulgas leidub ainult väga vähe neid, kelle kõrv oleks rahvakeelele avatud ja kes 
seda enam või vähem puhtana edasi annaksid; enamik neist kas on endiselt kirikukeele 
kammitsais või kirjutab ohjeldamatu vabadusega omaenese isiklikku murret. 
Sünnipärased eestlased jagunevad harimatuteks ja harituteks. Harimatud peaksid õieti 
kirjutama kõige puhtamat eesti keelt, aga nad tunnevad sakslaste vaimse üleoleku ees nii 
sügavat aukartust, et ei julge üldse omaenese keeleoskust järgida, vaid võtavad kirikukeele 
ikke sõgedalt oma kanda. Teaduslikult haritud eestlastel on tegelikult hea tahe oma 
emakeelt puhtana edasi anda, aga nad kas polegi enam võimelised eesti keeles mõtlema 
või on vähemalt õiged fleksioonid unustanud. Ainult üks, varakult surnud dr. Friedrich 
Robert Fählmann (arst ja eesti keelelektor Tartus, surnud 1850) suutis tänu oma 
erakordsele mälule kõik oma noorusaegsed muljed värskena säilitada ja kirjutas nagu 
Masingki täiesti nii, nagu ehe eestlane mõtleb ja kirjutab. Muidugi on ka temal ikka veel 
mõned vead sisse lipsanud, aga palju lihtsam on tema vigu leida kui tema keelt jäljendada. 
Üldiselt olid tal kõik omadused, mis ühel rahvakirjanikul olema peavad, ja seepärast on 
väga kahetsusväärne, et ta oma andeid nii vähe kasutas. 
/.../ 

§ 10. Seevastu on Johann Friedrich Heller i l  (Räpina praost, surnud 1849) 
grammatika ees tõelisi teeneid. Sest ta avastas kõigepealt kolme fleksiivse kaasuse tegeliku 
olemuse, ja andis neile sobivad nimetused. Sellega asetas ta loomulikule lauseõpetusele 
esimese nurgakivi. Kahjuks sattus ta oma põhiidee ellurakendamisel eksiteele, kui ta tõe 
hinnaga oma teooria kunstlikult sümmeetriliseks tegi. Tema vaenlastel oli silma ainult 
selle jaoks, mis tema teoorias on valet, aga selle suhtes, mis seal on õiget, jäid nad 
pimedaks. Oma vastuses võttis ta esimese tagasi ja õigustas viimast. Kindlasti saab talle 
kunagi osaks teenitud tunnustus � ja mitte ainult eesti, vaid ka soome grammatikute 
hulgas. Sest isegi kõige uuem soome keeleõpetus usub ikka veel seda grammatilist imet, 
mis muutvat nominatiivi ja genitiivi sobival võimalusel akusatiiviks. 

§11. Uuematest grammatikutest tasub nimetada ainult Fählmanni. Keeleseadusi ta küll ei 
avastanud, aga oma töödega tegi ta igaveseks lõpu vaidlustele eesti keele fleksioonide üle. 
Selles osas võiks teda kindlasti autoriteedina tsiteerida, kui ta poleks läinud nii kaugele, et 
kasutas oma vale teooria tõttu mõnikord keele suhtes vägivalda. Nii on ta näiteks oma 
konjugatsiooni õpetuses esitanud läbivalt reegli, et mineviku aktiivi partitsiip tuleneb 
tugevast vormist. Selle vale reegli tõttu on ta lk. 21 kirjutanud tõesti suplenud (pro supelnud), 
aga kõikide teiste näidete korral, nii nagu ka lk. 16, selle kesksõna hoopis välja jätnud, et 

                                                 
 Nii mõtles ta sakslaste heakskiidu pälvimiseks välja ka rahva vaimule täiesti võõra halemeelse loo. 
Rahvajutuna esitatud lugu Koidust ja Hämarikust võib küll olla väga ilus, aga eestipärane see ei oleja 
eestlasele on see jõle. Sest armusuudlus on eestlase silmis ebasünnis; ta ütleb selle kohta põlglikult p...i 
käeraha. Seda, et soomlane täpselt samamoodi tunneb, tõendab Warelius, kes ütleb (Suomi 1847, lk. 102); 
�Suudlemine on puhtale soome olemusele tülgastav ja ainult naised kallistavad mõnikord väikesi lapsi. 
Armastajate vahel võib seda juhtuda, aga ainult suure saladuskatte all.� 
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vältida keelevigu, aga mitte minna vastuollu ka oma reegliga. Lisaks on ta samal 21. 
leheküljel andnud passiivile alati lõpu tud ja kirjutanud supeltud, supeltakse (pro supeldud, 
supeldakse), kuna reeglis on lõpp kujul tud ja ta ei osanud leida erandile põhjendust. Seda, et 
ta ise erandit aga väga hästi tundis, tõestab vorm supeldi, mis tal supelti asemel kogemata sisse 
on sattunud. Lõpuks on ta 26. leheküljel 13. punkti all leiutanud omavoliliselt hulga valesid 
vorme ja kirjutanud täima, taia, täisin, täinud pro täidima, täidida, täidisin, täidinud. Ka 
lauseõpetuses on ta lubanud endale vägivalda ja kirjutas �Tartu Õpetatud Eesti Seltsi 
toimetistes� (IV vihik, lk. 30) � kuna ta tahtis anda oma väidete juurde alati eriti 
silmatorkavaid näiteid -: nõudis päranduse (pro pärandust) oma käte; kiitis wenna (pro wenda) 
walgeks; ja koguni armastas lapse surnuks, mis on täielik mõttetus. 

§ 12. Niisiis on eesti kirjakeel läbinud oma arengus kolm faasi : esimene algab 
Stahl iga, teine Hornungiga, kolmas Masinguga. Stahli algatatud on peaaegu kõik 
halb, mille all meie kirikukeel kannatab; Hornungilt seevastu pärineb peaaegu kõik hea, 
mis selles leidub; Masing astus lõpuks üle kuristiku, mis eraldab kirikukeelt puhtast 
rahvakeelest. Eestlane teab väga hästi, et see kuristik on olemas, aga ta ei oska selle 
tähendust hinnata. Kuna ta on kõik oma kiriklikud raamatud saanud haritud sakslaste 
käest, siis peab ta vigast kirikukeelt õilsaks ja suursuguseks ning oma õiget külakeelt 
jämedaks ja labaseks. Puhas rahvakeel tõuseb rahva seas alles siis au sisse, kui see hakkab 
talle vastu kõnelema ka kiriklikest raamatutest. Nii kaua kuni need jäävad reformimata, on 
igasugune eesti keele alane tegevus viljatu. 
/.../  
Ortograafia 

§ 32. Vanal traditsioonil põhinev ortograafia kirjutab pikad vokaalid ainult kinnises 
silbis kahekordselt, lahtises silbis aga ühekordselt: see kirjutab küll loom aga loma pro looma. 
Niisugune kirjutusviis on ainult seetõttu võimalik, et vana ortograafia loeb lahtised 
lühikesed rõhusilbid kinnisteks ja paneb nende järele seetõttu kohekordse konsonandi. 
Selle olulise eksituse tõttu on sündinud uskumatu segadus, mis teeb võimatuks 
vormiõpetuse seadusi selgel ja lihtsal kujul edasi anda. Lahtise rõhusilbiga vormid (ala �das 
Untere�, süle �des Schooßes�, waras �Dieb� jne.) ei ole eristatavad teistest, kinnise rõhusilbiga 
vormidest (alla �hinunter�, sülle �auf den Schooß�, warras �Spieß� jne.). Elisioon (nahk, naha � arg, 
ara � jalg, jala) näeb välja nagu assimilatsioon (nahk, nahha � arg, arra � jalg, jalla) ja 
vastupidi, insertsioon (puhas, puhta � pale, palge � ehe, ehte) näeb välja nagu dissimilatsioon 
(puhhas, puhta � palle, palge � ehhe, ehte). Erinevust sõnade käte �der Hände� ja kätte �in die 
Händ� või sõnade koti �des Sackes� ja kotti �in den Sack� vahel ei ole üldse võimalik väljendada 
jne. Kogu sellest segadusest päästab ainult soome kir javiis, mis on järelikult 
grammatikas ilmtingimata vajalik. Soomlased taipasid õigesti oma keele omapära, kui 
esitasid põhimõtte: pikk vokaal kirjutatakse alati kahekordselt , nii et ühekordne 
vokaal kõlab alati lühidalt ja kinnisel t . Võrreldagu kolme sõna: Miina, mina �ich�, minna 
�gehen�. Esimeses on vokaal pikk ja lahtine, teises on see lühike ja lahtine, kolmandas 
lühike ja kinnine. Selle loomuliku kirjaviisi võiks kahtlemata kasutusele võtta ka kiriklikes 
raamatutes ja teistes rahvaraamatutes. Eestlane harjuks uuendusega varsti, sest ta tunneb 
hämaralt, mis on õige, ja kirjutabki ise sageli tahtmatult niimoodi. See isegi lihtsustaks tal 
lugemist, kuna see ei muuda kuidagi sõnade väljanägemist. Nt. sõnast tuul saab 
traditsioonilise kirjaviisi järgi: tule, tuled, tuleks, tulama jne. (ühekordse u-ga), ja teisalt: tuult, 
tuulduma jne. (kahekordse u-ga), samal ajal kui soome kirjaviis säilitab alati kahekordse u: 
tuule, tuuleks, tuulama jne. Vastuväite, et selle kirjaviisi kasutuselevõtt teeks eestlastele 
lugemise raskemaks, on kogemus juba ümber lükanud. Nad loevad uut kirjaviisi sama 
soravalt nagu vana ega märkagi sageli erinevust. Aga kui nende tähelepanu sellele pöörata, 
siis taipavad nad sedamaid, et uus kirjaviis on oluliselt parem, ja imestavad, et juba ammu 
nii pole kirjutatud. 


