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Eesti Keele Instituudi soome-ugri keel-
te ja murrete osakond korraldab iga 
aasta sügisel seminari või konverentsi 
soome-ugri keelte aktuaalsetel teema-
del. 2011. aastal toimunud seminar oli 
pühendatud soome-ugri leksikoloogiale 
!"#$%&'(&)*+"","$%-#./0.1#""'2"$#+33*(2(#
murdesõnaraamatute koostamisest ja 
soome-ugri keelte alasest arendustööst. 
4'"562!"2%#"+5#)7#!3+&8!3+*9$2#'99+%7%-
nud ja üritus muutunud rahvusvahe- 
lisemaks. 21. novembril 2013 toimus 
rahvusvaheline konverents uurali ja 
indoeuroopa keelte kontaktidest inglis-
keelse pealkirjaga „Uralic and Indo-Eu-
ropean Language Contacts Conference”. 
Konverentsi töökeeleks oli inglise keel. 
Konverentsi peaesinejateks olid kut-
sutud Rooma La Sapienza ülikooli aja-
loolise lingvistika ja soome-ugri keelte 
:)2'%72# ;7*%$"# <"+="72)7()-# 29729:#
*%)$(7*5('2-# >&'# ?9+))@"# &%%$2%"2$"'%#
(ALE) ja balti keelte murdeatlase koos-
2"!"(:-# ;77"# A2"B%=&"# C32(# >$(&))$('2#
ning samojeedi keelte uurijana tunnus-
29'2#@3$5(79:#D"+29#E$(&))$(#'))F%89*+(#
keelte professor Gerson Klumpp. Kon-
verentsil peeti kaks ettekannete ses-
'())7(-#$('"&'#%'(2$%2(#'2%7:(%22%&"7:%(:1

Avaettekande pidas Angela Marcan-
2)7()-# &%'# &67%$%'# &(2'"'&)G2":%'2# (7-
doeuroopa ja uurali keelte vaheliste 
&)72"&2(:%# &3'(2$%F('%'1# H)72"&2(:%-#
73(2%&'#56(F"$(&%#$"%7'67":%#99+(F(7%#
võib selgitada mitmeid seni lahenda-
F"2"# &>'(F9'(-# 7"*9# (7:)%9+))@"# 56(#
uurali keelte algkodu või keelte kõnele-
!"2%# 26%73)$('%:# $((&9F('2%%:1# <"+="7-
tonio arvates on aga liialt palju sar-

7"'9'(# 26$*%7:"29:# $"%79:%7"# &"# '(('-#
&9(# *%)*+"",$(7%# $%5(&# '%$$%&'# "$9'2# %(#
"77"-##&"#)7#'%$%2"F('%$#29*(7%29:#53*"#
ebaselgetele vastavustele. Pigem võiks 
arvestada muudegi sarnastumisprot-
sesside võimalusega.
D%+G(#I)7&)$"# JD9+9#>$(&))$K# +33&('#

kvantitatiivsete meetodite rakenda-
F('%'2# "!"$))$('%'# $(7*5('2(&"'1# D+":(2-
sioonilised põhisõnavaral põhinevad 
keelepuumudelid võivad olla liialt ske-
maatilised ning nende kaudu on keel-
2%5"G%$('2%# '9G%2%# %'(2"F(7%# @((+"29:-#
lisaks võivad põhisõnavaras olevad lae-
nud keelepuu kuju mõjutada. Esineja 
73(2"'#99+"$(#&%%$2%#73(:%2%$%#29*(7%:%'#
%+(7%5"(:# 56(F"$9'(# &%%$%@99:%# 23(%7-
:"F('%&'# 56+*9'2(&9F9:%$(2%*"-# F('#
võimaldavad kajastada ka hilisemaid 
keeltevahelisi suhteid.
D"+29#E$(&))$(# :)&2)+"72#;$)#<%+($)#

tutvustas lingvistilisele laineteooriale 
29*(7%:%'#99'(#F622%(:#'%$$%#&)G2"-#F($-
list trajektoori mööda võis toimuda me-
soliitikumiaegses Euraasias sõnavara 
levik. Uute sõnade levik kaasnes inno-
5"2((5'%2%#%'%F%2%-#73(2%&'#@"":(-#5(L9#
!"#7))$%#&"'929'%$%5629*"1#<%+($)#53(2%$#
võib proto-uurali sõnavara pidada sar-
naseks proto-indoeuroopa leksikoniga. 
Kui esimene laenamiste laine liikus 
$337%'2#(22"-#'(('#2%(7%#$697"'2#@6G!"1#

Vilja Oja (EKI) ettekanne vaatles 
kahe keeleatlase (Atlas Linguarum Fen-
nicarum ja Atlas Linguarum Europae) 
kaartidele tuginedes indoeuroopa lae-
ne soome keele murretes. Atlasekaar-       
tidelt on võimalik aimata ka laenamist 
F6!92"79:#&%%$%53$('%(:#B"&2)+%(:#7(7*#
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@6G($('(#%$9"$"'(:-#F($$%#+""F%'#2%&&('(:#
(7:)%9+))@$"'2%#!"#$337%F%+%'))F$"'2%#
vahelised kontaktid.

„Eesti etümoloogiasõnaraamatu” toi-
F%2"!":#M+('#<%2'F3*(# !"#<%%$(#A%:+(&#
ning vanemteadur Vilja Oja (EKI) tut-
vustasid ühises ettekandes eesti murre-
tes esinevate uuemate laensõnade va-
rieerumist ja selle põhjuseid etümoloogi 
5""2%79+*"'2-#&"'92":%'#N?%'2(#F9++%2%#
'67"+""F"29O#!"#NP3(&%'%#F9+:%'67"'-
2(&9O# 73(2%(:1# A"F"23G%7:9'$(&%# $"%78#
'67":%# G33$(&9$('2# &9!9# F6!92"L# %7"-
masti vastav sõnakuju laenuallikaks 
olnud keeles. See omakorda võimaldab 
ka vastupidist analüüsi: hinnata mur-
:%'67"#G33$(&9$('%#&9!9#@6G!"$#'%$$%#56(-
malikku etümoloogiat.

Professor Gerson Klumpp pidas ette-
&"7:%#'(:%7:(2%#'>72"&'('2-#&9'#5""2$%'#
vene keele mõju permi keelte sidendiga 
$"9'%F"$$(:%$%1#D"#$%(:('-#%2#5%7%#&%%$%#
mõju on muutnud komi ja udmurdi kee-
le komplementlausete struktuuri liht-
samaks. Samas on kõnelejad leidnud 
võimaluse erinevate lausestruktuuride 
kasutamiseks eri informatsioonistruk-
299+(:%#53$!%7:"F('%$1#
A5%2$"7"# ?:Q*"+)5"# JI%$'(7*(# >$(-

kool) puudutas udmurdi kirjanduselus 
viimasel ajal diskussiooni tekitanud 
kirjakeele stiilide probleemi. Sõltuvalt 
vanusest ja kogemusest kasutavad au-
2)+(:#%+(#'2(($%-#7))+%F"(:#)7#'>>:('2"-
tud mehaanilise keele ja „surnud” stii-
$(:%# &"'92"F('%'1# R3(:%2%# 2)%$# "+92$%'#
"92)+#N%$9'"2O#!"#N'9+79:O#&%%$2#F33+"2-
levate tegurite üle.

Inna Kaysina (Bremeni ülikool) vaat-
les oma ettekandes diskursusemarke-
+(2%#F9929F('2# 9:F9+:(# &%%$%'-# &"'9-
2":%'# "7:F%(:# ./001# ""'2"$# 53$(2SS:%$#
kogutud suulise kõne korpusest. Kaks-
keelses ühiskonnas on udmurdi keeles 
kasutama hakatud kõrgema staatusega 
5%7%#&%%$%#:('&9+'9'%F"+&%+%(:-#2%&&(-
nud segakoodi nimetatakse !"#$%&$'$ 
(udm ’segatud; segu’). ("#$%&$'$ kasu-
tab nii udmurdi kui ka vene keele mar-

&%+%(:-#F('# @"(*92"L# '%$$%# T%2%+#;9%+(#
koodivahetuse kontiinumis koodisega-
mise (ingl code-mixing) faasi.

Jüri Viikberg (EKI) meenutas ette-
kandes XX sajandi lõpul Siberi ja Kaug-
Ida eesti küladesse tehtud ekspeditsioo-
ne ja seal kogutud teadmisi. Suuremat 
23G%$%@"79# @SS+"'# %22%&"77%# '%"$'%'#
%%'2(# &%%$%'# $%(:95"2%$%# $"%7'67":%$%-#
F('#@3+(2#&)G"$(&%'2#&%%$2%'21#P((&L%+*#
26:%'-# %2# %%'2(# &%%$%# '67"5"+"# )$(#G3'2(#
'3($(79:-#$"%7%#&"'92"2(#@6G($('%$2#'%$$('-
2%#F6('2%2%#&"2F('%&'-#F($$%*"#53$!"+37-
dajad alles sihtkohas kokku puutusid.

Konverentsi lõpetas kolmas plenaar- 
%'(7%!"#;77"#A2"B%=&"-#&%'#"(7'"#&67%-
$%!"7"# $3G%7%'# 99+"$(# !"# (7:)%9+))@"#
keelte kontaktidele vastupidisest vaa-
2%@97&2('2-# +33&(:%'# $337%F%+%'))F%#
laenudest balti keeltes ja andes ülevaa-
2%#C32(#F9+:%"$":%'2-#&9'# $%(:9L#%7(F#
liivi ja eesti laensõnu. 

Konverentsil esitleti ka viit stendi-  
ettekannet.
H"(:(# U32'%@# J?HMK# 5""2$%'# 2>+*(# !"#

turgi laene ning nende esitamist „Võõr-
'67":%# $%&'(&)7(O# &"G%&'"7:"'-# ./0.1#
aastal ilmunud trükis. Võrreldes eel-
7%5"2%*"# )7# @+"%*9'%'# 53$!""7:%'# %'(-
tatud rohkem sisulist – morfoloogilist 
ja etümoloogilist – infot. „Võõrsõnade 
leksikonis” leiduvad sõnad olid jaotatud 
"(7%5"$:&)7:":%''%# J73(2%&'# L)2""7(-
&"-#F99'(&"-#+%$(*())7#!7%K#7(7*#$('"29:#
oli ka esinemissagedus eesti kirjakeele 
korpuses.

Ene Vainiku (EKI) stendiettekanne 
vaatles eesti keele emotsioonisõnavaras 
esinevate indoeuroopa laenude lades-
tusi paralleelselt laenamise perioode 
iseloomustavate klimaatiliste ning sot-
'()S&)7))F($('2%# 73(2"!"2%*"1# C"%7"-
tud sõnade emotsionaalses laadis võib         
kajastuda laenuperioodil valitsenud 
olusid.
4$(5%+#P"+%#JDEK#)2'('#$32(#&%%$%#F6-

jusid Kuramaa liivi keele morfoloogias. 
Liivi keele jussiivseid ja debitiivseid 
&)7'2+9&2'())7%# 99+(:%'# 56(L# F3+*"2"#
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'99+%F"2# '"+7"'9'2# @(*%F# $32(# &%%$%#
&9(# 2%('2%# $337%F%+%'))F%# &%%$2%# 5"'-
2"5"2%# &)7'2+9&2'())7(:%*"-# '%:"# 7((#
morfoloogiliselt kui ka semantiliselt.
AV($W+:# D(L)+# DX2G# JDE# R"+5"# H)$-

$%:YK#%'(2$%'#+"G59'5"G%$(''%#&"'929''%#
!69:79:#&9$(7""+("5"$:&)77"#'679-#F('#
on võimalikud uurali laenud indoeuroo-
@"# &%%$2%'1# A%$$('%:# '67":# )7# 73(2%&'#
pelmeen-#F('#)7#"92)+(#"+5"2%'#$"%7"29:#
@%+F(#&%%$2%'2-#7(7*#97*"+(#@3+(2)$9#let-
!o ja paprika.
?$%7"# UQ"L(7"# JI%$'(7*(# >$(&))$K#

'2%7:(%22%&"77%#&3'(2$%'#53+5('67"5"+"#
'>+!"&)F(# !"# @%+F(&)F(# &%%$%'-# %+($('2#
23G%$%@"79#@SS+"2(#G($('2%$%#5%7%#$"%79-
dele. Ryabina küsitles Daviese ja Cor-
L%22Z#53$(F%%2):(*"#.//[1-#.//\1#!"#./0]1#
""'2"$# ^0# '>+!"&)F(# !"# .[# @%+F(&)F(#
&%%$%!9G2(1#_9+(F9'%#29$%F9'%:#73(2"-
5":-#%2#%7(F#&"'92"2"&'%#G($('%(:#5%7%#

$"%7'679# +))'"# !"# $($$"# 23G('2"F('%&'1#
<6$%F":# 53+5(7(F%:# &99$95":# `%+-
lini ja Kay 1969. aastal publitseeritud 
hierarhias VII staadiumisse ehk kõige 
G($!%F# $%&'(&"$('%%+95"2%# 53+5(7(F%:%#
G9$&"1#I95(2"5"$#&)FL%$#)7#@%+F(&)F(#
keelde laenatud ka nimetus rohelise 
!")&'-# @6G!9'%&'# 56(L# )$$"# %%$7%5"# $((2-
kategooria roheline-kollane esinemine 
permikomi keeles.

Konverentside traditsiooni Eesti 
Keele Instituudi soome-ugri keelte ja 
F9++%2%#)'"&)77"'#)7#@$""7('# !32&"2"1#
a9L"#%%$)$%5"$#'>*('%$#2)(F9L#!3+*F(7%#
>+(29'-# F($$%'# @SS+"2"&'%# 23G%$%@"79#
soome-ugri keelte sõnaraamatutele.  
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