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Schweizerhochdeutsch und Schweizerdeutsch

Eesti  meediaruumis  tekitab  alates  15.detsembrist  lainetust  Eesti  Vähemusrahvuste 

Esindajate Koja juhi Leivi Šer‘i protest Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese 
Shveitsi  ajalehes  Der  Bund  10.detsembril  2011  ilmunud  intevjuus,  pealkirjastatud 

küsitletava tsitaadiga  -  «Es ist nicht nachhaltig, wenn mit Betrügen fortgefahren wird» -, 

esitatud nn vene küsimusi puudutava tooni suhtes.

Lugesin  intervjuu  täispikkuses  läbi.  Minu  tähelepanu  ei  köitnud  mitte  kõigi  vene  keelt 

koduseinte  vahel  kõnelevate  inimeste  ühele  joonele  seisma  seadmine,  vaid  järgmine 

mõtte-avaldus, mida juhatas sisse küsimus Balti “tiigritest” ja mille vastus viis naaberriigi 

Soomeni:

Wenn es um den ökonomischen Erfolg geht,  ist  gelegentlich die Rede von den «baltischen 

Tigern». Das muss Ihnen gefallen.

Nicht wirklich, von «Tigern» zu reden, ist bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage überall in der Welt  

schwierig. Wir geschäften in Estland etwas anders als in anderen Teilen Europas, aber ähnlich wie die 

Finnen.

Ist das das Land, dass Ihnen am nächsten steht?

Wir  sind  sprachlich  miteinander  verbunden.  Finnisch  zu  Estnisch  verhält  sich  wie  Deutsch  zu  

Schweizerdeutsch: Wir verstehen uns, können aber die andere Sprache nicht sprechen.
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Ma olen kolm kuud Shveitsis elanud (2006) ja pean tunnistama, et kuigi Schweizerdeutsch 

eristub  kõnekeelena  tugevalt  lõunasaksa  murrakutest  pole  ta  nn  raskuselt  unikaalne 

võrreldes Baierimaa, mis on ometigi Saksamaa osa, paikkondlike murrakutega. Sõnavara 

võib varieeruda ja teatud osas, ent mitte üle 15%, kasutatakse sõnu kas saksa keelest 

erinevalt või  on tuletatud kohalikud sõnamoodustused. Ent kõik see puudutab eelkõige 

kõnekeelt. Kirjakeelena kasutatakse  Schweizerhochdeutsch’i ja selle eripärad taanduvad 

ainuüksi  viidatud  sõnavara  kasutustele.  Seega  on  üld-saksa  keele  ja  kohaliku  keele 

erinevus keele ja murde vahekorrale taanduv. Sakslasel võib olla raske mõista külamehe 

juttu  nii  Baieri  mägedes  kui  Saint-Gallen’i  kantonis.  Ent  kirjana  on  praktiliselt 
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samakeelsusega  tegemist.  Eesti  ja  Soome  keel  on  seevastu  iseseisvad  keeled. 

Soomlased  ei  mõista  ega  räägi  ettevalmistuseta  eesti  keelt  ja  ka  vastupidi.  Seetõttu 

toodud analoogia on vääranaloogia,  mis asja  tundvatele inimestele  võib jätta mulje,  et 

president  ei  oskagi  isiklikus  CV-s  viidatud  saksa  keelt,  kuna  vastasel  korral  ta  näeks 

Shveitsi  ajalehekeele  peaaegu  et  kattuvust.  Mulje,  mida  võis  intervjuu  inglise  keeles 

andmine vaid tugevdada.

Muideks, president  Lennart Meri andis intervjuusid soome, saksa, prantsuse, vene või 

inglise keeles ja just nii palju keeli seisis ka tema CV-s!
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