Karl Pajusalu Tiit Hennoste Ellen Niit Peeter Päll Jüri Viikberg

EESTI MURDED
ja KOHANIMED
3., kohendatud ja täiendatud trükk

Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit,
Peeter Päll, Jüri Viikberg

Eesti murded
ja kohanimed
3., kohendatud ja täiendatud trükk

Toimetaja Tiit Hennoste

Tartu 2018

Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg
Eesti murded ja kohanimed. 3., kohendatud ja täiendatud trükk
Toimetaja Tiit Hennoste

Selle raamatu esmatrüki väljaandmist on toetanud Haridusministeerium
ja Euroopa keelteaasta (2001) korraldamise Eesti komitee.
Raamatu kolmanda trüki väljaandmist on toetanud Emakeele Selts.

Retsensent Tiit-Rein Viitso
Keeletoimetamine ja korrektuur Ellen Uuspõld
Murdetranskriptsiooni toimetamine ja korrektuur Mari-Liis Kalvik
Kaartide toimetamine Tiit Hennoste, Juhan Oskar Hennoste
Kujundus, tehniline toimetamine ja kaas Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste

Sisukord
Saateks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. trüki saateks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
EESTI MURDED .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I. Murdeuurimine ja murdeliigendused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Dialektoloogia põhimõisted ja uurimisala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste, Karl Pajusalu
1.1. Keel, dialekt, kohamurre ja traditsiooniline murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Murdegeograafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Ajalooline murdeuurimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Uued suunad murdeuurimises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2. Eesti murrete uurimisloost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karl Pajusalu, Jüri Viikberg
2.1. Eesti murdeerinevuste kirjeldamine 16.–19. sajandil .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Varane murdeteadus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Andrus Saareste ja süstemaatilise murdeuurimise algus .. . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Murdeuurimine 20. sajandi teisel poolel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

3. Eesti murdeliigendused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit
3.1. Murdeliigenduse alused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Varasemad murdeliigendused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Murdeliigendus käesolevas raamatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

19
20
30
31
34

35
36
37
39
47

48
50
54
63

II. Eesti murrete peajooned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4. Eesti murrete kujunemisest ja hääbumisest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste, Karl Pajusalu
4.1. Murrete kujunemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Murdepiiride kujunemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Murrete tasandumine ja hääbumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67
67
69
75
76

5. Peamurded: põhjaeesti ja lõunaeesti .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karl Pajusalu
5.1. Kesksed häälikulised erijooned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Kesksed morfoloogilised erijooned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

6. Südaeesti ja kirderanniku murderühmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste, Ellen Niit
6.1. Kesksed häälikulised erinevused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Kesksed morfoloogilised erinevused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Kirderannikumurretes tekkinud uuendid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

7. Siirdealad, murdeliidud ja muud kooslused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste, Karl Pajusalu
7.1. Lõunaeesti jooned põhjaeesti murretes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Eesti põhjapoolse ala ühisjooned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3. Lääne jooned Kesk-Eesti alal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4. Ida-Eesti ühisjooned .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5. Kesklõunaeesti murdeliit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

8. Murrete sõnavaralised erijooned .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste, Ellen Niit, Karl Pajusalu
8.1. Sõnavarapiirkonnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. Põhjaeesti ja lõunaeesti sõnavara .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Põhjaeesti murrete sõnavarapiire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4. Lõunaeesti murrete sõnavarapiire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5. Sagedased tekstisõnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

9. Murdesüntaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste
9.1. Murre kui suuline keel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2. Murrete (morfo)süntaktilised erijooned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

10. Murded ja kirjakeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiit Hennoste, Karl Pajusalu
10.1. Kirjakeele ja murrete ühis- ja erijooned .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2. Murdelaenud kirjakeeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3. Murre ühiskeelsetes tarbetekstides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4. Murre ilukirjanduses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
81
84

86
88
89
90

92
93
93
95
98
99

100
103
105
107
108
111

112
116
122
123
123
125
127
127
132

III. Eesti murrete erijooned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Südaeesti murded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ellen Niit, Tiit Hennoste
11. Saarte murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1. Saarte murde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2. Saarte murdeala sisemine liigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136
136
139
142

12. Läänemurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1. Läänemurde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2. Läänemurde ala sisemine liigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143
145
146
149

13. Keskmurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1. Keskmurde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2. Keskmurde ala sisemine liigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150
151
152
155

14. Idamurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1. Idamurde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2. Idamurde siirdealad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156
156
160
161

Kirderannikumurded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Tiit Hennoste, Ellen Niit, Karl Pajusalu
15. Rannamurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
15.1. Rannamurde tähtsamaid erijooni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
15.2. Rannamurde ala sisemine liigendus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
16. Alutaguse murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Lõunaeesti murded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Karl Pajusalu
17. Mulgi murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.1. Mulgi murde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2. Mulgi murdeala sisemine liigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175
176
178
180

18. Tartu murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1. Tartu murde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.2. Tartu murdeala sisemine liigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181
182
184
187

19. Võru murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.1. Võru murde tähtsamaid erijooni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.2. Võru murdeala sisemine liigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.3. Setu murrakurühm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.4. Keelesaared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188
189
192
195
198
202

Murdetekstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
koostanud Jüri Viikberg
Saarte murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Läänemurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keskmurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idamurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rannamurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alutaguse murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mulgi murre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tartu murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Võru murre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setu murrakurühm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203
203
205
207
208
209
211
212
218
221
227

EESTI KOHANIMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Peeter Päll

I. Kohanimed üldiselt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
1. Kohanime mõiste ja süsteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Kohanime mõiste .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Kohanimede liigitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Kohanimekooslused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235
235
235
237
240

2. Kohanimeuurimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Diakroonilised meetodid. Etümologiseerimine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Sünkroonilised meetodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Kohanimed keele arengujärkude kajastajana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241
241
242
243
243

3. Kohanimede muutumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Kohanimede häälikuseaduslik areng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Kohanimede eriarengud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244
244
244
245

4. Eesti kohanimede allikmaterjalid, kogumine ja uurimine .. . . . . . . . . .
4.1. Kohanimede kogumine, allikmaterjalid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Kohanimeuurimise ajaloost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246
246
249
255

II. Eesti kohanimede struktuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
5. Eesti kohanimede keeleline kuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Kohanimed ja murded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Kohanimede normimine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Muukeelsed kohanimed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. Keelte vastastikuseid mõjustusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259
259
259
263
265
267

6. Kohanimede struktuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Diakrooniline jaotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Sünkrooniline jaotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268
268
271
272

7. Kohanimede morfoloogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
7.1. Kohanimede aluskääne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
7.2. Mitmuslikud vormid kohanimedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

7.3. Kohakäänded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
8. Kohanimede topoformandid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1. la-sufiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. ste-formant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. vere-formant .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4. se-lõpp .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5. si-lõpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6. Muud sufiksid, topoformandid ja nimelõpud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278
278
279
280
282
283
284
288

9. Topoformantide leviku vaatlusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
10. Apellatiivid kohanimedes, kohanimerühmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1. Asulanimed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2. Talunimed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3. Loodusnimed .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4. Tehisobjektide nimed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisalugemist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295
295
296
297
304
305

LISA: Transkriptsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Murdekirjandus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Kohanimeteemaline kirjandus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Joonised, tabelid ja kaardid
EESTI MURDED
Joonis 1.1. Lehekülg küsitluskavast kingsepatöö kohta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joonis 3.1. Andrus Saareste 1932. a murdeliigendus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joonis 3.2. Arnold Kase murdeliigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joonis 4.1. Eesti murrete kujunemine Viitso 1985 järgi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joonis 4.2. Eesti murrete areng Rätsep 1989 järgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23
51
52
68
69

Tabel 8.1. Näiteid põhjaeesti, lõunaeesti ja soome sõnavara kohta . . . . . . . .
Tabel 8.2. Kolme murde sagedasimad sõnavormid
Tartu ülikooli ja EKI elektroonilise murdekorpuse põhjal . . . . . . . . . . . .
Tabel 9.1. Eesti keele kesksed lausemallid (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel 10.1. Murdesõnu kirjakeeles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104
110
115
125

Kaart 1.1. Tsitaatkaart Andrus Saareste Väikesest eesti murdeatlasest .. . . . . 26
Kaart 1.2. Sümbolkaart Andrus Saareste Väikesest eesti murdeatlasest. . . . . 27
Kaart 1.3. Põhja- ja lõunaeesti tähtsamad foneetilis-morfoloogilised
piirilõigud Andrus Saareste järgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kaart 3.1. Andrus Saareste 1932. a murdeliigendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kaart 3.2. Arnold Kase murdeliigendus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kaart 3.3. Eesti murrete kaart Eesti murrete sõnaraamatus . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kaart 3.4. Eesti murded ja murrakurühmad käesolevas raamatus .. . . . . . . . . . 58
Kaart 3.5. Eesti murrakud (kihelkonnad) Eesti murrete sõnaraamatus . . . . . 60
Kaart 4.1. Eesti haldusjaotus muinasaja lõpul 13. sajandi alguses . . . . . . . . . . 70
Kaart 4.2. Eesti haldusjaotus 19. sajandi teisel poolel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kaart 4.3. Eesti murrete arvatav levik 13.–16. sajandil
Andrus Saareste järgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kaart 4.4. Eesti murded 17. sajandil Andrus Saareste järgi . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kaart 4.5. Eesti rahvakultuuri piirkonnad 19. sajandil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kaart 5.1. Põhja- ja lõunaeesti murdepiir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kaart 7.1. Mõned lõunaeesti jooned põhjaeesti murretes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kaart 7.2. Mõned Eesti põhjaosale ühised murdejooned .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Kaart 7.3. Mõned lääne jooned Kesk-Eesti alal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kaart 7.4. Mõningate Ida-Eesti häälikuliste ühisjoonte levik . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kaart 7.5. Kesklõunaeesti murdeliit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Kaart 8.1. Eesti leksikaalsed murdealad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kaart 8.2. Leksikaalsed murdealad ja murdepiirilõikude pingerida
Sirje Murumetsa järgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kaart 8.3. Eesti murrakute sõnavaraseosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Kaart 10.1. Eesti murrete ja kirjakeele ühisosa suurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 11.1. Saarte murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 12.1. Läänemurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 13.1. Keskmurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 14.1. Idamurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 15.1. Rannamurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 16.1. Alutaguse murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 17.0. Lõunaeesti kaheksajärguline murdejaotus Saareste kaartide
alusel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 17.1. Mulgi murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 18.1. Tartu murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 19.1. Võru murre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 19.2. Setude asualad ja murrakurühmade piir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 19.3. Leivu ja Lutsi murrakualad Lätis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 19.4. Kraasna murrakuala Pihkvamaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124
137
144
151
157
164
170
174
176
182
189
196
199
201

EESTI KOHANIMED
Joonis 4.1. Kohanimekartoteegi kaart .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tabel 5.1. Mõned kirjakeeles traditsiooniliseks kujunenud kohanimed .. . . 260
Tabel 5.2. Kirjakeelsete ja rahvapäraste nimede erinevus .. . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Kaart 1.1. Tartu ümbrus 18. sajandil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 1.2. Tartu ümbrus tänapäeva teedeatlasest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 5.1. Võõrkeelsete kohanimede levik Eestis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.1. vere-lõpuliste kohanimede levik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.2. la-lõpuliste kohanimede levik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.3. ste-lõpuliste kohanimede levik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.4. se- ~ sõ-lõpuliste kohanimede levik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.5. si-lõpuliste kohanimede levik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.6. ma(a)-lõpuliste kohanimede levik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.7. na- ~ nä-lõpuliste kohanimede levik .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaart 9.8. va- ~ vä-lõpuliste kohanimede levik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238
239
264
290
290
291
291
292
292
293
293

Saateks
Käesolev raamat on esimene omataoline eesti dialektoloogias. Ta on mõel
dud eeskätt kõrgkooliõpikuks ja see määrab tema materjali mahu, valiku ja
struktuuri. Siin on püütud vältida murdejoonte pikki loendeid, iga murde
kohta on esitatud vaid need jooned, mida autorid on olulisemaks pidanud.
Lisaks on tutvustatud murdeuurimise teoreetilist tausta, näidatud seoseid eri
murdealade vahel, paigutatud murdeid ja nende muutumist ajaloo ja teiste
allkeelte konteksti. Ka on püütud esitleda väheuuritud murdeuurimise alasid,
nagu süntaksit ja sõnavara.
Vastavalt õpikute traditsioonile ei esitata tekstide sees viiteid allikatele.
Iga peatüki lõpus on toodud soovitusnimestik, mis sisaldab kirjutajatele alu
seks olnud olulisi allikaid ja pakub ka süvendavat lugemist. Kõik kasutatud
allikad ja lisaks töid, mida raamatu autorid on pidanud vajalikuks huvilisele
soovitada, on toodud kirjanduse loendites.
Õpiku kirjutajad on Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning Eesti Keele
Instituudi teadlased Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Jüri Viikberg ja
Peeter Päll. Raamatus on muidugi hulk autorite arusaamu, eriti konkreetsete
murrete kirjeldustest kõrvale minevates peatükkides. Kuid nagu kõik õpikud,
kujutab ka see endast suures osas valikut, tihendust ja üldistust eesti dialekto
loogide sadadest uurimustest. Neile kõigile kuulub tegijate suur ja siiras tänu,
eriti neile, kelle uurimustele on siin palju toetutud: Andrus Saareste, Marja
Kallasmaa, Arnold Kask, Hella Keem, Mari Must, Helmi Neetar, Salme Nigol,
Valdek Pall, Salme Tanning, Aili Univere ja teised.
Samuti tänavad autorid kõiki neid, kes on raamatu tegemisel kaasa
aidanud: retsensenti Tiit-Rein Viitsot, keeletoimetajaid ja korrektoreid Ellen
Uuspõldu ja Mari-Liis Kalvikut, tehnilist toimetajat ja kujundajat Roosmarii
Kurvitsat, transkriptsioonifontide tegijat Esko Oja, näite
tekstide tegemist
abistanud Mari Musta, Anu Haaki, Evi Juhkamit ja Varje Lonni. Autorite tänu
kuulub ka Haridusministeeriumile, kes projekti rahastas, ja selle nõunikule
Jüri Valgele, kes isiklikult raamatu valmimisele kaasa aitas.
Ja lõpuks: see raamat on pühendatud kõigile Eestimaa inimestele, kes on
oma kodumurret läbi 20. sajandi hoidnud ja murdeuurijatele kõnelnud.
Autorid

3. trüki saateks
Käesolev on raamatu Eesti murded ja kohanimed kolmas trükk (esmatrükk
2002, teine trükk 2009). Teisest trükist möödunud kümnekonna aasta jooksul
on lisandunud nii murde- kui kohanimeuurimisse uusi tulemusi. Seetõttu on
täiendatud ja muudetud neid osi, kus on toimunud olulisi arenguid. Suuremaid
muudatusi on tehtud peatükkides Eesti murdeliigendused, Murde
süntaks
ning Murded ja kirjakeel. Täiendatud on Eesti murrete uurimisloo ja Murrete
sõnavaraliste erijoonte peatükke. Lisalugemise soovitustesse pea
tükkide
lõpus on lisatud mõnel juhul uusi soovitusi. Samuti on täiendatud vahepeal
ilmunud kirjandusega Kirjanduse loendit.
Autorid

EESTI
MURDED

I
Murdeuurimine
ja
murdeliigendused

Dialektoloogia põhimõisted ja uurimisala

19

1. Dialektoloogia põhimõisted ja uurimisala
Murdeid ehk rahvusvahelise nimetusega dialekte uurib murdeteadus ehk dialektoloogia. Dialektiks nimetatakse mingi inimeste rühma keelt. Dialektid
jagunevad sotsiolektideks ehk sotsiaalmurreteks ning regionaalseteks dialektideks ehk kohamurreteks. Dialektoloogia käsitleb tänapäeval mõlemaid
rühmakeeli. Eestis mõistetakse murdena enamasti üksnes ajaloolisi kohamurdeid. Ka selles raamatus kirjeldatud eesti murded on eesti piirkondlikud
keelekujud, nagu me neid tunneme 20. sajandi algupoolelt. Järgnevas sissejuhatavas ülevaates tutvustame aga dialektide ja dialektoloogia probleemistikku keeleteaduse kogu tähendusmahus.

1.1. Keel, dialekt, kohamurre ja traditsiooniline murre
Dialekt on mõiste, mille tähendusala on üsna lai ja mitmekesine. Kõige tavalisem on ingliskeelses terminoloogias selline mõistekasutus, kus dialekt
tähistab keele varianti, mis erineb grammatiliselt, fonoloogiliselt ja leksikaalselt teistest variantidest ning on seotud geograafilise koha ja/või kindla sotsiaalse grupiga. Dialekti kandja on keelekasutajate rühm, mis tegutseb ühiskonnas regulaarselt kui funktsionaalne tervik (füüsilise paiknemise, abielusuhete, töösuhete vms alusel).
Lisaks kasutatakse dialekti veel:
• mingi keele allkeele sünonüümina (subdivison, variety);
• kohamurde sünonüümina. Selles tähenduses on täpsem termin regiolekt
ehk regionaalne dialekt;
• pisikeelte kohta, millel pole kirjalikku vormi;
• keelevormide kohta, mis kalduvad kõrvale vastava keele normingutest;
• sama keelkonna keelte ajalooliste variantide kohta.
Murdest kitsam termin on traditsiooniline dialekt (basilect, traditional
dialect; Prantsusmaal patois, Saksamaal Mundart). See märgib kohamurret:
• mis seostub põhiliselt küla ja talurahvaga, mitte linnaga, ja on madalamate
sotsiaalrühmade keel,
• millel puudub kirjatraditsioon,
• mis on vähe mõjutatud normikeelest,
• mis on vananenud ega võimalda kõnelda kõigest,
• millel on madal maine ja staatus.
Eesti kohamurded on tänapäeval valdavalt traditsioonilise dialekti staatuses, välja arvatud Võru murre, millele püütakse taas luua kirjalikku traditsiooni ja oma normikeelt.
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Alati on olnud probleemiks küsimus, mille poolest keel ja murre erinevad. Keele staatuses on tihti ainult normikeel (standard language), mida peetakse tõeliseks keeleks. Selline seisukoht on olnud tavaline ka Eestis.
Tavaline on ka arusaam, et keeled ei ole vastastikku mõistetavad, kuid
murded on, st keel on kogum vastastikku arusaadavaid murdeid. Tegelikkuses ei pea see väide alati paika. Näiteks Skandinaavia keeled on vastastikku
üsna hästi mõistetavad. Samas võivad kahe riigi piirialal inimesed mõista
üksteist hästi, kuid sama riigi kahe kaugema serva inimesed mitte. Viimane
kehtib ka Eestis: Võru murre on saarlasele üsna raskesti mõistetav ja vastupidi.
Keele ja kohamurde erinevus ei ole seega üldjuhul seotud mitte keeleliste erinevustega, vaid ajalooliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja poliitiliste
piiridega. Rangelt võttes võime öelda, et keel pole üldse lingvistiline mõiste.
On olemas ainult dialektid, mis moodustavad kontiinuume ehk ahelaid
(geographical dialect continuum). Teisisõnu, dialektide piirid ei ole üldjuhul
aredad. Kui liigume külast külla, siis leiame iga küla vahel keelelisi erinevusi, mis territoriaalselt kumuleeruvad. Külade A ja B elanikud mõistavad
üksteist väga hästi, külade A ja C elanikud kehvemini ja ühel hetkel tekib
mõistmises katke, külade A ja F elanikud enam üksteisest aru ei saa.

1.2. Murdegeograafia
Arusaam kohamurrete erinevusest on väga vana. Erinevusi on kirjeldatud
juba nt Vana Testamendi ja Muinas-Kreeka tekstides. Prantsusmaal on murrete põhja–lõuna piir registreeritud 1284, Inglismaal lääne–ida ja põhja–
lõuna piir 1387. Eesti murrete erinevusi on mainitud juba esimestes eesti
keele kirjapanekutes 16. sajandil. Siiski ei olnud tegu veel murdeteadusega
tänapäeva mõttes. Süstemaatiline murrete uurimine algas alles 19. sajandi
keskel. Dialektoloogia eri suunad on kujunenud koostöös võrdlev-ajaloolise
keeleteadusega, strukturaalse ja generatiivse keeleteadusega, sotsiolingvistikaga jms.
Dialektoloogia teadusena sündis ajal, mil teoreetilises keeleteaduses
valitses võrdlev-ajalooline meetod (kitsamalt noorgrammatika), mis väitis, et
keel muutub alati kindlate häälikumuutuste reeglite alusel. Kinnitamaks seda
seisukohta, hakkas sakslane Georg Wenker koostama 1876. aastal saksa
keeleatlast (ilmus 1881). Noorgrammatikute seisukohad kinnitust ei leidnud,
Wenker sai aga üheks murdegeograafilise dialektoloogia alusepanijaks.
Murdegeograafia teoreetilise mõistestiku väljatöötaja on prantsuse lingvist Jules Gillieron, kes publitseeris koos Edmond Edmontiga 1902–1910
prantsuse keeleatlase (1920 kaarti). Eestisse tõi selle uurimissuuna juba
1920. aastate algul moodsa eesti dialektoloogia alusepanija Andrus Saareste.
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Murdegeograafia põhimeetodiks on keelenähtuste territoriaalse leviku
täpne kaardistamine. Ta ei tegele murrete ajaloolise arengu kirjeldamise ja
analüüsiga ega ka keele olemuse teoreetilise seletamisega. Seega vastandus
see meetod olemuslikult ajaloolisele murdeuurimisele ja andis tõuke sünkroonse keelevarieerumise uurimisele laiemalt. Murdegeograafia on olnud
20. sajandi dialektoloogia peasuund nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis ja
endiselt oluline ka praegu, kui on arendatud uut tarkvara murdenähtuste
leviku analüüsimiseks.1
Murdegeograafilise keeleanalüüsi olulised eriprobleemid on seotud
keeleandmete kogumisega: informantide valiku, andmete kogumise viisi
ning keeleandmete esitamisega kaartidel.
Informandid ja nende taust
INFORMANTIDE VALIK. Murdegeograafias on ikka otsitud nn puhast murret
(genuine dialect), mille all mõeldakse võimalikult vanapärast, normikeelest
ja võõrmõjudest puutumata traditsioonilist kohamurret. Seega ei kirjelda
murdeuuringud mitte teatava koha ja ajahetke tüüpilist keelepilti, vaid ühe
sotsiaalse rühma keelekuju.
Sellise keelepruugi saamiseks on valitud küsitletavateks kindlate tunnustega murdekõnelejaid, keda eesti murdeuurimises on nimetatud keelejuhtideks ehk informantideks. Rahvusvaheliselt on peetud parimateks informantideks ühel kohal elanud vanemaid meessoost maainimesi (nonmobile older
rural males, NORM). Eestis on murdegeograafia kõrgaegadel olnud enamik
informante naised, kuna nemad on olnud vähem liikuvad ja vähemate sotsiaalsete kontaktidega väljaspool oma elukohta. Lisaks on püütud arvestada
haridust ja leida madala haridustasemega inimesi, kes oleks koolis käinud
veel enne esimest Eesti Vabariiki ja oleks selliselt eestikeelsest kooliharidusest ja kirjakeelest mõjutamata. Seetõttu on järeldused eesti murrete kohta
tehtud suuresti aastatel 1880–1910 sündinud inimeste keele põhjal.
Tänapäeval ei peeta keelejuhi selliseid tunnuseid enam iseseisvaks väärtuseks. Oluline on, et tegemist oleks murde võimalikult iseloomuliku kõnelejaga, seda ka oma sotsiaalse asendi ja keelehoiakute poolest.
Murdegeograafiat ei tohi segi ajada n-ö empiirilise murdeuurimisega, mis on olnud
kõige tavalisem murretega tegelemise viis Eestiski. See on teoreetiliste suundadega
vaid kaudselt seotud vanapärase rahvakeele talletamine, mis on olnud mõjutatud
võrdlev-ajaloolise dialektoloogia ja murdegeograafia seisukohtadest. Empiiriline
murdeuurimine on keskendunud arhailisele keelele kui omaette allkeelele, mitte niivõrd läbilõike tegemisele ühe piirkonna keeletavast. Keelenähtusi on käsitletud atomistlikult, materjal on üles kirjutatud valikuliselt jne. Neid traditsioonilise murdeuurimise erijooni peab silmas pidama, kui kasutada 19. ja 20. sajandi murdekogusid
ja -kirjeldusi.
1
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TAUSTAANDMED. Murdegeograafias märgiti andmed informandi ja lindistussituatsiooni kohta murdepäevikutesse, mis sisaldasid ainult põhiandmeid
informandi kohta (vanus, tervislik seisund, vanemate elukohad, haridus, töökohad jne). Lindistussituatsioonist märgiti üles ainult toimumiskoht ja -aeg
ning olulisemad lindistust häirinud asjaolud, nt müraallikad. Sellised murdepäevikud on olnud kasutusel ka Eestis. Praegune murdeuurimine kasutab
helilindistusi koos intervjueeritava põhjaliku sotsiaalse tausta ja lindistussituatsiooni kirjeldusega. Põhjuseks on arusaam, et keelendite valikut mõjutavad lisaks inimese elukohale alati ka muud taustategurid.
Andmete kogumise viis
Andmete kogumisel on keelegeograafias omad erijooned küsimustike koostamisel ja uuritavate keelenähtuste valikul, aga ka materjali üleskirjutamises
ja taustaandmete esitamise viisis.
KÜSIMUSTIKUD JA KEELENÄHTUSTE VALIK. Kui Georg Wenker koostas saksa
keeleatlast, kasutas ta nn tõlkemeetodit. Ta saatis neljakümnest näidislausest
koosneva teksti ligi viiekümnele tuhandele õpetajale, paludes tõlkida see
kohalikku murdesse. Saadud vastused moodustasid atlase aluseks olnud andmebaasi. Hiljem on kasutatud eelkõige inimeste otsest küsitlemist. Nt prantsuse murdeatlase andmestiku kogus Edmond Edmont intervjueerides murdekõnelejaid silmast silma. Sama meetodit on kasutatud Andrus Saarestest
peale ka eesti murdeuurimises. Äsja valminud Põhja-Ameerika inglise keele
atlases on kasutatud telefoniintervjuude lindistusi.
Algusest peale on kasutatud informantide uurimiseks küsimustikke. See
lubas saata välja erineva ettevalmistustasemega küsitlejaid, valida erinevaid
küsitlussituatsioone ning siiski saada võrreldavaid andmeid.
Küsimustikke võib kasutada otseselt või kaudselt. Otsese küsitlemise
korral on uurijal loend mingite asjade või nähtuste nimedest ning ta küsib nt
kuidas te nimetate kruusi, või kuidas te ütleksite viiskümmend. Kaudse (suunava) küsitlemise puhul näidatakse nt mingit eset ja küsitakse, mis see on või
püütakse juhtida juttu nii, et inimene ise vastavat eset nimetaks. Teine erinevus on selles, kas küsimused on täpselt ette kirjutatud ja ette loetavad või
võib neid vabalt sõnastada.
Eesti murdegeograafiliste tööde jaoks tehti 1920.–30. aastatel sõnavaraküsimustikke Wiedemanni eesti–saksa sõnaraamatu abil, et saada teada, kas
ja kus haruldasi murdesõnu tuntakse. Neid küsitluskavasid tehti mõistealade
kaupa (loomad, taimed, vanad talutööd, sugulussuhted, ilm jms). Koostatud
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on ka grammatiliste nähtuste küsimustikke, nt sõnade muutmise kohta. Kõigi
etteantud küsimustike puuduseks on olnud, et nad ei võimalda hästi tuvastada
murdele ainuomaseid keelejooni ja sunnivad informandile peale formaalse
vastusestiili. Seetõttu on uuemas murdeuurimises eelistatud vabu vastuseid
võimaldavaid suunavaid küsimusi ja spontaanset vestlust.
Andmekogu iseloomu määrab ka see, millised keelenähtusi uurimiseks
valitakse. On keelenähtusi, mille levikupiirid on aredad, eesti murretes nt õ
esinemus või seesütleva käände vormid (seljas, `selgas, selän, säläh), ja on
keelenähtusi, mille levikupiirid on sujuvad, liikudes edasi sõnatüüpide ja
mõnikord ka üksiksõnade kaupa. Selline on nt de- ja i-mitmuse piir, tk > kk
piir või pika õ diftongistumine, kus peaaegu igal sõnal on oma levila. Murdegeograafia, mille eesmärgiks on murdepiiride tuvastamine ja murdeliigenduste tegemine, valib tavaliselt võimalikult aredate levikupiiridega nähtusi.
Transkriptsioon
Murdejooned tuleb üles märkida või salvestuste puhul transkribeerida. Enne
2. maailmasõda märgiti materjali üles eelkõige käsitsi. Sajandi keskpaigast
hakati tegema lindistusi ja veel hiljem ka videolindistusi. Ülesmärkimiseks
on aja jooksul kasutatud mitmesuguseid transkriptsioonisüsteeme. Viimastel
aastakümnetel on rahvusvaheliselt kasutatud IPAt ehk rahvusvahelist foneetilist alfabeeti, Eestis soome-ugri foneetilist transkriptsiooni.
Väljatoodavad keelenähtused ja nende esitamise detailsusaste valitakse
igas transkriptsioonis vastavalt uurimiseesmärgile. Seetõttu on murdeuurimises transkribeeritud eriti detailselt häälikulisi nähtusi (häälikute moodustuskohad, häälduse erijooned, välted jms). Sõnast väljapoole jäävad keelenähtused on transkribeeritud pealiskaudselt või jäetud hoopis ära. Nt on juhuslik
pauside märkimine, üldse jäetakse ära kõne planeerimisega seotud nähtused
(häälitsused, poolelijäänud sõnad jms). Seetõttu võimaldavad foneetilises
transkriptsioonis tekstid uurida hästi sõnavara, sõna foneetikat ja morfoloogiat, kuid halvasti nt süntaktilisi nähtusi.
Foneetilises transkriptsioonis on avaldatud teaduslikud murdetekstide
kogud (sari Eesti murded). Muudes kogudes ja ka sõnaraamatutes on kasutatud lihtsustatud transkriptsiooni. Oma transkriptsioon on nt Eesti murrete
sõnaraamatus, kus on aluseks võetud kirjakeele ortograafia, mida on täiendatud mõnede foneetilise transkriptsiooni märkidega. Oma lihtsustatud kirjaviis on Tartu ülikooli ja Eesti Keele Instituudi (EKI) murdetekstide arvutikorpuses. Erinev, eeskätt süntaksist ja dialoogist lähtuv transkriptsioon on
kasutusel Tartu ülikooli suulise kõne korpuses (kus on ka murdetekste).
Kokkuvõttes on eesti murdeainestik fikseeritud väga ebaühtlaselt,
mitmekesiselt ja osalt juhuslikult. Ka transkriptsioonisüsteem ise on aja jook-
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sul muutunud. Seetõttu on kogumikes ja sõnaraamatutes püütud transkriptsiooni ühtlustada.
Keelekaardid ja -atlased
Kogutud ja transkribeeritud materjal esitatakse murdegeograafias keelekaartide kujul. Kaarte on kahte põhitüüpi:
• tsitaatkaardid (display maps) esitavad mingi lekseemi või grammatilise
vormi konkreetse sõnavormina, nagu see murdest on registreeritud (kaart
1.1);
• sümbolkaardid (interpretative maps) esitavad keelenähtusi üldistatud
kujul sümbolitena. Siin on tegu kaardi koostaja poolt suurema tõlgendusega
kui tsitaatkaardi puhul (kaart 1.2).
Eesti murdeatlased on koostanud Andrus Saareste (1938, 1941 ja 1955).
Saareste eelistas tsitaatkaarte, mille puhul saab kasutaja teha rohkem omapoolseid järeldusi ja saada infot mitme keelenähtuse kohta (lekseemi esinemine, grammatiline vorm, häälikkoosseis). Lauri Kettuneni soome murdeatlase kaardid on sümbolkaardid nagu ka Mihkel Toomse lõunaeesti häälikunähtuste kaardid (1998), rahvusvahelises koostöös koostatud Atlas Linguarum Europae (1983–) ning Atlas Linguarum Fennicarum I–III (2004–
2010), kus eesti murdeainest on esitatud ja kommenteeritud 28 murrakust.
Murdenähtuse leviku analüüs
Murdegeograafia keskseks eesmärgiks on kaardistada erinevate murdenähtuste levik ning määrata selliselt kindlaks mitmesugused murdepiirid. Murdepiiride määramisel on olulised kõigepealt ühe keelenähtuse leviku piiride
osutamine ja seejärel paljude eri nähtuste piiride põhjal tehtavad üldistused.
ISOGLOSSID. Murdegeograafia keskne mõiste on isogloss: ühe keelelise joone
esinemise piir. Ühel pool piiri vastav keeleline joon esineb ja teisel pool
mitte või esineb ühel pool piiri joon ühel kujul ja teisel pool teisel kujul. See
keeleline nähtus võib olla nt mingi käändevorm, aga ka konkreetse üksiksõna
hääldusvariantide piir. Mõnikord tehakse vahet eri tüüpi isoglossidel, nimetades häälikunähtuste levikupiire isofoonideks, morfoloogiliste nähtuste piire
isomorfideks, sõnavara piire isoleksideks.
Isoglossi esitatakse kaardil kahel viisil. Esimesel juhul tõmmatakse joon
nende kohtade vahele, kust piir läheb. Teisel juhul ühendatakse piiril joontega kohad, kus kasutatakse ühte või teist vormi (nn heterogloss). Isoglossid
ei pea olema pidevad jooned, neis võib olla katkestusi jms.
Murdegeograafia ei ole tegelnud kõigi keeletasanditega võrdselt. Põhiliselt on otsitud häälduse ja morfoloogia isoglosse, vähem sõnavaralisi ja peaaegu üldse mitte süntaktilisi isoglosse.

Kaart 1.1. Tsitaatkaart Andrus Saareste Väikesest eesti murdeatlasest (Saareste 1955)
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Kaart 1.2. Sümbolkaart Andrus Saareste Väikesest eesti murdeatlasest (Saareste 1955)
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Kaart 1.3. Põhja- ja lõunaeesti tähtsamad foneetilis-morfoloogilised piirilõigud
Andrus Saareste järgi (numbrid ja osalt joonte paksus märgivad nende erijoonte
hulka) (Saareste 1952b)

MURDEPIIRID. Erisuguste keeleliste nähtuste isoglossid paiknevad kaardil alati
veidi erinevates kohtades. Seetõttu liigendub kogu keeleala erinevate isoglossidega keerukaks võrgustikuks. Kuid isoglossid ei paikne keelealal ühtlaselt.
Kõigepealt võime leida alasid, kus paljud isoglossid paiknevad üksteise lähedal või koos, koondudes suuremateks kimpudeks (bundle of isoglosses, Saarestel parmas). Neisse paikadesse on võimalik tõmmata murdepiirid (dialect
boundary), mis eraldavad murdealasid (dialect area) nagu põhja- ja lõunaeesti murdepiir (vt kaart 1.3). Seega on murdepiirid alati üldistused ja kokkuleppelised jooned kaardil.
Murdepiirid omakorda võib jagada eri järkudesse vastavalt sellele, kui
palju isoglosse antud kohta koondub. Eesti murrete eristamisel on kasutatud
tavaliselt 3–5 järku piire.
Kõige suuremate kimpude koondumiskohtades paikneb peamurrete piir,
mis jagab eesti keeleala põhjaeesti ja lõunaeesti peamurdeks. Sellest piirist
nõrgem on murderühma piir, mis jagab põhjaeesti peamurde südaeesti ja
kirderanniku murderühmaks. Kolmanda järgu piirid jagavad peamurded ja
murderühmad murreteks. Murdesisesed piirid eristavad kõigepealt murrakurühmi, mis omakorda võivad jaguneda murrakuteks jne. Kesksetena vaadeldakse sealjuures murdepiire.
Eri tugevusega piirid sisaldavad tavaliselt eri liiki isoglosse. Eesti keeles
on peamurretel nii häälduslikud, morfoloogilised kui ka sõnavaralised piirid.
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Murderühmade piirid on eelkõige häälduslikud ja morfoloogilised. Murrete
piirid on juba tugevamalt häälduskesksed, morfoloogilisi erijooni on seal
vähe. Murrakurühmade piirid sama murderühma sees on valdavalt häälduslikud. Teisisõnu, murrakurühmad on eeskätt erinevad aktsendid sama murde
sees.
Lisaks saame isoglosse iseloomustada selle järgi, kui suuri murdealasid
nad haaravad ja kuidas omavahel paiknevad.
Kõigepealt võime välja tuua isoglossid, mis kattuvad ühe murde (või
murrakurühma jne) piiridega ja annavad selle ala unikaalsed keelejooned.
Teise rühmana võime välja tuua isoglossid, mis ei piiritle mitte ühte murret,
vaid ühendavad eri murdeid. Nende kimpude kaudu tekivad mitmesugused
murdekooslused. Esiteks, nende abil määratletakse murderühmad ja peamurded. Teiseks, sellised isoglossikimbud võivad ühendada ka üksnes osa murdeid murderühma või peamurde sees. Nii ühendavad mitmed isoglossid nt
südaeesti murderühmas saarte ja läänemurret. Kolmandaks, sellised kimbud
võivad ühendada ka eri murderühmade murdeid. Nii saame leida isoglossid,
mis ühendavad südaeesti idamurret ja rannikueesti Alutaguse murret.
Mitut murret ühendavate isoglosside kaudu selgub, et suur osa murrete
omapärast tuleneb sellest, et üle mitme murde levinud jooned kombineeruvad
eri murretes erinevalt. Kuid isoglosside selline paigutus võib näidata ka, et
kogu murre on siirdemurre. See juhtub siis, kui mingi murre koosneb ülivaldavalt ainult kahe naabermurde joonte kombinatsioonist, kusjuures kummagi
jooned ei saa selget ülekaalu. Sellist siirdemurret esindab nt kirderanniku
Alutaguse murre, mis on suuresti kombinatsioon kirderanniku rannamurdest
ja südaeesti idamurdest.
MURDELIIDUD. Murdeliitudeks nimetatakse murrete kogumeid, mida määratlevad hiliste murdekontaktide tulemusena tekkinud sekundaarsed ühisjooned.
Kitsamas mõttes nimetatakse murdeliitudeks murrete rühmi, mida iseloomustavad arvukad lokaalsed ühisuuendused.
SIIRDEALAD. Osa isoglosse paikneb alati põhilistest kimpudest eemal. Murrete
piiridel tekivad mõnesse kohta alad, mida on raske ühendada kindlalt ühe või
teise murdega. Selliseid alasid nimetatakse siirdealadeks (transitional area)
ja nende murdeid siirdemurreteks (transitional lect, border dialect). Konkreetsemalt võib sellisel alal esineda kahte eripärast tüüpi keelenähtusi:
• sama kõneleja kasutab ühe keelenähtuse puhul nii ühe kui teise murde
varianti (mixed lect). Selline segamurrak esineb nt Tartu murde põhjarühmas,
kus sama kõneleja võib kasutada kord sõna põhjaeestilist, kord lõunaeestilist
vormi (akkama ‘hakkama’ ja nakanu ‘hakanud’ jne).
• siirdealal esineb mingi kolmas keeleline variant, mida ei ole kummaski nn puhtas murdes (fudged lect). Selliseid vorme esineb nt Tartu murdes

30
30

Dialektoloogia põhimõisted ja uurimisala

põhjaeesti ja lõunaeesti murrete piirialal. Seal öeldakse nt pesesin, suresin
(vrd eP pesin, surin ja eL mõssi, `kuuli).
Eesti murdeteaduses kõneldakse siirdemurdest mitte üksikute keelenähtuste alusel, vaid kui isoglosside kogumist. Siirdemurdega on tegu juhul,
kui vastaval alal kasutatakse osa keelenähtuste puhul ühe murde varianti,
teiste puhul teise murde varianti, kuid ei saa väita, et ühe murde jooned
oleksid selges ülekaalus. Ka sel juhul võime eristada kahte siirdeala liiki:
• ühel juhul kasutatakse kogu siirdealal mõlema naabermurde variante,
kuid osa neist on ühest, osa teisest murdest. Sellisel juhul tekib siirdemurre,
mis on kahe naabermurde joonte kombinatsioon (nagu eespool nimetatud
Alutaguse murre);
• teisel juhul ulatuvad eri nähtuste isoglossid vastaval alal eri kaugusele.
Sellisel juhul tekib keeleliselt heterogeenne ala, mille eri osades on keelekasutus erinev (nagu keskmurde Põhja-Tartumaa ja Põhja-Viljandimaa).
Siirdealad on omased kõigile murdepiiridele. Nad võivad moodustuda
üksikutest murrakutest kahe murde piiril, nt on saarte murde ja läänemurde
piiril siirdemurrakuteks läänemurde Tõstamaa ja Varbla murrakud ja saarte
murde Muhu ja Kihnu murrak jne. Kuid siirdealad võivad olla ka laiemad,
haarates murrakurühmi või terveid murdeid.

1.3. Ajalooline murdeuurimine
Murdegeograafia on sünkrooniline lähenemisviis kohamurretele. Kuid ka
ajalooline ehk diakrooniline murdeuurimine jäi paralleelselt üheks dialektoloogia põhisuunaks. Suurem osa eesti murdeuurimisest 20. sajandil on tegelikult kombineerinud murdegeograafiat võrdlev-ajaloolise lähenemisega. Järjekindlat geograafilist lähenemist esindas eelkõige Andrus Saareste.
Murdegeograafia registreeris lihtsalt erinevad keelelised jooned ja nende
geograafilise leviku. Seejärel püüdis ta saadud isoglosse ühendades tõmmata
murdepiire.
Ajalooline lähenemine lähtub murrete arengust. Sellisel juhul alustatakse murdejoonte analüüsi võrdlev-ajaloolise meetodi abil rekonstrueeritud
vastava häälikulise või morfoloogilise joone hüpoteetilisest algkujust. Eesti
keele puhul on algjooned viidud tagasi hilisläänemeresoome keelekujule,
mida kõneldi arvatavasti 2000 aastat tagasi.
Konkreetses murdes esinevaid keelekujusid võrreldakse selliste algkujudega ning jagatakse nad vastavalt sellele, kas antud murdes on algkuju säilinud või muutunud. Sealjuures võivad eri murretes olla toimunud erinevad
muutused. Nii on konsonantühend *ksi muutunud põhjaeesti murretes teatud
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tingimustel ks-ks, kuid lõunaeestis väidetavasti ts-ks: *ksi > eP ks: üks, läks;
eL t´s: üt´s, lät´s.2
Murded, kus on toimunud kompleksselt mitmeid ühiseid uuendusi, moodustavad murdeliidu ajaloolises mõttes. Murdeliidud kujunevad sageli keeleala mainekeskustes, vanapärane keel aga säilib perifeeriates. Seal kujunevad
reliktalad (relic area), kuhu uuendused ei ole jõudnud. Tavaliselt on need
väikesed eraldatud alad, meil nt lõunaeesti keelesaared.
Keelemuutuste levikut seletab moodne diakrooniline dialektoloogia
laineteooriaga, mille järgi uuendused levivad nagu lained, mida tekitab vette
visatud kivi. Keskuseks on seejuures kõrge sotsiaalse mainega paigad (tavaliselt mingi jõukas piirkond või suur linn). Siiski on täheldatud, et nüüdisühiskonnas levivad uuendused otse ühest keskusest teise, haarates alles hiljem keskustevahelisi alasid.
Eesti murdeuurimises (ka käesolevas raamatus) on osa murdeomaseid
keelejooni esitatud sünkrooniliselt, osa aga diakrooniliselt.

1.4. Uued suunad murdeuurimises
Murdegeograafia valitses maailma murdeuurimise peasuunana 20. sajandi
esimesel poolel. Alates 1950.–60. aastatest asendus see mitmete erinevate
lähenemistega.
Dialektomeetria
Dialektomeetria on murdeteaduse osa, mis selgitab põhjalike statistiliste analüüside abil murdejoonte territoriaalset levikut, murrete suhtelist kaugust
üksteisest ja murdeliigendust. Dialektomeetria toetub murrete korpusanalüüsile, mis põhineb spetsiaalselt automaatanalüüsiks loodud suurtel elektroonilistel murdekorpustel. Kuna põhjalikud statistilised arvutused on võimalikud ainult suurte mitmekesise jaotuvusega andmemassiivide korral, on dialektomeetria meetodeid arendatud eelkõige sõnavarasuhteid uurides.
Sõnavaraseoste uurimiseks registreeritakse võimalikult palju lekseeme
kõigist murretest (jättes arvestamata nende kasutussagedused) ning arvutatakse statistiliselt murrete sõnavara ühisosade suurused. Seosetihedussuhete
ja sõnavara stereotüüpsuse/unikaalsuse alusel iseloomustatakse siis murrete
vahekordi.
Dialektomeetriale pani aluse prantslane Jean Seguy 1970. aastatel, hiljem on seda oluliselt arendanud austerlane Hans Goebl. Eestis tegi dialektomeetrilisi uuringuid esimesena Sirje Ainsaar (Murumets) 1980. aastate
2

* märgib rekonstruktsioonides hüpoteetilist rekonstrueeritud keelekuju, > näitab
rekonstruktsiooni.
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algul. Hiljem on dialektomeetrilisi meetodeid kasutanud ja arendanud Arvo
Krikmann (1939–2017), kes on koos Karl Pajusaluga mõõtnud murrete
sõnavarasuhteid kogu Väikese murdesõnastiku materjali põhjal ning kõrvutanud rahvaluule lühivormide sõnavara keelekogudes leiduvaga.3
Strukturaalne ja generatiivne dialektoloogia
Strukturaalne dialektoloogia püüdis vabaneda atomistlikust lähenemisest
murdeuurimises ja kirjeldada murret kui keelesüsteemi, mis on kindlas vastavuses teiste murretega. Selle alusepanijaks oli 1950. aastatel ameerika keeleteadlane Uriel Weinreich, kes püüdis konstrueerida kõrgema taseme keelesüsteemi, mis hõlmaks kahe või rohkema murde omadusi. Sellist eri variantide ühtset kirjeldust nimetas ta diasüsteemiks.
Generatiivset dialektoloogiat, mis tekkis 1970. aastatel, võib pidada
strukturaalse dialektoloogia jätkuks generatiivse lingvistika meetoditega. See
põhineb klassikalises generatiivses lingvistikas kesksele süva- ja pindvormi
eristamisele ja süvavormidest kindlate reeglite abil pindvormide genereerimise põhimõtetele. Murdeid mõistetakse keelevariantidena, millel on
samad süvavormid, aga erinevad pindvormid. Murretevahelised erinevused
seletuvad pindvorme tootvate reeglite erinevusega, reeglite rakendumise erinevate piirangutega või reeglite järjekorra erinevusega.
Strukturaalse ja generatiivse dialektoloogia püüdlusi kirjeldada mitut
murret ühe keelesüsteemi osana jagab polülektaalsete grammatikate teooria.
Polülektaalsed grammatikad esitavad keelendi mitut varianti. Nad kirjeldavad mingit murrete kontiinuumi lõiku, tuginedes väitele, et tegelikkuses hõlmab enamiku inimeste keelepädevus mitme murde valdamist, seda vähemalt
passiivselt. Polülektaalsus olevatki aluseks eri murrete kõnelejate omavahelisele suhtlemisele.
Murrete eritlemiseks sobivad hästi ka uued optimaalsusteooria meetodid, mis võimaldavad variantseid keelendeid kirjeldada universaalsete kitsenduste seotud hierarhiatena. Eesti murdeuurimist ei ole need suunad seni
mõjutanud.
Sotsiolingvistiline murdeuurimine
Traditsiooniliste kohamurrete uurimise asemel sai 1960. aastatest keskseks
sotsiolektide uurimine. Selle olulisim mõjutaja ja põhimõistestiku väljatöötaja oli William Labov oma New Yorgi kõnekeele sotsiaalse varieerumise
uurimustega.
3

Vt Krikmann, Pajusalu 2000; Krikmann 2003, 2014; Pajusalu, Krikmann, Winkler
2009. Krikmanni uurimusi vt haldjas.folklore.ee/~kriku/MURRE

Dialektoloogia põhimõisted ja uurimisala
uurimisala
Dialektoloogia

33

Sotsiolingvistika on avardanud radikaalselt senist arusaama murrete olemusest. Selle järgi ei ole keeleline varieerumine kunagi ühetasandiline, vaid
kujutab endast keerukat allkeelte süsteemi, kus põimuvad kõneleja territoriaalset päritolu, sotsiaalset staatust ja suhtlussituatsiooni osutavad tunnused.
Kohamurded on seega ainult üks osa sellest tervikust ja muude allkeeltega
tihedalt seotud.
Labov ja tema õpilased on järgnevatel aastatel tegelenud ka kohamurrete
sotsiaalselt täpsema uurimise meetodite arendamisega.
Sotsiolingvistiline murdeuurimine keskendub keelenditele, mis on
tähenduslikud kõneleja sotsiaalse identiteedi väljendamisel, neid nimetatakse
sotsiaalseteks markeriteks. Murrete vahel võib olla mitmesuguseid erinevusi,
mida kõnelejad ei teadvusta. Samas on keelendeid, mille kasutamine on signaaliks teatud ühiskonnarühma kuulumisest. Sotsiaalselt markeeritud ongi
eriti tüüpiliselt just hääldus ja sagedased sõnad. Näiteks tunnevad võrukesed
ja setud üksteist kergesti ära erineva häälduse järgi, nagu võru külʔ, `häste,
setu külh, `höste.
Sotsiolingvistilises murdeuurimises on paaril viimasel aastakümnel kiiresti arenenud veel mitu suunda, mis pööravad rohkem tähelepanu murdekõneleja tegelikule suhtlemisele (suhtlusvõrgustikele), erinevatele rollidele
ühiskonnas ja keelehoiakutele.
Euroopas hakkas ühe esimesena dialektoloogias uusi sotsiolingvistilisi
meetodeid rakendama 1970. aastate algul Peter Trudgill, kes on eriti uurinud
piirialade keelt ja siirdemurrete kujunemist. Eestisse jõudis sotsiodialektoloogia alles 1980. aastate lõpul, kui hakati uurima eesti murrete tasandumist
ehk hääbumist.
Etnodialektoloogia
1990. aastatest alates on oluliseks murdeuurimise meetodiks kujunenud etnodialektoloogia, mis keskendub tavaliste inimeste endi murdetaju ja murrete
kohta antavate hinnangute uurimisele. Sellise lähenemise juured on
20. sajandi algupoole etnolingvistikas ja veelgi varasemates uurimustes, mis
võtsid arvesse ka keelekasutajate arvamusi kui tunnetuslikult ja sotsiaalselt
tähenduslikke.
Etnodialektoloogia tõusis 20. sajandi lõpus uuesti esile rahvadialektoloogiana (folk dialectology) ning arenes edasi tajudialektoloogiana (perceptual dialectology). Tajudialektoloogia uurib nii tavaliste inimeste ettekujutusi
murretest kui ka murretele antavaid hinnanguid, kasutades kindlaid andmekogumise viise. Üks levinumaid on kujutluskaartide meetod, kus inimesel
palutakse kaardile märkida oma arusaamisest lähtuvalt murdepiire ja -nimetusi, murdelisi keelendeid jms. Kujutluskaartide alusel on võimalik uurida
kognitiivseid seoseid ja ka murrete kohta käivaid sotsiaalseid stereotüüpe.
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Etnodialektoloogia peamisi uuendajaid on olnud USA uurija Dennis R.
Preston, kes on ka kujutluskaartide meetodi väljatöötajaid. Preston avaldas
ka suuna klassikaks saanud raamatu Perceptual Dialectology (1989). Eestis
on etnodialektoloogilisi meetodeid kasutanud 21. sajandi esikümnendil Kadri
Koreinik ja Karl Pajusalu, kes uurisid lõunaeesti murrete nimetamist kõnelejate endi poolt. Seni põhjalikema uurimuse tajudialektoloogiast on teinud
Siim Antso Eesti viie piirkonna õpilaste murdetundmisest.

Lisalugemist
Parima ülevaate rahvusvahelisest dialektoloogiast pakub J. K. Chambersi ja Peter
Trudgilli õpik Dialectology (2. trükk: Chambers, Trudgill 1998), millele toetub
paljuski ka käesolev ülevaade. Uusima ja põhjalikema pildi annab The Handbook of
Dialectology (Boberg jt 2018). Erinevatest allkeeltest ja põhilistest rahvusvaheliselt
käibel olevatest allkeeleliigendustest annab ülevaate Tiit Hennoste artikkel Allkeeled
(Hennoste 2000). Dialektomeetrilisest lähenemisest saab pildi Arvo Krikmanni ja
Karl Pajusalu artiklist Kus on keskmurde keskpunkt (Krikmann, Pajusalu 2000).
Uuemaid keele varieerumise uurimismeetodeid tutvustab Karl Pajusalu artiklis
Varieerumisreeglid ja optimaalsusteooria (Pajusalu 2002). Etnodialektoloogia ja
kujutluskaartide meetodi ülevaate esitab Siim Antso artikkel õpilaste murdetundmisest (Antso 2016).
Soome-ugri foneetilisest transkriptsioonist annab pikema ülevaate Astrid
Villupi Eesti keele foneetiline transkriptsioon (Villup 1975, 1984, 1992) ja lühiülevaate Paul Ariste Eesti keele foneetika (Ariste 1968: 188–196). Eesti murrete sõnaraamatus kasutatud lihtsustatud transkriptsiooni on kirjeldatud sõnaraamatu esimese
köite alguses (Eesti murrete sõnaraamat 1 1994: 29–32). Elektroonilise murdekorpuse lihtsustatud transkriptsiooni kirjeldab lühidalt Liina Lindströmi jt artikkel
Eesti murrete korpus ja kolme murde sagedasema sõnavara võrdlus (Lindström jt
2001). Suulise kõne korpuses kasutatavast transkriptsioonist ja transkriptsiooni
tegemise teoreetilistest alustest räägib Tiit Hennoste artikkel Eesti suulise kõne uurimine: transkriptsioon, taust ja korpus (Hennoste 2000c). Euroopa ja läänemeresoome
keelte atlasi ning geolingvistilisi uurimusi tutvustavad soome-ugri keeleteadlaste
kogumik Studia ad geographiam linguarum pertinentia (Studia 2000) ja Vilja Oja
ülevaade Eesti keel keeleatlastes (Oja 2002).
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2. Eesti murrete uurimisloost
Eesti murrete kirjeldamise ja uurimise ajalugu on vähemalt niisama pikk kui
eesti keele üleskirjutamise ja käsitlemise ajalugu üldse. Kui esimesi eestikeelseid tekste kirja panema hakati, räägiti igas Eesti nurgas oma murret, nii
et esimesed eesti keele kirjapanekud on tegelikult murdetekstid.
Sajandite jooksul on lisaks käsitlusviisidele muutunud ka murded ise.
Keeleaines, millele toetub eesti murrete uurimine praegu, on põhiliselt kogutud alates 1920. aastatest Emakeele Seltsi korrespondentide, Eesti Keele
Instituudi (varasema Keele ja Kirjanduse Instituudi) ning kõrgkoolide dialektoloogide poolt. Traditsioonilised eesti murded, nagu me neid nüüd mõistame, on 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul sündinud inimeste keelepruuk.

2.1. Eesti murdeerinevuste kirjeldamine 16.–19. sajandil
Üksikuid andmeid eesti murrete kohta ja arutlusi murdeerinevuste üle võime
leida juba Wanradti ja Koelli katekismusest (1535), mh tähelepaneku, et
Eesti eri osades, nagu Tallinnas, Narvas ja Tartus, räägitakse eesti keelt isemoodi.
Tähelepanu põhjaeesti ehk tallinna keele ja lõunaeesti ehk tartu keele
erinevuste vastu suureneb 16. sajandil seoses kahe kirjakeele loomisega.
Seda erinevust kinnistavad Heinrich Stahli (1600–1657) põhjaeesti maakeele kirjeldus teoses Anführung zu der Estnischen Sprach (1637) ja Johannes Gutslaffi (?–1657) lõunaeesti grammatika Observationes grammaticae
circa linguam Esthonicam (1648).
Esimesed raamatud, mis sisaldavad eraldi peatüki eesti murretest, on
Anton Thor Helle (1683–1748) Kurtzgefaszte Anweisung zur Ehstnischen
Sprache (1732) ja August Wilhelm Hupeli (1737–1819) Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte ... (1780, 2. tr 1818).
Põhjaeesti murdeala sisemisi erinevusi toob esile juba Heinrich Stahl.
Hupel esitab esmakordselt mitmetasemelise eesti murrete rühmituse. Kahe
peamurdena mainib ta Tallinna ja Tartu murret. Põhjaeesti tähtsamad kõrvalmurded on tema järgi Harju-, Lääne- ja Põltsamaa murre, vähem tähtis Kodavere ehk Alatskivi murre. Grammatika 2. trükis nimetab Hupel Tallinna kõrvalmurretena veel saarte, Peipsi ja tinglikumalt Järva- ja Virumaa murret.
Tüüpilisim Tartu murre on Hupeli jaoks Otepää, Tartu kõrvalmurreteks on
aga Räpina ja Rõuge keelepruuk. Pärnumaa keelt peab Hupel Tallinna ja
Tartu seguks, mis on pigem Tallinna-pärane.
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Järjekindlamalt hakati eesti murdeid kirjeldama 19. sajandil. Johann
Heinrich Rosenplänteri (1782–1846) ajakirjas Beiträge zur genauern
Kenntniss der ehstnischen Sprache (1813–1832) on publitseeritud murdetekste ja murdesõnu ning arutletud eripäraste murdenähtuste üle. Rosenplänter püüdis korrespondentide abil koostada isegi esimest eesti murdetekstide kogu. 1818. aastal palus ta 161 tollasel keele- ja kirjandushuvilisel
pastoril tõlkida teatud piiblitekst kohalikku murdekeelde. Vastuseks sai ta
paraku vaid 16 murdeteksti, kuid nende seas olid esimesed pikemad näited
Saaremaa, Kihnu ja Mulgi murdetavast. 19. sajandi esimese poole kirjameestest tegelesid murdeküsimustega veel Otto Wilhelm Masing (1763–1832) ja
Friedrich Robert Faehlmann (1798–1850).

2.2. Varane murdeteadus
Eesti murdeteaduse rajajaks võib pidada akadeemik Ferdinand Johann
Wiedemanni (1805–1887). Wiedemann kogus murdematerjale, andis esmakordselt deskriptiivse ülevaate eesti murrete põhilistest erijoontest ja avaldas
esimesena põhjalikke, tänapäevani teaduslikku huvi pakkuvaid uurimusi eesti
murrete kohta. Tema Võru murde kirjeldus Versuch ueber den Werroehstnischen Dialekt (1864/2002) on esimene ühe eesti murde teaduslik ülevaade. Kõiki murdeid iseloomustab Wiedemann artiklis Ehstnische Dialekte
und ehstnische Schriftsprache (1871). Nii lõuna- kui põhjaeesti murded
jagab ta seal kõigepealt kaheks: lõunaeesti Tartu ja Võru murdeks, põhjaeesti
kirde- ja edelamurdeks (mõttelise piiriga Tallinnast Põltsamaale). Samuti on
Wiedemanni suurimad eesti keele alased tööd Grammatik der Ehstnischen
Sprache (1875) ja Ehstnisch–deutsches Wörterbuch (1869) väga väärtuslikud
allikad 19. sajandi eesti murrete kohta.
Eelkõige rahvaluule uurijana tuntud Jakob Hurt (1839-1907) on jätnud
olulise jälje ka murdeuurimisse. Kuna Hurt kutsus kogujaid üles rahvaluulet
kirja panema kohalikus murdekeeles, kujunesid tema rahvaluulekogud esimeseks mitmekülgseks eesti murdeainestiku kogumiks. Lisaks oli Hurt üks
ajaloolise keeleteaduse pioneere eesti murdeuurimises, selgitades näiteks
seesütleva käände lõppude keeleajaloolist kujunemist lõunaeesti murretes.
Hurda doktoriväitekiri ne-liitelistest adjektiividest Die estnischen Nomina
auf -ne purum (1886) rajas eesti dialektoloogias teed võrdlev-ajaloolisele
meetodile.
Võrdlev-ajaloolise meetodi tõi eesti keele uurimisse Mihkel Veske
(1843–1890), kes keskendus eriti häälikunähtuste käsitlemisele ning tegi aastatel 1875–1884 välitöid mitmel pool Põhja-Eesti murdealadel. Seejuures oli
Veske jaoks erilise tähtsusega kirjakeele aluseks oleva nn Kesk-Tallinna
murde ehk põhjaeesti keskmurde eripära väljaselgitamine.
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20. sajandi algul sai murdeuurimine Eestis hoogu ja metoodilist sügavust soome uurijate eestvõttel. Heikki Ojansuu (1873–1923) kogus aastatel
1910–1912 hiiglasliku murdematerjali kõigist lõunaeesti kihelkondadest.
Tema surma tõttu jäi see materjal suuresti analüüsimata, kuid seda on kasutanud teised uurijad. Ojansuu tähelepanuväärseimaks tööks on eesti murrete
üldliigendus Soome entsüklopeedias (Tietosanakirja X, 1919). Seal jagas ta
eesti murdeala kuueks: põhjaeesti ida-, kesk- ja läänemurre ning lõunaeesti
Setu, Võru ja Viljandi murre, esitades ka kõigi murrete tähtsamad erijooned.
Oluline soomlasest murdeuurija oli Lauri Kettunen
(1885–1963), kes uuris 1909–1912 põhjalikult Peipsi-äärset Kodavere murret ja selle naabermurdeid. Seejuures
ühendas ta häälduse eksperimentaalfoneetilise analüüsi
võrdlev-ajaloolise murdeuurimisega ning tegi kõrvutusi
teiste eesti murrete ning lähemate sugulaskeeltega. Tema
monograafiad Lautgeschichtliche Darstellung über den
Vokalismus des Kodaferschen Dialekts (1912–13), Lautgeschichtliche Untersuchung über den Kodaferschen Lauri Kettunen
Dialekt (1913) ning eriti 1917. aastal ilmunud Viron kielen
äännehistorian pääpiirteet olid eesti ajaloolise murdeuurimise eeskujudeks veel aastakümneid.
Suure huvi murdesõnade vastu tõi kaasa eesti keeleuuendus, kuna
murdesõnades nähti kirjakeele sõnavara rikastamise olulist allikat. 1909. a
esitas Jaan Jõgever (1860–1924) Eesti Kirjanduses Üleskutse Eesti keele
üleskirjutamisele, õhutades saatma Eesti Kirjanduse Seltsile (EKS) haruldasi
murdesõnu täieliku eesti keele sõnaraamatu koostamiseks. 1913. a avaldas
Johannes Aavik (1880–1973) Eesti Kirjanduses juba pikema murdesõnade
kogumise juhendi. Aaviku kirjutis oli väga oluline murdekogumise metoodika arendamise seisukohalt, sest selles vaadeldi täpsemalt murdesõnavara
kogumise põhimõtteid, sõnasedelite vormistamist jms. EKS hakkas välja
andma ka välitööde stipendiume, mille toel alustas 1916. aastal murdekogumist ka eesti dialektoloogia suurkuju Andrus Saareste (tollal Albert Saaberk, 1892–1964).
1920. aastateni ei saa murdeuurimist siiski veel pidada eesti keeleteaduse iseseisvaks haruks. Murrete uurimise põhiväärtust nähti tollal eelkõige
keeleajaloo selgitamises ja kirjakeele rikastamises.

2.3. Andrus Saareste ja süstemaatilise murdeuurimise algus
Dialektoloogia oma meetoditega lingvistika suunana arenes Eestis välja
1920. aastatel ning tõusis sõdadevahelisel perioodil üheks keskseks eesti
keeleteaduse alaks.
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Murrete kogumine algas uuel tasemel 1920. aastal, kui asutati Emakeele
Selts, mille tähtsaimaks ülesandeks sai eesti murrete põhjalik uurimine. Selle
tarvis moodustati vastav toimkond, töö juhiks valiti Andrus Saareste.
Kümne aastaga kavatseti koguda täielikud sõnavarakogud valitud 30 kesksest
kihelkonnast, koostada tekstivalimikud ning häälikuloolised ülevaated.
1921. aastal saatis Emakeele Selts esimese kogujana Võru- ja Setumaale
üliõpilase Paulopriit Voolaine (tollal Paul Friedrich Pedmanson, 1899–1985).
Järgmisel suvel läkitati murret koguma juba kümmekond üliõpilast ning
edaspidi aastas üle paarikümne. Emakeele Seltsi murdestipendiaatidena sai
oma esimese koolituse enamik hilisemaid juhtivaid murdeuurijaid, nagu Paul
Ariste (1905–1990), Arnold Kask (1902–1994), Hella Keem (1915–1997)
ja Mihkel Toomse (1905–1986).
Sõnavara koguti peamiselt Wiedemanni sõnaraamatu järgi, küsides keelejuhtidelt, kas nad tunnevad seal esitatud murdesõnu. 1930. aastaks oli
kogumistöö 24 kihelkonnas lõpetatud. Edaspidi otsustati hakata küsitlema
mõistealade kaupa, nagu kalandus, mesindus, metsandus jms, et haruldasi
murdesõnu täpsemalt talletada. 1940. aastaks oli kogutud juba üle poole miljoni sõnasedeli. Ilmusid esimesed murdesõnaraamatu prooviartiklid (1939
Eesti Keeles, eraldi 1940 Eesti murrete sõnaraamatu näiteartikleid I).
Emakeele Seltsi ajakirjast Eesti Keel sai keskne väljaanne nii murdematerjalide kui ka -uurimuste publitseerimisel. 1922–1940 avaldati seal 60
murdeteksti 47 kihelkonnast, murdesõnade valimikke ja välitööde päevikuid.
Artiklites käsitleti murrete häälikulisi, grammatilisi ja sõnavaralisi erijooni.
1930. aastate lõpul hakati välja andma kommentaaridega murdetekstide
valimikke foneetilises transkriptsioonis, nt Mihkel Toomse Ida-Vaivara murdest (1938) ja Paul Ariste Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast (1939). Oskar
Loorits (1900–1961) avaldas eraldi raamatuna Kõpu murde häälikuloo
(1939). Enne Teist maailmasõda valmis Ariste doktoritöö Hiiu murrete häälikud (1939) ja seejärel Toomse murdemorfoloogiat käsitlev doktoritöö Eesti
ta-, tä-verbide konsonantsest liitumisest (1941).
Esimesel iseseisvusajal oli eesti murdeuurimise juht Tartu Ülikooli eesti keele professor
Andrus Saareste – murdegeograafilise meetodi
juurutaja Eestis. Noore Saareste esimene suurem
töö oli Vigala murde peajooned (1917), esimene
eestikeelne ühe murraku võrdlev-ajalooline ülevaade. Edaspidi kujunes Saareste põhihuviks eesti
murrete sõnavara. 1924. a ilmus ta doktoritöö
Leksikaalseist vahekordadest eesti murretes, milles
ta juba sidus murdesõnavara analüüsi geograafilise meetodiga. Viimasest sai tuge ka tema huvi
Andrus Saareste
eesti murrete sünkroonilise rühmitamise vastu.
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Saareste uurimus Eesti keeleala murdelisest liigendusest (Eesti Keel,
1932) rakendab esmakordselt eesti dialektoloogia ajaloos järjekindlalt keelegeograafia analüüsivõtteid, pannes aluse nii järgnevatele murdegeograafilistele käsitlustele kui ka sünkroonilistele murdeliigendustele Eestis. Saareste
elutööks kujunevad eesti murrete atlased (Eesti murdeatlas I, 1938 ja II,
1941; Väike eesti murdeatlas, 1955) ning ulatuslik Eesti keele mõisteline
sõnaraamat (EKMS I–IV, 1958–1968; indeks 1979), mis sisaldab selliseidki
murdesõnu, mida kusagilt mujalt ei leia.
Saareste põgenes 1944. aastal Rootsi ja pärast sõda oli tema side eesti
dialektoloogia arenguga kaudsem, kuigi väga oluline. Muuhulgas sai ta oma
sõnaraamatu tarvis täiendavaid keeleandmeid Tallinna murdeuurijailt 1956–
1964. Peale murdeatlase ja sõnaraamatu valmisid Saarestel Rootsis ka mitmed põhjalikud ja metoodiliselt märkimisväärsed uurimused, nagu PõhjaEesti ja Lõuna-Eesti murde vahepiir (Virittäjä, 1952) ja keelemuutuste leviku iseärasusi analüüsiv Kielenmuutosten leviämisen ja leviämisrajojen
luonteesta Virossa (Virittäjä, 1955).

2.4. Murdeuurimine 20. sajandi teisel poolel
Teise maailmasõja segadustes põgenes suur osa tippteadlasi (Andrus
Saareste, Julius Mägiste, Mihkel Toomse jt) välismaale, kus jätkasid uutes
oludes oma tegevust põhiliselt varem talletatud materjali põhjal. Hävimisest
õnnestus päästa enamik murdekogusid ning sõjajärgses Eestis jätkus murdeainese kogumine ja uurimine siiski Saareste poolt alustatud põhisuundades.
Muutusid murdeuurimise keskused. Enne sõda oli murde kogumise keskuseks Tartu Ülikooli juurde loodud Akadeemiline Emakeele Selts (AES),
mille peamiseks tegevusalaks oligi murdeainese kogumine ja peaeesmärgiks
murdesõnaraamatu koostamine. 1947. aastal asutati tollase ENSV Teaduste
Akadeemia allasutusena Keele ja Kirjanduse Instituut (KKI). Teaduste Akadeemia alluvusse viidi ka Emakeele Selts. Mõlemad siirdusid Tallinna. Suuremad tööd, sh murdesõnaraamatu koostamine, jäid KKI keeleuurimise
sektori ülesandeks. Emakeele Seltsi ülesandeks jäi eelkõige asjaarmastajate
murdekorrespondentide juhendamine. Piiratumalt jätkus murrete uurimine
Tartu Ülikoolis, kus seda juhtis eesti keele professor Arnold Kask. Hiljem
hakati murdeid uurima ka Tallinna Pedagoogilises Instituudis.
1940.–50. aastatel keskenduti sõja tõttu pooleli jäänud kogumistöö jätkamisele ja suure murdesõnaraamatu ettevalmistustöödele. Aga tähtsustus ka
murrete ajalooline uurimine ja deskriptiivsete murdeülevaadete koostamine.
Selle aja eesti dialektoloogia seisust annab pildi Arnold Kase artikkel Eesti
murrete kujunemisest ja rühmitumisest (1956), mis lõi pikaks ajaks kanoo-
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niliseks jäänud murderühmituse. Kase teine oluline töö on monograafia Eesti
kirjakeele murdelise tausta kujunemisest (1962).
1960.–70. aastatel jätkusid murrete uurimisel mitmed traditsioonilised
suunad, samas avaldati uurimusi keelenähtustest, mida varem uuritud ei
olnud (nt süntaks). KKIs jõuti murdesõnaraamatu prooviartiklite avaldamiseni (Must, Mäger, Pall 1968). Tartu Ülikoolis pöörati esmakordselt tähelepanu murrete tasandumisele (Parbus 1966) ja murdeuurimise üldisematele
metoodilistele probleemidele (Parbus 1968; Rätsep 1972).
1980. aastaid võib pidada eesti dialektoloogias murrangulisteks. KKIs
hakati korraldama keeleainese elektroonilise automaatanalüüsi seminare, mis
avasid tee dialektomeetria tulekule Eestisse (nt Niit (toim) 1981). Arvutiga
tehti Väike murdesõnastik (1982, 1989). Tartus hakati rakendama kvantitatiivse sotsiolingvistika meetodeid eesti murrete nivelleerumise uurimisel
(Pajusalu 1987).
1990. aastad tähistavad eesti dialektoloogias päris uude olukorda jõudmist mitmes mõttes. Eesti murrete kiire tasandumise tõttu on traditsiooniliste
murrete kogumine jäänud tagaplaanile. Uuema murde materjalide tarvis on
hakatud looma eraldi kogusid. Samas on trükki jõudnud rohkesti eelmiste
aastakümnete jooksul tehtud tööde vilju, millest tähtsaimad on suure Eesti
murrete sõnaraamatu vihikud (1994–). Selle sõnaraamatu sissejuhatust
Valdek Pallilt (1927–2013) võib pidada eesti murrete senise akadeemilise
käsitluse lühikokkuvõtteks. Murrete uurimisel hakatakse üha rohkem arvestama uusi keeleteooriaid, märgatav on sotsiolingvistika ja suul ise keele uurimismeetodite kasutuselevõtt. Murrete uurimine muutub üha enam korpusekeskseks. 1999. aastal luuakse Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete
õppetool, mille esimeseks suuremaks teadustööks saab koostöös Eesti Keele
Instituudiga eesti murrete elektroonilise korpuse tegemine.
Järgnevalt käsitleme eesti murdeainestiku kogumist ja publitseerimist
20. sajandi teisel poolel, murdeuurimist eri teadusasutustes ja lühidalt eesti
murrete olulisemaid käsitlusi keeletasandite kaupa.
Murdeainestiku kogumine ja publitseerimine
Murdeainese kogumise keskuseks sai pärast sõda Keele ja Kirjanduse Instituut. Põhiliseks kogumisvormiks oli helilindistuste tegemine monoloogiliste
intervjuude vormis. Regulaarseid murdeekspeditsioone (2–10 osavõtjat) ja
individuaalseid uurimismatku korraldati 1990. aastate alguseni. Pärast seda
on tehtud Eesti Keele Instituudis (EKI) pistelisi matku täiendava ainese
saamiseks mõne konkreetse tööülesande või probleemiga seoses (nt tekstiköited, atlaseküsimused). Lisaks elukutselistele uurijatele on murdesõnavara
kogumisel olnud olulised ka murdekorrespondendid, kelle tööd on juhtinud
Emakeele Seltsi murdetoimkond. Emakeele Seltsi ja Tartu Ülikooli õppejõu-
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dude koostööna tehti 1992–1995 projekt Eesti murrete süvendav kogumine,
milles keskenduti eri põlvkondade murdekeele võrdlemisele ning murdekasutust situatiivselt mõjutavate tegurite selgitamisele.
Aastail 1947–2006 on eesti murdesõnavara kogud kasvanud ligi miljoni
sõnasedeli võrra. 2015. aasta lõpus oli EKI murdearhiivis kokku u 5 580 000
sõnasedelit, millest sõnavara koondkartoteek moodustas 2 730 000 sedelit.1
Eesti kõigi aegade edukaim suurkoguja on lõunaeesti murrete uurija
Hella Keem, kes on kirja pannud üle 229 000 sõnasedeli, lisaks 3930 lehekülge murdetekste.
Kui murrete häälduse ja grammatikanähtuste uurimiseks kasutati
20. sajandi keskpaigani eelkõige kuulmise järgi üles kirjutatud sõnavorme ja
tekste, siis sajandi teisest poolest on põhiliseks olnud murdelindistused.
2016. aasta lõpuks oli EKI fonoteegis murrete helisalvestusi kõigist murrakutest, kokku üle 2900 tunni. Tartu Ülikooli murdearhiivis on lindistusi ligi
1500 tundi. Parimate lindistuste põhjal koostatakse TÜ ja EKI koostöös eesti
murrete arvutikorpust, mis 2016. aasta lõpu seisuga hõlmas 1,54 mln sõnet.2
Murdeuurimine Eesti Keele Instituudis
Eesti Keele Instituudi loomisest peale on murdeuurijate tööplaanis olnud
mitmeköiteline Eesti murrete sõnaraamat. 1947. a avaldas tollane sektorijuhataja Arnold Kask sõnaraamatu koostamise põhimõtted ning ilmusid
mitmed prooviartiklid. Et aga eeltööd olid ebapiisavad ja materjal oli paigutatud kihelkonniti, hakati 1951. aastal koostama alfabeetilist koondkartoteeki,
mis hõlmaks kõigi olemasolevate sedelkogude materjali. Tööd juhtisid Aili
Univere (1901–1994) ja Mari Must (1920–2008). Koondkartoteek valmis
esialgsel kujul 1963. aastal, kuid seda on täiendatud ka edaspidi.
Murdesõnaraamatu käsikirja koostamine algas uue hooga 1964. aastal.
1968. aastal valmis Eesti murrete sõnaraamatu prospekt, mis esitas sõnaraamatu koostamise põhimõtteid ja näidisartikleid. Aastail 1976–77 vaadati
sõnaraamatu koostamise põhimõtted veel kord läbi ning lihtsustati neid sõnaraamatu kasutaja seisukohast lähtudes.
Kuna suure sõnaraamatu koostamine osutus aeganõudvaks, anti Valdek
Palli juhtimisel välja Väike murdesõnastik (I 1982, II 1989). Sisuliselt on see
suure sõnaraamatu märksõnastik, milles on sõna olulisemad murdevariandid,
levik ja lühiandmed tähenduse kohta. 1996. aastast on see ainestik kasutatav
ka interneti vahendusel.3

1

http://emsuka.eki.ee/
https://www.keel.ut.ee/et/keelekogud/murdekorpus
3
https://portaal.eki.ee/dict/vms
2
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Kaheteistköitelisena planeeritud Eesti murrete sõnaraamatu esimene
vihik sai trükivalmis aastal 1985 ja ilmus 1994. aastal. 2018. aasta alguseks
on ilmunud 29 vihikut (a – nälpsama). Alates 2013. aastast on EMS-i toimetatud veebipõhiselt. Sõnaraamatu 24.–29. vihik (ja edaspidi juba kõik ilmunud vihikud) on ligipääsetavad EKI kodulehelt.4
Ilmunud vihikute toimetajad on olnud Anu Haak (snd 1941), Evi Juhkam (snd 1932), Mari-Liis Kalvik (snd 1979), Mari Kendla (snd 1970),
Tiina Laansalu (snd 1982), Varje Lonn (snd 1952), Helmi Neetar (snd
1934), Ellen Niit (snd 1944), Piret Norvik (snd 1950), Vilja Oja (snd
1945), Eevi Ross (snd 1938), Aldi Sepp (1943–2000), Mari-Epp
Tirkkonen (snd 1977) ja Jüri Viikberg (snd 1953). Koostajatena on lisaks
olnud tegevad Marit Alas (snd 1983), Mari Must, Mart Mäger (1935–
1993), Salme Nigol (1920–2008), Valdek Pall, Aili Univere ja Helmi Viires
(1919–1984). Alates 25. vihikust (2015) toimetavad EMS-i Mari-Liis Kalvik,
Mari Kendla ja Tiina Laansalu.
Lisaks on 1990. aastatel asutud koostama ühe murde sõnaraamatuid.
Esimesena ilmus 1994. a Valdek Palli Idamurde sõnastik, millele järgnesid
Inge Käsi Vanapärase Võru murde sõnaraamat (2011), koostöös Tartu Ülikooli ja kohalike kultuuriinstituutidega Alli Laande ja Triin Todeski Mulgi
sõnastik (2013), Paul Kokla Hiiu sõnaraamat (2015) ja Valdek Palli Idamurde sõnastik (2. trükk, 2016), Reene Lease, Reti Könninge, Silvi Murulaugu ja Ellen Niidi Kihnu sõnaraamat (2016) ning veebiväljaandena Inge
Käsi Seto sõnastik (2016). Kõik need sõnaraamatud on kasutatavad ka
elektrooniliselt.5
Instituudi murdeuurijate teiseks suuremaks sihiks sai akadeemiliste
murdetekstide valimike sarja Eesti murded koostamine. Igasse väljaandesse
plaaniti ühe murde erijoonte tutvustus, tekstid kõigist murrakutest, haruldasemate murdesõnade loend ja aineregistrid. Sarja esimese raamatuna ilmus
Salme Tanningu (1904–1962) Mulgi murdetekstid (1961), järgnesid Mari
Musta Keskmurde tekstid (1965) ja Hella Keema Tartu murde tekstid (1970).
Peale pikemat pausi ilmusid Mari Musta koostatud Kirderannikumurde
tekstid (1995), Aili Univere Idamurde tekstid (1996), Evi Juhkami ja Aldi
Sepa Läänemurde tekstid (2000), Hella Keema ja Inge Käsi Võru murde
tekstid (2002) ning Varje Lonni ja Ellen Niidi Saarte murde tekstid (2002).
Et Võru murde tekstid ei sisaldanud keelesaarte materjali, koostati koostöös
ülikooliga sarja üheksanda köitena Lõunaeesti keelesaarte tekstid (Mets jt
2014).
Lisaks on antud välja ka mõned murdeplaadid, nt vinüülplaadid Eesti
murdepalu (1975, koostajad Mari Must, Salme Nigol ja Evi Juhkam), Eesti
4
5

http://www.eki.ee/dict/ems/
http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html
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murdepalu. Eesti kirderannikumurre I ja II (1986, 1989, Mari Must ja Evi
Juhkam), laserplaadid Eesti murdepalu (2000, Jüri Viikberg), Kirderannikumurde palu (2001) ja Võru murde palu (2001, Mari Kendla) ning CD-ROM
Eesti murdeplaat (2002 ja 2003, Jüri Viikberg).
Murdesektori töötajad Helmi Neetar ja Vilja Oja on osalenud ka
rahvusvahelise suurväljaande Atlas Linguarum Europae koostamisel. Sektori
ülesandeks oli 1976–1986 eesti murdeainese esitamine ja kommenteerimine
atlase I osa jaoks. Seni on publitseeritud I osa 9 köidet (Assen/Maastricht
1983–90, Roma 1997–2007, Bucureşti 2005–2015). Viimase rahvusvahelise
keelegeograafilise ühistööprojektina on ilmunud läänemeresoome keeleatlas
Atlas Linguarum Fennicarum I–III (2003–2010).
1990. aastate lõpul on Eesti Keele Instituudi dialektoloogidel valmis
saanud mitmed suuruurimused, mis uuendavad eesti murrete käsitlust üldiselt
(vt vastavate murrete ülevaatest ja selle peatüki lõpust). Eriti silmapaistev on
olnud sõjajärgse Eesti ühe juhtiva murdeuurija Mari Musta panus (vt Must
1995, 2000; Must, Univere 2002).
Uusi võimalusi eesti murrete grammatika automaatanalüüsiks arendati
aastail 1998–2003 Hargla murraku morfoloogia raames (projekti juht Helmi
Neetar, tehniline juhendaja Ülle Viks), mille üheks väljundiks kujunes Taimi
Rosenbergi magistritöö Hargla noomeni muutmine (2003).
Murdeuurimine Emakeele Seltsis
Emakeele Selts muutus nõukogude ajal ühiskondliku organisatsioonina murdehuviliste laiema ringi tegevuse korraldajaks. Selts rajas vabatahtlike
murdekorrespondentide võrgu üle Eesti, publitseeris nende tarvis juhendeid
ja küsitluskavu, korraldas seminare, murdepäevi jne. 1963. aastal taastati
murdetoimkond ja murdevõistluste traditsioon, mis kestis 1996. aastani
(seltsi esimesed murdevõistlused olid 1939–1944, korrespondentide võrgu
organiseeris Hella Keem). Suurimad teened töö korraldamisel on olnud seltsi
kauaaegsel teadussekretäril Heino Ahvenal (1919–1988).
Emakeele Seltsi aastaraamatutes (1955–) on avaldatud arvukalt teaduslikke käsitlusi murdenähtustest. Aastail 1960–2002 ilmus populaarteaduslik
sari Kodumurre, mille 21 numbris on avaldatud kogumisjuhendeid, murdetekste, murdenähtuste käsitlusi jne. Väärtuslikku murdeainest sisaldab sari
korrespondentide murdetekste (9 köidet 1958–2017).
Murdeuurimine kõrgkoolides
Tartu Ülikooli eesti keele kateeder sattus uude olukorda 1956. aastal, kui kadus võimalus pidevalt kõiki murdekogusid kasutada. Otsustati keskenduda
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murrete häälikuliste ja grammatiliste nähtuste käsitlemisele. Ülikooli murdekogusid täiendati eelkõige suvistel üliõpilaste murdepraktikatel.
1950.–1970. aastatel juhtis murrete uurimist Tartus professor Arnold
Kask, kelle murdealaseid uurimusi koondab raamat Eesti murded ja kirjakeel
(1984). Teistest õppejõududest uuris Juhan Peegel (1919–2007) rahvalaulude keele ja murrete seoseid ja Enn Koit (1914–1969) saarte murret. ÜloKaunileid Parbus (1928–2013) tõstatas 1960. aastatel uurimisteemana murrete nivelleerumise. 1980. aastate põhiline murdeõppejõud oli Aino Valmet
(1928–1993), kes uuris läänemurret ja kõrvutavalt mitmeid eesti murrete
morfoloogia ja sõnavara küsimusi. 1990. aastatel on õpetanud Tartu ülikoolis
murdeid Ellen Niit, kelle erialaks on murdefoneetika, ja Karl Pajusalu (snd
1963), kes algatas murrete nivelleerumise uurimise sotsiolingvistika kvanttatiivsete meetoditega. Tiit Hennoste (snd 1953) on vaadelnud murdekasutust mõjutavaid situatiivseid ja sotsiaalseid nähtusi ning eesti keele allkeelte
nüüdisaegset süsteemi. Eesti murrete eksperimentaalfoneetilise uurimisega
tegelevad Eva Liina Asu (snd 1971), Pärtel Lippus (snd 1980) ja Pire
Teras (snd 1970), murdesüntaksit uurivad Liina Lindström (snd 1973),
Kristel Uiboaed (snd 1984) ja Maarja-Liisa Pilvik (snd 1989). Murrete
muutumist reaalajas ja sotsiaalsete suhtevõrgustike mõju sellele on uurinud
Mari Mets (snd 1978). Murdesotsioloogiaga tegeleb Kadri Koreinik (snd
1970) ja tajudialektoloogiaga Siim Antso (snd 1990).
Eesti murdeid on käsitlenud veel mitmed Tartu Ülikooli juhtivad õppejõud, kes ei ole otseselt dialektoloogid. Murrete morfoloogilisi jooni on
1970.–80. aastatel vaadelnud eesti keele professor Huno Rätsep (snd 1927),
mitmeid murdenähtusi on uurinud lisaks juba nimetatud Paul Aristele ka
sugulaskeelte professorid Paul Alvre (1921–2008) ja Tiit-Rein Viitso (snd
1938). Neid lingviste võib pidada ka eesti murrete ajaloolise kujunemise
tähtsamateks uurijateks viimastel kümnenditel.
1999. aastal loodud eesti keele ajaloo ja murrete õppetooli suurimaks
tööks on saanud koostöös Eesti Keele Instituudiga eesti murrete elektroonilise korpuse tegemine. Selles korpuses, mille tegemist juhib Liina Lindström, on foneetilises transkriptsioonis murdetekstid seotud vastavate helilindistustega, mis annab võimaluse täpseteks foneetilisteks ja fonoloogilisteks analüüsideks. Alustatud on grammatiliste nähtuste märgendamisega, et
võimaldada morfoloogilisi ja süntaktilisi automaatanalüüse. 2015. aasta lõpu
seisuga hõlmas korpus 1,54 mln sõnet 72 murrakualalt.
Eesti murdeid on õpetatud ja uuritud viimastel kümnenditel ka Tallinna
Ülikoolis (TLÜ, 1992–2005 Tallinna Pedagoogikaülikool). Seal on murdekursusi õpetanud Aili Univere (1952–1954), Astrid Villup (1954–1974),
Mart Mäger (1975–1980, 1983–1987), Eevi Ross (1980–1983, 1987–1997)
ja Jüri Viikberg (1997–). Enamasti on TLÜ murdeõppejõud olnud Eesti
Keele Instituudi teadlased, nii on selle kõrgkooli õpetus olnud seotud teadus-
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instituudi uurimistööga. Murdeuurimise virgutajana oli kõige olulisem Mart
Mäger, kes juhtis üliõpilaste murdepraktikaid, mis toimusid enamasti saartel,
pani üliõpilased kirjutama töid saarte murde sõnavarast jm.
Eesti murrete üksikuurimusi
Eksperimentaalfoneetika meetodite kasutamisel on eesti murrete uurimisel
pikad traditsioonid. Idamurde häälikuid mõõtis juba Lauri Kettunen
20. sajandi algul. Enne Teist maailmasõda valmis Paul Ariste mahukas
doktoritöö Hiiu murrete häälikutest (1939). 1985. aastal väitles Ellen Niit
uurimistööga eesti rannamurrete prosoodiast. 1990. aastatel on saanud eesti
murdefoneetika keskuseks jälle Tartu Ülikool. Põhjalikumalt on uuritud
lõunaeesti vokaale (Pajusalu jt 2000; Pajusalu, Teras (toim) 2003) ja prosoodiat (Pajusalu jt 2001; Parve 2003; Teras 2003; Lippus, Pajusalu 2009);
ka välteid rannikumurdes (Kalvik 2005), Saaremaa intonatsiooni (Asu 2005),
Edela-Eesti murrete prepalatalisatsiooni (Pajusalu, Teras 2012; Teras, Pajusalu 2014), Kihnu monoftonge ja diftonge (Asu jt 2012; Türk jt 2016).
Murrete fonoloogiat on käsitlenud mitmed tuntud eesti fonoloogid. Juba
1960. aastatel tõstatas üldteoreetilisi küsimusi Mati Hint oma uurimuses
Rõngu murrakust (1965). Sama teema juurde on Hint tagasi pöördunud veel
1980. aastatel (Hint, Paunonen 1984). Ülevaate Põhja-Setu fonoloogiast on
esitanud Tiit-Rein Viitso (1990a, 1990b). Kogu eesti murdeala haarab soome
foneetikaprofessori Kalevi Wiiki (1932–2015) raamat vokaalharmooniast
eesti murretes (1988).
Murrete hääldusnähtusi on kirjeldanud ka mitmed dialektoloogid. Hella
Keem on käsitlenud lõunaeesti murrete palatalisatsiooni (1959, 1973), Salme
Nigol afrikaatide ja h esinemust Harglas (1957, 1958), Valdek Pall õ-d eesti
murretes (1987). Häälikuliste erijoonte kirjeldus on igas akadeemilise murdetekstiköite sissejuhatuses, samuti murrete üldkirjelduses (nt Must 1987) ja
häälikuloolistes ülevaadetes (nt Nigol 1994).
Morfoloogia kohta on artikleid mitmetest üksiknähtustest. Kõige rohkem grammatilisi vorme on vaadelnud ilmselt Paul Alvre, kelle uurimusi
koondab raamat Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat (1989). Lisaks käsitlevad vorminähtusi kõigis eesti murretes Aili Univere artikkel a-mitmusest
(1955), Ellen Turu uurimused imperfektist (1959, 1960), Salme Tanningu
kontraktaverbide käsitlus (1965) jpm. Viimastel kümnenditel on lisandunud
ühe murdeala morfoloogiasüsteemi ülevaateid, nt kirderannikumurde (Must
1987), Võru murde (Keem 1997), Mulgi murde (Tanning 2004), HarjuMadise murraku (Juhkam 2012) ja keskmurde kohta (Must, Univere 2002).
Ühe murde verbide kõik muuttüübid esitab Ülo Toomsalu ülevaade Setu verbist (1995), Karksi tüübid on toodud Karl Pajusalu doktoritöös, mis käsitleb
verbimoodustuse varieerumist (1996). Võru noomenitüübid leiame Sulev Iva
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koostatud Võru–eesti sõnaraamatust (2002) ja tema doktoritööst Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteemist (2007). Hargla noomeni muutmist on käsitlenud Taimi Rosenberg (2004).
Sõnamoodustuse alal on Elli Riikoja käsitlenud nominatiivset liitsõnamoodustust (1956, 1960) ja Helmi Viires adjektiivse täiendsõnaga liitsõnu
(1958). Suurim uurimus derivatsiooni kohta on Helmi Neetari monograafia
nominaaltuletusest (1990). Adjektiivide tuletust on uurinud Helmi Viires
(1961), verbisufikseid Valmen Hallap (1957). Eevi Ross on jälginud tuletussufiksite produktiivsuse ja leviku suhet eesti murretes (1981).
Morfosüntaktilistest kategooriatest on käsitletud rohkem eripärasemaid, nagu kaudne kõneviis (Kask 1984), möönev ja sooviv kõneviis (Pajusalu 1989). Süntaksi alalt on Helmi Neetar uurinud aluse ja öeldise
ühildumist (nt Neetar 1963, 1964, 1965) ja määrsõnalist täiendit (1970),
Hella Keem ja Evi Juhkam objekti (Keem 1961; Juhkam 1983), Joel Sang
eitust (Sang 1975), Liina Lindström sõnajärge (Lindström 2000); ülevaate
verbiühenditest eesti murretes annab oma doktoritöös Kristel Uiboaed
(2013). Tartu ülikooli eesti murdesüntaksi töörühm on uurinud viimastel
aastatel veel mitmeid morfosüntaksi ja süntaksi teemasid, nagu mineviku
liitaegu (Lindström jt 2015), mine-konstruktsioone (Pilvik 2016) ja teiste
verbikonstruktsioonide varieerumist (Uiboaed jt 2013). Morfosüntaksi ja
süntaksi uurimine on eesti dialektoloogias uuemaid, kuid kiiresti arenevaid
alasid.
Sõnavarauuringuid on olnud rohkesti. Suurtes monograafilistes uurimustes on käsitletud mitmeid mõistealasid, nagu linnunimetused (Mäger
1967), taimenimetused (Vilbaste 1993), kalanimetused (Kendla 1997, 1999,
doktoritöö 2014), värvinimetused (Oja doktoritöö 2001). Viimastel aastatel
on ilmunud eriti põhjalikud raamatud laensõnadest eesti murretes: Lembit
Vabalt läti laensõnade kohta (1997, 2015) ja Mari Mustalt vene laensõnadest
(2000). Tiina Södermani doktoritöö käsitleb kirderannikumurde sõnavara
(1996) ja Eino Koponeni doktoritöö lõunaeesti sõnade ajalugu (1998).
Elektroonilistel sõnavara andmebaasidel põhinevad uued dialektomeetrilised
uurimused (Krikmann, Pajusalu 2000).
Murdekontaktide uurimine on 1980. aastate lõpust tõusnud eesti dialektoloogia üheks keskseks teemaks. Jüri Viikbergi väitekiri Eesti keelesaared Siberis (1989) annab ülevaate Siberi eestlaste keelesaarte tekkest,
murdelisest tagapõhjast, kontaktidest teiste keeltega ning keelekasutusest eri
põlvkondades. Karl Pajusalu doktoritöö (1996) käsitleb Karksi murrakust
lähtudes keele- ja murdekontaktide mõju murdekeele varieerumisele ja tasandumisele. Eesti ja eestirootsi murdekontakte on käsitlenud Evi Juhkam
(1998, 2000), kirderannikumurde leksikaalseid suhteid naabermurrete ja
-keeltega Piret Norvik (2000). Eesti-läti keele- ja murdesuhteid eritleb nimetatud Lembit Vaba monograafia (1997).
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Murrete nivelleerumise uurimine ja murdesotsioloogia on eesti dialektoloogia uusim haru (vt Hennoste jt 1999). Murrete nivelleerumise probleemiga on küll tegeldud juba 1960. aastatest alates (Parbus 1966), kuid
konkreetseid mitme põlvkonna keelekasutuse uuringuid on alles 1980. aastate teisest poolest alates (Pajusalu 1987; Org jt 1994; Grigorjev jt 1997;
Pajusalu jt 1999). Sotsioloogiliste uuringutega on alustatud alles 1990. aastatel, nende abil on selgitatud lõunaeesti murrete praegust kasutust ja staatust
(Eichenbaum (toim) 1998; Pajusalu jt 2000b; Koreinik, Pajusalu 2007;
Eichenbaum, Koreinik 2008). Sotsiaalsete suhtevõrgustike mõju Võru murde
muutumisele on uurinud Mari Mets (2010). Eestlaste murdeoskust 2011.
aasta rahvaloenduse andmetel käsitleb Antso jt 2016.

Lisalugemist
Eesti murrete kogumise ja uurimise ajaloost ning Andrus Saareste tööst on andnud
pikema ülevaate Arnold Kask raamatus Eesti murded ja kirjakeel (Kask 1984: 29–
75), millele on ka käesolevas palju toetutud. Emakeele Seltsi murdekogumisest
annavad pildi Helju Kaal (1970) ja Hella Keem (1976). Keele ja Kirjanduse Instituudi murdesektori tööst saab ülevaate Jüri Viikbergi artiklist Murdesektor 1947–
1996 (Viikberg 1997a). Murdesõnaraamatu koostamise ajalugu valgustab Mart
Mägeri artikkel Eesti murrete sõnaraamat. Ajalugu, koostamisprintsiibid, väljavaated (Mäger 1966a).
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3. Eesti murdeliigendused
Murrete rühmitamine on olnud eesti dialektoloogia keskseid probleeme algusest peale. Vaatleme murdeliigenduse aluseid, varasemaid murdeliigendusi ja
pikemalt käesolevas raamatus kasutatavat murdeliigendust.

3.1. Murdeliigenduse alused
Murdeliigenduse tulemusi on mõjutanud vähemalt neli suurt probleemide
ringi: (a) põhiline lähenemisviis, (b) murdeainese ja -nähtuste valik, (c) liigenduse eesmärk ja (d) täpsus(tasandid).
PÕHILISE LÄHENEMISVIISI VALIK. Varaste eesti murdeliigenduste aluseks oli
keelekasutuse võrdlus administratiivsete üksuste piires. Kõigepealt oli tavaks
kõrvutada eri maakondade keelepruuki, tänaseni on enamikus eesti murdeliigendustes lähtutud sellest, et eri kihelkondades on räägitud erinevaid murrakuid. Sellist lähenemisviisi võib nimetada paikkondlik-kirjeldavaks, millele
tuleb kindlasti eelistada tegelikke keelepiire arvestavaid rühmitusi.
20. sajandi esimesel kolmel kümnendil valitses eesti murrete rühmitamisel võrdlev-ajalooline lähenemisviis, mille näiteks on Lauri Kettuneni
murdeliigendused (1917). Siin on põhitähelepanu vanematel erijoontel, mis
võivad piiritleda ka suhteliselt väikesel alal räägitavat murret, nagu Kettunen
eristas Kodavere. See meetod on jäänud vähemalt mõnevõrra mõjutama paljusid eesti murrete rühmitusi tänaseni.
Kõige järjekindlama keelekeskse lähenemisega paistavad silma Andrus
Saareste sünkroonilised murdegeograafilised liigendused, mis tuginevad
konkreetsete isoglosside ja nende kimpude tugevuse arvestamisele ühel ajahetkel. Ka järgnevad tähtsamad murdeliigendused alates Arnold Kase töödest
on keelekesksed. Need püüavad tavaliselt arvestada nii erinevuste hulka kui
ka vanust, ühendades ajaloolise ja sünkroonilise lähenemise.
Murdegeograafilise liigenduse edasiarenduseks võib pidada alates 1980.
aastatest tehtud dialektomeetrilisi murdeliigendusi. Need liigendused lähtuvad samuti ühe ajahetke andmestikust, analüüsides sõnavara ning kasutades
spetsiaalseid statistilisi meetodeid ja elektroonilise andmetöötluse võimalusi.
MURDEAINESE JA -NÄHTUSTE VALIK. Aastasadu tõid keelemehed esile murdeerinevusi, mida nad olid eelkõige oma aja rahvakeelest tähele pannud. Hupeli
murdejaotuse aluseks on 18. sajandi teise poole rahvakeel, Wiedemanni murdenäited on saadud 19. sajandi keskpaiga keelest. Saareste (1932) toetub kee-
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lele, mida kõnelesid aastatel 1916–1931 peamiselt vanemad inimesed ja osaliselt ka keskealine põlvkond.
Kas murdeainese ajaline erinevus on otseselt põhjustanud erinevusi liigitustes, on raske tõestada. Rohkem kui murdejoonte kogumise aeg on liigitustele mõju avaldanud see, milliseid erijooni arvestati. Keelenähtuste valiku
küsimusi käsitles esmakordselt otseselt alles Saareste. Ehkki ta ise oli põhiliselt sõnavara uurija, pidas ta murdepiiride määramisel olulisemaks häälikuja morfoloogiapiire. Saareste võttis arvesse sagedasemaid ja laiema levikuga
keelejooni, mille varieerumine on kajastunud ka eesti kirjasõnas. Selle näiteks sobib tema lõunaeesti murdeala liigendus, milles on enamasti lihtsalt
fikseeritud põhjaeestiliste joonte erinev levik Lõuna-Eestisse.
Arnold Kask mainib, et keelealade murdepiirkondadesse jaotamisel ja
murrete rühmitamisel tuleb arvestada nii häälikulisi, grammatilisi kui leksikaalseid erijooni, jälgides nende hulka, vanust ja tunnuslikkust.
Tegelikult on kõik tuntumad eesti murdeliigendused tehtud eeskätt isomorfide ja isofoonide alusel. Alles viimaste aastakümnete dialektomeetrilised
liigendused on põhinenud sõnavara analüüsil. Süntaksit ei ole arvestatud
ühegi murdeliigenduse juures. Ka käesolevas peatükis esitatavad murdeliigendused põhinevad hääldusel ja morfoloogial, sõnavaralisest ja süntaktilisest liigendusest räägime eraldi vastavalt 8. ja 9. peatükis.
MURDELIIGENDUSE EESMÄRK. Diakrooniliste murdeliigenduste peaeesmärgiks
on murrete kujunemise kirjeldamine divergentsi teel ehk ühest algkujust eraldudes või konvergentsi teel ehk ühist murdeliitu moodustades. Sünkroonilised murdeliigendused püüavad esitada võimalikult täpselt ühe ajahetke erisusi. Kui eesti olulisemad murdeliigendused jaotada diakroonia ja sünkroonia
skaalal, esindavad kõige diakroonilisemat lähenemist Viitso ja Rätsep, kõige
sünkroonilisemat Saareste (1932. aasta liigendus). Kask (1956) jääb kahe
pooluse vahele ning seda võib pidada kõige universaalsemaks, rakendusliku
eesmärgiga üldistuseks.1
MURDELIIGENDUSE TÄPSUSTASANDID. Kuni Saaresteni oli tavaks hoiduda täpsete
murdepiiride märkimisest kaardil. Saareste 1932. aastal esitatud kogu Eesti
murdekaart (kaart 3.1) on murdepiiride märkimise mõttes epohhi loov, kuid
sealgi lõpevad mõned piirid enne järgmist või jäävad katkendlikuks. Kask
vältis täpsete piiride tõmbamise probleemi üksteisega ääriti kattuvate murdealade esitamisega (kaart 3.2). Eesti põhiliste murdealade piirid on tõmmatud
esmalt EMS-i prospektis (1968) ja pideva joonega märgitud 1989. aastal
ilmunud väikese murdesõnastiku lõpus (kaart 3.3). Murdealade sees eristu-

1

Viitso ja Rätsepa diakrooniliste liigenduste kohta vt lühidalt peatükis 4.1, pikemalt
vt Viitso 1985, Rätsep 1989.
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vate murrakurühmade piire on kogu eesti keeleala kohta püüdnud esitada
alles Karl Pajusalu 1999. aastal.
Olulisem kui täpsete murdepiiride fikseerimine on täpne liigendusjärkude ehk -tasandite fikseerimine. Siingi on eeskujuks Saareste 1932. aasta
liigendus, kus murdealad on jaotatud neljajärguliste piiridega. Kasest alates
on eesti dialektoloogias olnud põhiliseks kolmetasandiline liigendus, mis
eristab murderühmad, murderühmade sees murded ja murrete sees murrakud.
Võimaluse hoopis keerulisemate hierarhiate loomiseks annavad dialektomeetria meetodid.

3.2. Varasemad murdeliigendused
Lauri Kettunen jaotas oma 1917. aasta eesti murrete käsitluses eesti keeleala
kõigepealt põhja- ja lõunaeesti murreteks ning eristas seejärel kuut põhjaeesti
ja nelja lõunaeesti murret. Põhjaeesti jagas ta saarte, lääne-eesti ja keskeesti
murreteks, põhjaeesti rannamurreteks, kirde-eesti ehk Alutaguse murreteks
ning Kodavere keeleks, lõunaeesti Tartu alade, Võrumaa, setude ja Viljandi
murreteks.
Andrus Saareste eristas uurimuses Eesti keeleala murdelisest liigendusest (1932) nelja järku murdepiire, millest teise-, kolmanda- ja neljandajärgulised võivad olla katkendlikud ning mille alusel terviklike murdealade
määratlemine nõuab teatavaid üldistusi (kaart 3.1). See esitus jättis veel mitmeid lahtisi otsi, mistõttu skeem joonisel 3.1. on veidi meelevaldne üldistus,
eriti kolmanda- ja neljandajärguliste murdepiiride osas.
Saareste näitas, et sünkrooniliselt saab eesti keelealal pidada esmajärguliseks ainult lõuna- ja põhjaeesti murrete vahepiiri. Teises järgus jagab ta
põhjaeesti keeleala kolmeks: keskalaks, saarte ja kirdemurde alaks, lõunaeesti aga Mulgiks ja ülejäänud lõunaeesti murdealaks. Seletuseks on asjaolu,
et isoglosside hulk kirderanniku ja muude põhjaeesti murrete vahel on
võrreldav nende hulgaga saarte murde ja muu põhjaeesti vahel ning Mulgi
murde ja muu lõunaeesti vahel.
Kolmandas järgus jagab Saareste põhjaeesti keskala kuueks, viidates
vastavatele maakondadele. Lõunaeesti ala jagab ta viieks, eraldades Mulgist
Helme ja Tartu–Võru alast lisaks Tartu ja Võru murdele väikese TartuMaarja ja Kodavere Koosa siirdeala.
Neljandal tasandil ei ole Saareste lõunaeesti ala üldse täpsemalt jaotanud. Põhjaeesti alal on tal selgepiirilisem kirde-, Harju–Järva ja saarte murde
liigendus. Näiteks saarte murdealal on eristatud Saaremaa, Kihnu, Muhu ja
Hiiumaa murrakud.
Milline on Saareste meelest eesti murrete jagunemine kõige väiksemateks üksusteks, päris täpselt ei selgu. Saarestele ei ole murrete erinev maa-
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Kaart 3.1. Andrus Saareste 1932. a murdeliigendus (Saareste 1932)
I – põhja-eesti murre; II – lõuna-eesti murre; A, B, C jt – alamurded.

I

põhjaeesti

II

saarte

III

saarte

kesk-põhjaeesti

lääne-pärnu

harju-järva

põhja-viljandi

põhja-tartu

Vigala
jm

läänekesk
idakesk

Suure-Jaani
jm

Kodavere
jm

IV Kihnu
jm

I

II

III

kirde

kirde

rannakirde

lõunaeesti

mulgi

pärismulgi

helme

tartu-võru

päristartu

kirde-tartu

võru

Joonis 3.1. Andrus Saareste 1932. a murdeliigendus (Saareste 1932 alusel)
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Kaart 3.2. Arnold Kase murdeliigendus (Kask 1956)
S – saarte murre; L – läänemurre; K – keskmurre; I – idamurre;
R – rannikumurre; M – Mulgi murre; T – Tartu murre; V – Võru murre.

I. Põhimurded
põhjaeesti

II. Murded
saarte lääne kesk

III. Murrakud
(näited)
Hi
põhja
Muh
kesk
Khn
lääne
SaPõ
SaKe
SaLõ

põhjaranniku

ida

lõunaeesti

mulgi

Jõe-Kuu
Hlj-VNg
Jõh-Lüg
Vai

MLä
MId

tartu

San-Krl
Puh-Ran
TMr
Võn-Kam
Ote

(IV Täpsemalt määratlemata alamurrakud)

Joonis 3.2. Arnold Kase murdeliigendus (Kask 1956 alusel)

võru

Har-Krl
Se
Räp
Vas
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Kaart 3.3. Eesti murrete kaart Eesti murrete sõnaraamatus (1994)
S – saarte murre; L – läänemurre; K – keskmurre; I – idamurre;
R – rannikumurre; M – Mulgi murre; T – Tartu murre; V – Võru murre.

alaline suurus probleemiks. Ka on Saareste terminoloogia küllalt vaba. Ta
räägib segamini murretest, alamurretest ja murrakutest, nagu mulgi murrak,
Setumaa murrak, põhjaeesti murrakud, saartemurre, põhjaeesti alamurre, nii
Kihnu murrak kui Kihnu murre jne.
Arnold Kase murdeliigendus (ilmunud esmalt 1956, kordusena 1984) on
järjekindlam kui Saarestel nii rühmitustasandite määratlemisel kui ka nende
nimetamise terminoloogias. Kask jaotab murded kolme järku: põhimurreteks
ehk murderühmadeks, murreteks ja murrakuteks (vt kaart 3.2).
Põhimurretena käsitleb Kask traditsiooniliselt põhjaeesti ja lõunaeesti
murderühmi ning lisaks uuena (kirde)rannikumurret.2 Rannikumurde toomist
põhimurrete tasandile põhjendab ta selle oletatava ürgse eripäraga, st diakrooniale tuginevate argumentidega. Rannikumurret vaatleb ta sealjuures ühe
murdena, jättes käsitlemata selle jagunemise probleemi. Kokku toob Kask
välja kaheksa murret: rannikumurre, saarte murre, läänemurre, keskmurre,
idamurre, Mulgi murre, Tartu murre ja Võru murre.
Murrakuteks peab Kask üsna erinevaid murdekujusid. Näiteks läänemurre on tal jagatud kõigepealt põhja-, kesk- ja lõunaosaks, keskosast on
2

Saareste 1932 esitab seda tingimisi, samuti mainib seda Ariste 1947.
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eraldatud edelaosa. Mulgi murre on jagatud vastavalt kihelkondadele viieks
eri murrakuks, mis rühmituvad läänemulgi ja idamulgi murrakuteks. Kesk- ja
idamurret ei ole üldse täpsemalt edasi liigendatud jne.
Kase murdeliigenduse suurim väärtus seisneb teise rühmitustasandi ehk
murrete määratlemises optimaalsele lähedasel viisil, mis on jäänudki järgnevatele liigendustele aluseks. Samas on mõned Kase liigenduse ebajärjekindlad lahendused kandunud järgnevatesse töödesse, eriti kirderannikumurde liigendamatus ja murrete väiksemateks üksusteks jaotamine.
Kase käsitlus jäi enam kui viiekümneks aastaks kanooniliseks eesti
murrete liigendamise aluseks. Kolmest murderühmast ja kaheksast murdest
lähtuti murdematerjali kogumisel, selle alusel koostati EKI murdekartoteek
ning sellele toetub Eesti murrete sõnaraamatu (EMS) murdeliigendus.
Uuendusena käsitleb EMS (Valdek Pall) murrakutena kunagisi kihelkondi, tuues sisse mitte keelest, vaid territooriumist lähtuva liigenduse (vt
kaardid 3.3 ja 3.5). Selle põhjuseks on eeskätt sõnavarakogud, mis toetuvad
kihelkondadele. Siiski eristatakse kihelkondi läbivate murdepiiride korral
murrakuid, lisades kihelkonna nimedele murrete lühendi (nt Iis, IisK ja IisR,
Kod ja KodT). Kihelkonnakeskne lähenemine on jäänud kehtima tänaseni.

3.3. Murdeliigendus käesolevas raamatus
Kõrvutades toodud rühmituste olulisi sünkroonilisi eristusi ning võttes arvesse teisi eesti murrete omapära vaagivaid uurimusi, on Karl Pajusalu esitanud
1999. aastal viietasandilise eesti murdeliigenduse.3 Sellele toetub põhiosas ka
käesoleva raamatu murdeliigendus (vt kaart 3.4).
Murded ja murderühmad
PEAMURDED. Küsimus kahest või kolmest eesti peamurdest on siinses liigenduses lahendatud peamurrete ja murderühmade tasandi eristamisega. Peamurded on eesti keeleala kesksed murded, mis lahknevad kõige suurema
hulga keelenähtuste poolest. Sellised peamurded on kahtluseta vaid põhjaeesti (lühendina eP) ja lõunaeesti (eL). Raun ja Saareste on esitanud 39 häälikulist ja 12 morfoloogilist erinevust põhja- ja lõunaeesti murde vahel. Eino
Koponeni andmetel esineb 19 121 murdesõna ainult lõunaeestis.
MURDERÜHMAD. Põhjaeesti peamurre on jaotatud esmalt südaeesti (eS) ja
kirderanniku (eR) murderühmaks.
Kirderanniku murrete erinevus põhjaeesti naabermurretest on sama suurusjärku kui saarte murdel, kuid rohkem on prosoodilise ja morfoloogilise
3

Vt Pajusalu 1999a.
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põhistruktuuri erijooni. Raun ja Saareste on esitanud kirderanniku 24 häälikulist ja 9 morfoloogilist erijoont ning saarte murde 20 häälikulist ja 4 morfoloogilist erijoont, Mari Musta kirderanniku erijoonte loend on veel põhjalikum. Tiit-Rein Viitso on küll juhtinud tähelepanu ranniku- ja kirdemurde
ühisuuenduste puudumisele, mis ei luba neid tema järgi ühe murderühmana
käsitleda, kuid see on probleem diakroonilise, mitte sünkroonilise liigenduse
jaoks.4
Lõunaeesti murdealal on esmane murdepiir Tartu ja Võru murde vahel.
Nii oleks võimalik jagada lõunaeesti Mulgi–Tartu ja Võru–Setu murderühmaks. See erinevus ei ole Tartu ja Võru murde piiri ebaühtluse tõttu siiski
võrreldav kirderanniku ja muu põhjaeesti erinevusega, lõunaeesti peamurde
sees on loomulikum kohene jaotus murreteks.
MURDED. Murded kui keeleala põhilised murdekujud on käesolevas raamatus
esitatud Kase järgi, välja arvatud kirderannik. Kirderanniku murderühma esitamine ühe alana on Kase 1956. aasta murdeliigenduse silmatorkav ebasüsteemsus. Juba Kettunen käsitles põhjaeesti rannikuala keelt kahe eraldi murdena, nendevaheline piir on paigas Saareste 1932. aasta isoglosside kaartidel.
Kõige paremini on nende kahe murde erinevusi esile toonud Viitso, alates
sellest, et ühes murdes ei esine üldse õ-häälikut, teises on seda aga ohtralt.
Kirderanniku kahe murde erinevuste ulatus on võrreldav saarte murde ja
läänemurde või Mulgi ja Tartu murde erinevustega. Seda arvestades on
kirderanniku murderühm jagatud kaheks murdeks: rannamurdeks ja Alutaguse murdeks.
Seega on eesti keeleala jagatud käesolevas raamatus üheksaks murdeks.
Südaeesti rühma kuuluvad saarte (S), lääne- (L), kesk- (K) ja idamurre (I).
Lõunaeesti alal eristuvad Mulgi (M), Tartu (T) ja Võru murre (V). Kirderanniku rühma kuuluvad rannamurre (R) ja Alutaguse murre (A).
Käesoleva raamatu murdeliigendust järgib elektrooniline Eesti murrete
korpus, kuid ühe erinevusega. Võru murre on seal jagatud kaheks: Võru ja
Seto murdeks. Selliselt on korpuses kokku kümme murret. Seto keelekasutus
on tõusnud omaette probleemiks viimastel aastakümnetel. Keele seisukohast
on Seto piisavalt lähedane Võru murde ülejäänud murrakutele, et käsitleda
teda Võru murde murrakurühmana, mida tehakse ka käesolevas raamatus.
Samas ajalooliselt ja kultuuriliselt on Seto moodustanud ja moodustab ka
tänapäeval omaette ala.

4

Musta kirderanniku erijoonte kohta vt Must 1987; Viitso probleemikäsitust vt
Viitso 1985.
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Murrakud ja murrakurühmad
MURRAKURÜHMAD. Murrete kohese jagamisega murrakuteks jäi varasemates
uurimustes vahele vähemalt üks murdeliigenduse tasand, mida tegelikes murdekujeldustes tavaliselt arvestati. Kõigis murretes on eristatavad murrakurühmad (vt kaart 3.4).
Keskmurdes toome Mari Musta liigendusele toetudes välja viis murrakurühma. Esimese rühma moodustavad Harjumaa murrakud ilma kirdeosata ehk looderühm (Ris, HMd, Nis, Kei, Hag, Rap, Juu, Pai ja Tür (v.a kaguosa)). Teine rühm on Virumaa maamurrakud kirderannikumurrete piiril ehk
kirderühm (Jõe ja Kuu maapoolsed osad, Kad põhjaosa, Hlj lõunaosa, Rak
põhjaosa, VJg põhjaosa ja Iis loodeosa). Kolmas on Põhja-Tartumaa murrakud ehk kagurühm (Ksi, Äks, Lai lääneosa ja Pal lääneosa). Neljanda rühma
moodustavad Põhja-Viljandimaa murrakud ehk edelarühm (Kõp, Vil, SJn,
Pil, KJn, Plt, Tür kaguosa). Viienda rühma annab keskmurde tuumala (Kad
lõunaosa, VMr, Sim, Rak lõunaosa, VJg loodeosa, Amb, JMd, JJn, Ann,
Koe, Pee, Jür, HJn, Kos).
Läänemurdes saab eristada nelja põhilist murrakurühma: põhjarühm
(Noa, LNg, Rid, Mar, Kul, Mär), edelarühm (Han, Kse, Lih, Var, Mih, Tõs,
põhiosa Audrust), keskrühm (Kir, Vig, PJg, Pär, Vän, Tor, Aud põhjaosa)
ning lõunarühm (Hää, Saa).
Saarte murdes vaadeldakse murrakurühmadena eri saari, kusjuures Saaremaa ja Hiiumaa on jagatud kaheks alarühmaks. Saaremaa murded jagunevad läänerühmaks (Jäm, Ans, Khk, Mus) ning idarühmaks (Jaa, Pöi, Krj, Vll,
Pha, Kaa, Kär). Hiiu murrakurühm on liigendatud läänehiiu (Emm, Rei) ja
idahiiu murrakuteks (Phl, Käi).
Idamurde liigendamisel on rida probleeme. Kõigepealt on erinevusi
idamurde piiride määramises. Eesti murrete sõnaraamatu sissejuhatuse järgi
hõlmab idamurde levila Kodavere põhjaosa, Iisaku edelaosa, Torma kihelkonna, Laiuse ja Palamuse idaosa ning Maarja-Magdaleena. Aili Univere
järgi kõneldi idamurret ka Äksi kihelkonnas. Idamurde sõnastikus on Valdek
Pall arvanud selle alla Kodavere põhjaosa, Iisaku lõunaosa, Torma, Laiuse,
Palamuse, Maarja-Magdaleena ja Äksi. Käesolevas raamatus on Äksi arvatud
keskmurde alla.
Probleemiks on ka küsimus, milline on idamurde tuumala. Saareste järgi
on selleks Kodavere põhjaosa ja Maarja-Magdaleena kirdeosa, Eesti murrete
sõnaraamatu järgi Kodavere põhjaosa, idamurde tekstikogu eessõnas nimetatakse tuumalana ainult Kodaveret, edaspidi Kodaveret koos Maarja-Magdaleena kirdenurgaga. Käesolevas raamatus oleme jäänud selle juurde, et
tuumala moodustavad Kodavere põhja- ja keskosa (ülejäänud Kodavere kuulub Tartu murde alla) ning Maarja-Magdaleena kirdeosa.
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Kolmandaks on erinevusi tuumalast väljapoole jääva murdeala liigendamises. See jagatakse üldiselt kolmeks. Lõunarühma moodustavad MaarjaMagdaleena (MMg) lõunaosa ja Äksi (Äks, kui see arvata idamurde alla).
Keskrühma kuuluvad kindlasti Torma (Trm) ja Palamuse (Pal) idaosa.
Idamurde tekstiköite eessõna ja Aili Univere asetavad keskrühma veel MMg
põhjaosa, tekstiköite sissejuhatus MMg keskosa. Sissejuhatus paneb siia ka
Laiuse (Lai) idaosa.
Põhjarühma kuuluvad Torma põhjaosa (Trm, millest eraldatakse veel
Avinurme murrak), Iisaku (Iis, edelaosa, millest sissejuhatuse järgi eristatakse veel Tudulinna murrak). Univere paigutab siia kogu idamurde alla kuuluva Laiuse (Lai), sissejuhatuse järgi kuulub siia Lai kirdenurk.
Samas on idamurre kõige kiiremini tasandunud murre, eripärasest idamurdest võime kõnelda praktiliselt ainult tuumalal, seda ümbritsevas perifeerias aga on tegu pigem siirdemurrakutega. Seetõttu jagame käesolevas raamatus tuumalast väljapoole jääva idamurde kaheks siirdealaks: põhjapoolseks (Trm, Lai idaosa, Iis edelaosa), ja läänepoolseks (Pal idaosa, MMg
kesk- ja lõunaosa). Ka ei too me eraldi välja Tudulinna ja Avinurme murrakuid, vaid piirdume Eesti murrete sõnaraamatu kihelkondade jaotusega, kus
Avinurme on arvatud Torma ja Tudulinna Iisaku alla.
Kirderannikumurdes on Mari Must tõstnud esile läänerühma, keskrühma
ja idarühma, mille ta jagab kaheks: Alutaguse murrakuteks ja Vaivara ranniku- ja kirde-idapoolseks murrakuks. Siinses raamatus on kirderannikumurded jagatud kaheks. Nende edasisel liigendamisel on toetutud aga suuresti
Musta rühmadele.
Rannamurde jagame läänerühmaks (Jõe, Kuu ja Hlj rannik), keskrühmaks (Hlj idaosa, VNg) ja idarühmaks (Vai rannik). Sealjuures on rannamurde alal kaks katkestust: keskrühma ja idarühma vahele tuleb Alutaguse
murre ja läänerühma katkestab keskmurdeline Kadrina.
Alutaguse murde alla kuuluvad Lüg, Jõh ning Iis põhja- ja keskosa.
Seda murret me rühmadeks ei liigenda.
Mulgi murret on nii Kase murdeliigenduses kui Tanningu Mulgi murdetekstide eessõnas jagatud läänerühmaks ja idarühmaks. Paraku ei esita kumbki sellise jaotuse keelelist põhjendust. Pajusalu on leidnud, et tegelike murdeerinevuste alusel võiks Mulgi jagada kolmeks: Lääne-Mulgi murrakurühmaks, mis hõlmab Halliste, Karksi, Paistu põhiala ja Taagepera-Ala murrakud, Ida-Mulgi murrakurühmaks, mis hõlmab Tarvastu ja sellega piirnevad
Paistu kihelkonna idaosa ja Helme kihelkonna põhjaosa murrakud, ning
Helme murrakurühmaks, mis hõlmab Helme kihelkonna kesk-, lõuna- ja idaosa murrakud.
Käesolevas raamatus oleme jäänud siiski klassikalise liigenduse juurde,
jagades Mulgi murde läänerühmaks (Hls, Krk, Pst) ja idarühmaks (Hel, Trv).
Lisaks toome välja murde liigenduse põhjaeesti joonte osakaalu alusel. Sel

Kaart 3.4. Eesti murded ja murrakurühmad käesolevas raamatus
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Läänemurre
põhjarühm (Noa, LNg, Rid, Mar, Kul,
Mär)
edelarühm (Han, Kse, Lih, Var, Mih,
Tõs, Aud põhiosa)
keskrühm (Kir, Vig, PJg, Pär, Vän, Tor,
Aud põhjaosa)
lõunarühm (Hää, Saa)

Keskmurre
looderühm (Ris, HMd, Nis, Kei, Hag,
Rap, Juu, Pai, Tür (v.a kaguosa))
kirderühm (Jõe ja Kuu maapoolsed
osad, Kad põhjaosa, Hlj lõunaosa,
Rak põhjaosa, VJg põhjaosa, Iis
loodeosa)
kagurühm (Ksi, Äks, Lai lääneosa, Pal
lääneosa)
edelarühm (Kõp, Vil, SJn, Pil, KJn, Plt,
Tür kaguosa)
tuumala (Kad lõunaosa, VMr, Sim, Rak
lõunaosa, VJg loodeosa, Amb, JMd,
JJn, Ann, Koe, Pee, Jür, HJn, Kos)

• Südaeesti murded

PÕHJAEESTI MURDED

Alutaguse murre (Lüg, Jõh, Iis põhjaja keskosa)

• Kirderannikumurded
Rannamurre
läänerühm (Jõe, Kuu, Hlj rannik)
keskrühm (Hlj idaosa, VNg)
idarühm (Vai rannik)

Idamurre
tuumala (Kod põhjaosa ja keskosa,
MMg kirdeosa)
põhjapoolne siirdeala (Trm, Lai idaosa,
Iis edelaosa)
läänepoolne siirdeala (Pal idaosa, MMg
kesk- ja lõunaosa)

Saarte murre
Saaremaa: läänerühm (Jäm, Ans, Khk,
Mus), idarühm (Jaa, Pöi, Krj, Vll, Pha,
Kaa, Kär)
Hiiumaa: läänehiiu (Emm, Rei) idahiiu
(Phl, Käi)
Muhu
Kihnu

Võru murre
läänerühm (Har lääneosa, Krl, Urv,
Kan)
idarühm (Har idaosa, Rõu, Plv, Räp,
Vas)
Setu (põhjasetu, läänesetu, idasetu)
Keelesaared (Lei, Lut, Kra)

Tartu murre
põhjarühm (Kod lõunaosa, TMr)
läänerühm (Ran, Puh, Nõo)
idarühm (Kam, Võn)
lõunarühm (Rõn, Ote, San)

Mulgi murre
läänerühm (Hls, Krk, Pst)
idarühm (Hel, Trv).

LÕUNAEESTI MURDED
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Kaart 3.5. Eesti murrakud (kihelkonnad) Eesti murrete sõnaraamatus (1994)
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Ambla = Amb
Anna = Ann
Anseküla = Ans
Audru = Aud
Emmaste = Emm
Hageri = Hag
Haljala = Hlj
Halliste = Hls
Hanila = Han
Hargla = Har
Harju-Jaani = HJn
Harju-Madise = HMd
Helme = Hel
Häädemeeste = Hää
Iisaku = Iis
Jaani = Jaa
Juuru = Juu
Jõelähtme = Jõe
Jõhvi = Jõh
Jämaja = Jäm
Järva-Jaani = JJn
Järva-Madise = JMd

Jüri = Jür
Kaarma = Kaa
Kadrina = Kad
Kambja = Kam
Kanepi = Kan
Karja = Krj
Karksi = Krk
Karula = Krl
Karuse = Kse
Keila = Kei
Kihelkonna = Khk
Kihnu = Khn
Kirbla = Kir
Kodavere = Kod
Koeru = Koe
Kolga-Jaani = KJn
Kose = Kos
Kraasna = Kra
Kullamaa = Kul
Kursi = Ksi
Kuusalu = Kuu
Kõpu = Kõp
Käina = Käi
Kärla = Kär
Laiuse = Lai
Leivu = Lei
Lihula = Lih
Lutsi = Lut
Lääne-Nigula = LNg
Lüganuse = Lüg
Maarja-Magdaleena=
MMg
Martna = Mar
Mihkli = Mih
Muhu = Muh
Mustjala = Mus
Märjamaa = Mär
Nissi = Nis
Noarootsi = Noa
Nõo = Nõo
Otepää = Ote
Paide = Pai
Paistu = Pst
Palamuse = Pal
Peetri = Pee
Pilistvere = Pil
Puhja = Puh
Põltsamaa = Plt
Põlva = Plv
Pärnu = Pär
Pärnu-Jaagupi = PJg
Pöide = Pöi
Püha = Pha
Pühalepa = Phl
Rakvere = Rak
Rannu = Ran
Rapla = Rap
Reigi = Rei
Ridala = Rid
Risti = Ris
Rõngu = Rõn
Rõuge = Rõu
Räpina = Räp
Saarde = Saa
Sangaste = San
Setu = Se
Simuna = Sim
Suure-Jaani = SJn
Tartu-Maarja = TMr
Tarvastu = Trv
Tori = Tor
Torma = Trm
Tõstamaa = Tõs
Türi = Tür
Urvaste = Urv
Vaivara =Vai
Valjala = Vll
Varbla = Var
Vastseliina = Vas
Vigala = Vig
Viljandi = Vil
Viru-Jaagupi = VJg
Viru-Nigula = VNg
Võnnu = Võn
Väike-Maarja = VMr
Vändra = Vän
Äksi = Äks

Eesti murdeliigendused
murdeliigendused
Eesti
61
59

62
62

Eesti murdeliigendused

juhul eristub ülejäänutest Helme murrakurühm, kus põhjaeesti mõjud jäävad
alla 20%. Teise rühma moodustavad Karksi ja Tarvastu (alla 30%) ja kolmanda Halliste ja Paistu, kus on põhjaeesti mõjusid rohkem kui 30%.
Tartu murde jagame neljaks, toetudes Hella Keemale: põhjarühmaks
(Kod lõunaosa, TMr), läänerühmaks (Ran, Puh, Nõo), idarühmaks (Kam,
Võn) ja lõunarühmaks (Rõn, Ote, San).
Võru murde liigendamine on samuti olnud problemaatiline. Hella Keem
on toonud välja neli rühma, nimetades neid ilmakaarte järgi. Põhjarühma
kuuluvad Põlva, Räpina ja Kanepi, läänerühma Karula ja Urvaste, lõunarühma Hargla ja Lääne-Rõuge ning idarühma Ida-Rõuge, Vastseliina ja Setumaa. Hiljuti on Kalevi Wiik arvutanud Võru kihelkonnamurrakute erinevusi
Mihkel Toomse murdekaartide alusel. Wiiki järgi jaguneb Võru murdeala
kõigepealt viieks rühmaks: edelavõruks (Krl, Har), kirdevõruks (Urv, Kan),
lõunavõruks (Rõu), idavõruks (Plv, Räp, Vas) ja Setuks. Pajusalu on toonud
välja neli rühma: läänerühma (Wiiki kirderühm ning edelarühmast Karula ja
Lääne-Hargla), lõunarühma (Ida-Hargla ja Lääne-Rõuge), idarühma (Põlva,
Räpina, Vastseliina ja Ida-Rõuge) ning eraldi Setu murrakurühma.
Käesolevas raamatus liigendame Võru murde kolmeks põhirühmaks:
läänerühm, idarühm ja Setu. Läänevõru rühma kuuluvad Hargla (Har) lääneosa, Karula (Krl), Urvaste (Urv) ja Kanepi (Kan). Lääne-Võru jaguneb
omakorda lõunapoolseteks (Krl, Har) ja põhjapoolseteks (Urv, Kan) murrakuteks. Ida-Võru rühma kuuluvad Hargla (Har) idaosa, Rõuge (Rõu), Põlva
(Plv), Räpina (Räp) ja Vastseliina (Vas). Rühma sees eristuvad edelarühm
(Har, Rõu lääneosa), lõunarühm (Rõu idaosa, Vas) ja põhjarühm (Plv, Räp).
Setu (Se) moodustab selle raamatu järgi omaette murrakurühma, mis jaguneb
põhjasetu, lõunasetu ja idasetu alamrühmaks. Võru murdega liituvad ka Lätis
asunud Leivu (Lei) keelesaar ning Lutsi (Lut) keelesaar ja Kraasna (Kra)
keelesaar Venemaal.
MURRAKUD. Murrakurühmade jagunemist keeleliselt erinevateks murrakuteks
on uurimuste vähesuse tõttu piisava täpsusega võimatu fikseerida. Väikseimaid kindlapiirilisi keelekujusid saaks esitada vaid nende väheste alade
kohta, millest on üksikasjalikke uurimusi. Seetõttu on murrakute väljatoomisel valdavalt lähtutud kihelkondadest, võttes aluseks selle, et üks kihelkond =
üks murrak. Kihelkonnad võttis murrakute märkimise aluseks Andrus Saareste (vt murdeatlase eessõna 1937). Ka on kihelkondade kaupa esitatud
põhiosa trükis ilmunud murdekirjeldustest, murdematerjalide kogumikud ja
sõnaraamatud. Sealjuures on oluline rõhutada kahte asja. Esiteks on terminite
kasutus olnud kõikuv. Saareste kasutas nt läbisegi murret ja murrakut, Kasel
on kõrvuti territoorium ja keel (nt Kõpu ja Viljandi kihelkonna murrak, aga
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ka kõpu ja viljandi murrak). Teiseks on algusest peale toodud välja mitmed
paigad, kus murrakute ja kihelkondade piirid ei kattu (vt kaardid 3.1. ja 3.3).5
Ka käesolevas raamatus kasutame murrakute kihelkondlikku jaotust,
kusjuures osa murraku- ja kihelkonnapiire ei kattu. Keerukaima ala moodustab siin Eesti kirdenurk, kus seitse kihelkonda on jagatud eri murdesse
kuuluvate murrakute vahel (kaart 3.4). Need on Jõe, Kuu ja Hlj, mis on jagatud keskmurde ja rannamurde vahel; keskmurde ja idamurde vahel jagatud
Lai ja Pal; idamurde ja Tartu murde alla kuuluv Kod ning keskmurde, idamurde ja Alutaguse murde piiridesse jääv Iis. Lisaks on kihelkondi, mis jagunevad sama murde erinevate murrakurühmade vahel.
Peamurrete ja murderühmade põhierinevusi käsitleme järgnevas üldosas,
murrete ja murrakurühmade keskseid erijooni aga konkreetsete murrete kirjeldustes. Murrakute erijooni selles raamatus süstemaatiliselt ei esitata.
Murdenäited on toodud viitega kihelkonnale, kasutades tavaks saanud
kolmetähelisi nimelühendeid (Kuu = Kuusalu, Koe = Koeru jne, vt kaart
3.5). Kuna osa kihelkondi jaguneb mitme murde või murrakurühma vahel,
siis viidatakse vajadusel ka kihelkonnast kitsamale alale, kas ilmakaarte
(KuuPõ = Kuusalu põhjaosa) või kohanimede abil (HljSe = Haljala Selja).

Lisalugemist
Andrus Saareste teedrajav murdeliigendus on esitatud artiklis Eesti keeleala murdelisest liigendusest ja Arnold Kase oma artiklis Eesti murrete kujunemisest ja rühmitumisest (Saareste 1932; Kask 1956; vt ka Raun, Saareste 1965; Kask 1984). Karl
Pajusalu murdeliigendusest on pikemalt juttu artiklis Eesti murded ja murderühmad
(Pajusalu 1999). Viimati on eri murdeliigenduste lühikese sisutiheda ülevaate esitanud Mari Must ja Aili Univere, keskendudes eeskätt põhjaeesti murrete eristamisele
(Must, Univere 2002: 9–16). Murrakurühmade kohta saab andmeid vastavate murrete
akadeemiliste tekstikogude sissejuhatavatest murdeülevaadetest
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Keeleliselt defineeritud murrakute kattumine kunagiste administratiivpiiridega võib
olla erinev. Mõnikord järgivad omaaegsed vallapiirid üldjoontes murrakupiire (nt
Tahkurannas), mõnikord langevad murrakupiiridega kokku endise mõisa maade
piirid (nt Taageperas), või ühtivad kompaktse asustusega kihelkonna piirid suuresti
murraku piiridega (nt Käinas). Kõige arvestamisväärsemad üksused, mille järgi keeleliste murrakute piire tasuks otsida, on ilmselt tiheda omavahelise läbikäimisega
põliskülade rühmad.
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4. Eesti murrete kujunemisest ja hääbumisest
Eesti murded kujunesid välja mitme ajajärgu jooksul, alates esimesest aastatuhandest kuni 17. sajandini. Samas kajastavad murrete piirid eelkõige rahvastiku paiknemist 18. sajandil, pärast suuri sõdu ja rahvastikuhävimisi. Varasema olukorra kohta saame teha vaid oletusi. Murrete hääbumine algas 19. sajandi teisest poolest ja toimus põhiosas 20. sajandi jooksul. Seega võib arvata, et eesti murded sellisel kujul, nagu me neid kirjeldame, on eeskätt 18.–19.
sajandi keelekujud.
Käesolevas osas käsitleme murrete ja nende piiride kujunemist ning hääbumist ja neid protsesse mõjutanud tegureid.

4.1. Murrete kujunemine
Eesti murded on kujunenud vanadest läänemeresoome hõimukeeltest, mida
on olnud vähemalt kaks: ühest kujunesid põhjaeesti, teisest lõunaeesti murded. Maksimaalselt on oletatud viit muistset peamurret (joonis 4.1).
Eesti murrete kujunemise algust on raske määrata. Kujunemise esimene
etapp oli lõunaeesti murrete (ehk Ugala) eraldumine. Lõunaeesti murrete vanimad erijooned on vähemalt paar tuhat aastat vanad. Lahtiseks jääb, kas lõunaeesti on kujunenud ühe või mitme muistse hõimu murdest. Kaks tuhat aastat tagasi oli lõunaeestipärane asustus levinud ka praeguses Põhja-Lätis. Võiks
oletada selle laiemat levikut ka idasuunal, kuid idapoolses Kagu-Eestis on
asustus arheoloogia andmetel olnud erinev. Kas me võime ida pool oletada
teise, läänemeresoome idarühmale lähedasema keelekuju levikut, millega mõned autorid on püüdnud siduda setu eripära, pole siiski selge.
Järgnevad arengud toimusid põhjaeesti murretes, kus kõigepealt lahknesid ranniku (ehk Viru) ja maamurre. Maamurre jagunes omakorda kaheks:
maamurdeks kitsamas mõttes ja Peipsi (ehk Vaia) murdeks. Viimane osales
hilisema idamurde kujunemises, mis on seega südaeesti murretest kõige vanem. Kitsam maamurre sai aluseks ülejäänud südaeesti murretele, idamurde
ja rannikumurrete kujunemise suhtes on aga uurijate seisukohad erinevad.
Viitso järgi on rannikumurre (= meie terminiga rannamurre) ja kirdemurre (= Alutaguse) erinevat ajaloolist algupära (joonis 4.1). Rannikumurre
eraldus omaette ja varem, kirdemurre aga pärineb Peipsi murdest ja on selliselt ühist algupära idamurdega. See on lubanud Viitsol kõnelda ajaloolisest
arengust lähtudes viiest eesti peamurdest: lõunaeesti, põhjaeesti, ida-, kirdeja rannikumurdest.
Huno Rätsepa järgi eraldus varasel perioodil Viru murre, mis sai kirde-
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Joonis 4.1. Eesti murrete kujunemine Viitso 1985 järgi

rannikumurrete aluseks (joonis 4.2). Hiljem lahknes maamurdest Vaia murre,
mis sai aluseks idamurdele ja mõjutas kirderannikumurrete moodustumist.
Seega seletab Rätsep kirderanniku murderühma teket vana murdeliiduga.
Rätsep tõstab esile keele- või murdeliitude tähtsuse ka hilisemas eesti keele
kujunemisloos, rõhutades, et viimasel aastatuhandel on esinenud suundumisi
nii murrete eristumisele kui sarnastumisele.
Selliselt jääb lahtiseks, kas kirderannikumurded pärinevad erinevatest
murretest või on tegu algselt ühe murdega, millest üks või mõlemad on hiljem
arenenud erinevate kontaktide mõjul.
Järgnevad suuremad erinevused murrete vahele kujunesid esimesel aastatuhandel pKr. Maamurre jagunes saarte, lääne- ja keskmurdeks. Lõunaeesti
(Ugala) jagunes lääne- ja idarühmaks, eristades Mulgi murde idapoolsest lõunaeestist. See on seega periood, mil hakkasid kujunema murded sellistena,
nagu me neid praegu tunneme.
Kitsamad murdeerinevused hakkasid kujunema alles pärast muinasaja
lõppu. Need on paljuski seotud alamsaksa keele mõjul toimunud oluliste keelestruktuuri muutustega 13.–16. sajandil. Sel ajal hakkasid levima lõpukadu,
sisekadu, seejärel analoogilised de-mitmus ja si-imperfekt jms. Huno Rätsep
on arvanud, et muutused algasid lõunaeesti alalt ja levisid sealt põhja ja lääne
poole. Need muutsid nii põhja- kui ka lõunaeesti murdeid, kuid erineval määral ja eri viisil. Osa neist aga ei jõudnud kunagi kirderanniku alale. Kirderanniku olulised erinevused südaeesti murretest pärinevadki enamjaolt sellest
muutuste lainest.
Ka murrete jagunemine murrakuteks toimus ilmselt eeskätt 14.–16.
sajandi jooksul. 14. sajandi lõpuks kujunes välja talupoegade sunnismaisus.
15. ja 16. sajandi vahetusel vormistati juriidiliselt pärisorjus. Seega kinnistati
talupojad kindla mõisa külge ja piirati tugevasti nende liikumisvabadust. Selline jäik kohaga seotus tõi kaasa erinevuste suurenemise murrete vahel. Aga
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Joonis 4.2. Eesti murrete areng Rätsep 1989 järgi

kõige olulisem: just sellega on ilmselt seotud eesti murrete jagunemine vägagi väikesteks murrakuteks.
Valdav enamik lõunaeesti murrete vahelistest erijoontest on samuti tekkinud viimase tuhande aasta jooksul. Lahknevuste olulisemaid põhjusi on olnud
erinevad keele- ja murdekontaktid. Mulgi murde erijoontest on mitmed seletatavad eelkõige lääne-eesti keeletava mõjudega. Tartu ja Võru murde erinevuste peamisi põhjusi on olnud põhjaeesti naabermurrete mõju Tartu murdele.
Suur osa Võru ja Setu erinevustest on seletatavad vene murrete mõjuga Setus.
Viimastel sajanditel on olnud oluline ka kirjakeelte mõju. Ajalooline tartu kirjakeel oli kasutusel Tartu ja Võru murde alal, kuid Mulgi alal oli kiriku- ja
koolikeeleks põhjaeesti kirjakeel. Setu ala jäi eesti kirjakeele mõjuväljast kuni
20. sajandini välja.

4.2. Murdepiiride kujunemine
Teine küsimus on, kuidas kujunesid murrete piirid sellisteks, nagu me neid
tänapäeval tunneme. Oluline osa on siin olnud mitmel teguril.
Esiteks on tähtsad olnud looduslikud piirid ja ühendusteed. Veekogud,
nagu järved ja mereväinad, on ühendanud paljusid piirkondi: Peipsi-äärseid
alasid, alasid ümber Võrtsjärve, Lääne-Eesti saari jms. Eraldajateks on aga
olnud suured metsad ja sood (nt Pärnumaal, eriti selle lõunaosas, ja Alutagusel). Aga olulised on olnud ka mitmed sotsiaalsed ja poliitilised tegurid.
Esimeseks mõjuriks on muistsed kihelkonnad ja maakonnad. 13. sajandi
alguses oli Eesti tähtsaimaks haldusüksuseks kihelkond, mida oli kokku 45.
Suur osa kihelkondi oli ühinenud 8 maakonnaks (Virumaa, Rävala, Järvamaa,
Harjumaa, Läänemaa, Saaremaa, Ugandi ja Sakala), aga Kesk-Eestis oli ka
eraldi kihelkondi (või väikemaakondi): Alempois, Mõhu, Vaiga, Nurmekund
(vt kaart 4.1). Maakondade piirid ei kattunud täpselt murdepiiridega, kuid
administratiivne kokkukuulumine mõjutas kindlasti keelejooni sarnastumise
suunas. Ühe kihelkonna murdetava oli ilmselt üsna ühtne.
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Kaart 4.1. Eesti haldusjaotus muinasaja lõpul 13. sajandi alguses
(kohandatud Mäesalu jt 1997 järgi)

Nii on Mulgi murre suuresti omaaegse Sakala maakonna keel. Kuid Sakala maakond ulatus ka Põhja-Viljandimaale, kus praegu räägitakse südaeesti
keskmurret, lisaks kuulusid Sakala alla hilisema läänemurde alad kuni mere ja
Pärnu ümbruseni. Seetõttu on võimalik, et muistse lõunaeesti keele ala ulatus
Pärnu laheni. Ugandi maakond hõlmas põhiliselt hilisemaid tartumurdelisi
alasid. Võru murde seotus ühe maakonnaga on aga kahtlane. Lääne-Võru alad
kuulusid kindlasti Ugandi maakonda, ida pool oli aga Läti Henriku andmeil
keskuseks Walgatabalwe, mis ei olnud maakond ja mida on samastatud Põlva
ümbrusega.
Südaeesti murrete maakondlik taust on erinev. Omaette ala moodustasid
saared. Kõige vanem on asustus Saaremaal ja Muhus, teised saared asustati
alles keskajal. Hiiumaale on enamik asukaid tulnud ilmselt Saaremaalt ja
Muhust. Ka Kihnu on asustatud alles keskajal. Nii on Saaremaa saarte murde
tuumalaks, Muhu iidseks vahealaks Saaremaa ja mandri vahel. Hiiumaa ja
väikesaarte keel on lähtunud enim Saaremaalt. Kihnu jääb erandlikku positsiooni, kuna selle elanikud olid enamasti Lääne-Eestist pärit.
Läänemurde ala keskused jäid ühe maakonna, Läänemaa piiridesse, v.a
praeguse läänemurde lõunaosa, mis kuulus Sakala alla. Läänepoolne Rävala,
Harjumaa ning sellest lõunas paiknenud Alempois olid ilmselt läänemurdele
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Kaart 4.2. Eesti haldusjaotus 19. sajandi teisel poolel (Viires, Vunder (toim) 1998)

sarnase keelega. Kesk-Eesti väikemaakonnad Nurmekund ja Mõhu võisid olla
juba muinasaja lõpul siirdemurdelised alad suuremate murdealade vahel.
Praeguse keskmurde ala oli ilmselt oluliselt väiksem ning jagunes paljude
maakondade vahel ning ei moodustanud keelelist tervikut, sarnanedes keelelt
pigem oma naabritega. Idamurde ala kattub suuresti Vaiga maakonnaga.
Muistset Virumaad on oletatud põhiliselt kirderannikumurrete alaks ja
ilmselt oli sellele lähedane ka Järvamaa keel. Rannamurre ulatus läänes ka
Rävala aladele. Seega ulatus rannikumurrete ala palju kaugemale lõunasse ja
läände kui praegu.
Niisiis näeme, et Eesti äärealade suured maakonnad vastavad üsna hästi
hilisematele murdealadele, osutades ilmselt varem eraldunud keelelisi kogukondi. Ainsana ei seostu piisavalt palju ühe maakonnaga praegune keskmurre,
mille alad moodustasid pigem siirdealasid teiste, maakondadega seostatavate
murrete vahel.
Järgmiseks oluliseks mõjuriks olid 13.–17. sajandil toimunud piiritõmbamised.
Keskajal ja hiljemgi jagati maid palju kordi ringi, kuid mõned piirid püsisid läbi sajandite. Murrete seisukohast on olulised olnud ida-läänesuunalised
administratiivpiirid. Kõige üldisemalt öeldes on eesti ala jagunenud alates 13.
sajandist põhja- ja lõunapoolseks osaks. See piir on püsinud üllatavalt ühel
kohal läbi sajandite, liikudes Peipsi loodenurgast umbes Tõstamaa kanti.
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Pärast vabadusvõitluse lõppu jagunes lõunapoolne Eesti ala kahe valitseja vahel. Sakala kuulus Liivi ordule ja ordu sai ka suure osa väikemaakondadest. Ugandi ja Põhja-Tartumaa kuulusid Tartu piiskopkonnale. Põhjapoolne Eesti ala jagunes kolmeks. Taanile kuulusid Harju, Rävala ja Viru.
Läänemaa ja saared kuulusid valdavalt Saare-Lääne piiskopkonnale. Ordu sai
endale Järva ning väikese osa saartest ja Läänemaast.
Pärast Liivi sõda kuulusid lõunaeesti alad Poola ja põhjaeesti alad Rootsi alla. Alates 17. sajandist ehk Rootsi ajast moodustas põhjapoolne Eesti Eestimaa kubermangu ja lõunapoolne kuulus Liivimaa kubermangu koosseisu.
Eestimaa alla kuulusid Virumaa, Järvamaa, Harjumaa ja Läänemaa (kuhu
kuulus ka Hiiumaa). Liivimaa ühendas kogu lõunapoolse Eesti ala Tartumaaks ja Pärnumaaks. 18. sajandil eraldati Pärnumaast Viljandimaa ja Tartumaast Võrumaa. Selline haldusjaotus püsis 20. sajandini (vt kaart 4.2). Saaremaa on administratiivselt üsna omasoodu arenenud.
Selliselt kuulusid sajandeid lõunaeesti murdealadega administratiivselt
kokku alad, kus kõneldakse südaeesti murdeid: idamurret, keskmurde PõhjaTartumaa ja Põhja-Viljandimaa murrakuid ning läänemurde Pärnumaa lõunaosa murrakuid. Seega ei ole murrete ja maakondade piirid üldiselt kattunud.
Kuid samas on nende vahel olemas selged seosed siirdealade näol. Kuulumine
lõunaeestiga samasse administratiivsesse üksusesse on nimetatud südaeesti
alade keelekasutust mõjutanud nii, et need moodustavad keeleliselt siirdealad
põhja- ja lõunaeesti murrete vahel.
Ilusaks näiteks selle kohta, kuidas administratiivpiirid ja murdepiirid väga täpselt seostuvad, võib leida saarte murdest. Läänemaa ja saared kuulusid
pärast 13. sajandi vallutusi valdavalt Saare-Lääne piiskopkonnale. Pärnumaa,
Hanila-Karuse piirkond, Muhu ning väike osa idapoolsest Saaremaast ja Hiiumaast jäid Liivi ordule. Ordu maade piir oli üldiselt sama hilisema Pöide ja
Jaani kihelkonna piiriga. See piir ühtib täpselt mõnede keelenähtuste levikuga, nagu ö Saare-Lääne piiskopkonna alal ja õ ordu aladel või pikkade madalate vokaalide diftongistumine, mis ei ületa ordu alade piiri.
Tugevaks murdepiiride kinnistajaks oli ka eestlaste sajandeid kestnud
piiratud liikumisvabadus. 14.–16. sajandi jooksul kinnistati talupojad kindla
mõisa külge ja piirati sellega oluliselt seda territooriumi, kus talupoeg suhelda sai. Sellised liikumispiirangud kestsid kuni 19. sajandi teise pooleni.
Vastupidises, murrete segunemise suunas, mõjutasid keelt aga suured sõjad ja näljahädad, mille tagajärjel hävis suur osa rahvastikust. Ellujäänud
inimesi viisid mõisnikud tihti oma teistesse mõisatesse ja lisaks toodi teistest
maadest talupoegi, kes eestlaste sekka assimileerusid. Selliseid suuri katastroofiaegu on vähemalt kaks. Liivi sõja, Poola-Rootsi sõdade ning nendega
kaasnenud katku ja näljahädade tagajärjel kahanes rahvaarv 16. sajandi keskpaigast 17. sajandi alguseni 40%. Uus katastroofide laine tabas Eestit 17. ja
18. sajandi vahetusel, mil Suure Nälja, Põhjasõja ja katku tagajärjel hävis
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Kaart 4.3. Eesti murrete arvatav levik 13.–16. sajandil Andrus Saareste järgi
(Kruus (toim) 1937)

Kaart 4.4. Eesti murded 17. sajandil Andrus Saareste järgi (Kruus (toim) 1940)
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Kaart 4.5. Eesti rahvakultuuri piirkonnad 19. sajandil (Viires, Vunder (toim) 1998)
A – Põhja-Eesti; B – Lõuna-Eesti; C – Lääne-Eesti;
a – Kirde-Eesti rannikuvöönd; b1 – Mulgimaa; b2 – Setumaa; c – Lääne-Saaremaa;
1 – rannarootslased; 2 – vene asustus- ja kultuurielemendid Peipsimaal.

Lääne-Eestis üle 3/4 ja Ida-Eestis ligi pool elanikest. On tavaline, et Põhjasõjast kaugemale eestlaste suuline pärimus ei ulatu.
Seega võib arvata, et nüüdsed murdepiirid kujunesid välja peale 16. sajandit ja on lõplikul kujul pärit ilmselt 18. sajandist (vt kaardid 4.3 ja 4.4).
Piirid püsisid sellistena kuni talupoegade suurema liikumiseni 19. sajandi
teisel poolel.
Omaette probleem on murrete ja rahvakultuuri (nii vaimse kui materiaalse) piirkondade omavaheline seos. Rahvakultuuri poolest jaguneb Eesti kolmeks: Lääne-, Põhja- ja Lõuna-Eestiks, mille erinevused pärinevad eeskätt
I aastatuhande algupoolelt, seega ajast, mil hakkasid kujunema ka laiemad
murdeerinevused (vt kaart 4.5).
Lääne-Eesti moodustavad saared ja mandri lääneosa. See on olnud enam
karjakasvatuse kui põllumajanduspiirkond ning lisaks on saartel ja rannikul
tegeletud kalastuse ja meresõiduga. Seda ala iseloomustavad ka pidevad sidemed üle mere Rootsiga ja Soome edelaosaga. Lääne-Eesti põhipiirkonnad kattuvad läänesaarte ja Läänemaaga. Keeleliselt on tegu saarte murdega ja läänemurde põhjaosaga.
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Lääne-Eesti ja idapoolse ala vahele jääb kultuuriline siirdeala, mis kulgeb umbes Tallinn-Pärnu joonel ja kattub paljus suure metsade ja soode vööndiga. See siirdeala katab läänemurde lõunaosa Pärnumaal, keskmurde loodeosa ja ka Mulgi ala.
Idapoolses Eestis on tegeletud eeskätt põllundusega (v.a kitsal rannikul
Soome lahe ja Peipsi ääres). Kultuuriliselt jaguneb see ala Põhja- ja LõunaEestiks. Lõuna-Eesti tuumalaks on lõunaeesti murrete ala, Põhja-Eesti tuumalaks keskmurde tuumala. Tuumalade vahele jääb siirdevöönd, mille põhjapiir
kulgeb valdavalt mööda pikaajalist põhja-lõuna administratiivpiiri. Seega kattub see siirdeala suuresti Põhja-Tartumaa ja Põhja-Viljandimaaga ehk aladega, mis keeleliselt kuuluvad põhjeesti murderühma, kuid administratiivselt on
sajandeid kuulunud kokku Lõuna-Eestiga.
Seega näeme, et kultuuripiirkonnad on palju paremas seoses administratiivpiiridega kui murdealad. Samas võime näha, et nad kattuvad hästi ka murrete sõnavaraliste piirkondadega (vrd kaardid 4.5 ja 8.1).

4.3. Murrete tasandumine ja hääbumine
Traditsioonilised kohamurded olid pikka aega ainsad allkeeled, mida inimene
valdas. Aja jooksul tulid nende kõrvale teised allkeeled, mis olid levinud laiemal territooriumil ja millel oli kirjalik vorm. Sellega koos hakkasid kohamurded aeglaselt tasanduma (nivelleeruma).
Eestis hakkasid tekkima tugevad sotsiaalsed eeldused traditsiooniliste
dialektide kadumiseks 19. sajandi teisel poolel. Sel ajal sündis eestlaste kui
rahvuse ühisidentiteet, mis nõrgestas lokaalse identiteediga seotud dialekte.
Laialt hakkas levima kirjalik kultuur (ajakirjandus, ilukirjandus jne), mis
seostus kirjakeelega. Kiiresti arenes rahvakoolide võrk. Põhjaeesti keele mõju
suurenes, kui keskmurdel põhinev kirjakeel sai laiemalt kasutatavaks ajakirjanduse, raamatute ja koolikeelena. See omakorda tõi kaasa keskmurde ja
laiemalt põhjaeesti murrete mõjuala laienemise.
1860. aastatel said talupojad võimaluse vabalt liikuda (nt mulgid hakkasid ostma talusid üle Eesti) ja see aitas kaasa murrete vastastikusele mõjutamisele. Suurenes ka sotsiaalne mobiilsus, st ameti ja elulaadi vahetamise
võimalus, mis soodustas talupoja laste muutumist töölisteks, väikekodanlasteks, haritlasteks jne. Samal ajal algas ka eestlaste kiire linnastumine, millega
on seotud taas kirjakeel, aga ka sotsiaalne diferentseerumine ja mobiilsus.
Samuti hakkas sellal vana rahvakultuur linna- ja industriaalkultuuri mõjul
muutuma. See kultuurimurrang toimus kõige enne ja kõige kiiremini LõunaEestis ja jäi kõige aeglasemaks Lääne-Eestis. Murrangu keskme moodustas
põhja ja lõuna siirdevööndis paiknev linnakolmik Pärnu–Viljandi–Tartu ja
nende tagamaad.
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Seega olid 20. sajandi alguseks olemas kõik olulised tingimused kohamurrete nivelleerumiseks. Kuid alles sellest ajast pärinevad vanimad teaduslikud eesti murrete kogud. Niisiis on järeldused eesti murrete kohta tehtud
juba sureva keeletava põhjal, mis ei anna otsest pilti ajalooliste eesti murrete
kohta.
20. sajandi algupoolel hakkasid lisanduma teadlikud murrete kadumist
soodustavad aktsioonid. Arenes välja teadlik kirjakeele korraldus, mis vähendas normikeele murdelist varieerumist ja tõi kirjakeelde juurde vorme ja keelendeid, mida murretes polnud kunagi olnudki (terminoloogia). Avalik elu
muutus 1920. aastate teisest poolest tugevalt normikeelseks (kirjandusteoste
redigeerimine, normipärased avalikud ja ajakirjandustekstid). Alates 1930.
aastatest algas ka otsene murretevastane võitlus, mis sai hoo sisse eriti Stalini
ajal ja tipnes 1960. aastatel.
Nende objektiivsete ja subjektiivsete tegurite mõjul on traditsioonilised
murded 20. sajandi jooksul valdavalt kadunud. Viimased põlvkonnad, kes
kõnelesid nn puhast murret, on sündinud umbes kuni 1910. aastani. St nende
kodukeel on omandatud 1910. aastatel ja 1920. aastate algul.
Mis tuleb traditsiooniliste kohamurrete asemele? Tavaline on, et koha
asemel hakkab linnastunud inimeste allkeeli eristama sotsiaalsete tegurite võrgustik ja tekivad sotsiolektid. Lisaks jäävad traditsioonilistest murretest alles
häälduslikud erijooned ehk aktsendid, samas kui muud erijooned vähenevad
miinimumini. Selliselt võime ka ühiskeele kasutaja puhul enamasti ära tunda,
milliselt murdealalt ta pärit on, kuigi ta enam murret ei kõnele. Võimalik on
ka uute regionaalsete allkeelte teke laiema piirkonna vana murdekeele põhjal.

Lisalugemist
Murrete kujunemisest on esitatud pilt Huno Rätsepa artiklis Eesti keele tekkimise lugu
(Rätsep 1989) ja Tiit-Rein Viitso artiklis Läänemeresoome murdeliigenduse põhijooned (Viitso 1985). Murrete hilisemast arengust ja taandumise põhjustest on juttu nt
Tiit Hennoste, Karl Pajusalu ja Leelo Keevalliku sissejuhatuses ajakirja International
Journal of the Sociology of Language Eesti erinumbrile (Hennoste jt 1999). Eri allkeelte ajaloolisest kasutusest eesti keelealal annab pildi Tiit Hennoste artikkel Eesti
keele sotsioperioodid (Hennoste 1997). Eesti murrete ja sotsiolektide ülevaate esitab
Karl Pajusalu Regional and Social Varietes of Estonian (Pajusalu 1992). Rahvakultuurist ja selle muutumisest saab ülevaate koguteosest Eesti rahvakultuur (Viires, Vunder
(toim) 1998).
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Murrete sõnavaralised erijooned

8. Murrete sõnavaralised erijooned
Eesti murrete piirid on pandud paika häälikuliste ja morfoloogiliste isoglosside abil. Sõnavaraline liigendus tuleb neist mõneti erinev. Selle erinevuse
põhjused on peamiselt kahte laadi.
Esiteks on dialektoloogias sõnavarasuhete uurimisel kasutatavad meetodid teistsugused kui hääliku- ja grammatikaerinevuste omad. Sõnavaraseoseid uuritakse põhiliselt dialektomeetria meetoditega (vt osast 1.4), arvutades
statistiliselt murrete sõnavara ühisosade suurused. Seosetihedussuhete ja
sõnavara stereotüüpsuse/unikaalsuse alusel iseloomustatakse siis murrete
vahekordi. Teiseks erineb sõnavara varieerumine ja levik põhimõtteliselt
teiste keeletasandite omast, kajastades eelkõige kultuurilisi kontakte ja
muutusi.

8.1. Sõnavarapiirkonnad
Sõnavaraseoste põhjal liigendub Eesti esmalt kolmeks suureks regiooniks:
Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Lõuna-Eesti (vt kaart 8.1).1
Keskse murdepiiri moodustab ka sõnavaras põhja- ja lõunaeesti piir.
Samas põhjaeesti ala jaguneb sõnavaraliselt kaheks regiooniks umbes Tallinn–Põltsamaa joonel. Selline jagunemine erineb grammatika alusel saadud
murdeliigendusest, kuid sarnaneb eesti kultuuripiirkondade liigendusega
(kaart 4.5). Ka seostub sama eraldusjoonega paljude lääneliste grammatikajoonte levikupiir (vt osa 7.3 ja kaart 7.3).2 Minnes väiksemate piirkondade
juurde, näeme, et sõnavaralised piirid erinevad mitmes kohas grammatilistest
murdepiiridest.
Põhjaeesti alal on seosed grammatika ja sõnavara vahel küllalt keerukad.
Lääne-Eesti regioon jaguneb kaheks: ühe sõnavarapiirkonna moodustavad
saared, teise suurem osa läänemurdest (v.a Tori, Saarde ja Häädemeeste) ja
selle keskmurdelised naaberalad Harjumaa lääneosas. Ülejäänud põhjaeesti
alad moodustavad suhteliselt ühtse Ida-Eesti sõnavarapiirkonna. Selle keskmeks on kirderannik (eelkõige Alutaguse), millega on seotud idamurre, keskmurde tuumala ja Põhja-Tartumaa.

Liigendus toetub uurimusele Krikmann, Pajusalu 2000; vt ka kaart 8.3.
Sirje Murumets on saanud osalt teistsuguse liigenduse, vt kaart 8.2 ja Murumets
1982–1983.

1
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Kaart 8.1. Eesti leksikaalsed murdealad (kohandatud Krikmann, Pajusalu 2000
järgi)

Kaart 8.2. Leksikaalsed murdealad ja murdepiirilõikude pingerida Sirje Murumetsa järgi (kohandatud Murumets 1983 järgi)
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Kaart 8.3. Eesti murrakute sõnavaraseosed (Krikmann, Pajusalu 2000)

Keskmurde Põhja-Viljandimaa murrakud ja läänemurde lõunaosa aga
ühinevad sõnavaraliselt hoopis Mulgi kaudu lõunaeestiga. Seega liigendub
ka Põhja- ja Lõuna-Eesti vaheline siirdeala sõnavaraliselt teisiti kui grammatiliselt: Põhja-Tartumaa kuulub sõnavaralt kokku eeskätt põhjaeesti murretega, Põhja-Viljandimaa aga lõunaeestiga.
Lõunaeesti alal eristub kaks suurt sõnavarapiirkonda: Mulgi ja Võru–
Tartu. Võru-Tartu sõnavarapiirkonda kuuluvad kõik Tartu ja Võru murrakud
ning lisaks Helme Mulgist. Mulgiga liituvad ka läänemurde Saarde ja
Häädemeeste ning keskmurde Kõpu, Viljandi, Suure-Jaani ja Kolga-Jaani
murrak. See Suur-Mulgi rühm vastab mh paremini ajaloolisele Sakala alale
kui hääliku- ja vormijoonte järgi määratletud Mulgi murde ala. Ka siin on
erinevused sõnavara ja grammatika vahel. Grammatiliselt on esmane murdepiir Võru ja Tartu–Mulgi vahel.
Teiseks võime dialektomeetria alusel välja tuua ka eri murrakualade
seoste tugevused ja sõnavara unikaalsuse/stereotüüpsuse (vt kaart 8.3).
Kaartidelt näeme, et sõnavarapiirkondade keskmed ja tuumseosed paiknevad
keeleala äärtel (Saaremaa läänepiiril Kihelkonnal ja Sõrves, Kirde-Eestis
Vaivaras, Lüganusel ja idamurde tuumalal Kodaveres, Lõuna-Eestis Setus,
Vastseliinas, Harglas ja Karksis jne). Keeleala keskele liikudes jäävad seosed

Murrete sõnavaralised erijooned
erijooned
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nõrgemaks ning on keskmurde alal üsnagi killustunud. Eesti keeleala iseloomustavad seega leksikaalselt unikaalsed ääred ja stereotüüpne keskosa. Eriti
eripärased on kirderannik ja saarte murre, mille sõnadest moodustab eripärane sõnavara umbes 20% (läänemurdel 14%, keskmurdel 11% ja idamurdel
8%).3

8.2. Põhjaeesti ja lõunaeesti sõnavara
Põhja- ja lõunaeesti põhisõnavara erinevused on silmatorkavalt ulatuslikud,
nende vahel on erinevusi juba kõige tavalisemates sõnades (tabel 8.1).4
Lõuna- ja põhjaeesti sõnavara erinevused puudutavad ka kõige tavalisemaid viite- ja tekstisõnu. Põhjaeesti murretes on jäänud põhiliseks näitavaks asesõnaks see, lähema ja kaugema objekti eristamiseks öeldakse lihtsalt
see siin ja see seal. Lõunaeestis on tavaline vähemalt see ja too vastandus,
kuid Võru ja Setu murdes on kasutusel kolme näitava asesõna sari: sjoo ‘see
siin minul jms’, taa ‘see siin sinul jms’ ja tuu ‘see seal jms’. Põhjaeesti sidesõna ja on vanemas lõunaeesti keeles ni(iʔ), määrsõna nüüd on no(oʔ) jne.
Põhja- ja lõunaeesti suur leksikaalne eripära on tekkinud pika aja jooksul
ning väga mitmelaadsetel põhjustel.

3

Piret Norviku andmed, vt Norvik 1985.
Eestlaste hulgas on levinud arvamus, et lõunaeesti murrete ja soome keele sõnavara
on väga sarnane. Mitme tavalise sõna puhul see nii ka on. Need on aga enamasti
juhud, kui põhjaeestis on tulnud kasutusele uus sõna, lõunaeestis ja soomes aga säilitatud vana, nagu veli, mõrsja, susi. Samavõrd on juhtumeid, kus põhjaeesti ja soome
sõnad on sarnased ning lõunaeestis tulnud kasutusele uus sõna. Andrus Saareste tegi
põhjaliku uurimuse Kumb eesti murdeist soomele on lähem: põhjaeesti või lõunaeesti? (Saareste 1931), milles jõudis ikkagi tulemusele, et põhjaeesti on soome keelele lähedasem.

4
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Lisalugemist
Dialektomeetria abil leitud sõnavaraseoseid murrete vahel on vaadelnud Sirje Murumets artiklis Eesti keeleala murdelisest liigendusest “Väikese murdesõnastiku” põhjal (Murumets 1982–1983) ning Arvo Krikmann ja Karl Pajusalu artiklis Kus on
keskmurde keskpunkt (Krikmann, Pajusalu 2000). Sõnalevikut ja eri murretes kasutatavaid sünonüüme kaardistab Andrus Saareste doktoritöö Leksikaalseist vahekordadest eesti murretes (Saareste 1924). Ülevaate konkreetsete sõnade levikust saab
Saareste murdeatlastest (Saareste 1938b, 1941, 1955b). Põhjaeesti ja rannikumurrete
sõnavara on vaadelnud Piret Norvik (Norvik 1985).
Lõunaeesti sõnavarast annab ülevaate Eino Koponeni doktoritöö Eteläviron
murteen sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa (Koponen 1998),
kirderanniku sõnavarast Tiina Södermani doktoritöö Lexical Characteristics of the
Estonian North Eastern Coastal Dialect (Söderman 1996). Südaeesti sõnavarast üldpilti andvat tööd ei ole.
Erinevaid mõistealasid käsitlevad nt Mart Mägeri Eesti linnunimetused (Mäger
1967) ja Gustav Vilbaste Eesti taimenimetused (Vilbaste 1993). On uuritud ka värvinimetusi (Oja 2001) ning kalanimetusi (Kendla 1997, 1999). Mõnede murrete sagedast sõnavara on võrreldud artiklis Eesti murrete korpus ja kolme murde sagedasema
sõnavara võrdlus (Lindström jt 2001).
Läti laensõnu on uurinud Lembit Vaba (Vaba 1997), vene laensõnu Mari Must
(Must 2000).
Murdesõnavara suurkoguks on pooleli olev Eesti murrete sõnaraamat
(http://www.eki.ee/dict/ems/). Viimasel ajal on avaldatud mitmeid eri murrete ja
murrakute sõnastikke: Seto sõnastik (Mägiste 2007), Vanapärase võru murde sõnaraamat (Käsi 2011), Mulgi sõnastik (Laande, Todesk 2013), Hiiu sõnaraamat (Kokla
2015), Idamurde sõnastik (Pall 2016), Kihnu sõnaraamat (Leas jt 2016), Võro–eesti
synaraamat (Jüvä 2002), Eesti–võro sõnaraamat (Faster jt 2015), jm.
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9. Murdesüntaks
Murdesüntaks on väga vähe uuritud ala. Varasemad uurimused piirduvad
vaid mõne üksikprobleemi põhjalikuma läbiuurimisega ning lühikesi ülevaateid leiab vaid üksikute murrete kohta. Alles viimasel ajal on süntaksile
enam tähelepanu pööratud.
Järgnevas ülevaates eristame kahte erijoonte rühma. Esiteks toome välja
murde suulisusega seotud jooned, teiseks vaatame murrete (morfo)süntaktilist eripära, mis suulisusega ei seostu.

9.1. Murre kui suuline keel
Murre on eelkõige suuline keelevorm ja suulise keele süntaksis on väga palju
ühist, olenemata sellest, millise murdega (või muu allkeelega) on tegemist.
Keelelise suhtluse põhiüksus on lausung, mille kõneleja loob mingi
suhtlusfunktsiooni täitmiseks (küsimine, käskimine jne). Lausung võib olla
grammatiline lause (mees mängib pilli), grammatiline fraas (suur mets),
sõnakooslus (peigmes jah), üksik sõna (oi, jah). Lausungi keskseks piiritlejaks on suulises keeles nn lõpetav (tavaliselt langev) intonatsioon. Intonatsiooniliste üksuste piirid kattuvad üldjuhul, kuid mitte alati, süntaktiliste
ja semantiliste piiridega.
Suuline lausung on korraga nii produkt kui ka selle produkti tegemise
protsessi peegeldus teksti pinnal. Kõneleja teeb oma lausungeid sõna sõna
järel, esitab neid lineaarselt ning ei saa väljaöeldud teksti maha tõmmata ega
sellele vahele kirjutada. Sellega seostuvad suulise lausungi põhimõttelised
erijooned. Ümbertegemiseks on olemas eriline lausungiparandamise võttestik, protsessuaalsusega seostuvad aga eelkõige sõnade lisamine pärast lausungi lõppu ning topeltlauseliikmed. Suulises kõnes on kirjast palju laiemalt
kasutusel süntaktiliselt sõltumatud partiklid. Need jagunevad nelja rühma:
dialoogis kasutatavad ja omaette lausungeid moodustavad suhtluspartiklid
(nt ahah, jah, ah); planeerimispartiklid, mis aitavad läbi viia parandusi (nt ee,
noh, või); piiripartiklid kõnevoorude ja lausungite alguses, mis näitavad seoseid lausungite ja voorude vahel (nt no, kule, et); liikuvad tekstipartiklid
ennekõike lausungite sees, mille abil kõneleja lisab värvingut või hinnanguid
oma tekstile ja tegevusele (nt nagu, küll, vist, just, üldse).
Lisaks on suulisele kõnele omased mõned erijooned, mis seostuvad
eeskätt sellega, et kirjalikus normikeeles on kehtestatud reegleid, mida suuline kõne ei järgi. Siia kuulub nt normikeele ja suulise kõne osalt erinev
sõnajärg, otsese kõne erinev vormistamine jms seigad.
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ENESEPARANDUS. Eneseparandus jaguneb kaheks: järjeotsimine ja ümbertegemine. Otsimine tähendab, et kõneleja lükkab oma järgneva tekstiosa ütlemise edasi, kasutades pausi või otsimismarkereid, milleks on partiklid (noh,
nagu), sõnakordused (eriti sidendid lausungite piiril: ja ja), sõnalõppude
venitused (ja::), üneemid (ee, õõ), täistähenduslike lauseliikmete asesõnalised kohatäitjad (see). Murretes levinud üneemid on samad mis suulises ühiskeeles, eeskätt ee ja õõ. Osa toimetamispartikleid on murretes samad kui
ühiskeeles (eriti noh), aga võib leida ka ebatavalisemaid: nii, vot, nuh, nah,
jälle. Järgnevas näites leiame nii kordusi, pause, üneeme kui partikleid:1
minu isal oli // obune ja // ja iga omiku kui aa reiale ((rehe alla)) läks //
obune oli märg. // obune oli märg et mis‿see on // et et obune märg. // noh //
aga mul vanaema oli jälle `kange // tark‿ja // `ütles‿et // va Sõeru vanames
üks va suur vanamees üiti suur Joak teist // ja sie oli niuke paha‿ja // jaa‿ja
ikka san´di sõnaga old‿ja // et külap va Joak käib `tallamas. ee // isa küll
ei‿`uskund‿aga // isa läks üks‿öösse üts // mis‿siis on‿et obune on märg ja
pani tule `lattorni ((laterna)) `varju‿ja // ja ise läks‿siis pani uksed ki- ja
`akna augud `kinni‿et reialt `väl´la ei sua.
Ümbertegemine tähendab sõnade või pikemate lausungiosade korrigeerimist pärast väljaütlemist. Selle põhivõimalused kuuluvad kolme rühma.
• Asendamise korral vahetab kõneleja sisuliselt või grammatiliselt ebasobiva sõna või lausungiosa uue vastu välja. Lausungis siis voadatti misukke
tüdruk `jälle `järgmisel pääva- või `järgmisel korral pidi mehele `soama
asendab kõneleja sõna pääva sõnaga korral.
• Lisamise puhul lisatakse sõna või lausungiosa tagantjärele juurde.
Näites ja siis võt´t selle ar- sõniku argi `kätte lisab kõneleja tagantjärele
juurde sõniku; näites ja ütles sis et kule // sõsarale kule Loti / `ütle / kas meil
`August kotoh om vai lisatakse määrus sõsarale.
• Katkestamise puhul jätab kõneleja lausungi pooleli ja alustab selle
asemel uut: nii et ta noh talit edesi tagasi siin ja, tuu es ole uneh. / a no une
nägudeh sis om kah // nii ta just no- / enne ema `surma ma näi uneh et, /
`katekeski mi abikaasaga sis, / tassi / tassemi `laudu.
Ümbertegemise eesmärgiks võib olla vea parandamine või öeldu modifitseerimine, mille korral otsest viga ei ole (sõna asendamine sünonüümiga,
täpsustava täiendi lisamine, suhtlusprobleemide lahendamine jms). Fraasis
`järgmisel pääva- või `järgmisel korral parandatakse viga, asendades sõna
pääva[l] sõnaga korral. Fraasis ar- sõniku argi modifitseeritakse sõna argi
täpsustava täiendiga sõniku. Ümbertegemine algab kõige sagedamini sõna
katkestamisega (pääva-, ar-), selle kõrval on ka muid algatusmarkereid, millest enam kasutatav on partikkel või/vai: oli siit `Kikkurilt või siit (.) Äksi
ligidalt.
1

Näidetes on kõneks olevad süntaktilised nähtused tõstetud esile paksu kirjaga.
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KIILUNGID. Kiilung on lause või fraas, mille kõneleja paigutab teise lausungi
sisse ja mis ei ole raamlausungiga grammatiliselt seotud: aga sie ar´k oli mul
kääpärast ja nõnna ma lõin kohe selle argi kas´sile `sisse. // jaa // ja pidasin
natuke `aega‿ja `mõtsin mis‿ma tast siin pian // ja panin reialse mm õõ //
uks oli // reialse müiri sies sinna taha. panin `sinna lume‿`piale. Sealjuures
korratakse tihti kiilueelset sõna või fraasi pärast kiilungi lõppu kas täpselt või
muudetult (et // va Sõeru vanames /.../ et külap va Joak; kule /.../ kule Loti).
IRDELEMENTIDEGA LAUSUNGID. Mõnikord viitab kõneleja samale asjale üks
kord täistähendusliku sõna või fraasiga, teine kord asesõnaga. Sellised viitamised jagunevad kaheks: eelteemad ja täpsustusjätkud.
Eelteema puhul tuuakse kõigepealt sisse lausungi teema, kasutades järgneva lausungiga süntaktiliselt sidumata leksikaalset elementi, mida korratakse põhilausungis samaviitelise asesõnaga: tu vähk tuu `otsind e säändse
paremba kotusei. Nimisõnafraasi kujuline eelteema sisaldab üldjuhul nimetavas käändes täistähenduslikku sõna (vähk) ja määratlejat (tu). Harvemini on
kasutusel ka verbikujuline eelteema da-infinitiivis. Asesõna lausungis (tuu)
on käändes, mida lausungi struktuur nõuab. Harva võib eelteema olla ka
muus käändes ning samuti võib talle järgneda täiendkõrvallause: aga
niukkest puu`vankkert mis ilma krehvitta (.) sedä ma ei ole näind.
Täpsustusjätku korral kasutatakse lausungis asesõna, mis on samaviiteline süntaktiliselt lõpetatud lausungi järel paikneva noomenifraasiga: ja
kaks tanu oli kaa viis `linna `(S)falbahi `poodi viis tanu / sai kakskümmend
küinard riiet selle eest / lastele `särkideks teha / nende tanude eest. Asesõna
vormi määrab lausungi struktuur, täpsustusjätkuks olev noomenifraas on
üldjuhul asesõnaga samas vormis (selle ja nende tanude).
TIHVTKONSTRUKTSIOONID. Tihvtkonstruktsioonid on lausungid, milles esineb kaks verbi, mille vahel on mõlemale ühine lauseliige (enamasti määrus
või alus): viis `linna `(S)falbahi `poodi viis tanu. Levinuim on olema-verbi
kordus: ja siis oli nii nädali‿pärast oli siis nii käe`anded või‿naa, õpetaja
juure menemene, `kihlamene...
JÄRELLAIENDUSED. Suulises kõnes on tavaline lisada pärast lause grammatilist lõppu sõnu või fraase juurde. Laiendused on mõnikord sujuvad, paiknedes sõnajärjeliselt sobivas positsioonis: no selliseid um mi peregonnah
`juhtunu, aga `praegust ei tule `meelde. // selliseid juhu- juhusseid. Mõnikord on laiendused kiiluvad, sel puhul oleks laiendava üksuse tüüpiline koht
eespool: kui=sa vahest `kühvlega `viskad kudagi (.) nõnna naela ära või
paar sii ei tähända…
JA-KETID. Pikemas jutustuses või kirjelduses seotakse lausungid tihti nii, et
iga lausungi vahel on ja või ja siis. Selliseid ja-kette on murdetekstides palju.
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kosjas köia `köidi `tuldi öh kolm meest oli, isamees oli siis tuli õh tuppa, nuh
akkas küsima kas sii‿on `mõnda noort `puula `müia. ((naer)) ja kui `öeti
et‿noh on‿küll aga kudas‿sis kaobasse saab. ja / siis kui kaobasse sai kui
lubati et et et‿nuh tuleb küll‿ja, siis `enne ei `toodudki viinapudelid või
veinipudelid ära enne‿kui jälle mm sesammune / kaup `valmis oli. ja siis
`joodi viinad ära, ja‿jälle ja siis sai kaup ja siis `tehti söögid `valmis sis
`söödi kaa veel‿ja, ja siis oli nii nädali‿pärast oli siis nii käe`anded või‿naa,
õpetaja juure menemene, `kihlamene või kudas tuleb ütelda sõrmuse vahetamene.
Eesti keele tavaline üldsidesõna on ja. ning esineb tavalise sidesõnana
saarte murdes: see oli nende moed ning seda nad `kiitsid ning e, et miks te‿p
tee seda mette ning, nad teind ning....
SÕNAJÄRG. Sõnajärge uuritakse tavaliselt statistiliselt. Keskseks sõnajärjemallide eristamiseks aluseks on see, millises järjekorras paiknevad üksteise
suhtes alus (S), öeldis (V) ja öeldise laiend(id) (X). Teine alus lähtub sellest,
kas alus on öeldise ees (otsejärg, SV) või vastupidi (pöördjärg, VS). Kolmas
alus tuleb sellest, millised lauseliikmed on lauses olemas. Siin võime eristada
täismalle, kus on olemas kõik kolm põhiliiget (S, V, X), ja elliptilisi malle,
milles mõni liige (ennekõike subjekt S) puudub.
Tabel 9.1. Eesti keele kesksed lausemallid (%) (Lindström 2000 põhjal)
Täismall või Subjekti
esinemine
elliptiline
mall

S/V järg

Täismallid

Otsejärg

Subjektiga

Pöördjärg
Elliptilised
mallid

Subjektiga
Subjektita

Võru
murre

Mall

Keskmurre

Kirjakeel

SVX

24

23

25

XSV

6

4

2

SXV

2

5

3

XVS

5

5

15

XVSX

1

2

9

Otsejärg

SV

11

6

3

Pöördjärg

VS

1

3

3

VX

17

21

10

XV

10

9

6

XVX

14

5

10

V

1

8

2

Muud

11

9

12

Eesti keele statistiliselt keskne sõnajärjemall on SVX, olenemata sellest,
millise allkeelega on tegemist. Tabelist 9.1 näeme, et murretes (ja ka suulises
ühiskeeles) on kirjaga võrreldes kolm olulist erinevust. Kõnes on umbes 1,6
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korda enam elliptilisi lausemalle, milles mõni liige puudub (SV, VS, VX,
XV, XVX: 54%, 52% contra 34%), sealjuures 1,5 korda enam subjektita lausungeid (V, VX, XV, XVX: 42%, 43% contra 28%). Kõnes kasutatakse
umbes kolm korda vähem pöördjärjega malle kui kirjas (XVS, XVSX, VS:
kõnes 7% ja 10%, kirjas 27%)
REFERAADI VORMISTAMINE SUULISES KÕNES. Referaatlausungi üheks osaks
on teise inimese jutt ehk referaat ja teiseks osaks saatelausung, mis ütleb, kes
ja mil viisil kõneleb. Kirjas kasutatakse siin eeskätt otsekõnet või kaudkõnet,
harva siirdkõnet retoorilise võttena. Suulises kõnes on aga just siirdkõnele
sarnane et-otsekõne kõige tavalisem. Selles ühendatakse kaudkõnele omane
saatelausung (verb+ et) ja otsekõne vormistikus referaatlausung: ja // omiku
// omiku ee vanaema tõuseb ülesse `ütleb‿et // kas‿sa nägid kedagi / isa
`ütleb‿et nägin küll‿et // et `viskasin reialuse taha. Mitmelausungiliseses
otsekõnes võidakse partiklit et iga uue lausungi alguses korrata: isa `ütleb‿et
nägin küll‿et // et `viskasin reialuse taha. Lisaks on muidugi kasutusel ka
tavaline kaudkõne, tavaline otsekõne, kus tsitaadi algust markeerivad mitteverbaalsed markerid (intonatsioon, paus, mõnikord kõneleja kõnelemisviisi
imiteerimine jms) ning elliptilised saatelausungid, kus võib puududa nt verb.

9.2. Murrete (morfo)süntaktiline eripära
Murrete eripärased morfosüntaktilised jooned jagunevad kaheks. Ühele poole
jäävad keelejooned, mille poolest murded osalt normikeelest ja üksteisest
erinevad. Teise poole moodustavad jooned, mis on sarnased normikeelega ja
esinevad murretes üle kogu Eesti ala, kuid erineva sagedusega.
Murrete morfosüntaktilised erijooned
Morfosüntaktiliste erijoonte seas on olulised aluse ja öeldise ning täiendi ja
põhisõna eripärane ühildumine; erinev sihitise ja määruse käänete kasutus;
mõned eripärased üldküsimuse moodustamise viisid ning eituse erijooned.
ALUSE JA ÖELDISE SUHTED. Suurem osa aluse ja öeldise ühildumise põhimõtetest on samasugused nagu kirjakeeles, kuid murretes on ka mõningaid
erijooni.
Alus ja öeldis ühilduvad üldjuhul arvus, nii kirjakeeles kui murretes.
Siiski on sellest põhimõttest murretes rida kõrvalekaldeid.
Põhjaeesti murretes (eriti keskmurdes) on iseloomulik kasutada ainsuses
öeldist ka mitmusliku aluse juures. Tihti on siis tegu sihitu verbiga (eriti
olema, saama) ja lausung väljendab subjekti olemasolu, mitte tema tegevust:
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Pha ennemast oli jo rehetuad, Amb siad oli `kinni laudas. Lõunaeestis on
sellist kasutust juhuslikult.
Verb on ainsuses tihti ka neis lausungites, kus alalütlev kääne väljendab
omajat ja öeldiseks on verb olema tähenduses ‘omama, olemas olema’. Sellised tüübid on sagedased saarte, aga ka lääne- ja keskmurdes: PJg lastel oli na
samu vana riietest tükid `ümmer; KJn `enne olli `pruutidel kirstud kus nende
`anded sies ollid.
Kui lausungis on mitu täisalust, siis võib öeldis olla nii ainsuses kui
mitmuses. Kui osa aluseid on ainsuses ja osa mitmuses, siis on öeldis kirjakeeles tavaliselt mitmuses. Murretes ühildub öeldis tavaliselt temale lähima
alusega, kusjuures tulemus võib mõnikord kirjakeele normidest erineda: Ans
limbid ja liha oli segamini.
Kollektiivsubstantiivid alusena jagunevad kaheks. Ühel juhul on öeldis
ainsuses, teisel juhul võib öeldis olla nii ainsuses kui mitmuses. Esimese
rühma moodustavad sellised nimisõnad nagu küla (‘inimesed’), kari, parv,
vald (‘inimesed’), kohus, kirik jms. Teise rühma sagedasim sõna on rahvas,
lisaks hõim, kogudus, pere, pruutpaar, suguselts jne. Vahe on eelkõige selles, et teise rühma kollektiivsubstantiivid võivad märkida nii kollektiivi kui
ka seda moodustavaid üksikisikuid. Kui mõeldakse tervikut, on öeldis tavaliselt ainsuses, kui aga üksikisikuid, siis mitmuses: Nis noorpaar `istus
laua‿taga. Pöi noorpoar läksid renni taha keige esiteks `sööma. Ka on siin
lahknevusi eri murrete vahel. Nt lõunaeestis ja saartel on kollektiivsubstantiivi puhul öeldis mitmuses ka seal, kus mujal eelistatakse ainsust: rahvas
pidävä nõvvo; Ans peiu saja rahvas, see olid suurte plagudega.
Üldjuhul ühildub alus öeldisega ka isikus. Siin on murretes (eriti käskivas kõneviisis) küllalt sagedased juhud, kus alus ja öeldis ei ühildu: Ote
ärä sa `mingu õtsu (= hõljuv kaldaosa jõe või järve ääres) pääle. Ainsuse
teise isiku puhul esineb sellist kasutust üle Eesti, muudes isikutes eeskätt
lõunaeesti murretes.
Alust kasutatakse eesti keeles koos isikulise tegumoega. Siin võib eripärasena välja tuua Alutaguse, kus kasutatakse umbisikulise tegumoe lihtminevikku isikulise tegumoe lihtmineviku mitmuse 3. pöörde tähenduses: Lüg
siad `ulguti `lahti ‘sead hulkusid lahti’, Jõh `mõisad põledetti süsi ‘mõisad
põletasid süsi’.
TÄIENDI JA PÕHISÕNA ÜHILDUMINE.2 Ühildumine (kongruents) täiendi ja
põhisõna vahel võib olla kahesugune. Käändekongruents tähendab, et täiend
on samas käändes kui põhisõna. Ühildumise puudumisel jääb täiend alati
genitiivi. Arvukongruents tähendab, et täiend on samas arvus (ainsuses või
mitmuses) nagu põhisõna. Arvukongruentsi puudumisel on täiend ainsuses
2

Vt ühildumise kohta Nurkse 1937.
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ka siis, kui põhisõna on mitmuses. Kirjakeeles valitseb arvukongruents ja
täiend on samas käändes kui põhisõna, v.a. viimases neljas käändes. Murretes on olukord kirju.
Nii esineb põhisõna ja täiendi arvukongruentsi genitiivis, allatiivis ja
komitatiivis saartel 95%, kirderannikul 72% ja muudes põhjaeesti murretes
42–46%. Lõunaeesti murretes aga on ühildumist Mulgis 67%, Tartus 77% ja
Võrus 100%. Muudel juhtudel on täiend ja põhisõna erinevas arvus (nt Mih
`lahtise `kohtade pial, PJg tihida oksadega). Käänete puhul prevaleerib nt
allatiivis enamikus murretes ühildumatus (Jäm teiste noorte meestel olid
`keikidel ostet `riided). Kongruentsiga on ainult 5–21% südaeesti murrete
näidetest, 48–67% vahele jääb see kirderannikul, Mulgis ja Tartus ning 91%
on kongruentsi Võru murdes.
Kokku moodustub eesti murretest neli rühma. Võrus esineb üle 90%-l
juhtudest nii arvu- kui ka käändekongruents. Kirderannikul, Mulgis ja Tartus
on 2/3–3/4 juhtudest arvukongruents ja 1/2–2/3 juhtudest käändekongruents.
Südaeesti mandrimurretes esineb arvukongruents veidi alla pooltel juhtudest
ja allatiiv jääb vähemalt 80%-l juhtudest ühildumata. Saartel aga on 95%-l
juhtudest arvukongruents, kuid allatiivis jääb 90% juhtudest ühildumata.
SIHITISE KÄÄNDED. Kirjalikus normikeeles on sihitise käänetel keerukas vormireeglistik. Murretes on neist reeglitest kohati erinevusi. Üldistatuna öeldes
on murretes normikeelest enam levinud täisobjekti kasutus ja nimetav sihitise
käändena.
Nt vaimset ja meelelist tunnetust ning selle väljendamist märkivate verbidega kasutatakse saartel ja läänemurdes omastavalist täissihitist: Khk nad
näind `metsas undi; LNg ma määletan ühü juto.
Rannikumurretes on osasihitise asemel tihti nominatiivis täissihitis,
omastavalise sihitise asemel nimetavaline ja täissihitise asemel osasihitis: Jõe
`mõisas `üösse `pekseti rehed; VNg mina `ohtu tein `kuogid; Vai mies pani
opone rakke; nüüt lahutetti sene vana `silla `vällä.
MÄÄRUSTE KÄÄNDED. Eesti keeles kasutatakse mitmesuguste süntaktiliste
suhete edastamiseks käändeid alates sisseütlevast ja kaassõnaühendeid (laual
~ laua peal). Normikeeles on olemas reeglistik, millise funktsiooni jaoks
milliseid käändeid kasutatakse. Abisõnad nõuavad kirjakeeles põhisõnalt
kindlat käänet, üldiselt genitiivi (metsa `poole). Murrete käändekasutus erineb mitmes suhtes nii kirjakeelest kui üksteisest.
Nt kirderannikumurretes väljendatakse kohamäärust sageli sisekohakäänete abil seal, kus kirjakeeles on väliskohakäänded: Kuu peremies `kündäb `pellus; VNg igas `saares oli omad tuled. Samuti väljendatakse sisekohakäänetega kalal, marjul jms käimist: Kuu kävi `marjas, `lähme `sienesse; Lüg õlima kalas; Jõh `lähmä `pohla. Kellegi juures käimist või viibimist
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väljendatakse aga sageli väliskohakäänetega: Lüg `tienisin tädil; Jõh lähän
`Mardi `rahvalle.
Ka leiab kirderannikumurretest eripäraseid määrusekonstruktsioone. Nt
aja- ja kohamäärus koos kaassõnadega allpool, enne, kesk, mööda, piki,
pealt, pärast, vastu on genitiivis: Jõe kukkus `vasta kivide; Iis `enne `pulmade, pärast pühade. Seisundimäärus, mis ütleb, millega miski on kaetud,
koos, määrdunud jne, on sisekohakäändes: Kuu leib on `halless ‘hallitanud’,
VNg kääd one `siebis.
Läänemurdes on eripärane nt ajamäärus partitiivis: Pä Var `paari `korda
tulid `siia; PJg `kahte `korda `anti `puhkust. Väliskohakäände asemel võib
olla sisekohakääne: LNg mina olen seda vanematest sedasi kuulnd. Ka on
allatiiv adessiivi funktsioonis: Noa annan teil `peksa.
Saartel ja eriti läänemurdes eelistatakse enam kui teistes murretes siseja väliskohakäänetele kaassõnaühendeid, eriti koha väljendamisel: Khk maa
`sisse, Mus ammedi peelt, Muh tõrre `sisse, koti sihes. Komitatiivi funktsioonis on saartel kasutusel konstruktsioon genitiiv + kaasas: Phl läksin isa
`kaasas. Kaassõnade poolest on omapärane ka Võru murre, kus analüütilisi
tarindeid kasutatakse rohkem mitmuses, nt tallõ `sisse ‘taludesse’, silmi
`pääle ‘silmadele’.
ÜLDKÜSIMUSE MOODUSTAMINE. Üldküsimuse vormistamiseks kasutatakse
suulises eesti ühiskeeles partikleid, millest kesksed on kas, vä ~ või, jah,
samuti kas ja või kombinatsioon. Kuna murdesalvestused on üldjuhul monoloogid, siis on sealt raske küsimusi leida. Siiski võib öelda, et ka murretes on
tavalised kas- ja või-küsimus ning kas ja või kombinatsioon, nt Võrus ja ütles
sis et kule // sõsarale kule Loti / `ütle / kas meil `August kotoh om vai. Küsitleja: kas vahel midagi (.) e `tehti kaa `ernesuppi `keetmise aal (.) et nad
`pehmeks lähäksid (...). Informant: ah=et `pes'ti või. Sealjuures on läänepoolsel mandril (keskmurdes, läänemurdes ja Mulgis) kasutusel või, idapoolsel alal (Võrus, Tartus, kirderannikul ja idamurdes) eeskätt vai, harvem või.
Eripärane on saarte murde küsimissüsteem, kus on tavaline küsimuse
moodustamine kliitikpartiklite -ks, -ts, -s abil: saaks ne `elpind ‘kas nad
saavad söönuks’; oled‿sa pailu `lö ga kedrand kaa / onts‿sool lö a `vihtisi.
Samuti on seal eripärane üldküsilause eitav vastus, mille puhul ei korrata
küsimuses olnud verbi, vaid vastatakse olema-verbiga: Muh kas sa käisid? –
ei ole.

ᵑ

ᵑᵑ

EITUSE ERIJOONED. Eitus kuulub süntaksi ja morfoloogia piirile. Eituse poolest võime välja tuua vähemalt neli eripärast murdepiirkonda.
Esimene piir tuleneb eitussõna asukohast ja eraldab põhja- ja lõunaeesti
murdeid. Põhjaeesti murretes asetseb eitusvorm põhiverbi ees (ei tule), lõunaeesti südaalal verbi järel, nii olevikus kui minevikus (olõ‿ei ‘ei ole’,
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olõ‿es ‘ei olnud’). Mida ida poole, seda tavalisemaks tagaeitus muutub. Idavõrus on tavaline ka tagaasendis eitussõna klitiseerumine (olõ‿i, olõ‿s).
Teine piir eristab ülejäänud Eestist Kodaveret ja kirderannikumurded,
kus eriti vanemas murdes on eitussõna asemel olnud pöörduv eitusverb. Suuremal osal rannikualast (va Jõe, KuuLä, HljLä, Iis) on eitusverb pöördunud
olevikus (en, et, ei jne), Kodavere vanas murrakus aga nii olevikus kui
minevikus:
• preesens: en, et, ei ~ ep, emä, etä, eväd (en enna, et `pelgä, ei tule,
ep tiädä, emä tõhi, etä õle, eväd pida);
• imperfekt: esin, esid, es, esimä, esitä, esid (esin jätä, esid tee, es anna,
esimä `julge, esitä taha, esid usu).
Kolmanda omapärase rühma moodustavad saarte ja läänemurre, mida
iseloomustab paljude eitussõnade kasutamine korraga, nii et tulemuseks on
isegi kolme- ja neljakordsed eitused.
Saartel kasutatakse nt partikleid ei, pole, ega, mitte, ära, end, -gi(d) ~
-ki(d), `ühtid ~ `ühtegid: Vll see‿s mädane ää mette; Ans mitte piretkid es
saa magada; Khk ave jää, mis ep talu änam peel‿änd, ma‿p tohi änam seelt
üle `minna‿nd; Muh es ole seal ia mitte; Phl pole seda `asja `ühteged.
Läänemurdes kasutatakse lisaks tavalistele eitussõnadele nt partikleid
mitte, ühti(gi), midagist, kedagist, enam, kliitikut -gi(d), ühendit ei pole ~
põle: LNg aga `kamres põlnd `mingid `ahju ega kedagi; Mar: lapsed ei tea
kedägist üht änam.
Lisaks võime välja tuua mõningaid erinevusi eitussõnade kasutamisel
lõunaeesti murrete vahel. Tartu murdes pöördub eituse kasutamisel põhiverb
kindla kõneviisi (vähemal määral ka tingiva ja kaudse kõneviisi) lihtaegade
mitmuse vormides: me ei sööme. Mulgi murde käskiva kõneviisi eitav vorm
aga langeb tavaliselt kokku da-infinitiiviga (ärä miut maha lasta = maha
lase).
Eri sagedusega esinevad morfosüntaktilised jooned
Osa morfosüntaktilisi jooni esineb kõigis murretes, kuid erineva sagedusega.
Siin vaatame verbi käändeliste ja pöördeliste vormide ühendeid, tarvis/vaja
konstruktsioonide, ühendverbide ning täis- ja ennemineviku kasutust.3
TEGUSÕNA KÄÄNDELISE JA PÖÖRDELISE VORMI ÜHENDID. Tegusõna käändelise ja pöördelise vormi ühendeid (nt hakkas astuma) kasutatakse enam
läänepoolsetes murretes (saarte, lääne-, kesk- ja ka rannamurre) ja vähem
idapoolsetes ja lõunaeesti murretes (Võru, Tartu, Alutaguse ja idamurre,
samuti Mulgi murre). Lisaks on läänepoolsetele murretele iseloomulikumad
3

Vt Uiboaed 2013; Uiboaed jt 2013; Uiboaed, Lindström 2014; Lindström jt 2014,
2015.
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saama-verbi ühendid (läänemurre: kui ein tehtud sai (.) siis sai ju `rukki
rehesid `peksma), idapoolsetes murretes eelistatakse olema-verbi ühendeid
(Seto: Salmõl oll’ ka ostõt purgitäis mett).
TARVIS- JA VAJA-KONSTRUKTSIOONID. Konstruktsioonid sõnadega tarvis või
vaja väljendavad mingi asja puudumist (*Mul on vaja seelikut), vajadust või
kohustust (*Mul on vaja puid tuua). Lõuna- ja Ida-Eestis eelistatakse siin
vaja, saartel aga kasutati samas konstruktsioonis peaaegu alati sõna tarvis.
Samuti varieerub neis konstruktsioonides verb. Olema (igal pool ei
oldki tarvis käia) on levinud üle Eesti, samas tulema (siis tuli rohkem raha
tarvis) ja minema (seal majas alati neid läheb ikke tarvis) esinesid pigem
läänepoolsetes murretes (siinsed näited on läänemurdest). Idamurdele ja
Setole on aga iseloomulik verbi väljajätt (nt idamurdes: õhta jäin lugema ja
ommuku leidsin et vaja riidesse ajada ja minna minekit).
ÜHENDVERBIDE KASUTUS. Ühendverbe (nt ära minema, kinni panema, ära
koolema jms) esineb lääne pool sagedamini kui idapoolsetes murretes. Saare,
lääne, kesk- ja ka Mulgi murdes on neid 3,3–3,4%, Ranniku, ida, Tartu ja
Setu murretes 2,6–2,9% ning Võrus ja Alutagusel murretes alla 2,3%.
TÄIS- JA ENNEMINEVIKU KASUTUS. Mineviku liitaegade kasutussagedus erineb oluliselt. See on kõrgeim saarte ja Mulgi murde alal, madalaim Alutaguse ja Setu alal. Seejuures on kõrge kasutussagedus saarte murde alal seotud pole-eitusega (kiss juuwa täis mees oli (.) see pole sääld tulngid), Mulgis
aga pigem kaudse väljenduslaadiga (miu vanaemä olli elänu (.) vanast
Püügle Savimäel).
Morfosüntaktiline murdeliigendus
Morfosüntaktiliste joonte põhjal ei ole seni eesti murdeliigendusi tehtud. Eelnevas välja toodud erinevuste põhjal saame järeldada, et murrete morfosüntaktiline põhipiir on Eesti ida- ja lääneosa vahel. Ida poolele jäävad Võru,
Tartu, Alutaguse ja Idamurre, lääne poolele saarte ja läänemurre. Mulgi murre, rannamurre ja keskmurre moodustavad vaheala, mis ühenduvad mõne
nähtuse puhul ida, mõne puhul läänega. Aga võib üldistada ka nii, et morfosüntaktiliselt moodustub Eesti alal kolm murdevööndit: lääne-, kesk- ja idavöönd. Lisaks eristuvad mõne nähtuse puhul omaette aladeks saarte murre
ning rannikumurded (mõnikord koos idamurdega). Samuti on mõne nähtuse
puhul oluline põhja- ja lõunaeesti piir, kuid see ei ole olulisim Eesti ala
liigendaja nagu häälduses, morfoloogias ja sõnavaras.
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10. Murded ja kirjakeel
Murdevormi või murdesõna all mõeldakse tihti sõna või vormi, mis erineb
normikeelsest. Selle terminikasutuse järgi on nt -nd murdevorm, kuid -nud
ei ole, kuigi mõlemad pärinevad murretest. Tegelikult on igas murdes hulk
sõnu ja vorme ühis- või normikeelega ühised ja teine hulk erinevad.

10.1. Kirjakeele ja murrete ühis- ja erijooned
Südaeesti keskmurre (kirjakeele põhialus) on kirjakeelele lähedane kõigil
keeletasanditel. Sarnased on häälikud ja nende esinemistingimused, intonatsioon, grammatika, põhisõnavara. Samas on üksiknähtustes ka igal tasandil
erinevusi.
Võrreldes teisi südaeesti murdeid ja kirjakeelt, näeme, et kõige sagedasemad on häälduserinevused. Saarte murre ja kirjakeel erinevad nt intonatsiooni ja saarte õ > ö muutuse poolest, läänemurdes on palju rohkem järgsilpide vokaalide reduktsioone ja kadu kui kirjakeeles, idamurdes on toimunud paarikümnes sagedases sõnas, kus kirjakeeles on o, muutus o > õ
(nt koht asemel kõht), ka on idamurde intonatsioon kirjakeelsest erinev. Kuid
grammatika põhisüsteemi poolest on südaeesti murded ja kirjakeel üsna
sarnased. Eriasendisse jääb siin saarte murre, kus on väga palju oma sekundaarseid eriarenguid. Erinevusi sõnavaras on kõigi südaeesti murrete ja kirjakeele vahel, kuid põhisõnavara lähtekujud on enamasti samad.
Kirderanniku murderühma ja kirjakeele erinevus on suurem. Nende
murrete põhistruktuur langeb paljuski kokku kirjakeele omaga, kuid mitmed
kesksed nähtused grammatikas ja häälduses lahknevad. Kirderanniku murretes ei ole teise ja kolmanda välte vastandust, sise- ja lõpukadu ei ole toimunud regulaarselt, rannamurdes ei ole õ häälikut, Alutagusel on seda aga palju
rohkem kui kirjakeeles jne. Kuigi vormimoodustus on peajoontes kirjakeelega üsna sarnane, esineb teatud vormidel täiesti erinevaid moodustusmalle.
Põhisõnavara langeb kirjakeelega suuresti kokku, samas on kirjakeelest erinevaid sõnu ikkagi rohkem kui südaeesti mandrimurretes.
Lõunaeesti murrete ja kirjakeele vahel on sügavaid struktuurierinevusi
igal tasandil, nii häälduses, grammatikas kui sõnavaras. Nende piiratud ühisosa on kaht algupära. Kõigepealt on see seotud pikaajalise murdeliiduga
põhja- ja lõunaeesti murrete vahel (vt ka 4.1). Nii põhja- kui lõunaeesti
muistsed hõimukeeled olid ikkagi läänemeresoome lõunarühma keeled koos
rühma iidsete ühisuuenditega. Ka hilised uuendused on paljuski haaranud nii
põhja- kui lõunaeesti murdeid. Nii on mõlemas toimunud lõpu- ja sisekadu,
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Kaart 10.1. Eesti murrete ja kirjakeele ühisosa suurus (Pajusalu 1997)

tekkinud kolme välte vaheldus jne. Teiseks on eesti kirjakeelde viimase 150
aasta jooksul teadlikult laenatud mitmeid lõunaeesti keelendeid, mis neid on
lähendanud.
Teine võimalus kirjakeele ja murrete sarnasusi vaadelda on püüda arvutada statistiliselt murrete kaugust kirjakeelest. Seda on teinud Saareste
murdekaartide alusel Karl Pajusalu (vt kaart 10.1). Arvesse on võetud nii
hääldusjooni, morfoloogiat kui ka veidi põhisõnavara.
Kaardilt näeme, et kõige kirjakeelsem on keskmurre (ühisosa kirjakeelega ca 59%), kuid ka selle erijoonte hulk on suur. Järgmise rühma moodustavad südaeesti idamurre (50%; samas Kodavere ainult 38%) ja läänemurre
(47%) ning kirderannikumurded koos vaadatuna (46%). Saarte murde ühisosa kirjakeelega on ainult 36%. Seega on saarte murde sarnasus kirjakeelega
sel viisil arvutatuna isegi väiksem kui kirderanniku murderühmal. Kirderanniku murderühma suurem sarnasus tuleneb just selle kirjakeelega sarnasest
konservatiivsusest mitme hääldus- ja morfoloogianähtuse osas. Kirjakeelde
ei ole jõudnud paljud kitsa levikuga uued (st kuni paarisaja-aastased) südaeesti murrete arengud.
Kõik lõunaeesti murded on kirjakeelest veel erinevamad. Tartu ja Mulgi
murde ühisosa kirjakeelega on enam-vähem sama suur (vastavalt 31% ja
28%), Võru murdel suurusjärgu võrra veel väiksem (vähem kui 19%).
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Seega on traditsiooniliste murrete suhted kirjakeelega erinevad. Suhete
põhilaadilt võime pidada südaeesti murdeid kirjakeele sarnasteks ja lõunaeesti murdeid erinevateks, kuid statistikast näeme, et kõik eesti murded erinevad vähemalt pooles ulatuses kirjakeelest ning kujutavad endast midagi
muud kui tänapäeva kirjakeel.

10.2. Murdelaenud kirjakeeles
Teine võimalus on jälgida, millised keelelised jooned on toodud kirjakeelde
väljastpoolt keskmurret ja laiemalt väljastpoolt südaeesti murdeid.
Murretest on kirjakeelde alati sõnavara laenatud. Eriti olulised murdesõnade kirjakeelde toojad on olnud kirjanikud. Nii tõid palju murdesõnu
nooreestlased (Johannes Aavik, Villem Grünthal-Ridala jt), kes eelistasid
saarte ja lõunaeesti sõnu. Sealjuures on kirjanikud kasutanud nii oma kodumurdeid kui ka otsinud teadlikult Wiedemannilt ja hiljem Saarestelt eripäraseid sõnu.
Suurem osa eesti kirjakeele korraldajaid on pidanud just murdeid kõige
olulisemaks eesti kirjakeele rikastamise allikaks. Seetõttu on murdesõnu tulnud käibesse ka kõigi kirjakeele sõnaraamatute kaudu. Need on eelkõige
lõunaeesti sõnad, mille tõttu on kirjakeeles tihti kasutusel põhja- ja lõunaeestilised sünonüümid (koer – peni, kask – kõiv, kätki – häll, nõu – anum, vaagen – liud, kabli – kõblas, nuga – väits, vähe – veidi, sõimama – näägutama
jms). Palju on sõnu laenatud ka terminoloogia tarvis, samuti eelkõige lõunaeestist (kelme ‘kõhukile’, eL ‘kile’; rase, eL ‘raske’ jms).
Tabel 10.1. Murdesõnu kirjakeeles (raamatust Hennoste, Pajusalu 2013)
Murdeala

Sõnu

ainiti, arusaam, ind, hälbima, joobuma, jõhker, kai, kurd, lauter, leebe,
Saarte murre loivama, lottis, manner, pigem, rebu, rõve, rüsi, sageli, settima, totrus,
tragi, võlu, võluma
Lääne-Eesti

jada, jaurama, kalk, (mängu)kann, kihk, kiiskama, kimpus, kirg, korp
‘söök’, kõhred, lagle, leebuma, nigel, nõbu, närud, põlastama, tahke,
tarima, vemp, võhm

Ida-Eesti

ehaline, kada ‘ragulka’, kaitsetu, keks ‘hüplemine’, kõvenema,
küpsus, levitama, magusus, mõrane, paljak, raju, ruuge, siugjas,
tervenema, tusk, vesipea

ahistama, arbuma, heldima, eriti, järk, jäse, kaikuma, kangastuma,
kese, kiikama, kirre, koidik, laamendama, lebama, ligane, loobuma,
Rannamurre
mainima, mall, menu, samasugune, seilama, siivutu, tavaline,
ulgu(meri)
Alutaguse
murre

kirgas, klõmm, kühmuline, liiast, rajune, sasipea, siiras, sooritama,
täidlane, veljeksed, vetruma, vihastuma, viipama
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Mulgi murre

karihiir, kohev, kõnnak, kõrvik, kõuts, lahe, lummutis, lunima, pelgus,
regilaul, sälk, vurts, võistu

Tartu murre

ent, hõlst, jututama, jällegi, kurask, küündima, küünitama, lahkama,
lutsima, lõim, nimme(luud), nõlv, pimesi, püstkoda, rase, sõõrik,
trääs, virguma, õõs, üsk

Võru murre

halama, helge, klaaruma, krõnks, lahter, liba, loode, manitsema,
meelisklema, mattuma, neelduma, nimme, palvus, pälvima, suurrätt,
tõemeeli, vingats

Murretest on laenatud ka grammatikajooni, allikaks eeskätt südaeestist erinevad murded. Väidetavatest lõunaeesti joontest võib tuua nt järgmised:
• sõnaalguline h;
• lühike geminaadiline illatiiv ka helilise tüvekonsonandi puhul, nt `majja,
`tarre;
• ulatuslik lühikese mitmuse partitiivi kasutus, nt maju, sabu ‘sabasid’;
• vat-tunnuseline kaudne kõneviis: olevat, mäletavat;
• sünteetilised tingiva ja kaudse kõneviisi mineviku vormid, nt saanuks,
õppinuks; saanuvat, õppinuvat;
• u-refleksiivide laialdane kasutus, nt `lauhtuma, `turduma;
• ng- ja stu-liide: leping, lahang; haavistu ‘haavik’.
Lõunaeesti laenude puhul tekib sageli küsimus, kas need pole soome või
kirderannikumurrete mõjud või keeleuuenduse leiutised. Mitme grammatilise
vormi korral (nt vat-tunnuseline kaudne kõneviis), on siiski ilmne teadlik laenamine keeleuuenduse toel. Aga see on olnud üksikute vormide laenamine,
mis on nt võrreldav laenamisega soome keelest. Kirderanniku murretest
laenatuks võiks pidada palju vähem jooni. Olulisim neist on olev kääne, mis
esineb produktiivselt ainult kirderannikul ning on võetud kirjakeelde murde
ja soome keele eeskujul. Kirderannikumurdes on olev kääne tugevas astmes
nagu soome keeles, sageli -nna lõpuga (`uute-nna, punase-nna), kirjakeelde
on see toodud omastava käände kujulise tüvega (poja-na). Lisaks võib kirderannikuga seostada selliseid nähtusi nagu j-i püsi helilise konsonandi järel
(välja) ning tugevaastmelised sisekaota verbivormid, nagu kolmandavälteline
`kasvanud (pro kasvanud või kasunud). Siiski ei ole ka nende vormide puhul
alati võimalik kindlalt väita, et need oleksid kirjakeelde võetud just kirderannikumurretest. Võimalik on laenamine soome keelest, arhailisema keelekasutuse säilimine või kõigi kolme allika koosmõju. Arvestada tuleb ka seda,
et algselt oli Tallinna ümbrus rannikumurdeline ja Tallinna eestlaste kõnekeel mõjutas 16.–17. sajandil eesti kirjakeele traditsiooni tekkimist.

Murded ja kirjakeel
kirjakeel

127

10.3. Murre ühiskeelsetes tarbetekstides
Kirjakeele ajastul muutuvad murded üheks mittenorminguliseks allkeeleks,
mille kasutus väljaspool oma leviala on piiratud. Sealjuures määrab murdekasutuse eeskätt kaks seika: situatsiooni suulisus/kirjalikkus ja argisus/ametlikkus.
Murdejooni esineb tänapäeva ühiskeeles eeskätt suulises kõnes, kuid ka
seal harva. Kõige tavalisem on murdest pärit aktsent vastavat päritolu inimese kõnes (ö ja „laulev“ intonatsioon saartelt pärit inimestel, suutmatus
eristada teist ja kolmandat väldet kirderanniku inimestel, erinev palataliseeritavate konsonantide hulk jne).
Lisaks on erinevusi sõnakasutuses (nt see ja too kasutuse erijooned,
keerama vs. käänama) ja veidi ka morfoloogias, kus varieeruvad nt -nud ja
-nd partitsiibi tunnusena ning kaudse kõneviisi erinevad murdevariandid. Sel
juhul on tavaline, et ametlikus suulises situatsioonis kasutatakse valdavalt
normingukohast vormi, kuid argisituatsioonides toimub eri vormide varieerumine, mida juhivad mitmesugused kontekstuaalsed ja sotsiaalsed tegurid.1
Murdejoonte kohta kirjalikes argitekstides pole võimalik midagi öelda,
sest neid pole sellest seisukohast uuritud. Kirjalikes ametlikes tekstides on
murdejooni väga vähe ja nende kasutus on seotud kindlate registritega.
Murdejooni peaaegu ei esine teaduse, asjaajamise, populaarteaduse jms
tarbekeele registrites. Veidi võib neid leida viimase aja ajakirjanduses (nt
intervjuudes lõunaeesti inimestega, teleuudistes, kus kohalikud korrespondendid kasutavad murdeaktsenti, reklaamides (nt Saaremaa viina reklaam).

10.4. Murre ilukirjanduses
Kõige enam ja järjekindlalt võib traditsioonilist kohamurret leida ilukirjanduse keeles. Murret kasutatakse sealjuures luules, proosas ja näitekirjanduses
erinevalt. Samuti on erinevused eri murrete tarvitamises, murrete kasutamises eri aegadel, eri kirjandusvooludes ning autoritekstis ja tegelaskõnes.
Murre luules
Eesti luules on esinenud paar sajandit eraldi suund, lõunaeestikeelne luule,
mille alla kuulub mitu keelevarianti: Võru murre, Mulgi murre, Tartu murre
ja sellele toetuv vanem lõunaeesti kirjakeel, nende segu.
Juba 19. sajandi algul kirjutas Põlva pastor Gustav Adolph Oldekop
võrukeelseid luuletusi (valikkogu Suve õdang, 1985). Nüüdse võru luule-nud varieerumise kohta vt Keevallik 1994, see ja too kohta vt Pajusalu 1998,
kaudse kõneviisi kohta vt Toomet 2000.

1
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traditsiooni alguseks võib lugeda Artur Adsoni luulekogusid Henge palango
(1917) ja Vana laterna (1919; kogutud luuletused Varjuliste puie all, 2014).
Pärast 2. maailmasõda on Võru murdes luulet kirjutanud paljud autorid, kellest olulisim on pagulasluuletaja Raimond Kolk (Ütsik täht, 1946). Nõukogude Eestis oli võrukeelne luule pigem varjusurmas, kuigi nt Rihhard Iher
avaldas luulekogu Kassimärss (1980) ja võru keeles kirjutasid ka luule suurnimed Ain Kaalep ja Jaan Kaplinski. Uue võru luule tuntuim nimi on Kauksi
Ülle (esikkogu Kesk umma mäke, 1987; Valit luulõq, 2012), lisaks nt Jan
Rahman, Aapo Ilves, Olavi Ruitlane, Contra, Pulga Jaan (ühiskogumik Viie
pääle, 2005), aga ka Leila Holts, Häniläne jt. Oluline on ka võru keele
sidumine popmuusika ja laulmisega (Contra, Rahmani poplaulude sõnad jm).
Esimesi tuntud mulgimurdelisi tekste on Andres Renniti Kallis kotus
(1892). Suurim Mulgi murdes kirjutanud luuletaja on Hendrik Adamson
(kogutud luuletused Om maid maailman tuhandit, 2008). Teise maailmasõja
järel on mulgimurdelise luule traditsioone arendanud Nikolai Baturin ja Eha
Lättemäe.
Sangastest pärit Friedrich Kuhlbars avaldas juba ärkamisajal tartumurdelise luuleraamatu Vastse laulo ja kannel (1863). Võnnust pärit Gustav
Suitsu Kerkokell (1913) on väga hea Ida-Tartu keele näide. Tänapäeva tartumurdelistest kirjanikest on tuntuim Mats Traat, kes on kasutanud Otepää
murdepruuki (nt Kõllane õdak, 2001; Ugandi igatsus, 2013).
Põhjaeesti murdeid on luulekeelena kasutatud väga vähe. Saarte murde
mõjutusi on Villem Grünthal-Ridala lüürikas, hiiukeelsust Julius Oengo ja
Elmar Vrageri kogudes (nt Ma tule kuju, 2016). 1990. aastatel avaldas Saaremaa keeles luulet Bernhard Viiding. Väga vähe on luules kasutatud keskmurret, võib leida vaid mõned Aleksander Suumani luuletused. Idamurdes on
kirjutanud nt Anna Haava luuletuse Vai sedasi suad mehele (1906), tänapäeva luules on Kodavere keelt kasutanud Mari Vallisoo (Ussisõnad, 2001;
Viimäne vihim, 2013).
Eripärane programmiline murdekeele kasutus seostub 20. sajandi alguse
avangardismi ja modernkirjandusega, mille autorid pärinesid valdavalt lõunaeesti murrete alalt. Friedebert Tuglas unistas lõunaeesti keelest eesti kirjanduskeelena, mis oli tema jaoks nõtkem, peenem, ülevam, plastilisem, sügavama tooniga, rütmilisem, kujundlikum, samas kui põhjaeestiline kirjakeel
paistis talle kuiv ja kõle. Henrik Visnapuu jaoks olid lõunaeestilisused kodukeele jooned, millel oli enam plastilisust, pehmust, kõlavust ja ka pinget kui
põhjaeestilise ühiskeele vormides.
Tollast avangardi ühendav erijoon on lõunaeesti morfoloogia kasutamine kirjakeelses luules (vähem ka proosas ja programmtekstides). Ennekõike Siuru rühmaga seotud luuletajad võtsid kasutusele mitmed Johannes
Aaviku pakutud morfoloogiauuendused, mis olid suures osas lõunaeesti
päritolu: i-mitmus (raudseilt sambailt), i-lihtminevik (mõtlin), lühike illatiiv
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(sohu), tet-partitsiip (elustet), lõputa infinitiiv (astu). Visnapuu eestvõttel
lisasid luuletajad muid lõunaeesti vorme, olulisimana n-inessiiv (meren), ka
i-tegijanimi (luuletai), den-vorm (väristaden) jm). 1920. aastate algupoolel
kasutasid neid jooni peaaegu kõik olulised avangardistlikud luuletajad
(Visnapuu, Johannes Vares-Barbarus, Johannes Semper, Erni Hiir jt).
Murre proosas
Proosas on murrete kasutus teistsugune ja selle võib jagada nelja perioodi.
Esimese perioodi moodustab aeg enne 1890. aastaid. Varaste eesti kirjanike keeles on küllalt palju oma kodumurde jooni, nt Kreutzwaldil keskmurret, Jannsenil ja Koidulal läänemurret, Jakobsonil idamurret jne.
Teise perioodi algust võib lugeda 1890. aastate keskelt. 1890. aastatel
ühtlustus kirjakeel vormiliselt tugevasti, kuid siiski säilis keele murdeline
kõikuvus (nt leidub keskmurret Vildel ja Tammsaarel). Teisalt hakati tol
perioodil kasutama murdeid ilukirjanduses teadlikult, kusjuures kasutus jaguneb kaheks. Valdavalt kasutatakse murret tegelaskõnes, samas kui autorikõne
on kirjakeelne.
Olulisim on siin lõunaeesti murrete taastulemine. 19. sajandi lõpul muutus ligi sajand kestnud negatiivne suhtumine lõunaeesti keelde positiivsemaks, sealjuures paralleelselt vana lõunaeesti kirjakeele taandumisega. Kesksed lõunaeesti murrete kasutajad on Halliste murraku alalt pärit ja mulgi
murret kasutanud August Kitzberg (Sauna-Antsu „oma“ hobune 1894, Püve
Peetri „riukad“ 1897 jm), Karula kihelkonnast pärit läänevõru keelt kasutav
Jaan Lattik (Meie noored, 1907) ja Rõngu murrakut kodukeelena kasutanud
Ernst Enno (Minu sõbrad 1910). Teistest murretest on nt Juhan Liiv kasutanud idamurret (nt Vari 1894) ja Mait Metsanurk Põhja-Tartumaa keelt
(Vahesaare Villem 1909). Omaette seisab saarte murre, mille jooni on kasutanud saartelt pärit tegelaste kõnes mitmed autorid (nt Saaremaa Priidu Püve
Peetri „riugastes“).
1920. aasta ümber kasutavad lõunaeesti keelejooni ka modernse proosa,
manifestide ja esseede autorid (Albert Kivika Lendavad sead (1919), Tuglase
Marginaalia esmatrükk (1921), Semperi kirjutatud Tarapita rühma manifest
(1921) jm).
Selle kõrval on väga vähesel määral olemas ka tervikuna murdes kirjutatud proosat. Juhan Liiv on kirjutanud nt Kodavere murrakus jutustuse Juak
(1891), omaette suunaks kujunes sajandivahetusel setukeelne proosa, mille
olulisim esindaja on Hermann Julius Schmalz.
Kolmas periood murrete kasutamises algab normkirjakeele ajastu saabumisega alates 1920. aastate keskpaigast ja kestab 1990. aastateni. Sel ajal on
eesti proosa keel normkirjakeel ning murdekasutus on väga piiratud. Sealjuures redigeeritakse ka varasema kirjandusklassika tekstid uusväljaannetes
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normikeelele vastavaks, jättes murde alles vaid dialoogis kui tegelast iseloomustavas keelekasutuses. Proosa autoritekst on sel perioodil peaaegu
ainult kirjakeelne.
Murdeproosat on kirjutanud ainult mõned autorid ja kindlates žanrides.
Olulisim võte on sealjuures kogu teksti andmine mõne murdealalt pärit tegelase enda räägitud monoloogina (nt saarte murre Juhan Smuuli Muhu monoloogides ja Jüri Tuuliku Abruka lugudes).
Muidu on murre kasutusel tegelaskõnes. Eeskätt on kasutatud lõunaeesti
murdeid, kõige enam Võru murret. Võru kirjandus on tähelepanuväärne ka
selle poolest, et eri autoreid lugedes saab pildi erinevatest Võru murrakutest.
Näiteks Raimond Kolk esindab Hargla Mõniste murrakut, Artur Adson ja
uuemast ajast Kauksi Ülle Rõuge nn keskvõru keelt jne.
Teisi lõunaeesti murdeid on kasutatud vähe. Viivi Luik on kasutanud
mulgi murret maainimeste kõnes Seitsmendas rahukevades (1985). Mats
Traadil leidub Otepää murdepruuki jutustuses Kohvioad (1974), romaanis
Puud olid, puud olid hellad velled (1979) ja Palanumäe romaanisarjas
(Minge üles mägedele ja selle järjed, alates 1987).
Teine enam kasutatud dialekt on saarte murre. Seda on kasutanud varasematest kirjanikest August Mälk, Aadu Hint jt. Sõjajärgsest ajast on murret
Smuulile ja Tuulikule lisaks nt Harri Jõgisalu noorsooraamatus Maaleib
(Kihnu murrak, 1984). Hiiu murrakurühma sugemeid on Herman Sergo
romaanides ning järjekindlalt kasutab Hiiumaa Reigi-Kõpu murrakut Pent
Puulaane jutustuses Ranna Ingel (1982).
Väga harva on kasutatud keskmurret, kuid nt A. H. Tammsaare Tões ja
õiguses on eriti Pearu fraasides tüüpilisi keskmurde jooni (veart, jaal jmt).
Mõni autor kasutab kodumurret (Traat, Smuul jt), mõnel on eri murded
läbisegi (Jaan Kross, Nikolai Baturin jt). Kõige eripärasem on murde kasutus
Palamuselt pärit Oskar Lutsul, kes on kasutanud nii erinevate murrete jooni
kui konstrueerinud lõunaeesti-põhjalise pseudomurde oma följetonitegelase
Karl Martin Uhhuu jaoks.
Murde ülesanne tegelaskõnes on väga harva inimese päritolukoha markeerimine. Murde kasutajad on üldjuhul piiritletud sotsiaalselt, seda räägivad
ennekõike mehed, lapsed ja vanainimesed. Murrete ülesanne on sel juhul
osutada kõneleja maainimeseks olemist või madalat sotsiaalset staatust, aga
ka harimatust (vastandina kirjakeelsele haridusele), rohmakust ja rumalust.
Ka seostub murdekasutus tihti huumoriga ja on koomilise efekti looja.
Puhaste murrete kõrval on samade eesmärkide saavutamiseks kasutusel
ka jooni, mis pärinevad Tallinnamaalt, keskmurde ja läänemurde alalt, kuid
on olnud osalt kasutusel ka varasemas kirjakeeles ning on praeguseks suuremas osas oma murdelise värvingu meie teadvuses kaotanud. Sellised on
a-mitmus ja a-lõpulised määrsõnad (`püksa, eila), si-osastav (`metsasi),

kirjakeel
Murded ja kirjakeel

131

h puudumine sõna algusest (obune), mõnede pikkade vokaalide asendamine
diftongidega (nüid), nd-partitsiip (teind).
Neljas periood eesti proosa keeles algab 1980. aastate lõpust. Sel ajal
tuleb kirjandusse palju argi- ja kõnekeelt ning muutub oluliselt ka murde
kasutus. Kohamurdeid kasutatakse nüüd väga vähe tegelase sotsiaalseks iseloomustamiseks. Murre on kas teksti põhikeel (nt võru proosas) või on ta
kadunud ka dialoogist.
Täiesti uuelaadseks nähtuseks kujuneb sel perioodil võru proosa Madis
Kõivu, Kauksi Ülle jt teostes. Esiteks ületab see traditsioonilisi murdekirjanduse raame oma sisu poolest, esitades varem primitiivseks peetud murdes
kõige keerukamaid inimsuhteid ja filosoofilisi arutlusi (nt Madis Kõivu
Kähri kerko man Pekril, 1999). Teiseks muutub uue kirjanduse võru keel ka
keelevahendite poolest palju mitmekesisemaks. Ja kolmandaks, uuem võrukeelne kirjandus esindab selgelt postkolonialistlikku arusaama võru ja eesti
keele suhetest. Selle loojad vaatlevad eesti kirjakeelt kui imporditud keelt ja
rõhutavad võrukeelse suulise traditsiooni tähtsust ning võrukeelse kirjaliku
traditsiooni taasloomise vajadust.
Uue võru kirjanduse olulisim nimi on Kauksi Ülle, kes on kirjutanud nii
võrukeelset proosat kui ka luulet. Eriti oluline on just võrukeelse moodsa
proosa loomine (romaan Paat, 1998).
Murre näitekirjanduses
Kuna näitekirjandus on dialoog, siis on selles läbi aegade kasutatud mingil
määral murdekeelt kas tegelase territoriaalse või sotsiaalse päritolu (eeskätt
matslikkuse) markerina, kuid seda on siiski äärmiselt vähe.
Kõige tavalisem murdekasutaja on rahvatükkide tuntud tegelaskuju,
Saaremaalt pärit sulane, kelle kõnes on tihti saarte murde sugemeid. Nii
kõneleb Kitzbergi Püve talus (1910) sulane Saaremaa Priidu saarte murdes.
Hugo Raudsepa Vedelvorstis (1932) on saarlasest sulane Joosep, kes kasutab
ö-d ja kelle “kõnes on tunda kerget murrakut”. Saarte murde sugemeid on
kasutanud ka nt Jüri Tuulik Abrukast kõnelevas näidendis ja mõnes estraadisketšis.
Muude põhjaeesti murrete kasutus on näidendites vähesem. Nt Lutsu
Kapsapää (1913) Pliuhkam kasutab idamurde sugemetega keelt. Mati Unt on
püüdnud oma Lutsu teostele toetuvas näidendis Täna õhta viskame lutsu
(1998) kasutada “Vooremaa keelt” võimalikult järjekindlalt.
Lõunaeesti murdeid on kasutatud samuti vähe. Kuulus on Vilde Pisuhännas (1913) kirjanik Tiit Piibelehe lõunaeestiline keelekasutus. Uut taset
murdekasutuses tähistab Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse Põud ja vihma
Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl (1987), mis on esimene
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läbinisti võrumurdeline näidend. Sellele on järgnenud mitmeid töid Kõivult,
Kauksi Üllelt jt.
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Taandunud
on ka arhailine
je-illatiiv:
merèje ‘merre’,
keräje
‘kerasse’.
 (n)
 
 


 
Kohati
leidub selliste illatiivivormide jälgi ka Alutaguse murdes.
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Kirderanniku
keelt 
on 
alates Arnold
käsitletud
ühe murdena.
 
 Kasest
 (1956)

 
 
Murde
põhiuurija
Must
on 
selle jaganud neljaks alarühmaks.
Käesolevas

 Mari
 

 
 on


  mis
 
raamatus
kirderanniku
keelt
käsitletud murderühmana,
jaguneb 
kaheks



 
murdeks:
rannamurdeks
ja Alutaguse murdeks
(vt ka osast 3.3).
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Mulgi murre

Lõunaeesti murded
Lõunaeesti murdeala jagatakse tavaliselt Mulgi, Tartu ja Võru murdeks (vt
kaart 3.4). Mulgi murret on räägitud Võrtsjärvest lääne pool endise Viljandimaa lõunaosas ja Pärnumaa kaguosas. Mulgi ala piirneb läänes läänemurde
lõunaosaga, põhjas keskmurdega ja idas Tartu murdega. Tartu murdeala jääb
Võrtsjärve ja Peipsi vahele, põhjast piirab sedagi põhjaeesti keskmurre, lõuna
poole jääb Võru murdeala. Kogu Kagu-Eestit hõlmabki Võru murdeala, mis
moodustab lõunaeesti murrete tuuma, olles eesti kirjakeelest kõige erinevam
murre ja kõige lõunaeestipärasem murre. Tartu ja eriti Mulgi murret on tugevamini mõjustanud põhjaeesti naabermurded.
Piirid lõunaeesti murrete vahel on kõikuva tugevusega (vt kaart 17.0).
Nii on Mulgi ja Tartu vahel tugevam murdepiir põhjas, kus neid eraldab
Võrtsjärv, kuid nõrgem piir lõuna pool Helme ja Sangaste murrakute vahel.
Tartu ja Võru murde piir on väga tugev keskosas Otepää ja Kanepi ümbruses, kus see on kõige tugevam murdepiir lõunaeesti alal üldse. Peipsi rannal
ja Valga ümbruses näeme aga sujuvat üleminekut Võru murdelt Tartu murdele. Ka on piir suhteliselt nõrk idas Setu ja Võru murrakute vahel.
Lõunaeesti murret kõneldi veel Leivu ja Lutsi keelesaarel Lätis ja
Kraasna keelesaarel Venemaal Pihkvast lõunas. Praeguseks on need keelesaared assimileerunud.
Lõunaeesti murded erinevad üksteisest kõigepealt põhjaeesti joonte sissetungi ulatuse poolest. Kogu Mulgi alale ja suuresti ka Tartu murdesse (v.a
lõunarühm) ulatuvad põhjaeesti naabermurrete ja kirjakeele hilised mõjutused. Põhjaeesti mõjul on Mulgi ja Tartu murdest taandunud või taandumas
mitmed lõunaeesti iseloomulikud jooned, mis Võrus on säilinud, nagu sõnaalguline ja järgsilpide h, larüngaalklusiil, afrikaadid, personaalne passiiv jne.
Mulgil on ühisjooni südaeesti läänepoolsete murretega, Tartul kesk- ja idamurdega. Nii on tänapäeval ainult Võru murre jäänud ajaloolise lõunaeesti
keelekuju jätkajaks.
Lõunaeesti murretes on ka palju iseseisvaid uuendusi. Häälikuliselt kõige uuenduslikumad on Võru murrakud, eriti Setu alad. Seal esineb palju hiliseid geminatsioone, mille tulemusel on tekkinud keerukaid tüvevaheldusi,
kõrge ja keskkõrge illabiaalse keskvokaali vastandus, Setus isegi helilised
klusiilid, sibilandid ja afrikaadid.
Morfoloogias, morfosüntaksis ning sõnavaras on kõigis kolmes murdes
iseseisvaid muutusi. Mulgis on tekkinud omapärased optatiivi vormid ja eraldi tunnusega jussiiv, nt `meekest ‘palun mine’ ja `minden ‘oleks pidanud minema’, Tartu murde iseloomulikuks jooneks on de-tunnusega illatiiv, Võru
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Omapärased
Mulgi suhted liivi keelega.
Mulgi ja Salatsi liivi muistseid
 on
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võttes
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Mulgi
Asti
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kaugele
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liivipõhjapoolseimad
asualad.
  järveni,
  millest
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a6naþ,
eläþ,̀ , tä᷾
tÆþ
a5D,
elä…,̀ ,
̆ nap̀ , eläp
oleviku ainuse 3. pöörde verbivormid: an
p̀ (Helmes aǹ
D, eläs
ka2Brize,
süDæmes;
sõnavaras on
on üldse palju
t̂tÎD),
Dä̀ mes; sõnavaras
̬ D), s(se)-lõpuline sisseütlev, nt kam
̀ Brize, sü
põhjaeestipärast, nagu kask, koer, kukk (Helmes kõiv, peni, kikas).
Paistus, Hallistes ja Põhja-Tarvastus esineb veel rohkem ühisjooni südă li, tul
̆ li,
geminaadita ollì,
olì, tulì, panì, vrd M ol
o—li,
tu—li,
eesti naabermurrakutega, nt geminaadita
pa6ni; m-tunnusega keskvõrde vormid, nt taÇGem,
va…tsem,
taÇGeþ,
paňni;
tar̆ Gem, vas
tsem,
vrd
M
tar̆
G
ep
̀
̀,
vaAtsemþ;
kaòB,
vah̀
tsemp̀ ; verbi ainsuse 3. pöörde b-tunnusega vormid, nt sâB,
sâB, kaò
B, vrd M
sÀþ,
kao…̀ – kaop
kaoþ.̀ .
sâ – sa᷾
p̀ , kaos
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Mulgi murde tähtsamaid uurijaid on Salme Tanning, kes on kirjutanud mitu artiklit,
koostanud akadeemilise väljaande Mulgi murdetekstid ja selle sissejuhatusena ülevaate Mulgi murdest (Tanning 1961a) ning uurinud ka nt Mulgi ja liivi keele suhteid
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Kaart 18.1. Tartu murre

18.1. Tartu murde tähtsamaid erijooni
Tartu murre on häälduse põhijoonte poolest lähedane Mulgi murdele. Mitmeid uusi eriarenguid on grammatikas, mille poolest võib Tartu lõunapoolseid murrakuid pidada üldse kõige uuenduslikumateks Lõuna-Eestis. Sõnavara on suuresti lõunaeestiline.
Ühine on Tartule ja Mulgile konsonantide epenteetiline palatalisatsioon,
mis haarab kõiki konsonante, h kadu sõna algul ja järgsilpides (Á perè ‘hea
pere’), afrikaatide ja vokaalharmoonia piiratum esinemine võrreldes Võru
murdega jne. Tartu murdes ei esine siiski Mulgile iseloomulikku järgsilpide
a, ä muutust e-ks (v.a kõige lõunapoolsemad murrakud, eriti Sangaste, kus
esinevad nt o_live ‘(nad) olid’, kä”siGe ‘kätega’).
Lõunapoolsetes Tartu murrakutes võib sarnaselt Võruga häälduda aga
regulaarselt kõrge õ ja larüngaalklusiil (m»nÈ¿ ‘mõned’, v±ra¿ ‘võõrad’), esineb hiliseid geminatsioone, nt adjektiivides (li&ke ‘märg’, jä2me ‘paks’,
partitiivis kü—lä ~ küÝlä ‘[seda] küla’) jms.
Hääldus
(a) Teise välte asemel hääldatakse Tartu murdes paljudes vormides kolmas, nt o\li ‘oli’, sânu ‘saanud’, va5nu ‘vanu’. See hääldus on levinud läänepoolsetes murrakutes, aga esineb sporaadiliselt mujalgi.

Tartu
Tartu murre
murre
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(b) Nasaalide ja liikvidate järel esineb lühike klusiil, nt mâlD ‘maalt’,
elùlD ‘elusalt’, túlDe ‘tuulte’, viGùrDeGa ‘viguritega’. See joon on sarnane
Ida-Mulgiga, kuid vastandub Lääne-Mulgi hääldusarengule, kus klusiilid
kipuvad samas asendis pikenema, nagu kõnel=te ‘kõnelda’.
(c) Diftongide järelkomponendid võivad eriti teisevältelistes vormides
lüheneda, madalduda ja isegi täielikult assimileeruda, nt aënDel ‘heintel’, eì
lála ‘ei laula’. See joon esineb rohkem põhja- ja idapoolsetes murrakutes.
(d) Pikkadel kõrgetel vokaalidel on kalduvus teisevältelistes vormides
madalduda, nt óle ‘huuled’, mØnü ‘müünud’.
(e) *eü vasteks on põhjapoolsetes Tartu murrakutes ei, nt keìDz ‘köis’,
keiÿmä ‘köitma’, lõunapoolsetes murrakutes öi, nt löìGe ‘leige’, löìDmä
‘leidma’, või öü, nagu löGe, lö Dmä.
(f) Lõunaeesti murretest ainsana on Tartus (ja ka Mulgi Helme murrakus) pikk ü diftongistunud, küll ainult 3. vältes, nt müìmä ‘müüma’, püìDli
~ püìGli ‘püül’.
Morfoloogia
Morfoloogiliste arengute poolest on Tartu murrakud iseäranis uuenduslikud.
Siin ilmnevad morfoloogiliselt piiritletud hääldusmuutused, mitmesugused
analoogiad ja isegi uute vormimoodustusviiside kasutuseletulek. Osa uuendustest on sarnased Mulgi murdega. Nt noomenitel langevad kokku seesütlev
ja olev kääne sarnaseks n-lõpuga käändeks: tüÿri&kun ‘tüdrukus, tüdrukuna’,
mitmuse nimetavas on kadunud ajalooline tunnus ja võetud kasutusele uued,
nt Sangastes ja Otepääl (nagu ka Mulgis Karksis) külæze ‘külad’. Verbides
on ainsuse 3. pöördes kasutusel põhjaeesti päritolu, aga lõunaeesti hääldusse
kohandatud p-lõpp: tuleþ ‘tuleb’, a6naþ ‘annab’.
Lisaks on Tartu murdel rida eriomaseid grammatilisi arenguid:
(g) Sisseütleva käände lõpuna on üldistunud -de, nt laDùDe ‘lattu’,
puDèliDe ‘pudelisse’, pûlDe pÄDe ‘poole peani’. Sama lõpp on muutunud ka
tavaliseks viisiadverbide liiteks, nt iŸmzaDe ‘hirmsasti; väga palju’, kañGeDe
‘kangesti’, e6nemBiDe ‘varem’.
(h) ne-, us-sõnade sisseütlev on i-lõpuline, minestuzi ‘minestusse’, tõìzi
mõÿsa ‘teise metsa’, pahànDuzi ‘pahuksisse’.
(i) i-mitmus on säilinud üsna hästi, aga üldistunud tugevaastmeliste vormidena, eriti läänepoolsetes murrakutes, nt leAtist ‘lehtedest’, jaÝGul ‘jalgadel’, täAtile ‘tähtedele’.
(j) nud-kesksõnast lähtunud vormidele lisatakse mitmuse vormides
pöördelõpp nii kindlas, tingivas kui ka kaudses kõneviisis, nt olème sánume
‘oleme saanud’, o… lä6nü=ti ‘oleksite läinud’, olèvaÿ kaDùnuva ‘nad olevat
kadunud’. Ka siis, kui nud-kesksõna vormi kasutatakse üksikult kaudse

176
184

Tartu
Tartu murre

kõneviisi tähenduses, lisatakse sellele pöördelõppe, nt kuÿsnuDe ‘te olete kutsunud’, piDænuva ‘nad olevat pidanud’.
(k) Pöördelõpud võivad liituda ka eitavatele vormidele, nt eì a6nami
‘me ei anna’, eì jä=täDe ‘te ei jäta’, e… a6nava ‘nad ei andnud’.
(l) Tartu murdele on tüüpiline kahe demonstratiivpronoomeni sarja
kasutus. Lähedal olevat märgib sÍ ~ si ‘see’, nÍ ~ ni ~ ne ‘need’, kaugel
olevat ja abstraktset tW ~ tu ‘too’, nW ~ nu ‘nood’. Ainult lõunarühmas esineb
ka kolmas pronoomen tá ‘see seal’. Rohke too-tamine ja nuu-tamine on
tartlase kõnepruugi ilmekamaid tunnuseid.

18.2. Tartu murdeala sisemine liigendus
Tartu murdeala on keeleliselt küllaltki heterogeenne ja tema keelelist keskust
on raske määratleda. Ajalooliselt on selleks Otepää, hilisemate arengute poolest ehk hoopis Nõo. Tartu murre on jagatud nelja murrakurühma. Põhjarühma kuuluvad Tartu-Maarja ja Kodavere Kavastu murrak, idarühma Võnnu ja
Kambja, lõunarühma Otepää, Rõngu ja Sangaste, läänerühma Rannu, Puhja
ja Nõo (vt kaart 18.1).
Tartu murrakurühmade kujunemisele on avaldanud mõju läbikäimine
erimurdeliste naaberaladega. Põhjarühma kujunemises on oluline osa südaeesti idamurdel, idarühma on mõjutanud Võru idamurrakud. Tartu läänerühm
moodustab koos Mulgi idarühmaga nn Võrtsjärve murdeliidu. Omanäolisse
murdeliitu kuuluvad ka Tartu lõunarühma murrakud. See ulatub Mulgi Hallistest Võrumaa Lääne-Rõugeni ja selle keskus on Sangaste. Seda liitu näitavad hääliku-uuendused, nagu järgsilpide a, ä muutumine e-ks.
Naaberkeeltest on Tartu murrakuid mõjutanud läti keel lõunas ja vene
keel idas, kuid need mõjud piirduvad siiski vaid üksikute sõnalaenudega, nt
läti müütnik ‘vihane sõnakehv inimene’, tsäunma ‘nokkima; hakkima’ või
vene mosna ‘mõnus’, sudak ‘koha’, tätä ‘isa, vanaisa’.
Põhjarühm
Põhjarühma kuuluvad Tartu-Maarja (TMr) ja Kodavere (Kod) Kavastu murrak. Põhjarühma murdepruuk on siirdemurre üleminekul südaeesti idamurdele ja erineb tavapärasest Tartu murdest tunduvalt (vt ka osa 14.2).
Häälduses torkab kõrva Peipsi ääres levinud järgsilpide kõrgete vokaalide madaldumine, nt kohòs ‘kohus’, o—lova ‘nad olnud’, toAtno ‘tohtinud’.
Selle ala käändsõnades on levinud Põhja-Tartumaale iseloomulik nõrgaastmeline de-mitmus (lómaDel, siàDele, ve6naDeGa), sid-lõpuline mitmuse
osastav (talùziD, l^maziD, koAtaziD), samuti üldidaline st-lõpuga saav kääne
(saì pahàzest ‘pahaseks’, jäì õ6ne=tust ‘õnnetuks’).
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Idarühma ühendavad eelkõige arhailised jooned, nagu personaalne passiiv (eelkõige 3. pöördes): temæ ku=su=ta… ‘teda kutsutakse’ – nemæ ku=su=tazÈ ‘neid kutsutakse’, võrupärane v-tunnusega kaudne kõneviis, nt oÝlÈv ‘olevat’, kiÇju=tev ‘kirjutavat’, larüngaal mitmuse nimetava tunnusena: mihe¿
‘mehed’, la=sÈ¿ ‘lapsed’ jms.
Võnnu lääne- ja loodeosa on suhteliselt tartupärased. Seal on levinud
epenteetiline palatalisatsioon: küiÝG ‘külg’, laiGà ‘lai’, mai&ka ‘maiad’, keskkõrged vokaalid ei ole kõrgenenud nasaalide ees, nt emæ ‘ema’, nemæ ‘nemad’. Kagu- ja lõunaosa on aga üsna võrupärased. Seal esinevad kü\G ‘külg’,
la ‘lai’, ma#‰a… ‘maias’, imæ ja nimæ.
Võndu ei ulatu üldse de-sisseütlev, selle asemel on levinud võrupärased
he-lõpuga vormid, nt keri&kohe ‘kirikusse’, k^rmahe ‘koormasse’.
Tartumurdeliste p-tunnusega ainsuse 3. pöörde vormide kõrval tarvitatakse räpinapäraseid ze-ga vorme, nii on Àþ ~ áze ‘ajab’, jUþ ~ józe ‘joob’.
Võnnus on tuntud ka Võru murde idarühmale iseloomulik e-minevik: a8De
‘andis’, o\le ‘oli’, taAte ‘tahtis’.
Mitmed hääldusjooned ühendavad Võnnu laiemalt Peipsi-äärse keelepruugiga idamurdest Setuni, nt nõrga astme diftongide täielik assimileerumine: kÁnü¿ ‘käinud’, sQÐiÿ ‘(sa) sõitsid’, rohke järgsilpide o: károst ‘kaertest’, sâDo ‘saadud’, -st saava käände lõpuna: jäì vanast ‘vanaks’, saì teŸvest
‘terveks’.
Kambja on palju tavapärasem Tartu murrak, seal on üldlevinud p-tunnusega ainsuse 3. pööre: jUþ ‘joob’, ka6naþ ‘kannab’, i-minevik: ai5D ‘andis’,
jäðtivä ‘(nad) jätsid’. Kuid Kambja lõunaossa ulatuvad nii võrupärased vanad
vormid, nagu oleviku lõputa j^, ka5D, kui ka uuendusi, nagu se-minevik:
a5DzÈ, jä³sevä. Viimane joon seob Kambjat Otepääga.
Lõunarühm
Lõunarühma moodustavad Otepää (Ote), Rõngu (Rõn) ja Sangaste (San).
Seal on säilinud kõige rohkem iidseid lõunaeesti keelejooni. Rohkem kui
teistes Tartu murrakutes esineb siin afrikaate, isegi ületaotluslikult, nt tsuiÿs
‘suits’, tsi—lè ‘sile’, tsõìr ‘sõir’. Kaasrõhulistes silpides on säilinud pikki vokaale ja diftonge, nt inèmísile ‘inimestele’, suGùlaïzil ‘sugulastel’. Samuti
esineb järjekindel vokaalharmoonia.
Siin on ka Võru murdega ühiseid uuendusi, eriti verbivormides, nagu
mitmuse 1. pöörde lõpp -mi ja mitmuse 2. pöörde lõpp -ti ~ -di, nt sâmi ‘saame’, elä=ti ‘elate’, parànDaDi ‘parandate’, se-minevik, nt a…tsÈ ‘astus’,
võÿsÈmi ‘võtsime’, v-tunnusega kaudne kõneviis kahe- ja enamasilbiliste
tüvedega, nt oÝlÈv ‘olevat’, teÿtev ‘tehtavat’.

Tartu
Tartu murre
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Lõunarühmale eriomased on topelttunnusega mitmuse 3. pöörde vormid,
nt lǟväve ‘lähevad’, leĭväve ‘lõid’, idi-tunnusega umbisikuline minevik, nt
palut̆ tiDi ‘põletati’, rehitsiDi ‘rehitseti’.
Siiski on lõunarühm sisemiselt veel ebaühtlasem kui idarühm. Sangaste
eraldub üsna tugeva isoglosside vööga nii Otepääst kui Rõngust. Murdepiir
Otepää ja Rõngu vahel on nõrgem. Rõngu on üleminekuala läänerühma
keelepruugile, Otepää lõunaosad on aga üsna võrupärased.
Kitsamalt võiks Rõngu idaosa ja sellega piirnevate Otepää valdade murrakuid vaadelda omaette Tartu murde keskrühmana, kuna seal on enim Tartu
murdele omaseid jooni. Sangaste ja Luke murrakuid saab siis pidada Tartu
murde lõunarühmaks kitsamas mõttes. Kuid sellelgi väiksel alal on märgatavaid erinevusi valdade ja külade murdepruugis, mis on seletatavad teiste
lõunaeesti naabermurrakute mõjuga. Sangaste lääneosa ja Luke keeles on
rohkesti ühisjooni Helmega, Sangaste idaosal Lääne-Võru naabermurrakutega. Tänu ääreasendile on seal hulk päris eriomase kujuga vorme, nt nanà
‘nina’, aǹDenu ‘andnud’, kezǜ ‘oder’, sizèl ‘sees’.

Lisalugemist
Vanimateks Tartu murde uurimusteks võib pidada ajaloolise tartu keele käsitlusi.
20. sajandi Tartu murde uurimise suurkuju on Hella Keem. Keem on avaldanud eesti
murrete tekstiköidete akadeemilises sarjas Tartu murde tekstid (Keem 1970b), mis
sisaldab kõige ulatuslikuma käsitluse Tartu murdest. See on olnud ka siinse ülevaate
koostamisel põhiallikaks. Tartu läänerühma arhailise murdekeele heaks näiteks on
tekstivalimik Tartumaa saja-aastaste jutud (Keem 1995). Tartu murde fonoloogiat
on oma kodumurraku Rõngu põhjal põhjalikult kirjeldanud Mati Hint (nt Hint 1965).
Kaudse kõneviisi vorme Tartu murdes on käsitlenud Helle Metslang ja Karl Pajusalu
(Metslang, Pajusalu 2002).
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(b) Võru murdes on eriti ulatuslik vokaalharmoonia, mis mõne uurija
arvates haarab kõiki vokaale. Foneetilised mõõtmised näitavad, et i-harmooniat Võru murdes siiski ei ilmne. Üldiselt esinevad ä-harmoonia, nt jÁvä¿
‘jäävad’, ü-harmoonia, nt jÁnü¿ ‘jäänud’, ja e-harmoonia, nt teGè ‘teeb’ vs.
tulè ‘tuleb’.
(c) Keskkõrgete vokaalide rohked kvaliteedimuutused on üks tunnuslikumaid Võru murde erijooni. Nii nagu õ on nasaalide ees kõrgenenud, on
seda paljudes võru murrakutes ka e ja o, nt imæ ‘ema’, um ‘on’.
(d) Keskkõrgete pikkade vokaalide puhul on kõrgenemine üldine 3. vältes, nt s^n ‘soon’, kÎƒ ‘keel’, rYªmä ‘röökima’. Seejuures ei muutu kõrgenenud keskkõrged vokaalid päris sarnaseks kõrgete vokaalidega. Teises vältes
ei kõrgene keskkõrged vokaalid üldse, nt sónÈ, kéle, rØi, tsQãi.
(e) Kõrged pikad vokaalid kalduvad muutuma diftongideks nii, et esiosa
madaldub, nt peìm ‘piim’, leìn ‘linn’, poù ‘puu’. See on tavalisem lõunapoolsetes Võru murrakutes Harglast Vastseliinani.
(f) Afrikaadid on Võru murdes tavalised. Need on kohanenud murde
morfofonoloogilise süsteemiga, võttes sarnaselt klusiilide ja s-iga osa vältevaheldusest, nt väiÿs ‘nuga’ : väïDze ‘noa’ (vrd nt lauÿ : laÙDa), uDzù ‘udu’ :
u=su ‘udu (os)’ (vrd nt saDà : sa=ta).
(g) h on Võru murdes tugevam häälik kui Mulgi ja Tartu murdes, sarnanedes rohkem vene x-ga. Küllap seetõttu on h säilinud kõigis positsioonides hästi, eriti idavõrus. Seal ei ole h assimileerunud sisseütleva hn-lõpust,
nt sÌhn ‘siin’, ja on kujunenud uueks iseseisvaks lõpuks, nt külæh ‘külas’,
ko=toh ‘kodus’. Võru murdes ilmneb ka h ületaotlust, nt hu‘ ‘uss’, hõèl ‘õel’,
ja gemineerumist, nt mÀhha ‘maha’, pi—Ga@hu… ‘välgatus’.
(h) Võru murde palatalisatsiooni laad erineb naabermurrete omast. Kui
Mulgi ja Tartu murdes palataliseerub konsonantühendi algusosa ja sageli on
palatalisatsiooni tulemuseks i hääldumine konsonandi või konsonantühendi
ees, nt üiÿs ‘üks’, läiÿs ‘läks’, siis Võru murdes palataliseerub tugevamalt just
konsonantühendi lõpposa, nt ü³s, lä³s, mõnikord võib rõhutatud häälduse
korral kuulduda konsonandi järel lausa j-laadset häälikut. Palatalisatsioon
toimib võrus ka grammatilise formatiivina, nt lihtmineviku ainsuse 3. pöördes: jäT ‘jätab’ vs. jä‹ ‘jättis’. Eesvokaalide vahelised konsonandid palataliseeruvad koartikulatoorselt, nt jä=Áä ‘jätan’.
Morfoloogia
Võru häälikusüsteemi rikkus annab edasi mitmekesiseid grammatilisi vastandusi, mille puhul keerukad tüvevariantide vaheldused esinevad kõrvuti rikkaliku sufiksite ning ees- ja tagasõnade kasutusega.
(i) Laadivaheldus on Võru murdes väga järjekindel, nt aìG : aò ‘aja’, hiì
: hî ‘higi’, häB : hä ‘häbi’.
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(r) Kindla kõneviisi oleviku vormides kalduvad 1. ja 2. pöörde ainsuse
ja mitmuse vormid sarnastuma, nt ma¿ luè ‘ma loen’, mí¿ luè ‘me loeme’, sa¿
lueÿ ~ luèDÈ ‘sa loed’, tí¿ lueÿ ~ luèDÈ ‘te loete’. 3. pöördes ilmneb järjekindlalt kahe pöördkonna vormimoodustuse erinevus, nt luGè ‘loeb’, luGèva¿
‘loevad’, aga elä… ‘elab’, elä„se¿ ‘elavad’ (vt pikemalt 5. peatükist).
(s) Ka lihtmineviku vormides tuleb pöördkondade erinevus esile, nt luì
‘luges’, aga e\ƒi ‘elas’. Vanapärasele Võru murdele on iseloomulik i-minevik, kusjuures lõpukao tõttu võib u-, ü-tüveliste verbide imperfekti vormi
markeerida ainult välde, nt väs ‘väsin’ – vä…sü ‘väsis’, mu=tu ‘eksin’ –
muÿtu ‘eksisin’.
(t) Lihtminevikus jäävad pöördelõpud sageli ära. 2. pööret markeerib
siis larüngaalklusiil, nt ma¿ loì ‘ma lugesin’, mí¿ loì ‘me lugesime’, sa¿ loi¿
‘sa lugesid’, tí¿ loi¿ ‘te lugesite’.
(u) Kaudse kõneviisi tavaliseks tunnuseks on Võru murdes -v, nt oÝlÈv
‘olevat’, lu&kÈv ‘lugevat’, aga laialt esineb ka vat-tunnusega vorme, nt olèvaÿ, luGèvaÿ.
(v) nud-kesksõna vorm on tulnud kasutusele tingiva kõneviisi olevikus
eriti idapoolsetest
mil̆lesa¿
sa¿taAtnu¿
tah̀tnu¿tu—la¿
tul̆la¿‘mille
‘mille pärast
pärast sa
idapoolsetes Võru murrakutes,
murretes, ntntmi—le
tahaks tulla’.
(õ) Personaalne passiiv oli kunagi Võru murde ilmekaid eripärasid, nt
sa¿ pa6Daÿ ‘sind pannakse’, mí¿ pa6Da ‘meid pannakse’. Hiljem on säilinud
ainsuse ja mitmuse eristamine passiivsetes konstruktsioonides, nt timæ aïja…
‘teda aetakse’ vs. nimä¿ aïjazÈ¿ ‘neid aetakse’. Mitmuse ja ainsuse eristamine
on levinud ka tud-partitsiibi puhul, nt (timæ) aeÿ ‘(teda) aetud (ains)’ – (nimæ)
aettu(¿) ‘(neid) aetud (mitm)’.

19.2. Võru murdeala sisemine liigendus
Võru murde liigendamine on probleemne (vt ka osast 3.3). Kõige keerukam
on küsimus Võru ja Setu keeletava vahekorrast. Setut on peetud nii eraldi
murdeks kui ka üheks Võru murrakuks. Selles raamatus vaadeldakse Setut
Võru ühe murrakurühmana. Teine üldisem küsimus on nn Valga murde
probleem. Lähtudes 1920.–1930. aastate maakondlikust jaotusest, eraldas osa
keeleteadlasi Võru murdealast selle lääneosa omaette Valga murdeks, mille
tuumalaks peeti Karulat ja Harglat. Peale maakondliku piiri on siin tegemist
ka tugevama keelelise piiriga. Tänapäeval enam Valga murde mõistet ei
pruugita, selle asemel räägitakse läänevõru murrakurühmast.
Võru murrakud jagunevad lääne- ja idavõruks ning Setu murrakurühmaks (vt kaart 19.1). Lääne-Võru rühma kuuluvad Hargla lääneosa, Karula,
Urvaste ja Kanepi. Lääne- ja Ida-Hargla, täpsemalt Mõniste valla ja läänepoolse Hargla kihelkonna vahel on järsk murdepiir. Lääne-Võru jaguneb
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Vastseliinas ei ole h ees pikk vokaal või diftong lühenenud, vaid on
toimunud hoopis h gemineerumine, nt mÀhha ‘maha’, mÌhhi ‘mehi’, jauhha
‘jahu’. Lõunapoolsetes idavõru murrakutes esineb h-d üldse väga ohtralt,
mõnikord võib see olla isegi muude häälikute asendaja, nt korvata ajaloolist
dentaalklusiili vormides, nagu luBàha3ma ‘lubama’, maGàhu… ‘magamine’,
liGÈ@hÈþ ‘märjem’.

19.3. Setu murrakurühm
Kõige kagupoolsemaid lõunaeesti murde rääkijaid hakati nimetama setudeks
alles 19. sajandil. Enne tunti neid kui Pihkva eestlasi, kuna nad elasid aastasadu Pihkva vürstiriigi, hilisema Pihkva kubermangu piires.
Viimastel sajanditel on Setumaa olnud segaasustusega ala, kus setu külad on paiknenud vene ja lõunas ka läti külade vahel. Setumaa keskuse Petseri ümber oli Venemaalt toodud teiskeelsete külasid eriti rohkesti. Ühelt poolt
slaavlastest naabrite tugev mõju ning teiselt poolt äralõigatus muust LõunaEestist on avaldanud oma mõju nii setude kommete, identiteedi kui ka keele
kujunemisele. Setude häälduses ja sõnavaras on tugevaid mõjutusi kohalikest
vene murretest, samas on nad säilitanud palju arhailist nii oma rahvakultuuris
kui ka keeles.
Võru ja setu keeleline vahekord on olnud eesti dialektoloogias keerukas
küsimus. Võru ja Setu olulisemad murdeerinevused on üldises hääldusbaasis
ning mõningates kõnes sagedastes sõnavormides, mis on muutunud sotsiolingvistilisteks markeriteks (st identiteeti osutavateks vormideks) ja mille
järgi üks teise kiiresti ära tunneb. Näiteks võrukene ütleb `häste ‘hästi’, egä
‘iga’, jaoss ‘jaoks’, setu aga `höste, õga, jaost jne.
Kuid arvestades murdeerinevuste koguhulka, jääb Võru ja Setu vaheline
piir selgelt nõrgemaks kui näiteks Tartu ja Võru murde vaheline. Üks põhjus
võib siin olla selles, et neis uurimustes on juba alates Saarestest (1932) võetud eelkõige arvesse eesti murdeala laiemalt jagavaid erijooni, mitte aga kitsamalt Setule omaseid keelenähtusi. Setu ja Võru grammatilise põhistruktuuri suur sarnasus on igal juhul ilmne. Seetõttu on erinevalt varasematest töödest, kus Setu esitati omaette lõunaeesti murdena, 20. sajandi teise poole
murdeliigendustes peetud Setut üheks Võru murrakuks. Selline lähenemine
ei ole siiski vastuvõetav. Nii oma maakonnale vastava territooriumi kui sisemiste erinevuste hulga poolest on tegemist suurema üksusega kui seda on
ühe kihelkonnaga samastatav murrak. Seetõttu on käesolevas raamatus vaadeldud Setut Võru murde murrakurühmana.
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Lisalugemist
Võru murde teadusliku uurimise alusepanijaks võib pidada Ferdinand Johann Wiedemanni käsitlusega Versuch ueber den Werroehstnischen Dialekt (Wiedemann 1864,
uustrükk eestikeelse tõlkega 2002). Ka Põlva murdealalt pärit Jakob Hurt on mitmes
uurimuses tegelenud võru murdekeele küsimustega. Põhjalik võru murrakute uurimine algas 1920.–1930. aastatel. Selle juhtkujuks on Hella Keem, kes on kirjutanud
artikleid, ülevaateteose Võru keel (Keem 1997) ja koostanud koos Inge Käsiga Võru
murde tekstid (Keem, Käsi 2002). Ka eelnev ülevaade põhineb paljuski Hella Keema
uurimustel.
Võru häälikuloo uurimises on oluline Salme Nigoli väitekiri Hargla murraku
konsonantismist (1959, raamatuna Nigol 1994), vanapärase võru hääliku- ja vormimoodustuse kõige põhjalikum esitus. Võru vokaalide foneetilisest omapärast annab
ülevaate Karl Pajusalu, Merike Parve, Pire Terase ja Sulev Iva Võru vokaalid I
(Pajusalu jt 2000). Kõige laiema pildi võru sõnavarast ja ka morfoloogiast annab
Sulev Iva (Jüvä Sullõvi) koostatud Võro–eesti synaraamat (Iva 2002), võru sõnamuutmissüsteemi käsitleb tema doktoritöö (Iva 2007). Paljude võru sõnade algupära
käsitleb Eino Koponen oma doktoritöös (Koponen 1998). On ilmunud ka Vanapärase Võru murde sõnaraamat (Käsi 2011) ning Eesti-võru sõnaraamat (Faster jt
2014). 1990. aastatel on võru kultuuriliikumine toonud esile võru keelekasutusega
seotud sotsiolingvistilised probleemid (Kasak 1998; Eichenbaum, Pajusalu 2001).
Võru Instituudi toimetiste sarjas on käsitletud võrukeste keelehoiakuid (nt A kiilt
rahvas kynõlõs… (Koreinik ja Rahman (toim) 2000)). Võru murde sotsiolingvistilisest olukorrast on teinud ülevaate Kadri Koreinik (2013).
Esimesi tähelepanekuid setude keeletavast tegid Oskar Kallas ja Jakob Hurt
19. sajandil. 20. sajandi olulisimad uurijad olid Tartu ülikooli läänemeresoome keelte
professorid. Julius Mägiste avaldas eessõnaga varustatud setu murdetekstide raamatu
Setukaistekstejä (Mägiste 1977), Tiit-Rein Viitso süstemaatilise ülevaate põhjasetu
fonoloogiast (Viitso 1990a, 1990b). Setu grammatika kirjeldustest on põhjalikem Ülo
Toomsalu Setu verbi grammatika ja sõnastikud (Toomsalu 1995). Rohkesti setu
sõnavara esitab Võru–eesti sõnaraamat (Iva 2002). Ilmunud on setu veebisõnastik
(Käsi 2016) ja ülevaade setu keele ühiskondlikust seisundist (Koreinik 2014).
Leivu murdetekstide kogumiku on 1930. aastatel avaldanud Valter Niilus, artikleid
leivu murdejoontest on kirjutanud Paul Ariste ja Salme Nigol (Ariste 1962a; Nigol
1955, 1970). Leivu hääldusjooni on uurinud Pire Teras (2010). Lutsi murde kohta
kirjutas juba 19. sajandi lõpul raamatu Lutsi Maarahvas Oskar Kallas (Kallas 1894).
Lutsi murret uuris 1930. aastatel ja avaldas murdetekste August Sang (Sang 1936).
Lutside mitmekeelsust on käsitlenud Paul Ariste raamatus Keelekontaktid (Ariste
1981). Laiemalt on Läti eestlastest juttu Marjo Mela raamatus Latvian virolaiset
(Mela 2001). Kraasna murrakut tunneme eelkõige tänu Oskar Kallase raamatule
Kraasna Maarahvas (Kallas 1903). Kõigi lõunaeesti keelesaarte tekste koos tõlgete
ja sissejuhatavate ülevaadetega esitab raamat Lõunaeesti keelesaarte murdetekstid
(Mets jt 2014). Lutsi keelesaarest on teinud tänapäevase veebilehe Uldis Balodis
(http://www.lutsimaa.lv/).
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Kaart 1.2. Tartu ümbrus tänapäeva teedeatlasest (E.O. Map 1999)

põhikarkassi, millest lähtudes pannakse paigale inimese igapäevane nimemaastik. Nendega seotakse teised nimed (nt öeldes Tuula küla asub Keilast
lõunas).
Aja jooksul on dominantnimede rühmad korduvalt muutunud. P. Johansen (1933) on näidanud, et alguses ei olnud mõisad tähtsad asustusüksused,
sest nad võtsid sageli üle läheduses olnud küla nime. Alles hiljem muutus
mõisanimi domineerivaks ning külad võtsid üle mõisa nime, nt Hag Sõndu
küla muutus mõisa järgi Kelba külaks, Juu Kas(s)e küla Pirgu külaks. 20.
sajandil muutusid väljaspool linnu tähtsaks valdade ja vallakeskuste nimed,
kusjuures mõnigi vana nimi rändas koos vallamajaga uude asukohta. Nt Setumaal tekkis uus Meremäe küla Meremäe vallamaja ümbrusse, vana küla
nimetati 1998. a Merekülaks.
ä Nõukogude ajal said tähtsaks majandite nimed,
toponüümideks hakkasid muutuma Kirovi (Haabneeme ja Viimsi), Sommerlingi (Jüri) jt. Praegu tunduvad jälle keskseks muutuvat vallanimed.
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Linnadeski on dominantnimesid, mille järgi on tekkinud paikkonnanimed. Varasematel aegadel olid nendeks sageli kõrtside nimed (paljud
Tallinna linnajaod, nt Kompassi, Torupilli, Uus Maailm, on nimetatud kõrtside järgi), hiljem ka tähtsate kaupluste vm nimed. Väärib märkimist, et äriettevõtete ekspansioon võib kaasa tuua kohanimede siirdumise või mõjuala
laienemise. Nii on tagasihoidliku suvemõisakese nimest Rocca al Mare saanud läänepoolse Tallinna peaaegu tuntuim nimi, samas kui teiste endiste
linnamõisate nimed (Scharlottenthal, Wittenhof jt) on kadunud jälgi jätmata.
Orientiirnimed on need, mille järgi maastikus liigeldakse. Teekäijale
on olulised näiteks tee peale jäävate sildade või kõrtside nimed, meresõitja
peab teadma silmatorkavamate rannakohtade, nt neemede, tuletornide või
saarte nimesid. Linnas orienteerutakse suurte kaubanduskeskuste, väljakute
jms järgi. 19. sajandi eestikeelsed kalendrid esitasid lisades sageli maanteede
kirjeldusi, mainides tee peale jäävaid postijaamu, sildu, mõisaid ja nendevahelisi kaugusi. Orientiirnimedki on aja jooksul muutunud, kajastades meie
liiklemisviiside ja -kiiruste muutumist. Nüüdsetes teedeatlastes võib vaevalt
märgata sildu, küll aga on sageli eraldi nimedega välja toodud liiklussõlmed
kiirteedel.

Lisalugemist
Nimeobjektist lähtuva kohanimeliigituse esitab nt Jaak Simm artiklis Nimeteaduse
põhimõisteid (Simm 1976). Nimede piiri ja kohanimekoosluste kohta saab ülevaate
Marja Kallasmaa töödest Mikrotoponüümi determinandid ja järelkomponendid
(Kallasmaa 1978b) ja Saaremaa kohanimed II (Kallasmaa 2000: 63–74).
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4. Eesti kohanimede allikmaterjalid,
kogumine ja uurimine
4.1. Kohanimede kogumine, allikmaterjalid
Kohanimeuurijal on kasutada põhiliselt kaht liiki andmeid: suulisest tarvitusest kogutud ja kirjalikes allikates fikseeritud nimesid. Rahvasuust kogutud
nimed on üldjuhul usaldusväärsemad, juhul kui kogumisel on järgitud kõiki
nõutavaid reegleid.
RAHVASUUST hakati kohanimeainestikku koguma juba 19. sajandil. 1841. a
kutsus Õpetatud Eesti Selts pastoreid üles saatma seltsile kohanimesid. Üleskutset korrati ka hiljem, ent olulisi tagajärgi sel ei olnud. Siiski kogusid mitmed tollased nimeuurijad, eriti M. Veske oma töö tarbeks üsna suure hulga
rahvapäraseid kohanimesid.
19. sajandi lõpupoole algatati muude suurkogumiste kõrval kohanimede
kogumine. Esimese üleskutse esitas 1888 M. J. Eisen, kes seda hiljem mitmel
aastal kordas. 1895–1898 ilmutas kohanimede kogumise kohta aruandeid
Jaan Jung, 1901–1913 Friedrich Kuhlbars. Põhjalikem tollest ajast oli
M. J. Eiseni kogu, mis sisaldab üle terve Eesti saadetud andmeid, mis on küll
ebaühtlased ja paiguti vigased, ent võiksid ühe allikana siiski uurija tähelepanu pälvida.
Tõsisemalt võttis kohanimede kogumise ette 1920. aastatel Akadeemiline Emakeele Selts, kes saatis oma stipendiaate keelt koguma. Peatähelepanu koondus neil retkedel murdejoonte kogumisele, ent 1930. aastate
lõpuks kogunes ka kohanimesid arvestatav hulk. Pealegi oli siin tegemist
esimest korda ühtse metoodika alusel ja tõesti rahvasuust talletatud
ainestikuga.
Kogumistöö jätkus pärast Teist maailmasõda, nüüd Emakeele Seltsi
murdekorrespondentide võrgu toel. Lisaks korraldati teadurite uurimisreise,
koguti nimesid üliõpilaste murdepraktikal jne. Kõik nimetatud materjalid on
hoiul Eesti Keele Instituudis (EKI), mille kohanimekartoteegi sedelite üldarv
on üle 540 000.1
Kuigi kaastööde hulgas on selliseid, millesse tuleb suhtuda ülimalt kriitiliselt, on suur osa siiski kasutuskõlblikud. Sõjajärgsetel aastatel puudus ligipääs mitmetele rannikupiirkondadele, ka kaardid olid kas salastatud või moo1

See ei tähenda nimede üldarvu, sest ühe nime kohta võib andmeid leida sageli
mitmelt sedelilt ja üks sedel võib sisaldada mitut nime.
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Joonis 4.1. Kohanimekartoteegi kaart
Kohanimekartoteek on korraldatud kihelkondade kaupa (originaalsedelid), nimede leidmist hõlbustab tähestikuline üldkartoteek, kust saab teada, millise kihelkonna kogus
nimi esineb. Ühe nime kohta on tavaliselt esitatud järgmised andmed: nimi märksõnana
(n-ö kirjakeelsel kujul), nime hääldus foneetiliste märkidega, nime kohakäänded, võrdlused ja viited muudele nimedele, nimeobjekti lühikirjeldus (viitega skeemile või kaardile, kui võimalik), taustaandmeid ja näitelauseid, samuti andmed keelejuhi, kogumiskoha ja muidugi koguja enda kohta.

nutatud, seepärast on kogus mõnedki paigad esindatud lünklikult. Paradoksaalne on see, et kogujad on käinud usinalt huvitavatel äärealadel, ent jätnud
peaaegu tähelepanuta suurlinnade (Tallinna, Tartu) vahetus naabruses olevad
alad.
Peale EKI on kohanimekogusid ka mujal. Suurim eestirootsi kohanimede kogu on Uppsala kohanimearhiivis. Seal ja Helsingis on vähesel määral
muidki Eesti kohanimesid. Eraisikute kogudest täpsem ülevaade puudub,
nüüdseks on EKI-sse jõudnud vaid Tartu ülikooli pikaaegse geograafi Endel
Varepi kogu (üle 110 000 lk) ja materjale Gustav Vilbastelt.
KIRJALIKUD ALLIKAD dokumenteerivad varaseimaid perioode, kuhu nimekogud ei ulatu, ja lisaks annab töötamine mitmesuguste nimestike ja kaartidega süstemaatilisema ja täielikuma ülevaate mingi paikkonna kohanimedest,
kui seda võiks saada puhtalt kohanimekartoteegile tuginedes. On võimatu
anda ammendavat ülevaadet kõigist olulistest kirjalikest allikatest, seepärast
mainitagu neid vaid lühidalt.
Vanimat perioodi, 13. sajandit hõlmavad Henriku Liivimaa kroonika ja
Taani hindamisraamat (Liber Census Daniae, LCD).
Järgnevate sajandite kohta saab ainestikku eeskätt allikapublikatsioonidest, millest tähtsaimad on Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch
nebst Regesten (Riia–Moskva 1853–1914), Est- und Livländische Brieflade
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(Tallinn–Riia–Moskva 1856–1885), Livländische Güterurkunden (käsitleb
ajavahemikku 1207–1545, Riia 1908–1923), ning sarjas Hefte zur Landeskunde Estlands Oleg Roslavlevi poolt Lääne-Saksamaal 1965–1977 ilmunud
vihikud. Enamasti on publikatsioonidele lisatud kohanimede register, mille
põhjal saab leida vajaliku kohanime maininguid ürikutes. Baltisaksa kohaloo,
sh nimed võtab kokku põhjalik teatmeteos Baltisches historisches Ortslexikon (Köln–Wien 1985). Eestikeelsele kasutajale pakub pidepunkte eesti
ja baltisaksa nimede seostamiseks Eesti ala mõisate nimestik (1981, 1984,
põhjalikult uuendatud 1994). Uusim kokkuvõte nimede allikatest on esitatud
Eesti kohanimeraamatus (2016).
Üksikute ajalooperioodide kohta on ka muid allikapublikatsioone. Nii
ilmusid aastatel 1988–1990 Eestimaa 1725.–1726. a adramaarevisjoni materjalid, 1992. a Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud (1569–1571)
jm.
Kartograafilistest allikatest tuleb kõigepealt mainida L. A. Mellini
1791–1798 ilmunud Liivimaa atlast (Atlas von Liefland oder von den beyden
Gouvernements und Herzogthümern Lief- und Ehstland und der Provinz
Oesel, mitu järeltrükki), mis sisaldab suurel hulgal kohanimesid, sageli lisaks
saksakeelsele eestikeelseid rööpvasteid.
Lõuna-Eesti ala hõlmab detailsemalt C. G. Rückeri 1839. a ilmunud
Liivimaa erikaart (Specialcharte von Livland in 6 Blättern), mille lisana trükiti 1837. a nende eesti ja läti nimede loend, mis saksakeelsetest “kõrvale
kalduvad”. Kaardi kasutatavust suurendab E. Varepi koostatud kohanimeregister (1957), kus nimedele on antud eesti (nüüdis)vasted. Põhja-Eesti detailsemaks ülevaateks 19. sajandil jäid J. H. Schmidti koostatud kaardid
(1844, põhjalikumalt 1875 ja 1884).
Vähem kasutatud on tollal sõjaväelaste koostatud topograafilised kaardid, ent 1890. aastate lõpust 1920. aastateni ilmunud nn üheverstaline kaart
(1 : 42 000) jäi kuni 1930. aastate lõpuni Eesti ala kõige täielikumalt katvaks
suuremõõtkavaliseks kaardiks, mida kasutati ka kohanimede kogumiseks.
Valdav osa möödunud sajandite materjalist on publitseerimata ja kättesaadav vaid arhiividest. Rahvusarhiivi Tartu osa koondab endasse põhilise
osa enne 1918. aastat pärit olevatest dokumentidest. Arhiivi kaardikogus on
palju detailseid mõisakaarte rikkaliku kohanimistuga, vanu katastrikaarte jm.
20. sajandi ainestikku koondab Rahvusarhiivi Tallinna osa. Uusimad dokumendid on maakondlikes ja kohalikes arhiivides. Palju Eestiga seotud dokumente leidub välisarhiivides (Kopenhaagenis, Moskvas, Peterburis, Stockholmis jm).2 Tänapäeval on suur osa kaarte ja allikmaterjale kättesaadavaks
tehtud Rahvusarhiivi Saaga digikogu kaudu.
Kasulik sissejuhatus arhiivitööle on Aadu Musta Eestlaste perekonnaloo allikad
(Must 2000).
2
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20. sajandi publitseeritud allikatest on olulisimad Eesti Kirjanduse Seltsi
maakondlikud koguteosed, mis sisaldavad rikkalikult kohanimeainestikku ja
ka suhteliselt üksikasjalikke kaarte (1925 Tartumaa, 1926 Võrumaa, 1928
Setumaa, 1930 Pärnumaa, 1932 Valgamaa, 1934 Saaremaa, 1938 Läänemaa
üldosa, 1939 Viljandimaa üldosa). Tolle aja ainsaks põhjalikumaks kohanimeloendiks jäi 1923. a Posti Peavalitsuse väljaandel ilmunud Üleriikline
asumite nimestik. Tänapäeval on üldiselt kättesaadavad ka 1920.–30. aastatel
ilmunud suuremõõtkavalised topograafilised kaardid, mis küll ei kata kogu
Eestit.
Nüüdisaja nimeallikaid on palju. Nimede poolest põhjalikem ja enamasti
usaldusväärseim on Eesti põhikaardi (trükiversioonis 1 : 20 000) ainestik,
tähtsamate kohanimede kiireks lokaliseerimiseks sobivad teedeatlaste nimeregistrid. Ametlikke ja paljusid mitteametlikke nimesid sisaldab Maa-ameti
juures peetav riiklik kohanimeregister (http://xgis.maaamet.ee/knravalik/).
Uuemaid nimeallikaid koondab veel EKIs arendatav kohanimeandmebaas,
mis on kättesaadav ka Internetis (http://www.eki.ee/knab/knab.htm).

4.2. Kohanimeuurimise ajaloost
Varane kohanimeuurimine
Esimesi tähelepanekuid kohanimede kohta esitas A. W. Hupel oma põhjalikus ülevaateteoses Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland
(1774–1882). Ta andis mõisate saksakeelsetele nimedele eesti vaste ja vahel
kommenteeris ka nime päritolu, nt arvas Kaiavere nimest rääkides, et -vere
võis tuleneda sõnast -pere.
Tõsisem kohanimeuurimine tekkis käsikäes võrdlev-ajaloolise keeleteadusega. Huvi pälvisid nimed, mille etümoloogia ei olnud pikemata selge.
Seletusi otsides toodi paralleele teinekord väga kaugetest keeltest ja maadest.
Aegamisi muutusid uurimismeetodid täpsemaks, hakati arvestama häälikuseaduslikke arenguid ja keeleliste kontaktide tõenäosusi. Siiski jäi kohanimeuurimine 19. sajandil suuresti ajaloolaste kõrvalharrastuseks, millest loodeti
tuge muuhulgas asustusajaloolistele hüpoteesidele, nt germaanlaste vana
asustuse jälgede väljaselgitamiseks.
Enam hakati nimede vastu huvi tundma pärast Õpetatud Eesti Seltsi
asutamist 1838. a. Tartus. Seltsi toimetistes ja aastaraamatutes ilmusid mitmed kohanimede ja nimerühmade käsitlused. Neis lükati ümber levinud
nimefantaasiaid ja esitati juba põhjalikumaid ülevaateid. Vaieldi Tallinna ja
Tartu eri nimede (Lindanise, Reval, Jurjev) etümoloogia teemal (L. Meyer,
F. R. Kreutzwald, W. Schlüter), käsitleti Ugandi nime jm. Olulise teemana
tõusis esile vere-lõpuliste nimede päritolu (L. Meyer, F. J. Wiedemann,
J. Jung, G. v. Sabler jt), Mihkel Veske avaldas 1877. a neist nimedest põhja-
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likuma ülevaate, esitades seletuseks sõna -veer. Jakob Hurt käsitles 1876. a
oma ne-lõpuliste sõnade uurimuses ka ste-lõpulisi kohanimesid, andes tänini
paikapidava seletuse (töö ilmus väitekirjana Helsingis 1886. a).3
Taani hindamisraamatu kohanimed pälvisid esimest korda tähelepanu
1841. a, kui neid tutvustas Eestimaa lugejale G. M. Knüpffer. Põhjalikumalt
käsitles seda teemat 1893 A. H. Snellman, kes püüdis neid nimesid kokku
viia tänapäevastega. Katsetusi jätkati hiljemgi (T. Teivaala, W. Schlüter,
M. J. Eisen, J. Jõgever, H. Ojansuu jt).
Kohanimeuurimine 20. sajandi esimesel poolel
19. sajandi lõpupoole hakkas kohanimeuurimine muutuma eesti- ja eestlastekeskseks. Uurijate seisukohti tutvustati tollases ajakirjanduses (Postimees,
Olevik, Sakala) ning pakuti omi seletusi. Agaramad kirjutajad olid
M. J. Eisen, A. Heraklides (A. Treumann), J. Jung, F. Kuhlbars, V. Reiman.
Teaduslikus mõttes andsid tooni siiski soome keeleteadlased (J. J. Mikkola, E. N. Setälä, T. Teivaala), kes soome kohanimesid analüüsides tõid sageli võrdluseks eesti nimesid. Heikki Ojansuu vaatles 1909 Tallinna nime
päritolu (*Taninlinna), viis 1910 kokku Keava ja Vana-Vene kroonikate
Kedipiv’i ning avaldas järgnevalt mitmeid võrdlevaid uurimusi eesti ja soome kohanimedest. 1920. a ilmunud Soome kohanimeuurimise kriitilises ülevaates pakub ta mitmeid Eesti kohanimede (Atsalama, Jägala, Järvamaa,
Pärnu, Vaivara, Valjala, Venevere jt) seletusi. 1910. aastatest hakkas kohanimedega tõsisemalt tegelema Lauri Kettunen, kes võttis vaatluse alla
Tallinna nime päritolu ning käsitles Kodavere murraku häälikuloolises ülevaates (1914) pikemalt vere-nimede algupära.
Pärast Vesket ja Hurta tuleb esimese eesti soost kohanimeuurijana kõne
alla Matthias Johann Eisen, kes 1910. aastateks oli korrespondentide abiga
kokku saanud soliidse kohanimeainestiku. Paljud tema kohanimekäsitlused
ilmusid ajalehtedes (nt käsitles ta 1918–1919 Postimehes Tartumaa mõisa- ja
vallanimesid, hiljem Päevalehes Läänemaa, Rõuge, Võnnu jt nimesid). Püsivama väärtusega on Eesti Kirjanduses ja Eesti Keeles ilmunud artiklid, nt
Soome Eestis (1914), Läti jäljed Eestis, Põldsamaa (1921), Rootsi mälestused Eestis (1922), Pedja (1923), Helme kohanimesid (1929). Põhjalik on
Eiseni artikkel Eesti keelest kadunud, saksa keeles püsinud eestikeelsed
kohanimed (1924), milles ta loetleb hulga kohanimesid, kus algne eestikeelne
nimi on säilinud üksnes saksa tarvituses (PJg Sallentack ‘Roodi’, Pee Kirrisaar ‘Koordi’, Rõu Kosse ‘Viitina’ jpt). Tema teine kaalukam kohanimeuurimus on artikkel Saksamaalised kohanimed Eestis (1926).

3
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Kui Eisenile võib ette heita oletuste vähest argumenteeritust ja ebakriitilist suhtumist allikatesse, siis samal ajal nimedest huvitunud keeleteadlaste
kohta seda ütelda ei saa. Tõsi, kohanimede etümoloogia kippus neilgi olema
muude etümoloogiate kõrvalsaadus. Andrus Saareste analüüsis Kullamaa
vakuraamatus (u 1524–1532) esinevaid koha- ja isikunimesid, teda huvitasid
ka Tallinna varasemad nimed ning 1934. a andis ta Eesti Kirjanduses põhjaliku ülevaate Tallinna eestikeelsest nimest kirjakeeles ja rahvasuus. Paul
Ariste vaatles Reigi (1935), Kihnu (1938) ja Saaremaa (1939, tõlkenimena
Eysýsla/Ösel) nimesid. Tema põhjalikem kohanimeuurimus käsitles Pühalepa ja Reigi kohanimesid (Ortnamnen i Pühalepa och Reigi socknar på
Dagö, 1938).
Silmapaistvaim saksakeelne uurija oli Paul Johansen, pikaaegne Tallinna linnaarhivaar, kes juba 1920. aastatel avaldas mitmeid asustusajaloolisi
ülevaateid ja vanade ürikute kommentaare koos nimeseletustega. Tema tippteoseks toponüümika alalt on 1933. a ilmunud Die Estlandliste des Liber
Census Daniae, mis käsitles põhjalikult kõiki Taani hindamisraamatus esinevaid kohanimesid. Ta esitas usutava nüüdisvaste valdavale osale nimedest,
jälgides nende arengukäiku mitme sajandi jooksul. Johanseni pakutud seletused on enamasti ka keeleliselt pädevad. Hiljem, Saksamaal olles ilmus
Johansenilt veel mitu põhjalikku ajalookäsitlust, kus tähtsal kohal ka nimed.
Mainitagu kahte: Nordische Mission, Revals Gründung und die Schwedensiedlung in Estland (1951, vaatleb ka Tallinna eri nimesid, eriosa käsitleb
rootsi asustust Põhja-Eestis ja kohanimesid) ning Volksetymologie und Ortsnamenkunde, erläutert am Beispiel Livlands (1952, nimede rahvaetümoloogilisest muutumisest).
Teistest saksakeelsetest uurijatest tuleks nimetada August WestrénDolli, kes avaldas 1921 pikema kohanimeuurimuse (Beiträge zur estnischen
Ortsnamen- und Sprachforschung), selgitas Liivimaa mõisaürikutes jm mainitud kohanimede eesti vasteid (1923) ja uuris asustusnimede determinante
(1927).
Kohanimeuurimine pärast Teist maailmasõda
Teine maailmasõda tekitas kohanimede uurimises tuntava katkestuse. Mõnda
aega jätkus see üksnes väljaspool Eestit. Eestirootsi nimede uurijana sai
tuntuks Per Wieselgren, kelle 1951. a ilmunud monograafias Ortnamn och
bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder. Ostharrien
med Nargö on vaatluse all Põhja-Eesti rannikualade toponüümika, sealhulgas
on rikkalikult eestikeelseid mikrotoponüüme. Kohanimesid käsitles mitut
puhku ka Julius Mägiste, kes vaatles Võnnu ja Tännassilma etümoloogiat
(1952), Walgatabalwe nime (1970) jm.
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Senist eesti kohanimeuurimist võis pidada suures osas üksikjuhtude vaatluseks. Puudusid tervikkäsitlused ja süstemaatilised nimeuurimused. Teerajajaks sai siin Lauri Kettunen, kes 1955. a avaldas 437-leheküljelise uurimuse
Etymologische Untersuchung über estnische Ortsnamen. See jäi pikaks ajaks
ainsaks tööks, kus püüti analüüsida kogu kättesaadavat Eesti kohanimeainestikku. Kettuse töö koosneb põhiosas nimelõppude kaupa rühmitatud nimede
käsitlusest. Kokku on käsiteldavaid lõppe sadakond (-ba, -bä, -pa, -pä; -da,
-ta; -de, -te jne), pikemalt vaadeldakse la- ja vere-lõpulisi nimesid. Nagu
Kettunen näitas, on paljud lõpud saadud ebareeglipärase lühenemise tulemusel. Kettuse etümoloogiad on kohati väga julged ja neid pole hiljem enam
korratud. Siiski jääb aukartust äratavaks analüüsitud materjali maht. Tänini
on mõne nime kohta olemas üksnes Kettuse käsitlus.
Vähehaaval taastus kohanimede uurimine ka Eestis. 1950. aastate lõpust hakkasid ilmuma artiklid Keeles ja Kirjanduses, Sovetskoje Finno-ugrovedenijes
jm.
Eesti kohanimeuurimise suurkuju on
Valdek Pall (1927–2013), kes pani aluse
regionaalsete kohanimeuurimuste sarjale. Ta
sõnastas põhimõtte, et enne kui saab asuda
Eesti kohanimistu kui terviku analüüsile,
vajatakse detailseid üksikpiirkondade käsitlusi. Ise teostas ta selle mahukas kaheosalises monograafias Põhja-Tartumaa kohanimed (1969–1977). Selle esimene osa kujutab endast üksikkohanimede vaatlust, milles
on fikseeritud mitmekümne tuhande nime
hääldus ja varaseimad mainingud ning paku- Valdek Pall
tud võimalikud etümoloogiad. Teine osa
sisaldab Põhja-Tartumaa kohanimistu tervikanalüüsi. Selles vaadeldakse
kohanimede häälikulist külge, struktuuri, nimeandmise printsiipe, eri nimekihte ja -rühmi, kohanimede levikut ning toponüümika ja asustusajaloo seoseid. Kuigi põhitähelepanu keskendub Põhja-Tartumaa nimedele, on võrdlusi
esitatud kogu Eesti kohta ning eriti apellatiivide käsitlus on sisuliselt üleeestiline. V. Palli käsitlus on suuresti teedrajav. Varem ei olnud nii põhjalikult uuritud kohanimede struktuuri, nimerühmi (asulanimed, talunimed,
loodusnimed), nimetüüpide areaalset levikut ja nimeandmise printsiipe.
Regionaalsest põhiteemast hoolimata võtab ta kokku senise kohanimeuurimise saavutused, esitab olulisi järeldusi kogu eesti toponüümika seisukohalt ning on eeskujuks kõigile järgnevatele kohanimekäsitlustele.
Lisaks on V. Pallilt ilmunud ligi sada artiklit, millest suur osa tegeleb
Põhja-Tartumaaga. Ent Palli tähelepanu on pälvinud ka põhimõttelised küsi-
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mused (Eesti kohanimede struktuurist, 1968; Siedlungsgeschichte und Ortsnamen, 1975; Eesti kohanimede normimine, 1976). Hilisemal ajal keskendus
ta üha rohkem maastikuapellatiivide uurimisele (Apellatiivist ja toponüümist,
1985; Maastikuesemete nimed ja nimetused, 1992). 1997. a ilmus eraldi
väljaandena Ľem´ťńe, kus ta analüüsib kohanimede struktuurimudeleid, vaatleb pluuralivorme kohanimedes ja teeb tagasivaate vere-lõpuliste nimede
senisele käsitelule.
Väga lootustandev kohanimeuurija oli Jaak Simm (1943–1981). Ta
alustas peamiselt Setumaa kohanimede vaatlusega (Setu külanimedest, 1970;
Mõningaid märkmeid Setumaa mikrotoponüümidest, 1972) ning jõudis Võnnu asulanimede uurimiseni (Võnnu asulanimede vahetumine ja hävi, 1971;
Elukutset ja päritolu märkivad Võnnu talunimed, 1973). 1974–1976 ilmus
ajakirjas Horisont sari Millest jutustavad meie kohanimed?, kus Simm tutvustas eri kohanimerühmade (läti, rootsi, saksa, vene) ning paljude üksiknimede päritolu (nt Mustjala, Peipsi, Põlva, Vaiga, Viru, Võrtsjärv), kohanimeuurijaid (M. J. Eisen) jm. Simm avaldas ka üldteemalisi artikleid (Nimeteaduse põhimõisteid, 1976; saksakeelne ülevaade eesti kohanimeuurimise
ajaloost 1975).
Teised 1960.–70. aastate uurijad uurisid üksikpiirkondade kohanimesid.
Paul Ariste esitas mitmeid nimede etümoloogiaid: Mahtra; Pandivere,
Pandja ja Pandju 1957; Cozzo 1960; Vadja 1965; Kose 1969.
Paul Alvre alustas 1960. aastatel vere-lõpuliste kohanimede käsitlemisega ja jätkas seda teemat hiljemgi. Veel on ta selgitanud Taani hindamisraamatus mainitud Tallinna-ümbruse kihelkonna Ocrielae nime päritolu
(1984), analüüsinud eesti ja liivi keeleainest, sh kohanimesid Henriku Liivimaa kroonikas (1985), kõrve-kohanimesid looduses ja asustuses (1988) jm.4
Linnade kohanimistut on uuritud suhteliselt vähe, mainida tuleks esmajärjekorras Aleksander Kivi (Mäed ja mäenimelised tänavad Tallinnas,
1964). Laiale lugejaskonnale on mõeldud tema Tallinna tänavad (1972), mis
tutvustab kõigi tänavanimede teket ja varasemaid võõrkeelseid vasteid. Tartu
kohanimesid on lähemalt uurinud Niina Raid, kelle raamat Tartu tänavad
Lisaks tuleks mainida veel mõningaid uurijaid ja uurimusi. Enn Koit ilmutas artikleid Saaremaa kohanimedest (nt Valjala kohanimesid, 1962; Mõningaid Saaremaa
kohanimesid, 1966; Saaremaa jala-liitelistest kohanimedest, 1970). Ajaloolane Leo
Tiik vaatles Hiiumaa kohanimesid (Lisandeid Hiiumaa kohanimede tundmisele,
1966; Kohanimesid Hiiumaalt. Emmaste, 1970). Koidu Uustalu teemaks oli LõunaEesti saksakeelne toponüümika (Mõisate ja mõisnike nimedest lähtunud kohanimesid
Lõuna-Eestis, 1968; Eesti laene endisaegsete saksakeelsete kohanimede seas, 1970).
Madis Norvik on kirjutanud Järvamaa kohanimedest (Miks on Järvemaa asemel
Järvamaa? 1963) ja kohanimedest Koka-, Koke-, Koki (1962). Heino Gustavson
avaldas ülevaateid isikunimedest tulenenud mõisanimedest Harjumaal (1978) ja
Järvamaal (1980) ning käsitles Naissaare kohanimesid.
4
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aastani 1940 (1999) näitab muuhulgas tänavanimede kujunemist alates 16.
sajandist.
Pidevalt on toponüümika köitnud ajaloolasi. Enn Tarvel on mitmes
seoses puudutanud kohanimesid (Läänemaa seitse kihelkonda, 1971; Eesti
toponüüme skandinaavia ruunikirjades, 1978). Asustusajaloo uurija Gea
Troska on oma töödes (nt Eesti külad XIX sajandil, 1987) ohtralt pakkunud
asulanimede ainestikku. 1995. a ilmus talt raamat Talunimed läbi aegade.
Selles annab ta üksikasjaliku ülevaate hajatalude ja külade seostest, perenimede kujunemisest talunimedeks, nimetüüpidest ja -kooslustest külades
ning perenime seosest talu maade ja õuega.
Kohanimeuurimise järgmist põlvkonda esindab Marja Kallasmaa, kellel seni ainsana on läinud korda jätkata V. Palli alustatud regionaaluurimuste
sarja. Mahukas kaheosaline monograafia Saaremaa kohanimed (1996–2000)
on üles ehitatud samal põhimõttel nagu Palli Põhja-Tartumaa käsitlus: esimese osa moodustavad üksiknimede vaatlused ja teises osas käsitletakse nimesüsteemi tervikuna. Uuena on sisse tulnud kohanimekoosluste vaatlus.
M. Kallasmaa sedastab muuhulgas, et Saaremaal on Mandri-Eestist oluliselt
enam etümoloogiliselt läbipaistmatuid mikrotoponüüme. 2010. a ilmus
temalt ka Hiiumaa kohanimed.
Mitmed M. Kallasmaa artiklid käsitlevad samuti Saaremaa kohanimesid
ning on tegelikult olnud monograafia ettevalmistuseks (Muutuv ja püsiv
nimemaailm, 1988; Mitmusevorme Saaremaa kohanimedes, 1995; Saaremaa
vere-lõpulistest kohanimedest, 1998). Tema uurimisteemad on aga olnud ka
mikrotoponüümid (Mikrotoponüümi determinandid ja järelkomponendid,
1978), rahvaste nimetused kohanimedes (Eesti kohanimed ja teised rahvad,
1999), eesti nimeuurimise ajalugu (1995) jm.
2000. aastatel on esile tulnud uus kohanimeuurijate põlvkond, neist
Evar Saar on Võrumaa kohanimede uurimuses (2008) vaadelnud enam levinud nimeosi ning traditsioonilise kogukonna nimesüsteemi. See on esimesi
põhjalikumaid sünkroonilise nimeuurimise näiteid Eestis.
2010. aastatel on ilmunud mitmeid kokkuvõtvaid kohanimekäsitlusi,
mainitagu Arvis Kiristaja koostatud sõnaraamatut Setomaa kohanimed
(2013) ning Tallinna linnaplaneerimise ameti väljaandel ilmunud teatmeteos
Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed (2013, põhiautorid Robert Nerman ja Leho Lõhmus). Kollektiivse töö tulemusena valmis 2016. aastal
Peeter Pälli ja Marja Kallasmaa toimetatud Eesti kohanimeraamat, mis võtab
enam kui 6000 artiklis kokku senise nimeuurimise tulemused ning pakub ka
uusi seletusi. Tegu on esimese nii põhjaliku ja süstemaatilise ülevaatega
Eesti kohanimedest.
Kokkuvõttes võib öelda, et kohanimede uurimine sai alguse üksikute raskesti
seletatavate nimede käsitlemisest, mida võiks käsitada paralleelina tollal
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samuti põnevust pakkunud arheoloogilistele väljakaevamistele, vanade kirjade dešifreerimisele jms. Järk-järgult on kohanimeuurimisest kujunenud iseseisev teadusvaldkond. Teadusliku tõsiduse saavutas ta 20. sajandi esimesel
poolel, kui hakati kasutama keeleuurimises tunnustust leidnud meetodeid, ent
kuni sajandi teise pooleni oli tegemist sisuliselt erandlike nimede uurimisega.
Alles siis, kui vaatluse alla võeti nimede tüpoloogia, nimesüsteemid, nimede
funktsioneerimine jms, võib rääkida iseseisvast onomastilisest distsipliinist.
Eestis langeb see aeg eeskätt tänu V. Palli töödele 1960. aastate keskpaika.
Nüüdisaegne kohanimeuurimine saab senisest enam toetuda statistilisele
töötlusele, abiks on ka arvutil loodavad andmebaasid (nt ajaloolise Võrumaa
kohanimede andmebaas Võru Instituudis), mida saab seostada kaartidega.
Mis tahes andmed kohanimede kohta on tänapäeval hõlpsamini kättesaadavad.

Lisalugemist
Selle osa kirjutamisel on kasutatud Marja Kallasmaa tööd Name Studies in Estonia
(Kallasmaa 1995) ja Jaak Simmu Zur Geschichte der estnischen Ortsnamenforschung (Simm 1975). Marja Kallasmaalt on ilmunud pikem kohanimeuurimise
ajaloo ülevaade Onomastica Uralica sarjas, mis on samuti käesoleva osa kirjutamisel
abiks olnud (Kallasmaa 2002). Kasulik sissejuhatus nimealasele arhiivitööle on Aadu
Musta Eestlaste perekonnaloo allikad (Must 2000).
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suurt ebaühtlust, sest osa valdu ei ole nimede võrupärastamisega kaasa läinud
ning üks ja sama nimi on fikseeritud erinevalt, vrd Hindsa (Missos) ja Hinsa
(Vastseliinas), Raudsepä (Rõuges) ja Raudsepa (Varstus), Kuklasõ (Rõuges)
ja Kuklase (Haanjas).

5.3. Muukeelsed kohanimed
Oluline on Eesti kohanimede puhul teada ja uurida ka siin kasutusel olnud
muukeelseid nimesid. Varasemast võõrasustusest on jäänud jälgi võõrpäritoluga kohanimede näol. Nimeuurijaile on teada, et skandinaavia või germaani algupäraga kohanimede hulk on suurim Lääne- ja Põhja-Eestis: saartel,
Läänemaal, Harjumaal ja mujal Põhja-Eesti rannikualal. Slaavi algupäraga
kohanimesid leidub rohkem Ida-Eestis: Virumaa idaosas, Tartumaal, Võruja Setumaal.
on uurijad
uurijad puudutanud
puudutanud väga põgusalt,
Setumaal. Balti
Balti keelte
keeltelaennimesid
substraati on
kuigi kahtlemata selliseidki nimesid on.
Kui ühel kohal on eri keeltes teada eri nimesid, siis saame rääkida kolmest nende omavahelise suhte tüübist. Esimesel juhul on ühe keele nimi teise
keelde mugandatud häälikkuju või kirjapildi poolest, kusjuures nime algupära jääb äratuntavaks. Teisel juhul on nime aluseks olevad sõnad tõlgitud
tulemkeelde(ennisvormitõlge).
(ennisvormitõlge).Nime
Nimekeelelist
keelelistalgupära
algupära sel
sel juhul
juhul enam
enam näisihtkeelde
data ei ole võimalik, v.a juhul, kui lähtekeelne nimi on samuti säilinud, ent
ka siis võib jääda teadmata tõlkimise suund. Kolmandal juhul on keeltes kasutusel erisugused nimed.
ROOTSIKEELSED KOHANIMED. Rootsikeelsed kohanimed on levinud eestirootslaste peamistel asualadel: Vormsil (rootsi Ormsö), Ruhnus (Runö), Noarootsis (Nuckö), Riguldis (Rickul), Osmussaarel (Odensholm), Naissaarel
(Nargö) ja Risti (Kors) kihelkonna rannaaladel.
Vormsi ja Ruhnu kohanimed on kõik rootsi algupära, nimede eestikeelsed variandid tekkisid hiljem kas rootsi nimedest nende ortograafiliste muganditena (Sviby > Sviibi, Borrby > Borbi, Söderby > Söderbi) või tõlgetena
(Hovsnäse > Mõisanina, Hovsholmen > Mõisaholm). Teistes rootsi asustusega piirkondades on nimede kakskeelsust olnud rohkem.
Rootsi nimed, millest eesti keeles on mugandid, on nt Birkas [bärkjas]
‘Pürksi’, Gutanäs ‘Kudani’, Österby [eistorbi] ‘Eistrepa’ (ametlikult Österby), Ölbäck [älbiken] ‘Elbiku ~ Elbikese’.1
Mõned eestirootsi kohanimed, eeskätt Ristil, on vastupidi, eesti kohanimede mugandused: Vippal (< Vihterpalu), Aklop (< Alliklepa), Tammesbyn
(< Tamse), Päts (< Pedase), Neve [näive] (< Nõva).
1

Nurksulgudes on nime kohalik hääldus.
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Kaart 5.1. Võõrkeelsete kohanimede levik Eestis
R – rootsi päritoluga nimed; V – vene päritoluga nimed; L – läti päritoluga nimed.
1 – rootsi asustus; 2 – rootsi-eesti asustus; 3 – vene asustus; 4 – vene-eesti asustus;
5 – läti-(eesti) asustus.

Tõlkenimede näiteks sobivad Gambyn ‘Vanaküla’, Lillängin ‘Väikeheinamaa’ (küla Naissaarel), Åsby ~ Strandby ‘Lepiku ~ Rannaküla’. Noarootsis
on ka erilähteseid nimesid, nt Klottarp ‘Nõmmküla’, Persåker [pärsokul]
‘Väike-Nõmmküla’, Bergsby ‘Tuksi’, Skåtanäs ‘Tahu’.
VENEKEELSED KOHANIMED. Venekeelsed nimed on levinud eestivenelaste
asualadel: Setumaal ning Peipsi järve ida- ja põhjarannikul.
Ka siin saab välja tuua vene algupäraga mugandatud ja tõlgitud nimed.
Mugandatud nimede näideteks on Березье ‘Beresje ~ Peresi’, Любницы
‘Lüübnitsa’, Воронья ‘Varnja’, Ременик ‘Remniku’. Mugandamisel sekkub
rahvaetümoloogia, st nimesid mõtestatakse ümber oma keele ainese põhjal,
nt Varesnäägu (pähklimäe nimi, ilmselt sõnast орешняк ‘pähklimets’) või
Kirsimaania (väike kirikuasundus Vasknarva juures, õige nimi on Ketsemani, vn Гефсемания).
Ka mitmed vene keeles kasutatud külanimed on saadud eesti nime mugandamise teel, nt Томасова Гора ‘Toomasmäe’, Варусово ‘Varesmäe’,
Казепель ‘Kasepää’, Раюша ‘Rajaküla’, Кургуя ‘Kuru’, Кавказна ‘Kauksi’,
Ёвкаль ‘Jõuga’.
Tõlkenimede näiteks sobivad Подсосонье ‘Pedäjäalostõ’, Нос ‘Nina’,
Чорна ‘Mustvee’, Новая Деревня ‘Uusküla’, Выгон ‘Karjamaa’. Omapärane tõlkesuhe on Kuningaküla nime puhul. Selle venekeelne nimi on

kuju
Eesti kohanimede keeleline kuju

265

Князь-Село, st ‘vürstiküla’; kuningas ja князь on etümoloogiliselt küll sama
algupära.
Üsna paljud rööpsed eesti- ja venekeelsed külanimed on erilähtesed, st
nende etümoloogiad pole omavahel seotud, vrd Вороново (‘varese’) ‘Saarõpää’, Новинск ‘Karisilla’, Красные Горы (‘punamäe’) ‘Kallaste’, Сыренец
‘Vasknarva’, Верхнее Село (‘ülemküla’) ‘Permisküla’2, Замошье (‘sootaga’) ‘Varesmetsa’, Олешницы ‘Alajõe’.
LÄTIKEELSED KOHANIMED. Eesti ala lätikeelseid kohanimesid ei ole sihikindlalt kogutud, ent mitme lõunapiiriäärse kohanime lätipärasuses ei ole
kahtlust. Põhiliselt on selliseid nimesid Viljandimaal Laatre ümbruses,
Valgamaal Valga ja Kaagjärve kandis ning Võrumaal Ruusmäe lähedal. Näiteid leiame eelkõige talunimedest, nt Kundziņas ‘Kundsina’, Struga ‘Struuga
ehk Truuga’, Maliņas ‘Maalina’, Puriņas ‘Puurina’, Lāči ‘Laatsi’ (end.
mõis), Šlokas ‘Looga’, Ružas ‘Ruusa’. Erilähtesed nimed on nt läti Liellugaži
(liel- ‘suur’, Lugaži = Luke) ‘Paju’. Läti keelde on arvatavasti mugandatud
eestikeelne nimi Kaagjärve > Kāģeri ~ Kāģermuiža.

5.4. Keelte vastastikuseid mõjustusi
Keelekontaktide tulemusel on terviknimede kõrval üle võetud ka ainult nimede determinante e liigisõnu. Läänemaal on rootslastelt laenatud väikest
lahte tähistav sõna viik ja saart märkiv sõna holm: Suur ja Väike viik ning
Vasikaholm (Haapsalus), Paslepa viik jm. Rootslased omakorda on laenanud
eestlastelt sõna karel ‘kari’ (alalütlevas käändes), nt Kassarmskarel ‘Kassarmukari’, Långkarel ‘Pikasääre ots’ (Naissaarel). Venelastelt on eestlased IdaVirumaal võtnud sõna kriiva (vene грива), mis käib eriti sooseljandike kohta,
nt Pikk kriiva, Tinasinakünka kriiva (viimane nimi sisaldab topeltliigisõna).
Mustvee venelastel omakorda on kasutusel eesti liigisõnu, vrd Зареченский
кузик (‘jõetagune kuusik’).
Ka võivad ühe keele sõnad teises keeles muutuda kohanimeks, vrd
Haapsalu linnajaonimi Holmi (rootsi holmen ‘saar, laid’), Mustveel olev
Niiva (vene нива ‘niit, põld’), Mustvee venelaste suust kuuldud nimed
Карьима (vrd karjamaa), Лепичек (vrd lepik) jms.
Omamoodi mitmekeelsus kohanimedes kujunes välja Naissaarel, kus
kohanimistu tekkesse andsid panuse nii rootslased, eestlased, venelased
(sõjaväepersonal) kui ka arvatavasti soomlased. Seal kohtab küll ka tõlkenimesid (rts Storbyn, ee Suurküla ~ Lõunaküla), ent mitmed nimed on nii
Eesti kohanimeraamatu andmeil võiks siin semantiline seos siiski olla, vrd 1583
Pelismeckill, mida võiks lugeda *Pealismäeküla, hilisemate kirjapanekute järgi
*Pealmisküla.
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eestlastel kui ka rootslastel olnud kasutusel üksnes emma-kummakeelsena.
St nimedel pole kahte erikeelset varianti, vaid lähtutakse ühest nimest, nt
ee Mustametsa (varem siiski ka rts Svartskogen), ee Mädasadam (rts Mäddasaddama), rts Stäinmalmin (ee Stäinmalmi). Nii rootslased kui ka eestlased
kasutasid venepäraseid nimesid Simlanka (ka Simlanku, seotud vene sõnaga
земляника ‘metsmaasikas’) ja Sinkarka (arvatavasti vn синяя горка ‘sinimägi’). Nii võib järeldada, et tihedalt koos elav mitmekeelne kogukond
kohanes nimede mitmekeelsusega sel teel, et vähendas nimevariantide hulka,
piirdudes üksnes tuntumate ja lihtsamate nimede tõlgetega.
Keelesituatsiooni muutumine mõjutab paratamatult kohanimede kasutamist, aga see võib toimuda erineval moel.
Üheks näiteks on Vormsi ja Ruhnu, kust Teise maailmasõja ajal rootslased massiliselt lahkusid ning asemele tulnud põhiliselt eestikeelne rahvastik omandas üksnes suuremate kohtade rootsikeelsed nimed muganduses.
Mikrotoponüümidest on vähe jälgi, EKI Vormsi kohanimekogu näitab pigem
uute mikrotoponüümide teket.
Teist tüüpi näide on Iisaku, mille lõunaosas kujunes 19. sajandi lõpus
olukord, kus varasem vene rahvastik aegamööda sulandus eestlastesse. Seetõttu säilisid ka venekeelsed mikrotoponüümid, kuigi tugevasti eestistunud
kujul, nt Asinniku mägi, Miilaretska heinamaad, Mohkusukiita (lepik),
Sareka t (< за рекой ‘jõe taga’), Lapatniku kraav, Korbaliha mägi, Kalotinsa
soo.
LAENUD VÕÕRKEELTEST. Kuigi teistest keeltest on laenatud palju ka üldsõnavarasse, on nimede puhul laenud veel tavalisemad. Nime funktsiooni
seisukohalt ei ole tema apellatiivne päritolu oluline, nimi võib ka olla täiesti
“tähendusetu”. Seepärast omandasid eestlased üsna varakult alamsaksa kristliku eesnimistu (Jaan, Jüri, Andres, Mari, Mall jms) ning pole põhjust
arvata, et kohanimistus oli võõrmõjusid oluliselt vähem. Ainus pidurdav
asjaolu oli ehk see, et kohtadel enamasti olid juba eestipärased nimed, ning
mõjud võisid ilmneda kas pikaajaliste muutustena, kus vanem nimi tõrjuti
järk-järgult välja, või vahel keeleväliste seikade (sõjad, katkud, asustuspildi
muutumine jms) toel kiirete vaheldustena.
Hästi on tuntud asjaolu, et mitmed eesti kohanimed on alguse saanud
mõisnike saksakeelsetest perekonnanimedest: Kilingi (< Schilling), Kriimani
(< Riegemann), Krüüdneri (< Krüdener), Juu Maidla (< Maydell), Praakli
(< Brackel), [Vana]-Prangli (< Wrangell), Taagepera (< Stackelberg) jne.
Algsed eestikeelsed kohanimed on teinekord säilinud nende mõisate saksakeelsetes nimedes, vrd Kurkund ‘Kilingi’, Wagenküll (*Vaoküla) ‘Taagepera’. Märgitagu siiski seda, et nime laenamise suund pole alati lõpuni kindel, mõisnikud võisid oma perekonnanime saada ka nende valduses oleva
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mõisa järgi, nii on Juuru kihelkonna Maidla küla juba Liber Census
Daniae’s, st mõisate-eelsel ajal kirjas kujul Mahethœ.

Lisalugemist
Pikema ülevaate kohanimede õigekirja kujunemisest ja murdejoonte kajastumisest
neis annab Valdek Palli artikkel Eesti kohanimede normimine (Pall 1976). Muukeelsetest kohanimedest on pikemalt lugeda Peeter Pälli artiklist Eesti rahvaste raamatus
(Päll 1999).
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mitmed saarenimed (Khk Umalakotid, Pöi Anekäbrud), põllunimed (Han
Käärujalad, Alaosad), heinamaanimed (Muh Pajuarvad, Han Soojaod, Khk
Kaigulepad).
Hoopis läbivamalt kohtame mitmuslikke vorme Ida-Võrumaa ja Setumaa kohanimedes, kuigi need on aktiivsest kasutusest taandumas. Esimesena
märkis nende olemasolu Jakob Hurt, kes oma Setukeste lauludele (1904)
lisas Setu külade nimistu, mille juurde täheldas, et nimede lõpul esineb sageli
mitmust märkiv larüngaalklusiil (tähistatud järgnevalt q-ga), nt Raakva
Hel´biq, Kropkova Hel´biq, Tsätski Säpinäq, Raakva Säpinäq. Põhjalikumalt
on neid vorme vaadelnud Valdek Pall, kes esitab näiteid nimede mitmuslikust kasutusest: Se Mokraq – kohakäändes Mokrilõ, Se Tiiligeq – Tiilikilõ.
Ka ilma larüngaalklusiilita nimedes esines käänamisel mitmuslik tüvi, nt Se
Kerba – Kerbillõ, Navigõ – Navikih, Vas Kaloga – Kalogil. Mitmuslikkust
esineb ka Rõuges, nt Paaburissaq, Hannustõq, Tinnüsseq ~ Tinnüste külä.
Eeldatavasti on niisuguste nimede lähtekohaks inimeste rühma nimi.
Paralleele leiab nii läänemeresoome keeltest (nt Karjala mitmuslikud kohanimed, mille lähtekohaks patronüümne sugunimi; soome kohanimed, mis
käänamisel muutuvad mitmuslikuks: Kauniainen – Kauniaisissa), kui ka
vahetust naabrusest Venemaalt ja Lätist. Petserimaale jäävad niisugused mitmuslikud vene külanimed nagu Бобры, Большие Речки, Борщевицы,
Бутырки, Федосы, Грибуши jt. Läti kohanimedes tundub mitmus veelgi
tavalisem, vrd nt piirilähedase Alūksne rajooni asulanimesid: Brenci, Kalncempji, Korneti, Vireši, Zeltiņi, Ziemeri.
Kohanimede mitmuslikke vorme võib leida lisaks nimede diakroonilisel
uurimisel, kusjuures need ilmnevad eelkõige atribuudis. Nii on si-lõpuliste
nimede tõenäolisim lähtetüvi mitmuslik. Mitmesuguseid mitmuse omastava
tüüpe on sedastanud Marja Kallasmaa: de-mitmust (Mus Lasteniit, Ans
Lodjadekünk, Jaa Lehmdekopel), e-mitmust (Kaa Ärgenina, Khk Kurgesoo
väli, Pha Süldeauk), a-mitmust (Pöi Kalmaküla, Pha Ristamägi) ja i-mitmust
(Khk Suurissoo, Kär Lepiniit).

7.3. Kohakäänded
Kohanimede eripära on see, et harva on vajadust mõnda nime käänata kõigis
14 käändes. Olulisem on kohanime puhul teada, kas teda kasutatakse sisekohakäänetes, väliskohakäänetes või mõlemais.
Kohakäänete valik sõltub nii nimeobjekti liigist kui ka nime enda tüübist. Nii on tavaline kasutada talunimede puhul väliskohakäändeid (Madise –
Madisel, Sepa – Sepal, Jõe – Jõel), saarenimede puhul enamasti väliskohakäändeid (Vaindlool, Abrukal), kuid mitme saare puhul ka sisekohakäändeid
(Muhus, Kihnus, Pranglis jne). Külanimede puhul jaguneb tarvitus aga pea-


276


Kohanimede
morfoloogia

            
         

   
     
            
 
           
  
             
                   
  
          
           
     
  
           
            
  
           
   
           
       
              
                
  
    
         
          
   
     
      
          
     
           
     
 
              
 
       
         

Kohanimede
morfoloogia


277


          
    


   
    
             
           
           
  
    




             
        
                
        
   
    




278

Kohanimede topoformandid


              
       
           
                   
  
       
               
      
    
                 
      
         
 
     
                  
            
   
   
                
  


    
        
            
        
               
      
           
             
                
              
              
    
    
        

topoformandid
Kohanimede topoformandid

279

.1) -la < -jala, nt Juu Sadala (1241 Sataial, 1464 Saddaialg), VNg Kutsala
(1241 Kuscœlœ, 1513 Kuttesjalke), Krj Ratla (1551 Ratialck);
2) -la < -küla, nt LNg Uugla (< Uueküla, 1323 Udenküll), Kuu Valkla
(<Valg+küla, 1241 Uvalkal, 1627 Wallküll), Pöi Audla (1453 Hankul, 1622
Haucküll);
3) -la < -laid, nt Pöi Talila (1645 Tallilayd);
4) -la < -valla, nt Jõe Jägala (1241 Jakawoldal, st *jaka+valta), Kaa
Aula (1453 Haddewall);
5) -la < -vilja, nt Kos Vetla (1493 Vetfille, 1555 Vethwelly);
6) -la < -välja, nt Khk Jõgela (1731 Iöggewelja).

8.2. ste-formant
-ste (Võru murdealal ka -stõ) on tekkinud ne-lõpuliste sõnade mitmuse omastavast, nagu seda osutas juba Jakob Hurt. Tema tähelepanekute kohaselt on
kohanime lähteks sageli olnud sugunimi (suurpere nimi). Asulanimedes on
see formant kõige sagedam Kagu-Eestis, eriti Põlvas (13 nime), Võnnus (12)
ja Setus (12), teise kontsentratsioonikohana tõuseb esile Hiiumaa. PõhjaEestis on -ste asulanimedes suhteliselt tagasihoidlikult esindatud.
Kagu-Eestist võib tuua näitena Võn Akste (1582 Hakstkula), Võn Hammaste (1456 Hames ~ Hamaste), Võn Ibaste (1419 Yppas), TMr Ihaste (1585
Jiasth), Se Jaamistõ (vene Ямище), Se Põrstõ, Se Võõlastõ, Urv Haamastõ,
Plv Himmastõ, Vas Telläste.
Mujalt on näideteks Vll Ariste (1400 Hariest), Kär Hirmuste (= 1645),
Tür Enniste, Nis Ürjaste (1241 Yrias), HJn Urvaste (1241 Vrwas), Ris Kõmmaste (1241 Kyminœstkylœ).
Hiiumaa puhul äratab tähelepanu, et suur hulk ste-nimesid (Kauste,
Kodeste, Malvaste, Meelste, Mudaste) on tekkinud endisele eestirootsi asustusalale, mistõttu võiks seal oletada hilist produktiivset mugandustüüpi.
ne-liitega sama tulemi on andnud s-tüveliste sõnade mitmuse omastav.
Sellesse tüüpi kuuluvad nt Se Jäneste, Se Varõstõ, Kod Kallaste, Hää
Häädemeeste, Pst Vilimeeste. Eraldi võiks mainida ka lõppu -keste (-kõstõ):
Vas Palakõstõ, Tallikõstõ, Võn Terikeste, Se Hilläkeste.
Vanemates kirjapanekutes võib -ste vahelduda ka -se või -si-ga: Jäm Rahuste
(17. saj Raudusse), Krj Aruste (1645 Arrust ~ Harruße). J. Hurda teatel
olevat ta veel 19. sajandil kohanud käändevorme Himmasihe (pro Himmastehe) jm, mis tõendavad nime algset mitmuslikku vormi. EKI kohanimekartoteegi põhjal on siiski ka 20. sajandi kirjapanekutes niisugust mitmuslikkust, eriti Setu alal: Poolakõistõ : Poolakõisilõ, Tiastõ : Tiassilt, Põrstõ :
Põrssilt, Plv Varõstõ : Varõssilõ.
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5) -vere on sulandunud tüvesse, nt Kei Sõrve (1241 Serueuerœ), Rap
Arangu (ametlikult Aranküla, 1241 Harandœuœrœ ~ Harandeuere, 1589
Arrendwer), Rak Sõmeru (1241 Someruerœ).
Tänapäeva vere-lõpulised nimed võivad omakorda olla pärit mõnest teisest tüübist:
1) -vere < -pere, nt Jäm Põllevere (põld, 1791 Pelleperre Pellud);
2) -vere < -kõrre, nt Lai Alekvere (talu, < Alekõrre);
3) -vere < isikunime rahvaetümoloogiline teisendus, nt Võn Kaagvere
(1549 Kawershof, perekonnanime järgi), Plt Kaavere (1560 Kavers hoff).
vere-komponendi päritolu on uurijaid köitnud nimeuurimise algusest
peale.1
Mihkel Veske (1877) ja Lauri Kettunen (1914) sidusid komponendi
sõnaga veer (omastav veere). Veskele olid selle kinnituseks lõunaeestilised
vormid Kan Eräst-veere-mõis, Pst Pahu-veere-soo, lõunaeestlaste häälduses
esinevad Kodaveere kirik, Kaagveere vald (sisseütlevas -veerde), samuti
mitmete varasemate kirjapanekute nominatiivne lõpp -i (nt Henriku Liivimaa
kroonikas Igeteveri ja Reineveri). L. Kettunen täheldas pikka vokaali 1627. a
Rootsi revisjoniraamatu nimedes (Koddafehr, Puddiwehr, Pupastwehre).
Kuigi P. Alvre oma artiklis Kuidas on tekkinud vere-lõpulised kohanimed (1963) pidas niisugust seletust usutavaks, väitis ta, et vere-lõpu lühenemist genitiivist *vēren ei ole kirjalike allikate põhjal võimalik tõestada.
Kuivõrd alguskomponendiks on enamasti isikunimi, siis tunduvat neil juhtudel tõenäolisem lähtumine sõnast pere. Konsonandi p muutumist v-ks võiks
seostada sufiksilises astmevahelduses tekkinud nõrga astme üldistumisega
(*Ikäβere > Igavere).
P. Ariste (1963) pakkus seletuseks sõna veer (*vēri) homonüümi, mis
eesti keelest on küll kadunud, kuid säilinud laenuna läti keeles: piirilähedastes murrakutes märkivat vēris, vēre, vēra suurt (lehtpuu)metsa. Läänemeresoome *vēri sugulasvaste mordva keeltes on v´iŕ ‘mets’.
V. Pall (1965) leidis, et muutus -pere > -vere ei ole kuidagi võimalik,
sest esikomponent oleks pidanud olema genitiivis ja areng Pikavere < *Pitkänβere ei ole usutav, ka ei ole vanemates kirjapanekutes jälgi esikomponendi omastavalisest kujust. Vastuvõetavaks pidas V. Pall L. Kettuse järeldust, et kohanimede lõpuna esineva -vere lähtekohaks olnud veer tähistas

Varasemas kirjanduses on seda seletatud lähtuvat sõnadest pere (A. W. Hupel
1774), gooti fera ja vanaülemsaksa fiara ‘ümbrus, kant, külg’ (H. Neus 1849), soome
verha, verho ‘kate, vari, eluase’ (E. Ahrens 1853, F. J. Wiedemann 1869), keskladina
fara ‘maamõis’ (A. F. Pott 1859), vare ‘kivihunnik’ (E. Pabst 1867), veri
(G. J. Schultz /Dr. Bertram/ 1868, veri osutab ka sugulusele), soome vero ‘(millegi)
asemel’ < mari wer ‘koht, paik’ (E. N. Setälä 1903).
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külla). Niisamuti varieerub kohati si- ja se-nimede lõpp kirja- ja rahvakeeles,
nt Iis Kauksi ~ Kaukse, Pal Rohkuse ~ Rohkusi, MMg Toljase ~ Toljusi.
Mõnede si-lõpuliste nimede varasemaid tüüpe:
1) -si < -se + -kaevu, nt HJn Kalesi (1241 Kallis senkau, 1283 Kallisenkawe);
2) -si < -selja, nt Jür Järsi (1241 Jaruius, 1283 Jarwesele), Ans Agasi
(talu, 1838 Agaselja).

8.6. Muud sufiksid, topoformandid ja nimelõpud
ja-(jä-)lõpuga nimed on levinud üle Eesti. Päritolult võib neid jagada järgmistesse
rühmadesse:
1) tuletussufiks, nt Lai Pedja, Trv Õmbleja, Rõu Tsilgutaja;
2) -ja < -jala, nt Jür Lehmja (1540 Lemeialck), Krj Mätja (1645 Mettialg);
3) -ja < -jõe, nt HJn Anija (1482 Hanneyecke, 1782 Annijöe), Vll Tõnija (1453
Toneyegell);
4) -ja < -koja, nt Kuu Mäkja (talu, < ? Mäekoja);
5) -ja < -oja, nt Saunja (1241 Saunøy);
6) -ja < -välja, nt Jäm Pikalja (talu, 1731 Peta Welia, 1811 Pitkavelja);
7) -ja < -Jaagu, nt Ans Palaja (talu, 1782 Palla Iaack).
jala-lõppu nimedes võiks lugeda topoformandiks, sest tema apellatiivne tähendus on
ähmastunud. Kõige sagedamad on jala-nimed Saaremaal, ent neid on ka mujal, eeskätt Põhja-Eestis. Päritolult võiks nimed jagada järgmistesse rühmadesse:
1) isikunimedest tulenenud kohanimed (veel 16. ja 17. sajandil pandi kirja lisanimesid nagu Michell Koraialck, Hans Lemeialck, Karwa Jalck Mick jne), nt Kei
Nahkjala (1529 Nactejalck), Jür Vaskjala (1563 Vaszjalck), Mus Mustjala;
2) kohanimed, kus -jala pärineb determinandist, mis on tähendanud põllu, heinamaa või muu maatüki osa nimetust (vrd Han põllu jalad ‘nööripõllu siilud, ribad’)
või koguni tervet põldu, nt Kaa Anijala, Khk Tuhkjala (heinamaa, mets jm), Pöi ?
Laimjala;
3) liitsõnalistest apellatiividest tulenenud nimed, nt Kaa Hakjala (hakkjalg ‘viljakuhelik, hakk’), Iis Puujala;
4) teistest tüüpidest ületulnud nimed, nt Ans Mändjala (1645 Mende Ninna,
< -nina).
ka-(ga-)nimed võib jagada järgmiselt:
1) -ka (-ga) < -kaevu, nt Amb Karunga (1253 Karuwenkawe), VMr Kullenga
(1241 Kuldenkava), Mih Koonga (1449 Cokenkayve);
2) sufiks (-kas) või tüve osa, nt LNg Keedika (1798 Ködik), Nis Pajaka (1241
Paihak), Jõh Ontika (1241 Undœgas), mitmel pool Eestis Allika, Juurika jts.
ke-lõpuliste nimede hulgas torkab silma rühm lõunaeestilisi nimesid, kus kirja- ja
rahvakeeles vahelduvad lõpud -ke ~ -ku ~ -ka, nt Ote Lutike (1930. aastatel Lutika,
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7) -ra < -ääre, nt Mus Soera (talu, 1731 So ähre);
8) -ra – tüve element, nt Mahtra, Määra, Põdra.
stu-lõpuga nimesid paikneb hajali üle Eesti, rohkem Kuusalus ja Rõuges, nt Kuu
Viinistu (1372 Wynest, 1694 Winnistpä), Kuu Salmistu (1455 Zalmes), Kuu Tammistu (1517 Tammes), Tür Vahastu (1534 Waesz), Kad Imastu (1586 Immaszell),
TMr Kavastu (1544 Kawast), Rõu Pugõstu (1839 Puggeuste), Vän Vallastu, Muh
Kuivastu (1492 Kuyast). Ilmselt on tegemist üsna eri algupära nimedega, osalt seostuvad nad ste-lõpuga (vaheldused Kuivastu ~ Kuivaste, Kõinastu ~ Keinaste), osalt
kollektiivsufiksiga -stu.
tu-lõpp kohanimedes võib kajastada tu-sufiksit (nagu sõnas nimetu) või tud-kesksõnast tulenenud vormi, viimast on täheldatud ka muistsetes isikunimedes Imutu,
Lembitu, Toivotu jts. Enamasti jäävad nende nimede seostamised ühe või teise päritoluga täiesti oletuslikeks. P. Ariste on lisanud kolmandagi seletuse: tu-lõpp võib märkida millegi tüüpilist olemasolu, nt Vaiatu oli koht, kus asus vailasi (vadjalasi).
Näiteid: Hag Kohatu (1241 Kuœt), Jõe Nehatu (1241 Nigattœ), Ann Puiatu (1615
Poihattby), VMr Nurmetu (1796 Nurmetto), Trm Vaiatu (1402 Wakgytu), Äks Kobratu (1532 Kobrats), TMr Põvvatu (1826 Powota), Se Raotu, San Õlatu, Pst Orjatu,
Vil Kalmetu, Mih Palatu (1826 Palla, hiljem saksa Palisota), Khk Taritu (1645
Darrite).
va- (vä-)lõpulistes nimedes võib esile tuua järgmisi rühmi:
1) -va < -haua, -havva, nt Puh Kruusava (talu, < Kruusahaua);
2) -va < -pea, -pää, nt Rap Keava (1410 Kedempe, 1486 Kedenpäh), Rid Kiideva
(1688 Kiwidipeh);
3) -va < -vahe, nt Khk Säärdeva (rand);
4) -va < -õue, nt Ans Vanava (heinamaa, 1798 Wana Aue Niet);
5) -va – deverbaalsufiks (v-kesksõna), nt Kei ? Liikva (1241 Liqua);
6) -va – denominaalsufiks (tera – terav jms), nt Lai ? Jõgeva (< jõgi);
7) -va – vene sufiksiga nimede laenud, nt Se Antkruva (vene Андрюково),
Se Kalatsova (Калачево), Se Seretsüvä (Жеребцово), Se Tendüvä (Демидово);
8) -va – tüve osa või raskesti seletatavad, nt Hag Tõdva (1241 Tedau), Kos Pikva
(1241 Pickuta), Muh Aljava (17. saj Hallichavo).
ve-nimede rühmad:
1) -ve < -pea, -pää, nt Ris Valive (1535 Wallipu, 1834 Wallipae), Kaa Härjave
(talu, 1738 Herjapah, 1826 Herjapea);
2) muud: Kuu Virve (1568 Wiruo), Hel Koive, Tor Jõhve (1839 Jöchwe),
Pöi Ruhve (17. saj Ruiß, 1798 Ruhhist).
Lõpetuseks valik asulanimede sagedamaid lühenemata järelkomponente:
1) -jõe, nt Ülejõe, LNg Salajõe, Iis Tagajõe, Plv Orajõe, Vän Pärnjõe;
2) -järve, nt Koe Väinjärve, Ran Kaarlijärve, Võn Kiidjärve, Kan Valgjärve;
3) -metsa (-mõtsa), nt Kul Marimetsa, HJn Püümetsa, Kad Aasumetsa,
Trm Jõemetsa, Rõu Perämõtsa, Se Rõsnamõtsa, Var Jäärumetsa, Khk Kuremetsa,
Ans Tiirimetsa, Phl Leerimetsa;
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4) -mõisa, nt Uuemõisa, Vanamõisa, Rõu Soemõisa, Rõu Rebäsemõisa,
Trv Jakobimõisa;
5) -mäe, nt LNg Kirimäe, Kul Rehemäe, Nis Vilumäe, Kad Ilumäe, Sim Emumäe,
Rõu Murdõmäe, Har Laurimäe, Hls Veskimäe, Pöi Tornimäe, Phl Prählamäe;
6) -nurme, nt Ksi, Puh Härjanurme, Äks Õvanurme, Hel Karjatnurme, PJg Vahenurme, Muh Tupenurme;
7) -otsa, nt Väljaotsa, Tür Saareotsa, Ksi Valmaotsa, Räp Mägiotsa, Aud Põldeotsa;
8) -saare, nt HJn Partsaare, Pai Viraksaare, Plt Pisisaare, Võn Tagassaare,
Rõu Viliksaarõ, Vas Lepässaarõ, Saa Saessaare, Vll Siiksaare, Phl Hiiessaare;
9) -soo (-suu), nt HMd Ilmasoo, Kos Ojasoo, Tür Määrissoo, Kod Ninasoo,
Rõu Utessuu, Vas Suurõsuu, Tor Aesoo, Rei Heistesoo;
10) -välja, nt Ris Audevälja, Hlj Tepelvälja, Lai Küüravälja, Vil Vanavälja,
Pha Paevälja.
Ülejäänud sagedamad järelkomponendid on -lepa, -nurga, -nõmme, -oja, -palu,
-pere, -salu, -selja, -silla ja -valla.

Lisalugemist
Kohanimede topoformantidest saab ülevaate Lauri Kettuse tööst Etymologische
Untersuchung über estnische Ortsnamen (Kettunen 1955), Valdek Palli monograafiast Põhja-Tartumaa kohanimed II (Pall 1977: 72–109) ja Marja Kallasmaa tööst
Saaremaa kohanimed II (Kallasmaa 2000: 28–62). Neile toetub oluliselt ka käesolev
ülevaade. Varasemaid nimekujusid on lisaks saadud Balti kohanimeleksikonist
(1985). Kõige pikemalt on diskuteeritud vere-lõpuliste kohanimede üle, eriti 1960.
aastatel. Põhjaliku ülevaate vere-lõppude kohta olevatest eri seisukohtadest annavad
M. Veske (1877) ja P. Alvre (1963). Kokkuvõte senistest seisukohtadest on esitatud
Palli raamatus L’em’t’n’e (Pall 1997).
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9. Topoformantide leviku vaatlusi
Topoformantide levikut kaardil vaadeldes võib selgitada, kas tegemist on
laialt levinud või üksnes mõnele piirkonnale eriomase formandiga. Oletatavasti on võimalik levikualasid seostada ka asustusajalooliste seikadega ning
murdeliigendusega. Esimesena on niisugust vaatlust põhjalikumalt teinud
Valdek Pall, kes on esitanud mitmete nimede, maastikuapellatiivide ning
vere-, ste-, si-, stu- ja la-lõpuliste nimede leviku kaardi.
Järgnevad kaardid illustreerivad eespool vaadeldud topoformantide levikut. Vaatluse aluseks on EKI kohanimeandmebaasi 8000 asulanime (põhiliselt
külanimed), mis kajastavad 1977. aastaks kujunenud asulastikku, ajakohastatult 2001. a alguse seisuni. Iga formandi/nimelõpu arvestusest on välja jäetud
1) esmavältelise tüvega nimed, kui lõpp liitub sellele (nt -ja all puudub Raja,
-la all Sala, -na all Nina jne); 2) juhud, kus lõpp on liitsõnakomponendi osa
(-la alt puuduvad -mulla, -valla jne); 3) võõrkeelsed nimed (Golina jms);
4) nummerdatud külad (enne 1977. a), millest igasse kihelkonda on jäetud
vaid üks. Nimede sagedus on esitatud lihtsustatult, tähistades üksnes nimede
arvu kihelkonniti.
Kaarte vaadeldes torkab silma, et osa formante on levinud ühtlaselt üle
Eesti (-se ~ -sõ, -si, -ma(a), -na ~ -nä, -va ~ -vä), kuigi võib täheldada üksikuid kontsentratsioonialasid. Nt va- ja na-nimedel on suur tihedus Setumaal
(neis on suur osakaal kindlasti vene nimede mugandustel), samuti on se- ja sinimed üldiselt sagedamad Kagu-Eestis, eriti Rõuges, Vastseliinas ja Setus.
Viimase seletuseks võib olla ka sealne külanimede suur koguarv.
Olulisemaid erinevusi märkab kolme tuntuima kohanimelõpu -vere, -la ja
-ste levilas. -vere koondumisalaks on selgelt Põhja-Viljandimaa ja Põhja-Tartumaa, la-nimed on ülekaalus Põhja-Eestis ja saartel ning ste-nimede tuumikala on Kagu-Eesti, millele erandlikult järgneb Hiiumaa. Kui asetada need
kolm skeemi mõtteliselt kohakuti, siis leiame, et nende tuumikalad oluliselt ei
kattu. Kuivõrd tegemist on valimiga külanimede põhjal, mis on tervikuna
vanimaid nimeliike, siis võiks siin näha küllalt põliseid lahknevusi.
Võrdluseks võib kõrvale tuua ste-lõpuliste talunimede leviku, mis näitab
ste-lõpulistest külanimedest erinevalt hoopis ühtlasemat jaotust üle Eesti.
Sidumata levikuvaatlusi onomastikaväliste asjaoludega (asustuslugu, murdeliigendus) võiks tõdeda vähemalt seda, et külanimede tekkeperioodil oli Eesti
eri piirkondades vähemalt kolme eri kohanimemalli põhjal loodud nimesid.
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Kaart 9.1. vere-lõpuliste kohanimede levik

Kaart 9.2. la-lõpuliste kohanimede levik

Topoformantide leviku
leviku vaatlusi
vaatlusi
Topoformantide

Topoformantide leviku
leviku vaatlusi
Topoformantide
vaatlusi

Kaart 9.3. ste-lõpuliste kohanimede levik

Kaart 9.4. se- ~ sõ-lõpuliste kohanimede levik
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Kaart 9.5. si-lõpuliste kohanimede levik

Kaart 9.6. ma(a)-lõpuliste kohanimede levik

Topoformantide leviku
leviku vaatlusi
vaatlusi
Topoformantide

Topoformantide leviku
Topoformantide
leviku vaatlusi
vaatlusi

Kaart 9.7. na- ~ nä-lõpuliste kohanimede levik

Kaart 9.8. va- ~ vä-lõpuliste kohanimede levik
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Topoformantide leviku vaatlusi

Tingmärgid
Märgid osutavad nime leviku sagedust vastavas kihelkonnas
rohkem kui 12
8–11
4–7
3
2
1

Lisalugemist
Topoformantide levikut on uurinud esimesena põhjalikult Valdek Pall töös Põhja-Tartumaa kohanimed II (Pall 1977: 189–226).
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10. Apellatiivid kohanimedes,
kohanimerühmad
Kohanimede determinante ja järelkomponente on põhiliselt kaht laadi:1
• ühed tähistavad “objektiivselt” teatavaid kohatüüpe, maastikku vms
(mets, mägi, saar jne);
• teised on ülekantud, kujundliku tähendusega apellatiivid, mis võivad
märkida väga erilaadseid kohatüüpe. Nii viitab kael kitsale heinamaale, põllule (Kitsekael) või tänavale (Vanaturu kael) vms.
Kireva tähendusväljaga on ka suhtelist asukohta kajastavad järelkomponendid -pera, -alune, -pealne jms, mida enamasti determinantideks ei peeta
(nt nimed lõpuga -perä ‘(millegi) tagumine osa, lõpp’ Võru- ja Setumaa
kohanimedes: Räp Konnuperä – metsasopp talu maade lõpus enne suurt metsa; Se Mustaojaperä – soo oja lõpus; Se Nurmõperä – nurme ots enne orgu).
Järgnevates loendites ei ole ülekantud tähendusega apellatiive muudest
eristatud, sest see ei oleks probleemideta – nt kurk on üsna tavaline merekitsust, nina aga neeme (maanina) märkiv determinant. Päris sage on olukord, kus maastik on muutunud (saared muutunud poolsaarteks, lahed järvedeks, sood heinamaadeks jne), kuid nimes on kinnistunud endist olekut näitav determinant.

10.1. Asulanimed
Eestis on üle 8000 asula, mida kas ametlikult või rahvasuus loetakse külaks,
alevikuks vm asulaks. Ametlikke asulaid on kokku 4699 (4450 küla, 188 alevikku, 12 alevit, 47 linna – seisuga 01. 01. 2018).
Eesti sagedaimad külanimed on EKI kohanimeandmebaasi põhjal Aruküla ja Metsaküla (mõlemaid 31), Mäeküla ja Nõmme (24), Mõisaküla,
Vanamõisa ja Kirikuküla. Asulanimedest umbes 8% sisaldavad kokkukirjutatavat determinanti -küla (Igaküla, Riidaküla), kusjuures need on sageli loodusesemete nimetusi sisaldavad külanimed (Ojaküla, Sooküla jts).
1

Erinevalt senistest käsitlustest, kus liigutakse sõnalt mõistele, on siinne esitus mõistelt (nimeobjektilt) determinandile. Kuivõrd maastikku saab liigendada nii taimkatte
(metsad, lagedad alad), pinnavormi (mäed, orud) kui ka kasutusotstarbe (põllud,
karjamaad) järgi, on üsna tavaline, et sama kohanimega võib tähistada üheaegselt
näiteks nii mäge kui ka põldu, nii metsa kui ka (metsa)karjamaad. Seepärast võib üks
ja sama apellatiiv esineda eri jaotustes. Nimeobjektide rühmitus järgib EKI kohanimeandmebaasi kasutust.
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Asulanimede determinantidena või tüüpiliste järelkomponentidena
tuleks mainida järgmisi: aedlinn (nt Klooga aedlinn), alev (lisaks põhitähendusele ‘linnaline asula’ märgib ka eeslinnu, nt Pärnu Riia alev, ja külaosade
pilke- või naljanimesid, nt Ans Putuka alev), alevik (kasutusel üksnes kirjakeeles), asund (endisaegsed kitsalt spetsialiseerunud maa-asulad Nõukogude
ajal, nt metsatööliste asundid, jaamaasundid jm), asundus (enamasti mõisa
kohale rajatud uued külad), kolk (külaosa, Plv Haidakukolk), kurm ‘maanurk,
kolk’ (külaosa, nt Plv Kahrukurm, Vennekurm), küla (külanime kõrval tüüpiline järelkomponent linnaosade nimedes, nt Tln Kelmiküla, Lilleküla, Viljandi Kantreküla, Räpina Pilpakülä), linn (eL liin) (kasutusel ka linnaosade
nimedes, nt Tallinnas Uuslinn, Tartus Annelinn, Tammelinn, ja väikeste külade pilkenimedena või külaosanimena, nt Kod Tinalinn, Räp Juudiliin),
mõis(a) (varem aadlimõis, tänapäeval sageli endine mõisakeskus, nt Urvastõ
mõisa), nukk (Ksi Altnuka ~ Altnukk, Plv külaosa Haukanukk), nulk (külarühm Setumaal, nt Keerä nulk, Mokornulk, Tsätski nulk), ots (külaosade
nimedes, nt Pha Kaasikuots, Vll Keskelots, Kuu Pügalaots, Trm Kalada ots,
Räp Krõmmiots), puustus ‘külast eraldi seisev üksik suurtalu, uudismaatalu’
(ka asundus, Se Ilľo puustus).

10.2. Talunimed
Püsivad talunimed tekkisid kõige varem Lõuna-Eesti hajataludel. Põhja-Eesti
tihedamates külades paiknevatele taludele kinnistusid nimed hiljem.
19. sajandil muutusid talunimed katastriraamatutesse kantuna ametlikeks.
Enamasti järgiti selleks ajaks väljakujunenud rahvalikke nimesid, ent nt mitmel pool Virumaal kanti katastrisse sageli hoopis uusi nimesid ja nii ei kujunenud sealsed talunimed püsivaks. Eesti eri osades on talunimede traditsioon
erisugune, ka on taludel sageli mitmeid rööpnimesid, ametlikele katastrinimedele lisaks rahvapärased nimevariandid.
Juba 19. sajandi lõpupoolel hakati väiketalude nimedena fikseerima
perekonnanimesid, üldiseks muutus see nimemall 1920. aastate asundustalude puhul, kui ametlikku talunime teadis sageli vaid talu peremees. Perekonnanimed on tänapäevalgi kõige sagedam rööpnimede allikas, mõnes piirkonnas, nt Räpinas, võib talunimedes märgata aga vana sugukonnanimede
traditsiooni.
Talunimede determinantidena käibivad põhiliselt talu (talo) ja pere, viimane Lääne- ja Loode-Eestis. Kuigi põhiliselt on talunimed elliptilised, kohtab nimetatuid ka liitnime teise komponendina: Uuetalu, Uustalo, Vahepere.
Talust või taluperest rääkides kasutatakse veel termineid ja määratlusi
elotus (Võrumaal, nt Räp Kassi elotus), koht (Saaremaal, nt Jürna koht),
kotus ‘koht’ (Võrumaal, nt Kan Puujalakotus), omad (Põhja-Tartumaal, nt
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Lai Laari omad, Trm Antsu-Kaarli omad), tare (tarõ) ‘tuba, maja’ (Võrumaal tüüpiline jagunenud talude nimedes, nt Alatarõ, Mäetarõ ja Vahtsõtarõ,
ent käibib ka talu sünonüümina: Horma talo ~ tarõ). Popsi- ja saunikukohtade nimedes esineb saun (Altsaun, Leenu-Kaarli saun).
Talunime järelkomponendina võivad varasemale determinandile viidata
-aseme (nt Ksi Pereaseme), -elu ‘talu, eluase’ (iseloomulik Saaremaale, nt
Jaaguelu, Piskuelu, Vanaelu), -rahva (Virumaal ja Põhja-Tartumaal, nt
Mikurahva), -toa (Piskutoa, Uuetoa, Vanatoa), -õue (vihjab võimalusele, et
talu on vahepeal olnud tühi või hoopis kadunud, nt Jaaguõue, Lülleõue).

10.3. Loodusnimed
Nimega loodusobjekte võib kõige üldisemalt jagada taimkatte (floora),
pinnavormide (laiemas mõttes ka maismaa ja vee piiril tekkivate objektide),
vesistu ja maakasutuse (viljeluse) järgi.
Floora ja maastik
Siia rühma kuuluvad metsad ja metsalagendikud, sood ja soosaared, mitmesugused muud tüüpi maastikud ja üksikud puud.
METSAD. Põhiliselt on kasutusel determinant mets (mõts), nt Tür Tolli mets,
Kod Künnapmets, Ote Murumets, Plv Kahrupäitsemõts, Se Esändämõts.
Eriliigilisi metsi on nimetatud kas seal valdavalt kasvavate puude järgi
(kaasik, kadastik, kuusik, lepik, männik, pedästik, tammik jne, mida kohanimedes on liigisõnadena harva) või on iseloomulikuks tunnuseks olnud suurus (kõrb – kõrve ‘suur mets, laas’, kätik ‘metsatukk’, laan ~ laas ‘suur
mets’, metsik ‘väike mets’, piir ‘väike metsatukk’, salk ‘metsatukk’), tihedus–hõredus (kõre ‘kõrge, hõre mets’, tihik ‘padrik’) vm.2
SOOD. Ametlike allikate põhjal koostatud nimestikus on Eestis ligi 1300 soonime, kuid nende tegelik arv on kindlasti suurem. Tüüpilisimad soonimed on
Kuresoo, Laukasoo ja Suursoo.
80% nimedest on liigisõnaga soo (Võru- ja Setumaal suu) (nt Hls Konksi
soo, Khk Haavassoo, Vai Algussoo, Võn Jõmmsoo, Urv Ess-suu, Vas Tõiva-

Muud metsa tähistavad liigisõnad on kond ~ kund (eL, nt Rõu Mõrukund, Vas Pinikund), murd (Krk Viilikse murd), nõmm ‘männimets, kuiv kõrge liivane maa’ (Krj
Aasnõmm, LNg Mätikunõmm), palu ~ palo ‘kuiv kõrge maa (kus kasvab okaspuumets), nõmm’ (Hel Keisripalu, Urv Tinnipalu, Räp Issatsipalo, Se Lakõpalo),
raot(u) (vana raiesmik, Vas Hundiraotu), varik (Võru- ja Setumaal ‘suur mets’, mujal ka ‘väike, noor mets’, Krk Karguvarik, Krl Anumapuuvarik, Se Savikua varik).

2
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peräsuu), 18% raba (nt Nis/Kul Elliste raba, Tür Iidva raba, SJn Allikaraba).3
SOOSAARED. Peamiselt on liigisõnaks saar (Lai Pihlaksaar, MMg Kondissaar, Räp Keskmässaar). Soosaart on märkinud ka võhmas (võhma), millest
leiab kajastusi muudes kohanimedes (Jür Vargavõhmas /heinamaa/,
MMg Kassema < *Kassivõhma), ja pääks (peaks, peks, puks, päkse, püks):
Mus Tihaksu pääkses, Saa Mõisapeaksi, Hää Kasepäksi.
MUID MAASTIKUTERMINEID: ahu ‘kuivem kõrgem koht heinamaal või metsas; vilets põllumaa; kivine küngas’ (Hlj, Vai), kamarik ‘kanarbik’
(Mär Põõnussekamarik), kand (saaretaoline põõsastega maariba keset lagesood, Se Mustkand), kands ‘konts’ (millestki järelejäänud koht, nt Se linnusease Liinakands, lubjapõletusahjude kohti märgib ahokands, nt
Vas Lükärdi ahokands), kesa (Põhja-Tartumaal metsalagendik, Lai Parika
kesa), kuru (kõrvaline koht metsas, Tõs Undikuru), lage ‘lagendik’
(Pöi Leeslage, Aud Vareselage), liiv ‘liivik’ (Rid Männikuliiv), varelik ‘kivine koht, kivivaredega ala’ (Khk Kabelivarelik).
Kohanimekogudes on registreeritud ka üksikute puude nimesid, nt
Krj Tornimänd, Jaa Tonditamm, Rõu Tarupetäi (petäi ‘mänd’), Se Kübärä
katai.
Pinnavormid
Tüüpilisimad pinnavormid on mäed, orud ja nõlvad.
MÄED. Igasuguseid kõrgendikke ja künkaid nimetatakse eelkõige mägedeks
(Jänesemägi, Kalmemägi, Pärnamägi jne). Lisaks on mäenimedes sagedasemad veel järgmised determinandid: aru (mäeseljandik, nt Ksi Viinaaru), kelu
(Iis Mantsikakelu), kink ~ kenk (LNg Kadakakink, Äks Lõhmuskink,
Pal Kullesmäe kink, Räp Kõrdsikenk), kont ~ kunt ‘küngas, väike kõrgendik,
kõrgem kuiv koht’ (Plv Kikkakont, Rõu Tõõguskunt), kriiva ‘liivaseljandik’
(< vene грива, Iis Kõrgekriiva), küng ~ künk ~ küngas (Khn Leedeküng,
Pha Karekünk, Pal Mähiku küngas), perv (Se Korgõperv), põlmas
(Khk Eigapõlmas), põngas ~ põnk (Tor Määrapõngas, Aud Seaarjasepõnk),
raun ‘küngas, kivikangur’ (Pha Oolikaraun), selg ‘seljak’ (LNg Tammikuselg).
ORUD. Orge, lohke jm süvendeid tähistab kõige sagedamini determinant org
(Lai Jaaniorg, Lai Kuuritsaorg, Plv Hüürorg, Se Tõrduorg).4
Soid, märgalasid või soist pinnast märgivad veel kannas (Lüg Sookannas), luht
(Kasari luht), muda (Vas Hobõstõmuda), niit (Krl Korva niit), pai (= padu, Räp
Kikkapai, Lebinäpai), pass (Räp Peräpass) ja soop (vesine maa, Pöi Riisamaa soop).
3
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NÕLVAD. Nimede lõpust leiame järgmisi determinante: kald (kallak maa,
Pöi Ristipõllu kald), kallas (kallak maa, Khk Kilkema kallak, Krk Tipu
kallak), kallõq (Rõu Kakõnukallõq), kallõs ‘nõlvak, mäeveer’ (Rõu Kahrila
kallõs), mäekülg (Plv Korgõmäekülg), perv (Rõu Halapuu perv), rinnak
(Tor Lankseljarinnak).
MUID PINNAVORME tähistavad kalju (Räp Suurõniidü kalju), koobas ~ kuup
(Räp Hiiokuup), müür (jõeäärsed mäed, Räp Kellämüür, Se Rääptsüvämüür),
pae (kalju, Võn/Plv Kopliperä pae), pea ~ pää (esileküündiv koht maastikus,
Aud Naistepea, PJg Pitsalupea), taivaskoda (müüri sünonüüm, jõeäärne
kalju, Räp Heido taivaskoda).
Rannajooneobjektid
Rannajooneobjektid (neemed, saared, poolsaared, rannad) võib arvata pinnavormide alla. Siin on nad koondatud eraldi rühma, sest nad kõik moodustuvad vee ja maismaa piiril.
NEEMED. Tavalisim neemede rahvapärane liigisõna on nina (eeskätt LääneEestis ja saartel, nt Phl Piibunina, Ans Kadakanina, Muh Kalama nina, Käi
Kivise nina; Võrumaal nõna: Räp Liisnõna, Saarvanõna). Sageduselt järgnevad säär (Rei Pikassäär, Pöi Kaarnasäär, Kse Aavena säär), neem (eeskätt Põhja-Eestis, Jõe Liimneem, Kuu Hauaneem, Juminda neem) ja ots
(Jõe Loodeots, Rei Ninaots, Tõs Kuivasääre ots).5
POOLSAARED. Poolsaar on eeskätt kirjakeelne termin. Rahvasuus tuntakse
poolsaari endise oleku järgi holmidena (Vor Mõisaholm = rootsi Hosholmen), laidudena (Pöi Atjalaid, Khk Harilaid, Pha Kastilaid, Käi Puulaid,
Rei Paope laid) ja saartena (Pöi Kapussaar, VNg Veljaksaar, Vas Küpärsaar). Poolsaartele võib viidata ka maa (Jõe Rivimaa).

Lisaks on kasutusel auk (Trm Kalmuauk), haud ‘(suurem) auk, lohk, nõgu’ (Vas
Kullahaud, Se Süvähaud), jõõratus (sälkorg, Se Juudijõõratus), kuliste ~ kurisu
‘karstiauk’ (Pöi Veekulisti, Mus Arbakurisu), lohk (Pal Latikalohk, Vas Kalmõtõlohk), nõdu ‘nõgu’ (Lai Ämmanõdu), nõgu (Mus Matsinögu), nõtsk ‘nõgu, lohk,
madal maa’ (Se Ollõnõtsk), tsori (järsu oru servas olev sälkorg, Rõu Reinotsori), uuń
(omastav oosõ) ‘auk, õõnsus, õõs’ (Plv Mereuuń).
5
Muid neemenimesid: haak (Saartevahe haak Tallinnas), kare (Muh Kindakare),
kari (Jõe Hiirekari), maa (Kei Ninamaa), nass (Khn Mustnass), nokk´ (väiksem nina,
Plv Peränokk´), nukk (nuka ~ nuki) (Khk Kakrunukk, Tõs Kirikunukk, Muh Ahenda
nukk), pank (Khk Elda pank), pää (Se Ustjapää), rank (Var Nõmmerank, Neonasvarank), reik(a) (Ans Elmereika, Männareik), tirp ‘neeme tipp’ (Phl, Pöi Sääretirp),
tükk (Pha Sääretükk).
4
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SAARED. Eestis on üle 1500 saare. EKI kohanimeandmebaasis on 634 nimega saart. Saarenimede tavalisimad liigisõnad on laid ~ laidu (25%, nt
Pöi Aavilaid, Tõs Anilaid, Phl Alamiste laid, Phl Hanikatsi laid), rahu (23%,
nt Rid Kajakarahu, Khk Aherahu, Phl Hellamaa rahu) ja saar (19%, nt
Hlj Mändsaar, Khn Kakrasaar, Var Kõrksaar, Tõs Ahtra saar).6
RANNAD JA KALDAD. Tavalisim liigisõna on siin rühmas rand (Mus Keskrand, Mar Laherand, Tõs Lõperand), ent leiduvad ka kallas (Vig Seljakallas), kare (Mus Kabelikare), tsomp ‘lohk, õnarus, auk’ (soise järvekalda
liivane sopp, Räp Kamatsomp), äär (Khk Kelbaäär) jm.
Veed
Vesistu saab jagada siseveteks (järved, jõed) ja välisveteks (mered, lahed,
väinad jm). Sisevete all eristuvad voolu- (jõed, ojad, kanalid jm) ning
seisuveekogud (järved, tiigid jm). Lisaks käsitletakse siin rühmas üksikuid
muid vetega seotud objekte (jõe- ja järveosad, veealused objektid).
JÕED. Eesti jõgede nimistus on üle 1800 jõe, kõige sagedamad Mustjõgi ~
Mustoja, Männiku oja ja Raudoja. Nimedest ligi 44% sisaldavad liigisõna
oja (Ida-Võrumaal uja, Kuu Aabla oja, Rei Armioja, Vas Kalsauja, Lätiuja),
27% sõna peakraav (Ran Ahtmiku peakraav jms), 14% jõgi (Kod Omedu
jõgi, Kuu Pärlijõgi) ja 13% kraav ~ raav´ (Käi Pärnselja kraav, Tor Suurkraav, Krk Mukiste raav´). Jõenimed on enamasti sekundaarsed, jõe ja oja
vahel puudub sageli kasutuses selge piir (Lambajõgi ~ Lambaoja), determinant peakraav kuulub aga üksnes ametlikku tarvitusse.7
Lisaks on saarte liigisõnadena registreeritud nt aru (Khn Imutlaaru), grunn(e)
(< rootsi grund ‘kari, madalik’, Jõe Silligrunn), holm (Rid Vasikaholm), kare ‘väike
rohune saar’ (saartel ja läänemurdes, Muh Abluse kare, Phl Langekare), kari (Hlj
Kuivakari, Jõe Laiakari), kuiv (Khk Koerakuiv, Krj Suurkuiv), käbrud (Pöi Anekäbrud), lee (Jaa Kõinastu lee), leede (Khn Umala leede), lood ‘madalik, saareke’
(Kuu Kasispea Suurlood, VNg Raudlood), maa (märgib nii suuri saari, nt Hiiumaa,
Saaremaa, kui ka pisisaari, nt Rid Hanemaa, Khk Käkimaa, Ans Linnusitamaa),
mäkk (Emm Lee mäkk), nasu ~ nasv ‘väike saar, leetselg’ (Vll Pihanasu, Pöi Kapussaare nasv, Hää Laiunasu), ots (Jaa Sääreots), pank (Khk Kullipank), rank
(Var Ristirank), rava(s) (Tõs Maarava, Khn Eedikrava, Tõs Suurravas), saardu
‘väike saar meres’ (Khn Pikasaardu), saarik (Plt Naissaarik), säär (Kse Ahessäär),
tükk ~ tükid (Jäm Piskutükk, Jaa Lee tükid).
7
Jõgesid jm vooluvesi märgivad veel haru (Lai Paunaharu), kanal (Kos Ardu kanal),
soon (Ann Matsimäe soon, Lai Suursoon), tire ‘nire, renn, kraav’ (Rid Soonetire,
PJg Pikaksitire), tsoro (kraav, Se Paskatsoro), urg (ura) (Leivus maastikuapellatiivina, nt Mušturg, Piitrõurg, ent kohanimedes esineb ka Võrumaal, nt Uraoja; ura
variant on ilmselt ora, Rõu Saluora, Vinnora ~ Ikuuja).
6
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Jõel asuvaid kohti märgivad nt kosk (Kul Kasekosk), kuul(u) ‘vana jõe
koht’ (Räp Selli kuulu), käärd ‘jõekäär’ (Räp Hapnõ käärd), sonn (kalapüügikoht jões, Vän Eestsonn, Männisonn), sulg ‘vee vm takistus; tõke, pais’
(Vas Kängämäe sulg, Tann´osulg, ka sulu taha kogunenud veekogu, nt Rõu
Mäesulg), vang ‘jõekäär’ (Räp Kahruvang), vars (jõe sirge osa, Räp Kükävars).
JÄRVED. Eesti järvede nimistus on ligi 1500 järve, kõige sagedam nimi on
Mustjärv (27 järve), järgnevad Linajärv, Kogrejärv, Väikejärv, Pikkjärv,
Kaanjärv, Suurjärv ja Umbjärv.
Nimedest 74% sisaldab liigisõna järv ~ järved (murdeti ka järi, järu)
(Alajärv, Anija järv, Suurjärv, Üvvärjärv, Jussi järved).
Järvede jm veekogude nimedes on üsna palju muid determinante, eriti
väikeste veekogude puhul, kuid enamik neist esineb vaid paaris nimes. Teistest sagedamad on vaid laht (endine merelaht, nt Vll Aengalaht, Rei Allikalaht), laugas (soojärv, nt Rap Kõrtsilaugas, Kuu Pädaslaugas, Lai Päitslaugas) ja tiik (Kaa Ruusitiik, TMr Eerika tiik).8
Järve osi märgivad klomm (Räp Paioalodsõ klomm), lamm ‘väike madal
laht’ (Räp Tsernalamm), läpp (Vagula Mudaläpp), nulk (Vas Mudanulk, Siksälä nulk), ots (Urv Järveots, Vas Alaots), tsopp ‘sopp’ (Räp Mudatsopp).
LAHED. Põhideterminandile laht (Eru laht, Tagalaht jne) lisaks tuntakse
järgmisi: abaja(s) (Khk Rojaabaja, Muh Aljava abajas), -alune (Khk Haabadealune, Muh Laedemäealune), hark (Kuu Neemehark), häil (Suurhäil ‘Liivi
lahe osa’), katel (tõenäoliselt võrdlusnime osana, Ans Suur katel), kuba
(Se Kulkna kuba, < vene губа ‘laht’), käär (Khn Abajakäär), lõpp (lõpe)
(läänemurde alale ja Ida-Saaremaale iseloomulik, Pöi Ädilõpp, Muh Kaistu
lõpp, Kse Ruilõpp), lõugas (Khk Haagilõugas, Rid Varnilõugas), meri (ebamäärasem mereosa, Mus Kudumeri, Muh Lõpemeri), perse (kuivav lahesopp,
Näiteid muudest järvedeterminantidest: ahl ‘pikk kitsas veeloik, ühendatud veeloikude rida’ (Jäm Soolaahl), auk (Khk Abadeauk), järv´tüs (paljude järvede kogum,
Räp Võsojärv´tüs), kand (Mus Soobkand), lais (endine laht Hiiumaal, nt Rei Tammelais, Veskilais), laks ‘veeauk, loik’ (Rid Allikalaks, Laomäelaks), land (lannu) ‘suurem lomp; osalt kinnikasvanud mudajärv’ (Rõu Konnaland, Vas Uutland), loik
(Mus Atissoo loik, PJg Viruloik), lomp ~ lump (MMg Arulomp, Ote Kutskalomp,
Vas Latsõlump), loops ‘loik kahe seljandiku vahel’ (Krj Pikkloops), lõpp(ed)
(Pöi Muraja lõpp, Ninamaa lõpped), lõugas (Khk Kõve lõugas), meri (Noa Karjatse
meri, Möldri meri, siin on tegemist rootsi sjö ‘järv, meri’ tähenduse mõjuga), oit
(oidu) ‘suurem lomp, kus vesi pidevalt sees püsib’ (Khk Oosteoit, sage Põhja-Tartumaal, nt Kod Konnaoit, Osjaoit), rakk (raka) (väike veekogu, Rid Läätsarakk), silm
(Khk Kiresilm, Suursilm), sunt (jäänukjärv, Krj Taanisunt), suu ‘tiik’ (Har Silmsuu),
urk (veeloik, Khn Napaurk, Khn Silmiurgad), veehoidla (Jõe Linnamäe veehoidla),
vesi (auk, Pöi Valgevesi).

8
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Khn Abajaperse), põhi (Khk Ninavahe põhi, Pöi Kõllupõhi), viik (Noa Paslepa viik, Rid Pusku viik).
VÄINAD. Lisaks väinale (Kihnu väin, Soela väin jne) on kasutusel veel kurk
(Hari kurk, Kura kurk, Viire kurk, ka järvekitsus, nt Se Kulkna kurk), salm
(Jõe Aksi salm), silm (Khk Käkisilm, Pöi Pisike silm, Muh Võilaiu silm,
LNg Kellastesilm) ja vahe (Jõe Keri vahe).
ALLIKAD. Põhisõnad on põhjaeestis allik ~ allikas (Krj Impsiallik, Lai Siniallik, Ksi Katlaallikas, vrd ka Kod Läste allik, kus läste < *lähte), lõunaeestis läte (Võru läteq) (Rõu Jummalläteq, Se Müräläteq, Vas Kikastu
lätteq).
VEEGA SEOTUD JA VEEALUSED OBJEKTID. Sagedaimad determinandid on siin
madal (Han Laimadal, Hlj Rüämadal, Rid Kumari madal, Torgu Pitkasääre
madal) ja rahu (Noa Hülgerahu, Vormsi Kiparirahu, Vll Munaderahu). Siin
on palju kattuvusi saari ja neemi tähistavate determinantidega, sest looduses
pole nende objektide piir sugugi püsiv, laiust võib saada madal ning vastupidi.9
Viljelus
Sellesse rühma kuuluvad nimeobjektid, mis osalt kattuvad eelmistega, ent
tulenevad teistsugusest liigitusest. Kui eespool liigendati loodusesemeid
maastiku, floora või pinnavormi põhjal, siis siin on lähteks maa kasutusotstarve. Vältimaks teiste liigituste terminite liigset kordamist, on järgnevasse
jäetud vaid kõige tüüpilisemad determinandid.
PÕLLUD. Tavalisim sõna on küll põld (Altpõld, Takkapõld, Ans Harkpõld,
Khk Tilgupõld, Har Vereväpõld jms), ent näiteks Põhja-Tartumaal on ta
kohanimedes väga harv.10
9
Muude liigisõnade näiteid: grund (< rootsi, nt Ruhnu Gretagrund, Phl Inglisgrund,
Ris Sandgrund), kare (Muh Rombikare), kari (Muh Viinakari), karusk ‘kivine madalik järves või meres’ (Peipsil, nt Trm Kontori karusk, Trm Topoliina karuska, < vene
горушка), kivi (madalik järves, Räp Tsälgäkivi), kuiv ~ kui (Rei Kolga kuiv, Näsukuiv, Khk Soolakuiv), lee ~ leede ‘veealune liivaseljandik’ (Khn Sill-laiu lee, Khn
Sangeleede), leetselg (Rid Kuivarahu leetselg), lood ‘madalik’ (Peipsil, nt Trm Kuivlood, Kod Pahilood), loomus (kalapüügiks sobiv koht, vene тоня, nt Trm Kraavi
loomus, Männi loomus), ots (madalik, Jäm Nukiots), pank (Khk Laidupank), parras
‘astang, veealuse seljandiku serv’ (Khn Leeparras), peenar (Khn Alpiotsa peenar),
põtk ‘madalik, kalapüügikoht’ (Ans Keskranna põtk, Khn Vahepõtk), sõra ‘liivane
või kivine madalik’ (Hää Kablisõra, Peipsil nt Kod Kaasiksõra).
10
Muid põllunimede determinante ja järelkomponente: aed (saarte ja läänemurde alal
‘aiaga ümbritsetud põld’, nt Pha Kadaaed, Khn Abajaaed; Põhja-Tartumaal üksikuna
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HEINAMAAD. Üldlevinud järelkomponent on heinamaa (einam, eenam), nt
Allheinamaa, Aruheinamaa, Pikkheinamaa. Heinamaanimed on sageli elliptilised (eriti Põhja-Tartumaal) ning omastavakujulised. Muude liigisõnade ja
järelkomponentide poolest on just heinamaanimed kõige rikkalikumad.11
KARJAMAAD. Liigisõna karjamaa on nimedes enamasti fakultatiivne. Paljud
determinandid on samad mis heinamaade puhul, lisaks on kohanimedes fikseeritud kare (karge) (Jaa Männikukare), kop(p)el ~ kopli (aiaga ümbritsetud
karja- ja heinamaa, Jaa Ahingakoppel, Pha Nuumkoppel, Vas Tsidsõkopli,
Har Vasigakopõľ), nurm ‘lage kõrgem rohumaa’ (eP, kohanimedes harv),
seisev põld, nt Trm Allaed), alekõrs ‘sööti jäänud põld’ (Kod Mustalekõrs), jalad
‘nööripõllu siilud, ribad’ (Lääne-Eestis, nt Han Käärujalad, Läätsjalad), kolmandes
(jäänus kolmeväljasüsteemi aegadest, Vig Altkolmandes, Vaheltkolmandes), moo ~
muu ‘koristatud, ilma kõrteta põld; põllumaa, kust vili juba välja kaevatud või kitkutud’ (Võn Linamuu), muld (Se Tońamuld), nurm (peamiselt eL, eriti Võrumaal,
Hää Suurnurm, Räp Kääpänurm), osad (Han Alaosad), saat (saadu) (Saaremaal
‘aiaga ümbritsetud põld’, Saa ‘ale’, Kär Emandasaat, Hää Aavasaat), sööt ~ süü
‘sööt, söötis põld’ (Se Kuningasüü , Vas Lakõsüü ), umbaed (läänemurde alal ja
saartel, nt LNg Pajuumbaed, Rid Kiiveumbaed), väli (Põhja-Tartumaal põllunimedes
tavalisim, võis märkida külvikordade järgi osadeks jaotatud põllumaa osa, nt
Trm Aruväli, MMg Koobaväli).
11
Mõned heinamaanimede determinandid: aas (jõeäärne heinamaa, Kul Jõeaas), aet
(metsa raadatud heinamaa, Se Kiriläaet), -alune (Lai Kriivlialune, Har Kõivõalunõ),
arb (arva) (ajast, mil heinamaid jagati loosimise teel, Katkuarb, Muh Pajuarvad),
aru ‘kuiv, kõrge heinamaa’ (Krj Saarearu, Lai Laksuaru), -jagu ~ -jaod
(Lai Jõhvikajagu, Pikkjagu, Han Soojaod), -kand (-kanna) (Kaa Tuhlikand,
Var Soopkanna, Vas Kuusekand), -keel (jõeharudevaheline heinamaa, Tor Jõekeel),
kond ~ kund (konnu, kunnu) (eL, nt Har Mäekond, Se Mustkund), kuits ‘sooäärne
maa’ (Han Karjakuits ~ Kuitsa heinamaa), laan(e) (metsaheinamaa, LNg Lepalaan,
Äks Kummilaan, Märulaane), laasma ‘raiesmik’ (metsast raadatud heinamaa,
Kär Jaagalaasma), lepp ~ lepad (võsane heinamaa, eriti Saaremaal, Muh Rahklepp,
Khk Kaigulepad, võib-olla < lõpp ‘laht’), lodu ‘vesine heinamaa’ (Trm Lepalodu),
loosik (madal vesine koht, Rõu Jürihanni loosik), luht (jõeäärne heinamaa, nt
Kir Keluluht, Äks Juudaluht, Vas Leppora luht), niit (eP, M niidu, saartel ja kohati
Tartumaal, kohanimedes ka Põhja-Eestis niidi, Võrus niidü: Mus Ilguniit, Mus
Tariknaniidid, Kod Kaseniit, Vas Päävätüniit), oit (oidu) ‘madal vesine heinamaa’
(Kod Lepaoidu), padu ~ paju ~ paiu ~ pao (vesine heinamaa, Jäm Tiidrikupadu,
Kir Soopaiu, Lai Vahepaju, Jaa Kaanikapao), palu (saartel ja läänemurde põhjaosas
‘vesine, pehme maa’, LNg Kõhipalu), -perse (märg heinamaa, Vll Kotkaperse,
Saa Karuperse), soobas ~ soobik ~ soop (märg heinamaa, Mih Antssoobas,
Tor Undisoobik, Mih Pikstesoop), sööt (LNg Karnisööt, Saa Suursööt), tsori ‘kitsas
pikk heinamaa’ (Rõu Hirretsori), uht (uha) (Pha Jaaguuht, Tõs Kiviuht), võsu (võsaheinamaa, Har Rebäsevõsu), -välja (Trm Kirivälja, MMg Sepavälja). Terminnimede
näiteid: Krk Kõrvenik, Lai Laasiku, Ksi Põndaka, Trm Raiasmiku, Trm Roogasmik.
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vain(u) (kohanimedes haruldane, Mar Ollivainu), väli (rohumaa ja lagendik,
eeskätt Saaremaal ja Muhus, nt Pha Asuväli, Khk Tammeväli).

10.4. Tehisobjektide nimed
Siia kirevasse rühma kuuluvad inimtekkesed objektid, mille loetelu on pisut
juhuslik, sest kohanimekogujad ei ole paljusid neist pidanud tüüpilisteks
kohanimeobjektideks.
MAJAD, HOONED, RAJATISED: ait (Jaa Pajaait), kabel, kaev (kaju, kao)
(Krj Sookaju), kirik (kerik) (Har Annõkerik), kivi ‘veski’ (Se Kõlikivi, Kõõrukivi, Kod külanimed Haavakivi, Alatskivi on pärit veskite nimedest), kõrts
(Muh Vahtna kõrts, Äks Kerise kõrts, Pal Tahma kõrts, Vas Lopka kõrts),
küün (Vig Kiviküün), lauter (paadisadam, Jaa Lodjalauter), rehi (Krj Vanakivi rehi, TMr Tondirehi), sadam (Pöi Vanasadam), torn (Plv Kolga torn),
tsässon ‘kabel’ (Setumaal, nt Olohkuva tsässon), tuulik (Khk Mikude tuulik),
veski (Trm Mulgi veski, Vas Alaveski), värav (Pöi Kaeranuki värav,
Han Liivatsevärav).
TEED JA TEEOSAD: käänak ~ käänd ‘teekäänak’ (Khk Äkitsekäänd), rada
(Kär Tondirada), siht (Võru tsiht) (Vän Suursiht, Kan Provvatsiht), sild ~
süld (Kod Saksasild, Pöi Nooreemanda süld, Räp Hangõssild), sillud ‘jalgrada’ (Vll Urkesillud), tee (Võru tii) (Krj Teotee, Tor, Hää Uustee,
Vas Poolatii), tänak (Khk Viinuse tänak), tänav (Pöi Laevatänav, Tõs Tagatänav), tööted (kividest jalgrada vees, Pöi Kisti tööted).
Eestis on üle 11 000 tänava- ja väljakunime, kõige sagedamad nimed
olid 2000. aastatel Pargi (107), Põllu (101), Aia (93), Metsa (89) ja Uus (79)
tänav. Nimedest 78% sisaldavad liigisõna tänav, 13% tee (Aasa tee, Ehitajate tee), 3,6% põik (Allika põik, Lahe põik) ja 2,4% maantee (Ahtme maantee, Heltermaa maantee). Tänav (tanum) märkis alguses vaid karjatänavaid
maal, linnades olid uulitsad. Alles 1920.–30. aastatel juurdus ka linna toponüümikasse tänav.12

Muud tänava- ja väljakunimedes esinevad liigisõnad on aas (Tln Roheline aas),
allee (Pal Köstri allee), hoov (Kuressaare Lossihoov), jalg (Tln Lühike ja Pikk jalg),
kaar (Trt Suur kaar), kael (Tln Vanaturu kael), kallas (Haapsalu Holmi kallas, Õhtu
kallas), kang (Tln Saiakang), käik (Tln Katariina käik), mägi (Tln Tõnismägi, Viljandi Trepimägi), ots (Tln Torupilli ots), plats (Tln Raekoja plats, HJn Jaama plats),
prospekt (Narva Kangelaste prospekt), puiestee (Tln Toompuiestee, Mär Haimre
puiestee), rand (Kunda Magerand), ring (Pär Käärasoo ring), turg (Tln Vana turg,
Trt Maarjaturg), umbtänav (Äks Aia umbtänav), väljak (Kärdla Leigri väljak), värav
(Tln Suur Rannavärav) ja äär (Paldiski Mereäär).

12
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Lisalugemist
Siinne ülevaade tugineb uurimustele, mis hõlmavad läänemurde determinante (Kallasmaa 1978a), Põhja-Tartumaa kohanimesid (Pall 1969, 1977), Saaremaa kohanimesid (Kallasmaa 1996, 2000) ja Võrumaa kohanimede determinante (Faster 2000).
Lisaks on kasutatud Väikest murdesõnastikku ja Saareste Eesti keele mõistelist sõnaraamatut.
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