
Heli Laanekasel on 27. veebruaril
ümmargune sünnipäev, täis saab kuus-
kümmend aastat. Meie tõtlikul ja noo-
ruslikul ajal, kui juubilargi tõtlik ja
nooruslik, pole see õieti mingi eriline
verstapost, kuid väike tervitus ja pilgu-
heit senisele tegevusele on omal kohal
siiski.

Elu viis mind Heliga kokku juba
tudengipõlves, õppisime koos Tartu
Riiklikus Ülikoolis legendaarsete õppe-
jõudude, nagu Arnold Kase, Paul Ariste,
Huno Rätsepa käe all. Kuulusime mõle-
mad eesti keele eriharru, kuid Heli huvi
ei piirdunud juba siis ainult keelega,
teda huvitas keel kirjanduse ja kultuu-
ri kujunemisloo kontekstis. Tudengite
valikuvõimalused olid sel ajal napimad,
õppekava sisaldas küll spetsialiseeru-
misvõimalusi, kuid mingi kitsama või
interdistsiplinaarse ala spetsialisti koo-
litamine oli võimalik erandkorras, indi-
viduaalse õppeplaaniga. Helile loodi sel-
line erandlik võimalus, temast sai koo-
litatud tekstoloog. Oma lõputöö kirjutas
ta Eduard Vilde romaani „Raudsed
käed” tekstiajaloost, pärast ülikooli on
ta tekstidega tegelnud Keele ja Kirjan-
duse Instituudi kirjandusajaloo sektoris
ning Eesti Kirjandusmuuseumis.

Tekstoloogia, kultuuri- ja kirjandus-
lugu on Heli üheks kesksemaks uuri-
misvaldkonnaks jäänudki. Teda luge-
des ja kuulates tundub, nagu elaks tal
teine mina keset XIX sajandi vilkaid
sündmusi: ta tunneb aegu ja tegutse-
jaid, taustu ja olusid, orienteerub saksa-
ja eestikeelsetes tekstides ja kirjavahe-
tustes. Koos Eva Aaveri ja Abel Nagel-
maaga on ta koostnud F. R. Kreutzwal-
di kirjavahetuse väljaande VI osa
(ilmus 1979), koos Leo Anvelti, Eva
Aaveri ja Abel Nagelmaaga neli köidet

O. W. Masingu kirju J. H. Rosenplänte-
rile (ilmusid 1995−1997). Nende tööde
eest pälvisid koostajad kaks riigi tea-
duspreemiat (1979 ja 1998). Koos Eva
Aaveri ja Sirje Oleskiga on ta koos-
tanud Lydia Koidula monograafia
(1994), mis pälvis 1995. aastal Eesti
Kultuurifondi preemia. Ta on osalenud
veel F. R. Faehlmanni ja J. V. Jannseni
tekstide väljaandmisel, käsitlenud oma
artiklites mitme kultuuri- ja keeletege-
lase tekste ja kirjavahetust ning teksti-
uurimise üldküsimusi ning avaldanud
selt alalt ka populaarset laadi kirjutisi.

Sajanditetagustes tekstides peegeldu-
vad tollased arengud. Heli teiseks uuri-
misvaldkonnaks on saanud eesti kirja-
keele ajalugu, eriti see, kuidas kahest
monofunktsionaalsest väikesest kirja-
keelest kujunes tänapäevane täismõõdu-
line, polüfunktsionaalne eesti kirjakeel.
Tema 1992. aastal Tartu Ülikoolis kaits-
tud teadusmagistritöö käsitles ühise
eesti kirjakeele taotlemist XIX sajandi
esimesel kolmandikul. Artiklitest koosta-
tud doktoriväitekirja „Eesti kirjakeele
kujunemine ja kujundamine 16.−19.
sajandil” kaitses ta Tartus 2004. a. Ta on
koostanud ülevaate eesti kirjakeele
kujunemisest koguteostesse „Estonian
Language” (koos Tiiu Ereltiga, 2003,
2007) ja „Common Roots of the Latvian
and Estonian  Literary Languages” (koos
Kristiina Rossiga, 2008). Tulevikuplaani-
des on koostada koos Külli Habichtiga
eesti kirjakeele ajaloo ülikooliõpik.

1992. aastal asus Heli tööle eesti
keele lektorina Oulu Ülikooli. Sealtpea-
le on ta jaotanud oma elu ja tegevust
Soome ja Eesti vahel, ka praegu on ta
ühtlasi osakoormusega dotsent Tartu
Ülikoolis. Töö Oulus oli ühelt poolt jät-
kuks Tartus alustatud eesti keele õppe-
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jõu tööle. Teiselt poolt tõi see kaasa
uued ülesanded nii õppetöös, kus eesti
lektori hooleks on kogu eesti keele ja
kultuuri alase õppetöö kavandamine ja
läbiviimine, kui ka väljaspool ülikooli,
sest kodumaast kaugel on eesti lektor
ühtlasi eesti keele ja kultuuri esindaja
Soome ühiskonnas. Heli on pidanud
Oulus kõikvõimalikke eesti keele, kir-
janduse ja kultuuri kursusi, õpetanud
eesti keele ja maatundmise aineid
välisülikoolides (Alta, Uppsala, Frank-
furt Oderi ääres, Umeå) ning kavanda-
nud Oulu Ülikooli eesti keele õpingute
laienemise alamastmelt keskastmele.
Ta on õpetanud eesti keelt ning tõlki-
mist Soome rahvaõpistutes, pidanud
loenguid mitmel pool Põhja-Soomes,
korraldanud näitusi ja luuleüritusi,
pidanud aktusekõnesid ja avaldanud
ajaleheartikleid, löönud aktiivselt kaa-
sa Soome eestlaste tegevustes. 

Eesti keelt teise keelena oli Heli õpeta-
nud juba Tartus, nii on ta koostanud ka
õppevahendeid mõlema maa eesti keele
õppijate tarbeks. Tööst Soomes on aga
välja kasvanud eesti ja soome keele ja
kultuuri võrdluse, kontaktide ning vastas-
tikuse õpetamise uurimine. Koostöös
Helena Sulkalaga on Heli toimetanud
kolm kogumikku sarjast „Lähivertailuja”
(1994, 2004, 2004) ning kogumiku
„Runon silta − kielen silta” (1997). Oma
artiklites on ta vaadelnud näiteks koodi-
vahetust Lydia Koidula ja Antti Almbergi
kirjades, Lydia Koidula eesti-soome
vahekeele kommunikatsioonistrateegiaid,
A. J. Sjögreni kirjavahetust Eesti teadus-
ja kultuuriinimestega, eesti keele kui
võõrkeele õpetamise probleeme.

Heli viimase aja suurtöö on aga
olnud Emakeele Seltsi eestvõttel toi-
muv F. J. Wiedemanni eesti keele
grammatika „Grammatik der Ehstni-
schen Sprache” (1875) eestindamine.
See töö esitab tõlkijale üpriski kõrgeid
nõudmisi, ja Heli on üks väheseid, kes
neile vastab. Tõlge valmis eelmise aas-
ta lõpus ja on praegu toimetamisel. Sel-
le oodatav ilmumine on nii autori (205
aastat sünnist) kui ka tõlkija juubeli-
aasta vääriline sündmus.

Kogu Heli senises tegevuses Vildest
Wiedemannini olen imetlenud ta orien-
teerumist väga kirevatel keele- ja kul-
tuurimaastikel, analüüsi- ja sünteesi-
oskust, mitmekülgsust, eruditsiooni.
(Üks kõnekas detail: tuli Tartus õppe-
tooli abi küsima inimene, kes ei suutnud
aru saada esiisade dokumendist; ainult
Heli suutis arvata, mis saksakeelse sõna
lühend oli käsitsi gooti kirjas kirjuta-
tud.) Olen ikka ja jälle sattunud nii
Oulus kui ka Tartus Heliga koostöösse,
mis on olnud meeldiv, konstruktiivne ja
usalduslik. Juba meie kursuse ülikooli-
aegsest elust mäletan Heli peaaegu
märkamatut, kuid tõhusat organiseeri-
mistegevust, mis on jätkunud senini.
Just tema eestvõttel on toimunud kursu-
se viimased kokkutulekud, kus kuue
samba taga on meie kunagised õppejõud
meile taas loenguidki pidanud. 

Soovin juubilarile palju õnne ning
uurimis- ja õpetamisrõõmu kolleegide,
kursusekaaslaste, Keele ja Kirjanduse,
Emakeele Seltsi ja kõigi muude sõpra-
de nimel.
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