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Lääne-Ingeris vadja-isuri segakülas
Jõgõperäl (vene Krakolje) sündinud ja
Väiküla koolis õpetajana töötanud
Dmitri Tsvetkov (1890–1930) koostas
1922. aastal vene keeles käsikirjalise
vadja keele grammatika lootuses, et
„sellest sugeneks mingitki kasu soome-
ugri rahvastega seotud küsimuste uuri-
misel ning lahendamisel” (lk 5). Möödus
85 aastat, enne kui käsikirjast sündis
asjalik, meeldivalt kujundatud raamat.

Allikpublikatsiooni saatesõnas tutvus-
tab Jüri Viikberg lühidalt D. Tsvetkovi
käsikirja saamis- ja säilitamislugu,
publitseerimisprintsiipe, raamatu koos-
tisosi ja selle valmimisele kaasaaida-
nuid. Grammatika on tõlkinud eesti

keelde vadjaalaste artiklite autorina
tuntud Ada Ambus, arvutisse sisesta-
nud suure vadja keele sõnaraamatu toi-
metaja Silja Grünberg ning kujunda-
nud ja küljendanud Merle Moorlat.
Raamatu trükikulud kattis Rootsis elav
vadja rahva sõbraks osutunud keemia-
ja mäeinsener Kaljo Käärik.

Kaks kolmandikku kõnealuse raa-
matu mahust (113 lk) moodustab paa-
rislehekülgedele trükitud originaal-
tekst ja paaritutele lisatud tõlge. Selle-
ga on grammatika muutunud kättesaa-
davaks nii eesti kui ka vene keelt oska-
vatele votofiilidele. Järgnevad lühike-
sed asjalikud kommentaarid (lk 115–
118). Väärtuslikeks lisadeks on gram-
matikas leiduvate ja kirillitsas kirju-
tatud vadja sõnade tähestikuline loend
vene ja eesti vastetega (lk 119–138)
ning ladinakirjaline sõnaloend sama
autori 1995. aastal ilmunud sõnaraa-
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matuga võrreldes (lk 139–164).1 See-
juures on tähestikulises järjestuses
eraldi välja toodud need sõnad (lk 165–
166), mis asjaomases leksikonist puudu-
vad. Mainitud loendid hõlbustavad olu-
lisel määral nii vadja sõnavara kui ka
D. Tsvetkovi idiolekti uurimist.

Seejärel antakse raamatus lühiüle-
vaade D. Tsvetkovi elust ja tegevusest
ning esitatakse üsna ammendav arhii-
vi- ja kirjandusallikate nimestik. Lisa-
mist vääriks vaid vadja tekstide kogu-
mik, mille jaoks D. Tsvetkov pani Kat-
tila ja Itπäpäivä murdetekstid ümber
oma kodumurrakusse; seal leidub ka
jõgõperälase vadjandatud Anton Tπeh-
hovi novell „Vanka”.2 Grammatikaraa-
matus on avaldatud viis pruuniks kolo-
reeritud lehekülge käsikirjast, sealhul-
gas tiitellehest, noore grammatiku foto
Tartu ülikooli õpinguraamatust ning
Peterburi etnograafi Peter von Köppeni
koostatud värviline Ingerimaa rahvaste
kaart XIX sajandi keskpaigast. Kogu
raamat on koostatud, tõlgitud ja toime-
tatud asjatundlikult.

Lugejat huvitab ehk küsimus, millise
hinnangu võiks anda D. Tsvetkovi koos-
tatud grammatikale tänapäeval, sest
tunnistas ju autor ise, et kirjutatu pole
küllalt teaduslik ega sisult ammendav
(lk 5). Vastuseks peab teost veidi lähe-
malt analüüsima. Osaliselt annavad
vastuse ka grammatikatekstile lisatud
kommentaarid. Autor nimetas käsikirja

esimeseks vadja keele grammatikaks.
Tegelikult polnud see nõnda. Juba
1856. aastal avaldas soome teadlane
August Ahlqvist Kattila murrakul põhi-
neva vadja keele grammatika.3 Siin-
kohal ei tahaks nimetamata jätta 15
aastat hiljem ilmunud akadeemik Fer-
dinand Johann Wiedemanni kõikehaa-
ravat monograafiat, mille 16 suurefor-
maadilisel leheküljel kirjeldatakse ka
Vadjamaalt XV sajandil Lõuna-Lätisse
sõjavangidena toodud kreevinite keele
ehitust.4 Seega oli D. Tsvetkovi ettevõt-
mine ajaliselt teine deskriptiivne vadja
grammatika ja kolmas vadja keele
struktuuri kirjeldust sisaldav teos,
kuid ta jääb kahtlemata esimeseks, mis
käsitleb Jõgõperä murrakut. Siinkohal
jätame arvesse võtmata, kuid mitte
mainimata D. Tsvetkovi tegevust suu-
nanud soome lingvisti Lauri Kettuneni
koostatud vadja häälikuajaloo.5 On ju
häälikulugu osa ajaloolisest grammati-
kast.

D. Tsvetkovi raamat sisaldab peami-
selt fonoloogiat ja morfoloogiat, kuid
mõnel määral ka tuletusõpetust. Autor
lõi omapärase kirjaviisi kirillitsa baasil,
kusjuures ta lisas häälikute ä, ö, ü
tähistamiseks vene tähtedele peale
kaks täppi (lk 6–9). Peale nende võttis
ta kasutusele kriipsukesega ù, mis pidi
tähistama vadja i ja õ vahelist häälikut,
näiteks mårì (merì) ’meri’ (lk 8, 9).
Kõlaliselt on tegu siiski i-ga. Pikki
vokaale tähistas koostaja kahetäheli-
selt. D. Tsvetkov jagas ekslikult täis-
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häälikud vene keele eeskujul kõvadeks
(a, å, ì, o, u, y), nõrkadeks (q, e, ≤, œ, i)
ja nõrgendatuteks (ä, ö, täppidega u ja
q). Väide, et vadja grafeem y hääldub
vene y-na, pole ka õige. Autor märkas,
et paljudel juhtudel esineb sõna lõpul
lühike õ-sarnane häälik, mille ta asen-
das grammatikavisandis apostroofiga:
saappõg’ ’saabas’, tπen’ ’kes’ jt (mitte
sappõg’, nagu lk 9). Siinpuhul on ena-
masti tegu järgsilbi ülilühikeseks muu-
tumisega, kuid autor on nähtust ületeo-
retiseerinud ja märkinud apostroofi ka
seal, kus tegelikult pole kunagi vokaali
olnudki, näiteks eespool mainitud tπen’.
Oma käsikirjas pole D. Tsvetkov käsit-
lenud ei vokaalharmooniat ega sandhit.

Kokkuvõtteks asjaomase peatüki
kohta tuleb nentida, et D. Tsvetkov
andis vadja keele fonoloogiast lihtsus-
tatud ülevaate. Tal polnud käepärast
põhjalikumat sugulaskeelte hääliku-
lugu, mis oleks juhtinud enamat tähele-
panu ka emakeele häälikuseikadele.
Huvipakkuvaks saavutuseks jääb kiril-
litsal põhineva, algaja kohta üsna täp-
se ja järjekindla ülesmärkimissüsteemi
loomine. Seetõttu on D. Tsvetkovi
grammatika eelkõige väärtuslik ja
üsna usaldusväärne näidete allikas
üksiksõnade ja nende muutmise kohta.

Kõige põhjalikumalt on grammatika
autor vaadelnud nimisõna morfoloo-
giat. D. Tsvetkov eristas vadja keeles 14
käänet, kuid nende järjekord on tavako-
hasest üsna erinev (lk 12, 13). Käänete
venekeelsete nimetustena on ta kasuta-
nud viit vene keele morfoloogiast tun-
tud käändenimetust ja üheksat ilmselt
ise loodud terminit, mis on aga ena-
masti sobimatud, näiteks esineb tal
kolm roditelxnyj’d (osastava, alal- ja
ilmaütleva tähenduses). Autori käänd-
kondade loomise katse on üsna algeline.
Ta jaotas nimisõnad mehaaniliselt val-
davalt lõpuhääliku põhjal astmevahel-
dust ja muid tunnuseid arvestamata
kuude käändkonda (lk 14–31). Osa
tüvemuutusi on käsikirjas jäänud

käsitlemata, näiteks s-i vaheldumine
h-ga, kuigi sõna mees ’mees’ käänamine
on käsikirjas esitatud (lk 24, 25).

D. Tsvetkov jagas omadussõnad kva-
litatiivseteks, relatiivseteks ja alusetult
ka omadusnimisõnadeks. Viimaste all
mõtles ta liitnimisõnade täiendosiseid,
nt talo poik ’talupoeg’ (lk 30, 31). Peale
puhtvadja adjektiivide käänamise toob
D. Tsvetkov näiteid ka venekeelse lõpu-
ga -nõi omadussõnade, samuti ka isiku-
nimede käänamise kohta (lk 38–40).
Järgnevalt andis ta ülevaate arv- ja
asesõnadest ning nende muutevormi-
dest (lk 40–63). Ebatäpselt väitis autor,
et vadja keele omastavad, küsivad,
umbmäärased ja eitavad pronoomenid
ei käändu, kuigi allpool on esitatud näi-
teks sõna eb-nitπen ’eikeegi’ käänamine
(vrd lk 54, 55 ja 62, 63). Omandusliited
pole D. Tsvetkovi tähelepanu pälvinud,
kuigi ta on neid eespool nimetatud
sõnaraamatus tõenäoliselt ületeoreti-
seerivalt ohtrasti kasutanud.

Verbide pööramisest andis D. Tsvet-
kov vaid üldülevaate, kuid erinevalt
nimisõnade käändkondadest pole ta
tegusõnu pöördkondadeks jaganud (lk
62–103). Niiviisi toimimise eeskujuks
on tal olnud eelkõige kirjanikuna tun-
tud Ernst Peterson-Särgava õpik, milles
käsitleti küll mitut käändkonda, kuid
verbidest esitati vaid üks näitesõna.6
Mõnikord on D. Tsvetkov esitanud ver-
bi kohta liiga vähe näiteid, mis hõlbus-
taksid teoreetilisest jutust arusaamist.
See muudab grammatika verbiosa lünk-
likuks ja kohati raskesti mõistetavaks.
Käsikiri lõpeb ülejäänud sõnaliikide
lühikäsiteluga (lk 102–113).

Kuigi kogu grammatika on suhteli-
selt lühike ja selles leidub ebatäpsusi,
annab ta päris hea ülevaate vadja kee-
le ehituse omapärast, sest autor on
kodumurraku suurepärase valdajana
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käsitlenud materjali otstarbekalt, ta-
kerdumata pisiseikadesse. Positiivseks
jooneks on kahtlemata ka vadja sõnade
täpsed kirjapanekud. Kõigile eespool
mainitud ja mainimata puudujääkidele
vaatamata on D. Tsvetkovi grammatika
mitmel põhjusel väärtuslik allikas vad-
ja keele uurijatele.

Lõpetuseks tuletame lugejale meelde,
millised suuremad vadja keele käsitelud
on veel ilmunud. Mäletatavasti pärine-
vad iseseisva raamatuna publitseeritud
tööd Paul Ariste, Eberhard Winkleri ja
Tatjana Agranati sulest.7 Kõigi aegade
kuulsaima votoloogi Paul Ariste raamat
hõlmab esmakordselt kõiki vadja mur-
deid, kuid suuremat tähelepanu osuta-
ti siiski Kattila kandi uususele. Saksa
fennougrist E. Winkler on avaldanud
väga põhjaliku uurimuse kreevini mur-
de kohta. Sellega taastati üsna usuta-
valt omal ajal oskamatute kirjapaneku-
te põhjal keele häälikud ja morfoloogia.
Hiljuti nägi trükivalgust Moskva voto-

loogi T. Agranati grammatika, mis vaat-
leb samuti Jõgõperä murret (erinevalt
eelmistest ka süntaksit). Seega on
aegade vältel ilmunud monograafilised
käsitlused kõigi uurijate vaatevälja
ulatunud vadja dialektide kohta peale
idapoolse Kabrio murde. Ei tahaks prae-
gu nimetamata jätta ka meie votoloogi
Elna Adleri koostatud lühemat sisutihe-
dat ülevaadet, mis ilmus toonase N Lii-
du rahvaste keelte viieköitelises kogu
teoses.8 Iga järjekordne teos rikastab
vadja keele uurimise ajalugu, millest
sugeneb kasu ka meie emakeele uurimi-
sel. Kokkuvõtteks tuleb nentida, et üle
kolmveerand sajandi taguse D. Tsvetko-
vi grammatika ilmumine peaks rõõ-
mustama iga votofiili, samuti ka teisi,
kelle huvisfääris on soome-ugri, eriti
läänemeresoome keeled.
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