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LÕUNAEESTI SÕNAALGULINE KÕRISULGHÄÄLIK –  
SAA ÕKS QOLLA?1

Janek Vaab

Larüngaalklusiil q	[ʔ]	on	uurijatele	alati	uurimisainest	pakkunud,	uuritud	
on selle tekkelugu, funktsioone, esinemissagedust jpm. Käesolev kirjutis 
käsitleb võro ja seto keelelele iseloomuliku kõrisulghääliku võimalikku 
esinemist sõna alguses. Seni pole autorile teadaolevalt lõunaeesti kon-
tekstis kõrisulghääliku sõnaalgulist positsiooni kirjeldatud. Alljärgnevalt 
püütakse mõningate näidete abil väita, et lisaks seni kirjeldatud posit-
sioonidele võib larüngaalklusiil esineda lõunaeesti keeles ka sõna alguses, 
ning leida näidetes seaduspärasusi. Samas tuleb meeles pidada, et kõri-
sulghääliku väljahääldamine on muutumas järjest ebajärjekindlamaks. 

1. Kõrisulghäälik ja selle varasemaid uurimusi

1.1. Uurimislugu

Olgu taustainfoks üle korratud lõunaeesti kõrisulghääliku enam kui 
150-aastane uurimislugu, kuhu mahub erinevaid kirjeldusi, foneetilisi 
salves tusi ja akustilisi mõõtmisi.

Ferdinand Johann Wiedemann nimetas 1864. aasta uurimuses „ Versuch 
ueber den werroehstnischen Dialekt“ (eestikeelne tõlge Inge Annomilt: 
„Uurimus Võro murdest“ (2002)) lõpuaspiratsiooni funktsioonina  mitmuse 
nimetava markeerimist ning kõrvutas seda tallinna ja soome keele  mitmuse 
tunnustega -d ja -t (Wiedemann 2002: 15, 17, 45). Leksikaalsetest funkt-
sioonidest nimetas Wiedemann aspireeritud lõppu ka kahesilbilistes 
e-lõpulistes sõnades (ibid.: 67) ja da-infinitiivis (ibid.: 105). Oma eesti 
keele grammatikas kõrvutas Wiedemann võro larüngaalklusiili saksa keele 
„järsu alguga“ (Wiedemann 1875: 83). 

1 Artikli aluseks on autori Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö „Lõunaeesti kõri-
sulghäälik“ (2021). Artikli valmimist toetas Valter Niiluse stipendiumi fond. Töös on kasu-
tatud materjale interdistsiplinaarsest seto korpusest SetKo.



206

20. sajandi esimesel poolel koguti Võro- ja Setomaalt keele materjali 
Lauri Kettuse kaasabil. Kettunen oletas, et algupärase klusiili (k, t) ja 
kõrisulghääliku vaheetapina on lõunaeesti keeles esinenud häälikud, mille 
hääldamisel moodustus sulg üheaegselt nii suus kui ka hääle kurdudes 
 (Kettunen 1929: 54), seda pidas võimalikuks ka Paul Ariste (1938: 234–
235).

Paul Aristele kuulus pikka aega ainuke foneetiline uurimus lõunaeesti 
kõrisulghäälikust. 1938. aastal mõõtis ta Jyväskylä Pedagoogilise Üli-
kooli foneetikalaboratooriumis kaht sõna, leides, et sõnas annaq oli kõri-
sulghääliku kestuseks 150 ms (kui kogu sõna oli 410 ms), sõnas tulõq 
100 ms (kogu sõna pikkus oli 420 ms). Ariste kirjeldas muutmistulemuste 
põhjal larüngaalklusiili poolpika klusiilina, lähisugulaskeeltest pidas Ariste 
võro kõrisulghäälikut sarnaseks Põhja-Savos esineva vastava häälikuga 
(Ariste 1938: 236–237).

Lõunaeesti murrete uurija Salme Nigoli raamat „Hargla murraku 
konso nantism“ (1994) hõlmab tema 1959. aastal Tartus kaitstud väitekirja 
(vt Nigol 1994: VIII). Selles käsitletakse ka kõrisulghäälikut ning tuuakse 
näiteid, kus keeleajalooliselt on larüngaalklusiili asemel olnud k, t, aga 
ka h ja n (1994: 69–72). Lisaks mainib Nigol sõnalõpulise lauserõhulise 
larüngaalklusiili esinemist pauside eel (ibid.: 72).

Sulev Iva on kõrisulghäälikust kirjutanud mitu artiklit. 2003. aastal 
ilmunud artiklis võrdles Iva larüngaalklusiili ja larüngaalfrikatiivi.  Selgus, 
et kõrisulghäälik esineb alati sõna lõpus poolpika klusiilina, millel pole 
ülipikka ega lühikest vastet. Lausefoneetiliselt võib larüngaalklusiil aga 
järgneva sõna alguskonsonandiga assimileeruda või hääldumata jääda. (Iva 
2003: 81; 2007: 43) Iva tõi esile seni kirjeldamata üksikud ja/või teoreeti-
lised juhud, kus q saab olla peenendatud või gemineerunud (2003: 68; 
vt ka 2013: 107–108). Edasises uurimistöös võrdles Iva kõrisulg hääliku 
akustilisi tunnuseid naaberhäälikutega k ja h ning täpsustas larüngaali 
esinemissagedusi (vt Iva 2005). Ta leidis, et kõrisulghäälik esineb enim 
(77%) kahesilbilistes esma- ja teisevältelistes sõnades (kynõq, mõtõq), 
vähim kolmesilbilistes sõnades (46%, nt väsünüq) ning kahesilbilistes 
kolmandavältelistes sõnades (50%, nt küttäq) (Iva 2005: 123–133). Iva 
(2013) on uurinud ka kõrisulghääliku palataliseerimise ning gemineeri-
mise võimalusi q-lõpuliste sõnade käänamisel.



207

Mari Mets uuris oma magistritöös (2004) nud-partitsiipi idavõro kõne-
keeles ning tegi järelduse, et -nUq on hakanud vahelduma -nU-ga juba 
põlvkondi tagasi, kuna tema käsutuses olnud materjali põhjal oli -nUq ja 
-nU kasutus kõikidel põlvkondadel sarnane – vanus ei olnud statistiliselt 
oluline faktor (Mets 2004: 61). Enim mõjutas kõrisulghääliku esinemist 
partitsiibi tunnusele järgnev segment – paus ja helitu häälikuga algav sõna 
on soodsad tingimused larüngaali hääldamiseks (Mets 2004: 72–73).

Liina Tammekännu doktoritöö „Narratological analysis of Võro- 
Estonian bilingualism“ („Võro-eesti kakskeelsuse narratoloogiline ana-
lüüs“, 2017) käsitleb larüngaalklusiili ühe sotsiolingvistilise markerina. 
Tammekänd jõudis kümne eri soost ja vanuses keelejuhi keelekasutust 
analüüsides järeldusele, et nooremad kõnelejad hääldavad kõrisulg häälikut 
ebajärjekindlalt või enam peaaegu üldse mitte. Enim hääldati larüngaal-
klusiili mitmuse nominatiivis ja da-infinitiivis. Mõningatel juhtudel tingis 
sõnade lauserõhuline positsioon q esinemise kohtades, kus seda keele-
ajalooliselt ei tohtinuks olla. (Tammekänd 2016: 214–218, 223; 2017: 
37–39, 41)

Seega on võro kõrisulghäälikut uuritud pikema aja jooksul ja eri 
 viisidel, kasutatud on nii eksperimentaalse foneetilise analüüsi võima-
lusi kui ka võrdlev-ajaloolisi meetodeid. On teada, et larüngaalklusiil on 
poolpikk sulghäälik (Ariste 1938; Iva 2003, 2005 ja 2013), mis sarnaselt 
palju dele keeltele võib asendada (kunagisi) klusiile k ja t, kuid ka h-d ja n-i 
(Iva 2003, Nigol 1994). Lauserõhust või sotsiolingvistilise markeri staatu-
sest tingituna võib q esineda ka positsioonides, kus seda keeleajalooliselt 
olla ei tohiks (Tammekänd 2016, 2017). Enim hääldub võro larüngaal-
klusiil välja vanemate setode ning idavõro keelejuhtide kõnes pausi eel 
ning esma- ja teisevälteliste sõnades (Iva 2003; Tammekänd 2016, 2017). 
Noorematel kõnelejatel on kõrisulghääliku väljahääldamine ebajärjekindel 
(Tammekänd 2016, 2017).

1.2. Kõrisulghääliku funktsioonid 

Varasemast on teada, et lõunaeesti kõrisulghäälikul on mitmeid funkt-
sioone ning ta võib esineda ajaloolise klusiili jätkajana lõppudes, tunnustes 
ja liidetes, aga ka lauserõhust sõltuvalt sekundaarsena lausungi või sõna 
lõpus. 
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Larüngaalklusiil esineb verbides dAq-infinitiivis või mõnes selle 
variandis (-q, -dAq, -tAq, -vvAq, -iAq ja -Aq, vrd Iva 2007: 106), kuid q ei 
ole verbides leksikaalne omadus, vaid grammatiline tunnus, mis kindlas 
vormis esineb: süvväq ’süüa’ puhul on q vaid osa dAq-infinitiivi teisendist 
-vvAq, sõna istuq ’istuda’ puhul on q ainuke jäänuk vanast dAq-infini-
tiivist.

Kõrisulghääliku üks funktsioone on rõhutamine, mida on kirjeldatud 
näiteks personaalpronoomenite puhul: ma lää liina ’ma lähen linna’ vs. 
maq lää liina, mitte saq ’mina lähen linna, mitte sina’. Samuti on  esineb 
larüngaalklusiil rõhumäärsõnades – külq ’küll’, mugu(q) ’muudkui’, no(q) 
’no’. (Vt Vaab 2021) Tasub tähele panna, et kõrisulghääliku märkimise 
kõikuvus on suur juba sõnaraamatus (Iva 2002), mis osutab sellele, et kõri-
sulghäälik pole niivõrd rõhumäärsõna enda omadus, vaid et see avaldub 
rõhulises positsioonis, kus rõhumäärsõna tihti on.

Kõrisulghääliku hääldamise uurimise tarvis tehtud salvestistest ilmnes 
autorile teadaolevalt seni kirjeldamata nähtus – mõnel juhul võib kõrisulg-
häälik nii läänevõros kui ka setos esineda ka sõna alguses

2. Sõnaalguline kõrisulghäälik võro ja seto keeles

2.1. Materjal

Kõrisulghääliku väljahääldamistendetside uurimiseks salvestas töö autor 
vahemikus 2018–2020 võro keelejuhti Savilöövi külast ning kõrvutas 
 saadud materjali 2020. aastal Setomaal tehtud salvestusega. Kõigi salvesta-
miste eel küsiti keelejuhtidelt selleks luba.

Keelejuht KJ1 on sündinud 1933. aastal Tsooru külas Rõuge kihel-
konna lääneosas, vanimal lindistusel on ta 85-aastane. Keelejuht on käinud 
neli klassi Lepistu algkoolis, lapsest peale elanud Tsoorust nelja kilomeetri 
kaugusel Savilöövi külas, töötanud kohalikus kolhoosis. Mõlemad keele-
juhi vanemad kõnelesid ainult võro keelt, isa oli Tsoorust, ema Urvastest. 
Võro keelt kasutab ta suheldes kõigiga, sh ka kirjakeelsetega.

Keelejuht KJ2 on sündinud 1942. aastal Setomaal Sesniki külas, mis 
asub ajaloolises Tsätski nulgas. Keelejuhi mõlemad vanemad ning mees 
olid pärit Sesniki külast, kodus on kõneldud ainult seto keelt. Seto keelt 
kõneleb ta ka pojaga. Käinud koolis Kolossovas ja Saatses.
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Helisalvestised on wav-formaadis resolutsiooniga 16 bitti, kvantimis-
sagedusega 44.1 kHz. Uuritavad sõnaalguliste larüngaalklusiilidega sõnad 
on segmenteeritud ja annoteeritud kasutades programmi Praat versiooni 
6.1.43 (Boersma, Weenink 2021).

2.2. Rõhutav q

Rõhulises positsioonis sõnade puhul on vokaalieelne kõrisulghäälik mõneti 
oodatav. Spektrogrammil 1 on näha läänevõro sõnaalguline kõri sulghäälik 
kolmandavältelise rõhulises positsioonis sõna `asja ees. Kõrisulghääliku 
pikkus on 97 ms, mis moodustab kogu sõnast (568 ms) ligikaudu kuuen-
diku. Kolmandavältelisele sõnale iseloomulikult on teise silbi vokaal 
redutseerunud.

Spektrogramm 1. Fraas ’mis asja’, kõrisulghäälik pikkusega 96 ms (KJ1).

Spektrogrammil 2 on näha idaseto kõneleja hääldatud sõnapaari papa esä 
’vanaisa isa’. Kummaski sõnas pole keeleajaloost lähtuvat põhjust kõri-
sulghääliku hääldamiseks. Spektrogrammil on näha VCV struk tuuriga 
sõna hääldamist CVCV struktuuriga sõnana. Silbi alguskonsonandi q
 pikkus on 114 ms, mis moodustab sõnast esä (444 ms) umbes neljandiku, 
seejuures on q kestus ligikaudu võrdne teise silbi alguskonsonandi s omaga 
(110 ms).
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Selle näite puhul on täidetud ka muud kõrisulghääliku esinemist 
soodus tavad tegurid: tegemist on esmavältelise kahesilbilise sõnaga rõhu-
lises positsioonis.

Spektrogramm 2. Idasetos hääldatud sõnaalguline kõrisulghäälik pikkusega 
114 ms.

2.3. Sõnalõpuline q sõna alguses

Sibilandile s järgnev sõnaalguline kõrisulghäälik esines idaseto salves-
tisel (vt spektrogramm 3), mis pärineb loodavast interdistsiplinaarsest 
seto keele korpusest (SetKo). Tasub märgata, et reeglipäraselt peaks selles 
näites larüngaalklusiil olema sõna lõpus: `elläq < *elädäk. Ehkki idaseto 
keeles on kõrisulghäälik säilinud paremini kui mujal lõunaeestis, on sood-
satest esinemistingimustest (teisevälteline kahesilbiline sõna, pausieelne 
positsioon) hoolimata kõrisulghäälik sõna lõpus hääldamata jäänud ning 
selle asemel näeb seda sõna alguses. Võib eeldada, et loomulikuma kõne-
voo tagamiseks on välditud kaht kõrisulghäälikut ühes sõnas.
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Spektrogramm 3. iks elläq hääldamine idasetos, sõnaalguline kõrisulghäälik 
pikku sega 96 ms (Vaab 2021: 73).

2.4. q pro h

Larüngaalklusiili q naaberhäälik on larüngaalfrikatiiv h. Sarnaselt eesti 
keelega (vt nt Asu jt 2016: 114–115) on h hääldamine tänapäeva võro 
ja seto keeles ebajärjekindel (vt nt Nigol 1994: 92–96). Teisalt esineb 
lõunaeesti keelealal, eriti seto keeles h ületaotlust, näiteks esineb h sõna-
lõpulisena ajaloolistes ek-devarbaalides, kus reeglipäraselt peaks olema 
-Eq (vt nt Iva 2007: 42; Vaab 2021: 78).

Mis puutub eesti keeles kõrisulghääliku sõna algusesse hääldamist, siis 
on Pire Teras leidnud juhte, kus keelejuhid olid hääldanud sõnaalgulise h
asemel kõrisulghääliku (Teras 2019: 217). Samasuguseid näiteid esines ka 
läänevõro keelejuhil, olgu siin toodud üks (vt spektrogramm 4).

Spektogramm 4. tuu helü ’see hääl’ hääldamine läänevõrus (Vaab 2021: 75).
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Sõnaalgulise h asemel kõrisulghääliku hääldamine on ühest küljest kind-
lasti seotud laiema ebajärjekindlusega h hääldamisel, teisalt on aga kõri-
sulghääliku väljahääldamisprotsent spontaanses kõnes madal ka (keele-
ajalooliselt) ootuspärases positsioonis: läänevõros hääldatakse larüngaal 
välja umbes neljandikus, setos umbes kolmandikus sõnadest (Vaab 2021).

3. Sõnaalgulise larüngaalklusiili tekkimise võimalusi

Kõik keelelised nähtused esinevad millegi taustal. Suulises kõnes variee-
ruva hääldusega või sootuks hääldamata jäävat h-d märgati juba aasta-
sadu tagasi (vt nt Göseken 1660: 4). Traditsioonilistes murdeuurimustes 
on märgitud, et võro ja seto keeles on h säilinud hästi nii sõnaalgulises (nt 
hummõn, hopõn), sõnasiseses (nt magahama, prandsahtama) kui ka sõna-
lõpulises (nt imeh, murõh) positsioonis. Tänapäeval on ilmselt põhja eesti 
keele ja lõunaeesti keele sisemise arengu koosmõjul h hääldamine eba-
järjekindel ka lõunaeestis. Sarnaselt h hääldamisele on tänapäeva suulises 
kõnes ebakindel ka kõrisulghääliku väljahääldamine (vt nt Iva 2003, 2005; 
Vaab 2021). Üks võimalusi kõrisulghääliku hääldamise uurimiseks on 
 jälgida häälikuümbrust: eeldatavale q-le järgnev paus või vokaal  soodustab 
selle hääldamist (Iva 2003; Vaab 2021). Kõrisulghäälikule järgnev klusiil 
on väljahääldamist takistav tegur, ent laialt on levinud assimilatsiooni-
nähtus, kus konsonandieelne larüngaalklusiil assimileerub (nt tulõt-tarrõ) 
(vt nt Iva 2007: 43–44).

Analoogne nähtus peaaegu samadel tingimustel toimub ka soome 
 keeles, kus on sõnalõpulised k-d (nt imperatiivis, eituses) ning osalt ka h-d 
(nt *veneh > vene ’paat’) kadunud. Kui lõunaeesti keeles on neist arenenud 
larüngaalklusiil, ei saa soome keele kohta otseselt nii väita, kuna üksik-
sõnade lõpus mõõdetavat klusiiliainest enamasti ei ole. Martti Rapola järgi 
on sõnalõpuline k esinenud Savo murdeis veel 19. sajandi lõpulgi ning 
selle asemel on tekkinud just larüngaalklusiil (Rapola 1966: 302).

Loppukahdennus (lõpugeminatsioon) on termin, mida on kasutanud 
Terho Itkonen, kelle tõlgenduse järgi on see teatud sõnavormide lõpus 
olev järgmise algkonsonandi geminatsioon (kahdennus). Nähtus ei ole aga 
absoluutne, sest üksiksõna lõpus (nt soome tule, vrd võro-seto tulõq) ei ole 
midagi mõõdetavat. (Itkonen 1969: 213)
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Fred Karlsson ja Jaakko Lehtonen (1977: 74–79) on kasutanud termi-
nit alkukahdennus, mis oleks üleüldine termin kirjeldatud nähtusele, kus 
kunagised k- ning h-lõpulised sõnad assimileeruvad järgneva konsonandi-
algulise sõnaga. Nähtus ilmneb, kui kunagine *k-, *h- vms lõpuline sõna 
eelneb konsonandialgulisele sõnale ning kahe sõna piirile tekib geminaat 
või larüngaalklusiil. Geminatsioon kahe sõna piiril arvatakse olevat vanem 
kui *k kadu. (Itkonen 1975: 377, viidatud Karlsson, Lehtonen 1977: 80 
järgi)

Tasub näha soome ja lõunaeesti keele sarnaseid võimalusi antud nähtuse 
esinemisel ja tõlgendamisel (vt joonis 1). Ka lõunaeesti keeles on kirjel-
datud larüngaalklusiili assimileerumist järgneva sõna algus konsonandiga 
(nt Nigol 1994: 72; Iva 2003: 79–80). 

Joonis 1. Larüngaalklusiili assimileerumistingimused, Karlssoni (1973: 9) alusel.

Soome keeleteaduses 1970ndail konstrueeritud mudel võiks olla hea 
viis lõunaeesti ja soome keele võrdlemiseks. Karlssoni järgi esineb kõri-
sulghäälik või selle geminaat just vokaalieelses positsioonis (Karlsson, 
 Lehtonen 1977: 58).

Selles kirjutistes toodud näidetes (mis qasja, papa qesä, iks qellä, tuu 
qelü) esineb q alati just enne vokaali ja rõhulises positsioonis ning ei ole 
liidetav eelmise sõna lõpuosaga.

Kokkuvõte

Põhjuste üle, miks kõrisulghäälik ka sõna alguses esineb, võib nende 
väheste näidete abil pelgalt spekuleerida. Arvatavasti on selle nähtuse ilm-
nemine tänapäeva võro ja seto keeles tingitud kolmes tegurist: larüngaal-
klusiili q ja larüngaalfrikatiivi h hääldamise ebajärjekindlus, üldised 
kõrisulghääliku hääldamist soodustavad tingimused ning kõrisulghääliku 
rõhutav pragmaatiline funktsioon. Soome keeleteaduses on peetud arutelu, 
kas kahe sõna piiril esinev larüngaalklusiili või teise sõna algus konsonandi 
gemineerumist tuleks nimetada terminiga alku- või  loppukahdennus 
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(algus- või lõpugeminatsioon). Seda oletust toetavad näited tänapäeva võro 
ja seto keelest. Sõnaalgulises positsioonis võib esineda nii kõri sulghäälikut 
kui ka „kähedat häält“, mida on inglise keeles kirjeldatud terminiga creaky 
voice. Sõnaalgulised kõrihäälikud vajavad kindlasti edaspidist uurimist.
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Janek Vaab: The South Estonian word-initial laryngeal stop – 
saa õks qolla?

The article deals with the word-initial laryngeal stop in South Estonian 
and discusses the reasons for this phenomenon. Most probably, the pres-
ence of the given phenomenon in Võro and Seto languages was caused by 
three factors: inconsistent pronunciation of the laryngeal stop q and the 
laryngeal fricative h, general conditions favouring the pronunciation of 
the laryngeal stop, and the pragmatic function of the laryngeal stop in sig-
nalling emphasis. There has been a debate in Finnish linguistics whether 
the laryngeal stop occurring at the word boundary or the gemination of 
the initial consonant of the second word should be called alku- or loppu-
kahdennus. Examples from Võro and Seto support the view that it should. 
Both the laryngeal stop and creaky voice can occur in word-initial position 
in South Estonian. Word-initial laryngeal stops clearly need further study.
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Janek Vaab: Lõunõeesti sõnaalgusõ kurgutäüspeethelü – 
saa õks qolla?

Kirotusõn kaias sõnaalgusõ kurgutäüspeethellü ehk kakkõhellü lõunõ-
eesti keelen ni arotõldas taa nättüse põhjuisi üle. Arvadaq om taa ette-
tulõminõ	 täämbädse	päävä	võro	 ja	 seto	keelen	mõotõt	kolmõst	 aśast:	
kurgu täüspeethelü q ja kurguhõõrdhelü h välläütlemise kõikva järe-
kimmüs, kakkõ helü välläütlemist tugõvaq tingimüseq ni kakkõhelü 
rõhutav pragmaati linõ ülesannõq. Soomõ keeletiidüsen om arotõt, kas 
katõ sõna piiri pääl ettetulõvat kakkõhellü vai tõõsõ sõna alguspeethelü 
katõkõrdsõs minekit tulnuq nimitäq terminiga alku- vai loppukahdennus? 
Täämbädse ao võro ja seto keele näüdüseq tukõsõq taad väüdet. Sõna 
algusõn või lõunõ eesti keelen ollaq nii kakkõhellü ku ka „kähhet hellü“, 
midä om  inglüse keelen edesi ant terminiga creaky voice. Sõna algusõ 
kurgu täüspeethelle piäsiq kimmähe edesi uurma.




