
Kvantitatiivne dialektoloogia ja keelekontaktid 
Liina Lindström 
 
 

Keele varieerumise uurimises on kvantitatiivsed andmed ja empiiriline lähenemine 
pikkade traditsioonidega, ulatudes otsapidi 1960ndate sotsiolingvistiliste uurimusteni 
(nt Labov 1963). Tänapäeval on see lähenemine tuntud ka variatiivse 
sotsiolingvistikana (Variationist Sociolinguistics, vt nt Tagliamonte 2012). Kogu 
lähenemise keskmeks on modelleerida, kuidas sotsiaalsed, keelelised vm tegurid 
mõjutavad teatud keeleliste struktuuride valikut, mis on vähemalt pealtnäha vabas 
varieerumises (s.t ei ole selgelt erineva semantikaga). 

Ka dialektoloogias on domineerinud empiiriline lähenemine ja aegade jooksul on 
tehtud väga palju välitöid andmete kogumiseks. Ent vähemalt eesti dialektoloogias 
on kvantitatiivne lähenemine olnud siiski pigem uuema aja nähtus, mis on seotud 
murrete nivelleerumise uurimisega: kuidas mõjutavad sotsiolingvistilised 
parameetrid, pragmaatilised ja keelelised  vm tegurid teatud varieeruva keelendi 
valikut, kuidas murdekeel muutub? Eesti keele kohta on selliseid töid tehtud näiteks 
Võru murde kohta (vt nt Velsker 2000, Mets 2010) Lähenemise üks eesmärke on 
ennustada ka muutuste suunda: kas muutus toimub domineeriva kontaktkeele 
eeskujul või on selles veel mingeid mustreid? 

Kontaktkeelte mõju saab vaadata veelgi laiemalt. Keelekontaktide alastest 
uurimustes on välja toodud, et intensiivse kontakti situatsioonis võib keeles  teatud 
keelendi kasutussagedus oluliselt kasvada, kui kontaktkeeles on vastav keelend 
kasutusel. (Heine, Kuteva 2005) See käib ka murrete kohta: erinevate 
kontaktisituatsioonide tulemusena võivad murretevahelised erinevused olla üsna 
suured. Samas ei ole sageduserinevuste põhjal alati võimalik öelda, kas erinevused 
on tingitud pigem kontaktist või millestki muust (sotsiolingvistilised parameetrid, 
pragmaatika jms).  

Ettekandes vaatlen murdesüntaksi nähtusi, mis on esile tulnud eesti murrete 
korpuse põhjal tehtud uurimustest ning mille puhul on murretevahelised erinevused  
nähtuste esinemissageduses silmatorkavad. Vaatlen, kas sageduserinevused 
toetavad meie teadmisi kontaktide iseloomu ja olemuse kohta ning milliste teguritega 
peaksime veel arvestama, kui murdetekstidele kvantitatiivsete meetoditega 
läheneme.  
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