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Käesolev traktaat on mõtisklus meie keele arenguloo alg-aegadest, kui kogu kõneldav 
keel koosneski ehk ainult vähestest algsõnadest, otsime algsõnade konkreetseid või 
üldisemaid tähendusi. Algsõnu oli uskumatult vähe ja neil oli väga lai tähendusväli. 

Hilisemas keele aregus moodustasid need algsõnad omavahel mitut moodi liitudes 
uusi sõnu, väljendeid ja mõisteid. Praegused silbid võivad olla kunagised sõnad ja praegused 
sõnad kunagised laused. 
    Mulgi keel võib “mäletada” seda arengulugu, sest: 
1. eestlased on üldse üks vanimaid paikseid rahvaid Põhjalas, sellele tiitlile kandideerivad  
eestlased ja saamid;
2. eestlaste hulka arvatud mulgid  on üks kõige konservatiivsemaid rahvakilde, kes on oma 
traditsioonis kõige kauem säilitanud mõndagi mujal unustatut: väga muistseid sõnu, mõisteid 
ja väljendeid, väga vanu rahvaluule elemente, ürgseid perekonna ja suhtetavasid, muistseid 
käitumismalle ja uskumusi, siiani on kasutuses vanimaid rahvariide elemente, nagu mulgi 
vammus jm.
   Mitmed käsitletud elu- ja asukohaga seotud sõnad on mulgi keele (m.k.) abil taastatud 
seesoleva käände (kus ma asun?) järele  ja algse nimetava käände (mis see on?)  taastamine 
on küllaltki hüpoteetiline. Mõttekäigu eripära rõhutamiseks (siin: pidevaks meeldetuletuseks!)
on mitmel juhul kasutatud  nö.“ vahelolevat käänet”, mis oleks praeguse  eesti keele 
seesütleva käände see osa, mille kohta saab küsida: mille vahel?, mitte: mille sees?,  kuigi 

1



mõlema puhul - kus ma olen?
    Puutume allpool kokku mõne mulgi keele grammatilise eripäraga:
      - mitmuse nimetavas käändes ei ole  -d  lõppu, mitmuse nimetavas käändes on sõna alati 
samasugune, kui ainsuse omastavas, näit. “lehm” on mõlemas eelnimetatud käändes ühtmoodi
”lehma”;
      - seesütleva (või vaheloleva) käände lõpud on enamasti -en, -an, -un;
      - 1. pöörde lõpus puudub -n  (e.k. ma teen, m.k. m(e)a tee);
      - tud-kesksõna lõpus puudub  -d ja  paralleelvormil puudub ka  -ud
         näit. pandud  =  m.k. pandu või pant, tehtud  - tehtu või tett, kootud  - kootu, koodu või 
koot;
      - sõna algul pole kunagi h-tähte ega häälikut; „Mulgi sõnastikus“ algavad mulgikeelsed 
sõnad vastavalt tähestikule a, e ja i tähest, b, c, d,f, g, h tähtedega algavaid sõnu pole.  
      - p-b, k-g ja t-d ei olnud kõnesoleval algsõnade ajal hääldamisel veel eristunud;
      - samuti ei olnud veel eristunud i ja e, nagu ka o-ö-õ; üldse on täishäälikud võrreldes 
kaashäälikutega, pika aja jooksul sõnades suhteliselt palju vahetunud, näit. a-o-u vaheldumine
on tavaline;  NB!: vahelduvad ju täishäälikud ka meie praeguses igapäevases kõnepruugis 
sujuvalt, näiteks sidesõna “või” hääldatakse paiguti vei, vai, va, ve, Saaremaal vöi, shargoonis
vä. 
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Aa ja le

aa (-a, a-, -a-) oli algkeeles igasugune peenike puu: 
vits, kepp, teivas, latt, oks, võsa; le oli tuli, soe, kuum, põlemine 

  
Mulgi keeles (lühend. m.k.) aa-unik = eesti keeles (lühend. e.k.) oksahunnik e. 

haohunnik, järeldame siit, et oks võis algsõnana olla aa.
Kui elukoht (asukoht) ümbritseti  kaitseks  okstest, teivastest, lattidest  vms. piirdega, 

siis  asuti  aa-de vahel. Mitmuse seesütlev (vahelolev) kääne moodustati  -en, -an või -un lõpu 
abil, näit. luu > luien (= luudes, luude vahel), järven,  mõtsan, lepikun jne. Seega aa-de vahel 
oleks ai-en või ai-an = aian ja nii ütlevad mulgid siiani  e.k.“aias” asemel, sellest tulenevad 
(>) aed, aiandus, aednik jne. 
  Sama  mitmuse seesütlevat öeldakse uuemas mulgi keeles vahel ka  luuden, puuden, 
näit. luuden valutep või luien valutep on samaväärsed (s.t. luud valutavad). Nii tuletub ka  
(m.k.) aidun, näit. põrss om aidun = (e.k.) põrsas on aedikus. Samuti  (m.k.) aidan, näit. rõõva 
om aidan  = (e.k.) riided on aidas.  Põrsaaedik tehakse siiani enamasti lattidest  ja ka  ait oli 
algselt lattidest tehtud ja võib-olla isegi jalgadel, nagu  siberi hõimurahvaste etnoloogiast 
teame. Igatahes on Helsinki vabaõhumuuseumis sellised väljapanekus.
 Vahemärkus: seletuse lihtsustamiseks ei tahaks ma kohe ja korraga seletama hakata, kust 
tuleb -i-, -d- jne, katsun neid seletada edaspidi, kui lugeja on loodetavasti üldkontseptsiooni 
juba uskuma hakanud…
  
 Vrdl. ka soome: aita (aed, tara) < a-i-ta = lattidest ta; aida (aiateivas), aitaus (aed, tarandik), 
aitta (ait), elävä aita (hekk, põõsastara), aitautua (eralduda);
läti: aiz (taga, millegi taga, algselt okste, lattide, teivaste jms. taga);
vepsa: aid (tara), aidaver (aia äär);
saami: aiit (põdratara), ajjt (ait); 
vene (lühend. v.k.): a-gorod (köögiviljaaed) = lattide või lippidega piiratud ala, sest: gorodit 
(piirama, tarastama), gorod (oli kaitserajatisega piiratud asuala, nüüd linn).   

“Okste sees” , õieti küll “okste vahel” < (m.k.) aa sehen (< asen > asemel): > 
(voodi)ase, asu(koht), asu(paik) > asend, asuma, asunik;

Elukohast (koopast?) kaugemal uitajal oli okstest “pesa” või “peavari” kõige lihtsam ja
kättesaadavam tuule-, vihma- ja külmavari. Kui juba okstest “ehitis “ valmis sai, võis selle 
kohta öelda: ase < aa-se (= okstest see); seal oldi: aa-se-en > (m.k.) aa sehen (= okste sees, 
okste vahel) ja seal oli: aa > ää (m.k.) > hea (e.k.); aa-se-ta = ase tal > as(e)t(a) > asti > ästi > 
hästi. Kui oli juba olemas soe ja kuiv ase, oli kõik hästi. 

Vrdl. soome k. asua (asuda, elada), asenne (asend, seisukoht), asumus, asunto (elamu, 
eluase) < a-se-en-ta = okste sees/vahel ta, asukas (elanik), asuma-alue (elamu-rajoon). Võib 
olla ka saksa k.: a-se > au-s > Haus (maja); vene k.: a-se-en > asjen > hazjäin, kirjutatakse: 
hozjain (peremees, okstest peavarju omanik);

Siinkohal pean teatama, et kolm algsõna võtan ma tekstis veel kasutusele ilma pikema 
seletuse ja uurimiseta, muidu ei saaks lauseid moodustada. Need on:
 se (see, too, ka tema, soome k. se),
 o- (on, m.k. om, võru k. um, umma), soome k. on, ovat),
(ne > nei >) ei, m.k. ka es, soome k. ei, en, vene k. ne, ni, net, netu, saksa k. nein, nicht

M.k. ei öelda “surnuaias”, vaid - “aia pääl”,  tõenäoliselt on see mälestus ajast, kui 
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surnud pandi selleks ette nähtud paika lattidest tehtud lautsile, nagu see on olnud tavaks 
paljudel põhja-rahvastel, ehk see väljend on üks vähestest tõenditest, et enne põletus- , kivi-
kirst- ja kirstmatust jäeti ka meie keelealal surnud  kõrgematele pukk-ehitistele looduse 
hoolde. Neist paikadest kujunesid  arvatavasti hiied, võib-olla oli see algselt a-ie < a-i, mis 
tähendaks, et see ala oli muust loodusest eraldatud okstest või lattidest piirdega. Teadupoolest 
ei tuntud Mulgimaal vanasti iie (hiis) mõistet. Aga ka surnu põletamist enne matmise kombe 
teket toimetati ju lattide, okste jms. peal (= a-i-a  pääl); vrdl. saksa k. Aas (surnu, raibe) < aa-
se = okstel see (põletatakse); arheoloogid väidavad, et kivikirstkalmetes on luud peaaegu alati 
läbisegi, mitte luukeredena, näib, nagu need oleks kusagilt mujalt toodud ja maha puistatud. 
Ehk need toodi aide või aia päält hiiest? Ka mulla alla matmisel ehk hauda matmisel : hauas <
(m.k.) auan < au-an = okste vahel; ka tänapäeval pannakse haua sisekülgedele kuuseoksad, 
kirst lastakse okste vahele, küllap on see vana komme.

m.k. aa-koo = e.k. haokubu, s.t. oksad kogutud või nahkrihmaga kandmiseks 
kokkuseotud oksad, vt. edaspidi ko tähendusi;

m.k. “tuu aa tulle!” = e.k. “too oksad lõkkesse!”;
m.k. “aa lehmä lauta!” = e.k. aja lehmad lauta!  aa = vitsaga (aa-ga) malguta, piitsuta >

aa-ma = vitsaga ma > aama (m.k.) > ajama (e.k.); analoogselt on ka soome k. ajaa (ajada, 
juhtida, vedada, sõita), ajaja (algselt: härja ajaja/juht, hiljem: kutsar, autojuht); pean 
võimalikuks, et a muutumisel (>) u, a > u ja -h- lisandumisega (mis mõlemad, nagu edaspidi 
näeme, on eesti k. tavalised muutused) arenes (algsest härja) ajamisest juhtimine: a-i-a-ma > 
a-i-a-ta-ma (= peene puuga teda ma) > (a)-i-a-ta-ma > i-u-ta-ma > j-u-(h)-t(a)-ma > juhtma 
(m. k.) - juhtima, juhatama (e. k.); soome k. ajelu (sõit), ajokortti (juhiluba), ajuri (voorimees, 
autojuht).  

kepiga = aa-ga < aa-ge > aige (m.k.) > haige (e.k.), ülejärgmises sõnaseletuse peatükis 
näeme, et ki (gi, ge) tähendas algselt liikumist (s.h. käimist), seega aa-ki või aa-gi (= kepiga 
käima) > aa-ge > haige;
soome k. ase (relv) tähendas algselt teivast, malakat, keppi = lihtsat (teritatud) kaitse- või 
ründevahendit (teivas see = aa-se > ase);
 Kui e.k. latt, teivas on algselt olnud  aa, siis on see andnud ka  sõna “ais, aisad”  < aa-
i-se-en (= aa(-de) sehen, aade vahel) = e.k aiste vahel, aisade vahel;

Teritatud otsaga kõver oks (või tugevamast materjalist teraga varustatud) oleks siis aa-
teraga, sellest on -e-  aja jooksul redutseerunud, seega siis ateraga > at(e)raga > atraga või 
adraga, millest kujunes kunagi põllutööriista nimetus ader; läti k. art, arkls (kündma, ader), 
soome k. aurata, aura (künda, ader), vrdl. a(u)r(a)t(a) . Samuti võis tekkida aadrilaskmise 
riista nimetus: aader < aa-tera = pulk teraga ehk teravikuga pulk. Ladina k. aratio, aratrum 
(kündma, ader), itaalia k. aratro (ader), kreeka k. hääld.: aerodro (ader). Tagapool, ki-peatükis 
on seoses kirvega ra ja te-ra algsõnadest rohkem juttu, ra tähendas rasket, kõva, tugevat ja 
rauaajast alates eelkõige rauda; tänapäevani on noal, kirvel, labidal, vikatil jt. tööriistadel tera 
< te-ra = tehtud rauast. Sellest saab järeldada, et kündmise riista nimetuseks saigi ader sellest 
ajast, kui kõvera puuoksa ots metallist teraga varustati, enne nimetati seda riista kuidagi teisiti
(vt. järgmine ptk.).
  E.k. äke oli samuti algselt okstest valmistatud, põldu “töödeldi” ehk põllul liiguti või 
põllumulda liigutati (aa-ki < aa-ge =) okstega, aa-st sai ä ja ki-st ke, kokku äke. Ingl. k. 
harrow < (h)a-row (äke, äestama), kusjuures rout on songima, tuhnima, välja juurima. Et 
ing.k. rowan on pihlakas, siis võiks see viidata, millisest puust sealmail äke (või üldse 
songimise riist) tehti, meie karuäke tehti vähemalt hilisemal ajal kuuseokstest, Inglismaal 
kuuske looduses ise ei kasva, seepärast tehti sealne äke tugeva puiduga pihlakast; 
rootsikeelsel maal, kus vähemalt maa lõunaosas samuti harilikku kuuske ei kasva, on 
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pihlakale lähedase tugevusega puu oxel (pooppuu):
oxel < a-k-s < a-k(i)-s(e).< a-ki-se-...;
saksa k. Egge (äke) < e-ke < a-ke; Acker, Äcker (põld), ackern (kündma);
soome k. hara, haraus (äke, äestamine) > harava, haravoida (reha, riisuda), harja (hari) jt. 
riistad – kõik okstest tehtud;
ungari k. eke (ader).

Vai < v(ee)-a(a)-i < vee-aa-i, s.o. teibad, millega mõrrad kinnitati veekogu põhja. 
Soome k. vai (vai), vene k. svaja (se-vai).

Aer < a-r, siin tähendab a samuti latti, teivast, aga r võib tähendada nii tugevat, kõva 
(ra), kui ka väljaulatuvat või äärel, serval asuvat (ri-re-ra), nagu hiljem selgitan. Läti k. airis 
(aer), rootsi k. åra (aer); taani, norra k. åre (aer); baski, inglise, islandi oar (aer).
   Aed või aid oli murdeti peaaegu kõikjal üle Eesti (välja arvatud põhjarannikul) ka 
kalatõke, mis tehti okstest jooksva veega ojadele, jõgedele ja tammidele.
    

Ale (aletamine), m.k. ale  < aa-lee = võsa, okste ja peenema puu põletamine.  “Lee”  
pidi  vanasti  tähendama midagi põlemisega seotut, uurime seda põhjalikumalt. Lee tuletised 
peaksid olema:
lee-auk; 
leelõugas (lee-lee-ka-see) = põlemise koht, ka istumiskoht lee kõrval;
kolle < ko-lee = ko(os)-tuli, mitte lõkkena laiali;
leek < (tule-)leek < le-ki = tuli liigub;
(m.k.) lõõmama, (Kuusalu) liemaus - (Saaremaal) lõmmama-lõmm < le-ma = tuli minul, minu
tuli;
lieskama-lõõskama-lõõts < le-te-se = tuld/põlemist teen sellega;
leitsak < leitse < le-te-se = kuumaks teeb see;
läitma (tuld põlema panema, tuld tegema) < le-te
leer-löör-lõõr < le-re = tule ümber; = tule ümber olev seltskond (leer) või kaitseks kahjutule 
eest ümber tuleleekide kivist ehitis (lõõr);
leem < le-e-me = tulel toit me(ile) > tulel valmistatud kuum vedel toit; 

Nüüdisaegses e.k öeldakse “tules, tule sees” = m.k. tulen  - selle liitsõna teine pool on 
algselt olnud le, seega = tu-le, kus “tu” on muundunud “ta” või “too = tuu”  ja tähendab seega 
algselt ”ta põleb” ja omakorda e.k. põleb = m.k. palab, siin võime kindlalt oletada, et algselt 
oli pale (> pa-le-b > m.k. palap > põleb), kus le(e) on tuli ja pa on (e.k.) palav, kuum; seega 
siis: kuum tuli. Siit ka pala (näit. lihapala) < pa-la < pa-le = kuumalt tulelt, samuti soome k. 
pala (tükk, pala, > palapeli ). Vrdl. ka v.k. bolet < pa-le (pa > bo, haige olema, enamasti 
palavikus kuumama, tulikuum ja soome k. paista (küpsetada, praadida) < pa-seda = kuumas 
seda.  

leib - m.k. levapäts < lee-p < le-pa = lee kuumas (tehtud toit); Vrdl. soome leipä, saami
leip, vene hleb, ukraina hlib;  seejuures päts < paits < pa-i-te-se = kuumas toit tee see, pa 
tähendas kuuma; vene k. bulotška (sai, saiake) <pa-le-te-se = kuumal tulel tee (tehakse) seda; 
ingl. k. loaf (päts) < lö-fe < le-ve; soome k. leipä (leib, sai, kook), leipoa (leiba teha); saksa k. 
Laib (päts) < lai-b(a) < le-pa; rootsi k. on saiake-kukkel “bulle” ja murdes “bulla”, algselt 
tõenäoselt  “pa-le”, kus “le-pa” algsõnad on vastupidises järjestuses, saiajahu e.k. vaste püül 
on arvatavasti rootsi ajal bulle´st saadud ja sest ajast ehk ka kogu saiakeste tegemise komme 
üldse. Kukkel-bulla võis välise sarnasuse tõttu anda ka vana ja tuntud koera-nime Polla, 
millist oleks seega siis vähemalt 300-400 aastat järjest kasutatud. Nimepaneku ajal on väike 
karvakera magades tõesti kukli sarnane.  

like (tänapäevases m.k.: märg): jala om like, pää om like, mõts om like = jalad, pea, 
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mets on märg; algkeeles le-ki ( > li-ke ) = kuumaks läheb, millele järgneb higistamine ja 
märjaks minek, sellest tuleneb, et kõik, mis on märg, on m.k. like. 

lend < lee-nd = leekite ja suitsu tõusmine, öeldakse ju siiani: suits lendab taevasse, 
sädemed lendavad, sellest siis igasugused lendamisega seotud sõnad, ka lind (i-e); 

tael < ta-le = ta põleb; 
 Samast algsõnast ka lesu (< lee-su) > leso (seto k.) - magamisase soojadel kividel, kust
tuli alt läbi käib; lesin  (< lee-sel või lee-sen või lee-sul) = tule peal; 

Saare- ja Muhumaal nimetati jaanituld varem leedotuleks ja jaanipäeva leedopäevaks: 
leedo < lee-do < le-ta = põleb ta, tuli temal. Läti k. līgo diena (jaanipäev) < le-ko = 
põletatakse koos, tuld koos. Küllap kuidagi nii oli suviste pööripäevapidustuste nimetus ka 
e.k., aga käibesse on jäänud ristiusustamise ajal kirikus õpetatud Ristija Johannese sünnipäeva
mugandus: Johannes > Jaan, nagu ka Pühale Johannesele pühendatud Jaani kirikud ja 
kihelkonnad sh. Suure-Jaani, Kolga-Jaani, Järva-Jaani ning rahvakeelselt Jaani kogudused 
Tallinnas, Tartus, Viljandis jm. Leedu k. liepsna (leek), ligà (haigus), ligónis (haige); 
viimastega seotud kuumuse, tuli(su)se, palav(iku)ga.

M.k. lämi, lämme (= e.k. soe) < le-me = tule (paistel) me, soe meil; samuti lee-ta = 
tule (paistel) ta > le-(h)e-ta > lähedal (lä on muundunud le) = tule lähedal e. soojas ja vene k. 
le-žit (lamab) > le-se-ta = tuli see ta, tule lähedal ja tule paistel on soe lamada, nii ju Põhjalas 
algaegadel pikkadel õhtutel ja öödel sooja saadigi;

Leesikas taimenimena võiks mäletada mingit selle taimega seotud kommet või 
uskumust. Tasuks otsida (võrdlus-)andmeid leesika seostest tulega, kas ei võidud leesikat 
kasutada tuleohvrina, suitsutusohvrina või pidi tema suits kuidagi puhastama rüvest vmss. 
Kogu Põhja-poolkeral kasvavana võiks paljud kultuurid olla seda kasutanud, on ta ju 
üldtuntud ravimtaim ja üldse vist üks kõige laiema areaaliga taim meil kasvavatest taimedest.

E. k. sool (se-le) tuleneb soola keetmisest, soolase vee aurutamisest soola saamiseks, 
tundub, et kuna le-algsõna sai igasuguste uute tähendustega liiga koormatud, siis muutus 
täishäälik kõikvõimalikes suundades: soome k. suola, läti k. sals, leedu k. salymas, vene k. 
sol, saksa k. Salz, ingl. ja  rootsi k. salt. Komidel salomat (soolane rukkijahust puder), 
handidel, mansidel salomat (jahu- ja rasvakaste), venelaste salomat (soolane kaste, soust), 
vene k. salo (sulatatud searasv, pekk) < se - le = see tulel. 
Veel teistes keeltes:
karjala: liekki (leek); vepsa: lezi (tuli), leta (lendama, tõusma);
vene: letet (lendama), alet (punetama), palit (põletama), palit podseku (aletama), arvatavasti <
pod-see-ki = alla (e.k. maha) see kirvega (raiutud), leto (suvi) < le-ta = palav ta; 
rootsi: låga, flamma (leek)
islandi: log (leek, tuli), loga (põlema), lega (lamamine), leđur (nahk)
keldi: Lug (päikese- ja valgusejumal, otsetõlkes: särav
ladina: luce (päeva ajal, valges), luceo (valgust andma, helendama), lucerna (lamp), lucesco 
(koitma), lūcide (heledalt), lucidus (hele, valge), lūcifer (valgust andev), lūcus (hiis, püha 
salu). 
Antiik-Kreeka: müütiline maa Lukomorje, kus asus maailmapuu e. maailmatelg, mille ümber
keerles kogu taevas ja maa ja allilm, Lukomorje pidi asuma Hüperboreas, kus päike vahepeal 
pikaks ajaks üldse ära kadus ja siis jälle pikaks ajaks uuesti tuli e. polaarjoone taga, kus ka 
Põhjanael pea kohal oli. Seda arvatakse olevat olnud Koola poolsaar (ko-la = la-ko > lu-ko), 
kust pärinesid ka päikese- ja valgusejumal ning muusika ja kunstide kaitsja Apollo ja ta 
kaksikõde jahijumalanna Artemis, nende isa oli Zeus ja ema nimi oli Leto < le-ta = palav ta.
soome:  lieska, liekki (leek, lõõm, lõõsk > lõõmama), helle (kuumus, palavus), hella (pliit), 
liesi (leekolle, pliit) < le-se  = tuli see, tulel see, vrdl. plita (v.k.), pliit (e.k.), liit (m.k.), kus 
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“p” < pa = kuum, seega  kuumal tulel ta; lietsoa (lõkkele puhuda), lekotaa (soojas lamada), 
lepo (puhkus), mennä levolle (minna magama), leposija (magamiskoht), palaa (põleda, vrdl. 
m.k. palama), polttaa (põletada), liemi (leem), leili (astja, lähker, vrdl. meie leili viskama), 
leimahtaa, leiskahtaa (lõkkele lüüa), leiri (laager, leer) < le-ri = tule ümber, tule ääres, vrdl. 
leer oli Lääne-Eesti murretes (Mihkli, Audru) tuli ja Põhja-Eestis laager; Ott Kurs´i järgi 
(Eesti Loodus, 2007.nr.10) tähendavat soome k. aho (mahajäetud alepõld, sõnaraamatu järele: 
sööt, lagendik), palo (äsja põletatud alemaa, sõnaraamatu järele; põlemine, tulekahju, 
põlendik), halme (seemendatud alemaa, sõnaraamatus: ale; võrdl. ale-me = võsa põletame 
me), aletame < a-le-ta-me = võsa (oksi)-põle-ta-me; leuto (soe ilm), leudontua (soojeneda-
ilma kohta) . Vana sõna soome lauda kohta oli läävä < lee-va = soojendavad veised. Ning 
kogu ravimisega seotud sõnade ring soome k.: lääke (ravim), lääkitys (ravimine), lääkäri (arst)
jne. Ehk oli algselt: lee-ki = kuumaks minema, haigeks jääma, ja hiljem jälle vastupidi: lää-ki 
= kuumus läheb ära ravimisega.

Üle tuhande aasta tagasi, viikingi-ajastul, oli Lejre Taanimaa tähtsaim kogunemise-
koht ohverdamiseks (Tony Allan, 2002, Vikings, e.k.2006), aga ka kuningate residents, Fääri 
saartel on hiljemalt 10saj.-st olnud Leirviki nimeline tähtis asula, Shetlandi esimene 
viikingiaegne ja ka praegune pealinn on  Lerwik (Else Roesdahl, Viikingite maailm.2007, 
algselt norra k. 2001a.) Lodöse oli hilisema Rootsimaa tähtsamaks keskuseks Lääne-
Götalandis enne Rootsi riigi ja Göteborgi linna teket u. 1000. aasta paiku. Neil aegadel 
nimetati viikingite rannakaitse vahiteenistust leding´iks, eriti just Taani aladel, aga ka mujal 
Skandinaavia mererandades olid vahitornid - warth. Märguandeks vaenlase tulekust ja oma 
vägede kogumiseks süüdati puuriidad tuleküngastel põlema. Hiljem kasutati leding-korraldust
ristisõdijate sõjalistel ekspeditsioonidel  Läänemerel Soome-, Eesti - ja Liivimaale (John F. 
Lind jt., Taani Ristisõjad - sõda ja misjon Läänemere ääres, Tallinn 2007.). Saksa Ida-
Friisimaal on vana suur linn Leer ja väiksem Leerhafe, Hollandis Leerdam ja Leek, 
Braunschweigis Lehre, Inglismaal Leeds jne.
leedu: liepsna (leek), laužas (lõke) < le-se; alksnis (lepp), lekimas (lend, lendamine), aketi 
(äestama), airis (iirlane), latvis (lätlane).;  
läti: liesma (leek), alksnis (lepp), aizdegt (süütama) < ai-se-te = peentest puudest tegema; 
apkure (kütmine), apbedit (matma), laisties (lendama); lidums (alemaa) < le-ta-me = 
põletanud ta me, tulega tegime; list, lidumu (puhastama, algselt: metsa alemaaks), laiks (põld, 
küntud maa, algselt: põletatud e. aletatud maa) < le-ko-se = põletatud koos see; 
saami: tol, tolla (tuli) < ta-le = ta põleb;
mari: tol (tuli) < ta-le;
moksa: tol (tuli), tolmar (lõke), tolkjal (leek), liems, ljatsems (lendama), paloma, paloms, 
lakaz (põlemine); lakams (keema), lakai (keev vesi);
ersa: tol (tuli), tolpandja (lõke), tolkel (leek), paloma, paloms, lakaz (põlemine, vrdl m.k. 
palama); 
handi: tut (tuli);
neenetsi: tu (tuli);
ungari: lang (leek), lee (leem), aldas (õnnepüüdmine), aldozni (ohverdama), aldozat (ohver), 
allam (riik), asni (kaevama); 
ingeri: lekko (lõke, leek). 
  Värvuse nimetus “hall” peaks a-le-st tulenema, sest aletamisel oli kõik tuhane, mis on 
halli värvi. 

Ütlemises “Pane kasukas selga!” võiks sõna “selg” olla muistne lause se-le-ki = 
se(llega) soojaks läheb või se-le-ko = seda soojendab nahk ja kehaosa nimetuseks sai selg 
(soome k. selkä) seetõttu, et tema peal soojendavat nahka kanti. 
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  Lisaks pakun veel küllaltki hüpoteetilise tuletis-mõtiskluse:
võiks oletada, et muistsel algasukate “maade jagamisel” ehk metsade hõivamisel  ja paikseks 
elukohaks raadamisel öeldi :  ale siin ! s.t. tee siin alet (= ole siin, siin on sinu maa)! Aja 
jooksul võis esitäht a- > o- , ale siin > ole siin, millest arenes kogu olema-tegusõna, on, olla 
jne. 
  Hüpoteesina hoopis tõenäosem on tuletis, et “halg, halu” = m.k. alg, alu  < a-le-ki = 
peeneks raiutud puu põletamine või  aletamisel raiutud. Need algsõnad on andnud meile ka 
sellised uued liitsõnad nagu “alustamine ja algus”, sest uues elupaigas algas kõik aletamisest, 
alustuseks pidi aletama. (Paigal) olemise aluseks on ale(ta)mine. Hiljem liitsõna mugandudes 
kadus –le- ära, järele jäi a-ki (a-ka) = võsa raiumine, millest tuletuvad “hakkama” (alustamise 
mõttes) ja “hakkima” (raiumise mõttes), vrdl. ka soome k. alku (algus), alkaa (alata), halki 
(lõhki), halkaista (lõhki lüüa), halko (puuhalg), hakata (raiuda), hakku (raiumine), hakkuu 
(raiumine, raie), hako (hagu),  hakkio (raiesmik). 
  Alev ( aa-le-v) tähendas: aletav, ale tegev ehk “otsetõlkes” võsa põletav (mees). 
Metsast raadatud lagendikule rajatud eluase (a-se = võsast see) kandis tihti mingit ale-ga 
seotud (üld)nimetust, ala või alev (hiljem asula < a-se-le = võsa sellel põletatud), või 
asu(koht), vrd. soome k. alue (koht, ala) < al(u)e < a-le  = võsa põletatud. Alue järv oli Soome
tulesünniloitsude mütoloogiline järv, kuhu oli peidetud tuli ja selle varastas Põhjala emand 
Louhi (loi-hä < le-ä < tuli + ära). Türgi k. alev (leek)!!

Eesti sõna "alvar" (aa-le-ve) loopealse kohta arvatakse olevat üks väheseid 
eestikeelseid sõnu, mis on laenatud rootsi ja inglise keelde. Tegelikult algaski aletamine ja 
põlluharimine siinmail kõigepealt õhukestel paepealsetel muldadel, kus (kadaka?)mets oli nii 
nõrgakasvuline, et aletajad sellest oma primitiivsete kirvestega kõige varem jagu said (lee > 
loo > loo-ma, loo-pealne). Jõelähtme-Rebala umbes 3-tuhande aastased põlispõllud on 
arheoloogide arvates ju ühed kõige vanemad põllud kogu manner-Euroopa Põhjalas üldse, 
samasuguseid, aga umbes 5,5tuh. aasta vanuseid kiviaedadega põlispõlde leidub veel vaid 
Iirimaa umbes sama kehvadel pinnastel. Arvan, et pole see alvar laenatud ühti, ei siia- ega 
sinnapoole, liitsõna tekkis ka teistes põhjala keeltes samadest algsõnadest, nagu meilgi. Kuigi 
viikingid võisid ju ka nende algsõnade vahendajad olla. Tutvustades ajaloolaste uusi 
seisukohti asustuse arenguloo kohta Alpides, selgitab Spindler (1999), et karjakasvatajate 
püsiasustus tekkis sealsetes kõrgmägedes esimesena alpiaasadel, kus ei olnud vajadust puude-
põõsaste puudumise tõttu metsa raadata ja sealt arenes asustus aegamööda allapoole, algul 
hõredate ja siis tihedamate metsadega orgudesse, vastavalt sellele, kuidas kirves järjest 
tugevamaks ja teravamaks tööriistaks arenes. Seniajani on arvatud vastupidi, et asustuse 
ajalugu on kulgenud tasandikult orge pidi järjest ülespoole. Analoogia peaks meid viima 
mõttele, et ka meie püsiasustuse ajaloo algus on sõltuvuses metall-tööriistade, eelkõige kirve 
levikust, millega üldse võis metsa kallale minna. Õhukesemullaliste paepealsete alade kõrval 
hakati ilmselt siinkandiski algul lammialadel, lodudes,  sooservades jt. madalatel maadel 
raadama, kus mets oli nõrgakasvulisem või kasvas ainult võsastik. Ehk mäletavad seda 
soomekeelsed  sõnad alamaa (madalik, tasandik), alanko (nõgu), alemma (allapoole, 
madalamale), alistaa (alistada), mis kõik võivad aa-lee´st tuletuda, sest lammialade servades 
jt. ajutiselt üleujutatavatel ja madalatel maadel kasvavast (paju- ja lepa-)võsast võidi 
tõepoolest väga viletsate tööriistadega jagu saada. Üleujutatavatel jõelammidel tekkisid ju 
kõik esimesed ajaloos tuntud tsivilisatsioonid: Niiluse, Tigrise, Eufrati, Gangese, Amasoonase
ja Kollase jõe kallastel. Või siis jälle kõrgmägedes, nagu Kesk-Ameerikas või Tiibetis.

Eelkirjutatuga sarnaselt on vanas saksa keeles murdeti kasutatav Alm (mägikarjamaa, 
alpi aas) uuemas saksa k. Gebirgswiese või Hochweide, kusjuures Weide tähenduseks on  aasa
kõrval ka paju ja pajuvõsa. Algne vana sõna Alm-wirtschaft (karjamajandus) on nüüdis-saksa 
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keeles Viehwirtschaft või Weidewirtschaft, võib kahtlustada, et isegi kogu mäestiku nimetus 
Alpen (Alpid) võib sellest tuletuda, et seal orgudes võsa põletati ja raiuti (a-le-pi), arvatavasti 
tähendab alm < a-le-me = võsa põletame me, aletame.        

Aletamine ja sellele eelnev algeliste tööriistadega puude ja võsa raiumine oli üks selle 
muistse aja raskemaid  kujuteldavaid töid üldse. Eespool toodud  a « o vaheldumist võib 
kinnitada ka rahvaluule (s.h. "Kalevipoeg"), kus Alevipoeg  (Alev), Olevipoeg (Olev) ja 
Sulevipoeg (Se-alev)   on riimuvad kordus-sünonüümid, seega siis esma-asukad, aletajad, 
raske tööga (alega) uue elupaiga rajanud  “kangelased”, tõenäoselt ka uusasukatest kohalike 
suguvõsade asutajad-esiisad. Ka Kalev (ja tema poeg ja järglased) peaks algselt tähendama 
aletajaid, kuid “ka” selle alguses viitab kaas- e. koostööle, talgutele. Seega – ko-a-le-v = 
Kalev = kaas ale(ta)v või koos aletav (pere või inimrühm), koos ja kaas on meil alati 
samatähenduslikud olnud (o > a), näiteks koos käima, kaasas käima, abikaasa, koosolek jne., 
ko võis tähendada ka kodu, kodu jaoks, täpsemalt vt. edaspidi ko-algsõna seletustest. Talgud 
peaks tegelikult kirjutama: taalgud, sest ta-ale-ki = ta aletama tuleb või ta aletamas käib. Olgu 
“Kalevipojaga” seoses veel märgitud, et eepose viimases lahingus Sulevipoeg hukkus, 
lahingus nõrkenud Alevipoeg uppus, lahingu ja sõprade kaotusest masendunud Kalevipoeg 
astus kogemata manatud mõõgaga jõkke, mis tema tappis ja valitsema jäi Olevipoeg, Olev > 
olevik, tänapäev.

Kui eelmine mõttekäik on usutav, võiks samuti oletada, et Kolõvan < Kolewany 
(Idrise kaardil Qlwry) ei ole mitte Tallinna kunagine nimetus, vaid siinkandis elanud rahva 
nimetus, mitte omanimetus, vaid algsõnadest koosnev ütlemine nende veesõidukitel merd pidi
möödujate aga võib-olla ka maad mööda rändajate kõnepruugis, kes ise veel ei aletanud: ko-a-
le-ve = koos aletavad nad, kuigi asula ja hõimu nimetus võisid ka samad olla. Sarnased 
hõimu- või kohanimed võisid samal põhjusel ka mitmes kohas mujal tekkida, nagu on 
juhtunudki.

Ka piktide antiikse Šotimaa nimetus Kaledoonia (ka-le-ta) mäletab arvatavasti koos 
aletamist.

Peipsi tagustest põlistest (põ-le) kohanimedest koosneb Volga (vo-le-ko < ve-le-ko = 
nad põletavad koos) eelmistega sarnastest algsõnadest, osaliselt ka Kolem, Gdov, Pskov-
Pihkva jne. 

Julgust eelnevaga sarnaseks mõttearenduseks annavad saksa-keelsed rahvanimetused: 
Pole (poolakas), Flame (flaamlane), Balte (baltlane), Belgier (belglane), Albaner = ale-ba?
(albaanlane), Bulgare (bulgaarlane), Holländer (hollandlane), mis kõik peaksid algselt 
tähendama aletajaid-põletajaid, sest kõigis on muutuva täishäälikuga (e-a-o-u) seotud “l”= le 
ja “p=b=ph=h=f”. Seega alguses oli pa-le = kuum tuli ehk põletamine, algkeele tekkivates 
“murretes” mõnikord a > o: pale > pole, mõnikord a > õ: pole > põle, millest hiljem sai põld <
põlend < põlenud; vrdl. pelto (soome), pole (vene), Feld (saksa), field (ingl.), aga ka plamja, 
Flamme, flame (= vene-saksa-ingl.-norra-prantsuse- leek). Leegi vasted eri keeltes on näiteks 
veel: islandi logi, rootsi flamma, norra flamme, itaalia fiamme, malta fjamma, uelsi fflam, 
hollandi vlam ja prei, tšehhi, slovaki, serbia, makedoonia plamen; valgevene polõmja, poola 
plomien, ukraina polumja jt.

Eesti kohanimedest võiks aletamist mäletada Põlli, Polli, Põlde, Põlma, Põldmaa, 
Põlendmaa, Põltsamaa, Põlliku, Põllküla, Põllu, Põlula, Põlva, Põlgaste, Palu, Paluoja, Palo, 
Palumõisa, Palupera, Palumäe; vanadest taimenimedest paluk(as) e. pohl < po-(h)-l(e), kuigi 
need nimed ei tule ehk otseselt aletamisest vaid metsapõlengust üldse, sest metsapõlengu 
tagajärjel tekkinud lagendikel on pohli palju. 

Ka saksa.k. Lita(uer) (leedukas) ja Let(t)e (lätlane), tähendavad oletatavalt mõlemad 
algselt tulepõletajaid-aletajaid = le-ta = põletab ta;
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Prantsuse k. mäletab siiani sakside omanime - alemann - aletav mees või rahvas, ning
allemand tähendab prantsuse k. siiani Saksat ja saksa keelt ning allemand sakslast; 
akadeemilise kooliõpetuse järele tulenevat see sõnapaarist ´all men´ ja tähendavat ´kõik 
mehed´, siinkirjutaja arvates a-le-me = võsa põletame me. Praegusel Prantsusmaa ühel osal 
aga  elasid enne roomlaste, germaani hõimude ja  normannide pealetungi gallid ja maad 
nimetati Galliaks < ka-le-a = koos põletame oksi. Saksa linn Halle (a-le) võiks aletamisest 
nime olla saanud. Inglise keeles on kõikide mõisahäärberite üldnimetuseks ´hall´ ja Hall on ka
paljude losside pärisnime osaks. Halli tähenduste arenguloos võib oletada sellist järgnevus-
rida: lagedaks aletatud lagendik põlismetsas (a-le) > ( pere- või) sugukonna maa ühisomand > 
pealiku eraomand > kindlustatud-tarastatud (mõisa)valdus > häärber e. hoone > häärberi 
peasaal, vestibüül või esik. Olgu märgitud, et anglosakside räägitav inglise keel tekkis varem 
keldi keeli rääkivatele Briti saartele alles  umbes 1000 aasta eest kui saared vallutasid Põhjala 
inimesed viikingid: põhiliselt anglid praeguselt Taanimaalt ja saksid praeguse Põhja-Saksa ja 
Lõuna-Taani aladelt.

 Läänemere idaosa suuremate saarte (v.a. Hiiumaa, varem Dagö, hiljuti merest tõusnud
saar, mis 13.saj. veel tühi) vanad nimetused on sarnased ja tulenevad aletamisest, sest 
varasema tuhandeid aastaid jahi ja korilaste elulaadiga harjunud hõimudele pidi aletamine nii 
sügavat muljet, võõristust ja lausa Jumalate solvamist tähendama, et selliseid uue kummalise 
eluviisi harrastajaid ja nende maid selle tegevuse järele ka nimetama hakati: Ösel, Öland, 
Ǻland, Ojamaa e. Gotland. Saaremaa, saksa k. Ösel < aa-se-le = võsa seal põletatakse; 
Ahvenamaa < rootsi k. åland, hääldatakse Ooland, aga algselt Aalend < aa-le-nd = aletatud, 
ingl. k. Aland; Öland (Rootsis), samuti, nagu eelmine; Gotland (Rootsis) < ko-te-le-nd = koos 
teda põletatud. Tavaliselt tuletatakse seda ristiusuliste õpetuste järele Jumalate maast (Gott = 
Jumal + land = maa), aga mõnes allikas ka gootide maast, mis gootide järele nime saanud, 
kelledest osa hiljem Lõuna-Euroopasse rändas, gootide riike lõi ning gooti arhitektuur ja kunst
on nende järele nime saanud, algselt siiski koos aletajad, nagu Kalevi rahvaski ja võib-olla 
isegi sama rahva hõimud lähestikku asetsevatel naabersaartel. Me võime siit kaunis suure 
tõenäosusega järeldada ka, et indo-euroopa keelte „land“ (maa ja eriti haritud maa 
tähenduses) algul just le-ga algas ja põletamist-aletamist tähendas, nagu rootsi länder (maa), 
saksa Land (maa), inglise land (maa). Lisaks tähendab rootsi k. linda (sööt, harimata põllu 
mõttes) < le-ne-ta = põletatud pole ta, s.t. et põld on jäetud uut alet ootama. Ingl. k. lea (aas, 
rohumaa s.t. metsata maa ehk metsast aletatud maa) < le-a = põletatud võsa, lien (asuma, s.t. 
sel ajal, kui elukohaks sai juba metsast aletatud asuala), siit ka e.k. lään omandi mõistes. Lään 
teistes keeltes: saksa Lehen, norra-taani-vene len, rootsi förläning, poola lenno, tšehhi-slovaki 
leno, soome lääni, läti lenu jne.Kuidagi on siit tekkinud ka ing.k. rentimisega seotud sõnad, 
sest suurmaaomanikult-landlordilt renditi metsa aletuseks ja uudismaa tegemiseks: lease 
(rentimine) < le-aa-se= põletuse võsa see > liising, aga äkki on seletus veelgi lihtsam: lease > 
lee-ase = põletuse ase, põletamise koht ; lend (laenuks andma) < le-aa-nd(?) = (?) võsa 
põletuseks mitte ta (ne-ta), ehk oli laenu mõiste algul see, et põld anti kasutuseks alest aleni, 
järgmist ale enam teha ei tohtinud, uue väetatud maa sai järgmine mees või sama mees uue 
lepingu järele.

Lõuna-Euroopa legendides esineb Inglismaa Albion´ina (a-le-pa); Frank Joseph 
(2002, eesti k. 2004) näitab, et muistsed egiptlased teadsid kaugel meres Aalu saart ja 
Ameerika maajad Alau saart merede taga, mõlemaid neid on seostatud väga viljaka ja kõrge 
põllukultuuriga Atlantisega ja tõlgitud seoses Atlantise hukuga, kui “Leegitsev saar”, ometi 
võib see samahästi tähendada ka aletatavat (saart) -  a-le > aalu, alau. Atlantislased olevat 
kaevandanud Ameerikas tohututes kogustes vaske ja vahendanud seda Euroopasse, seetõttu 
oli üldse saanud võimalikuks Euroopa pronksiaeg (kirved! - mida oli tarvis aletamiseks). 
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Pronksiaeg lõppes 3. novembril 1198a. eKr., mil Maale langes meteoriit, selle tagajärjel 
toimunud kataklüsmides (hiidlained, veeuputus, vulkaanid, maavärisemised, tuhapilved, 
pimenemine, kliima jahenemine jm.) hukkusid kõik maailma tsivilisatsioonid (s.h. Atlantis), 
mis olid arenenud soojadel laiuskraadidel. Näib, et Põhjala rahvad ja keeled võisid 
looduskatastroofi kergemini üle elada. 3. novembril (või paar päeva siia-sinna-poole) peetakse
seetõttu kõikjal Maailmas, ka siiani säilinud pärismaalaste ühiskondades, surnute või hingede 
päeva rahvaste hukkumise mälestuseks, ingl. ja iiri k. vahendusel on Põhja-Ameerikasse 
jõudnud ja seal säilinud sõna halloween - All Hallow´s Eve´n (kõigi pühakute eelõhtu), kuid 
seda tõlgendatakse ka kui hingede aega ja hallow´ il võib olla veel mitu põlist tähendust. 
Soomlased seostavad seda ka oma muinasaja kekripäevaga, mil hinged tulid Maale ja mil 
eelkristlikul ajal peeti aastavahetust. 21.saj. algul on David Rohl raamatus „Avarise isandad, 
Lääne tsivilisatsiooni lätetel“, (e.k. Argo 2011) üritanud tõestada, et taolisi hirmsaid 
katastroofe, mille tagajärel Vahemere ümbruse tsivilisatsioonid oleks hukkunud ja „pime aeg“
kestnuks 2-3 sajandit, pole üldse olnud. See on vaid siiani kestva ametliku ajoolaste-peavoolu 
Vahemeremaade arheoloogiast  lähtuv valekäsitlus ning samuti valel kronoloogial põhinev nii 
keskastme kui ka akadeemilise ajaloo õpetus koolides. Uue kronoloogia rajaja näitab, et 
1100a. eKr. paiku on küll toimunud kolmas ja kõige võimsam ning tõepoolest katastroofiliste 
tagajärgedega  Vahemeres asuva Thera vulkaani purse ning seda ümbritseva 
Thera/Kalliste/Santorini saare häving, selle tagajärjel jahenes mõneks aastaks kohati ka 
kliima. Atlantist ei pea ta isegi kordagi nimetamisväärseks.
islandi k.: ala (sünnitama, toitma)
tiibeti k.: on alaya = eluase, kodu.
inglise k.: pale = elamispiirkond, eluala, aga ka aiateivas,  “paled” on teivas-aiaga piiratud 
ala;

Kõigi eelnevate sõnaseletuste taustal tahab iga veidigi soome keelest aru saav põhja-eestlane 
küsida, miks soome keeles ale hoopis odavmüüki tähendab? Soome aleta (alaneda, väheneda, 
langeda), alentaa (alandada, madaldada) jne. Järele mõeldes mõistame, et raadamisel ja 
aletamisel, kui kõrge mets maha raiuti, siis aletatud osa maastikust (ka mäest ja metsast) jäigi 
ju madalamaks, raiuti maatasa, raiuti allapoole; ka e.k. räägitakse (alamate) alandamisest ja 
madalamaks raiumisest ja ka hindade alandamisest ja madalamaks tegemisest. Kahtlane on, 
aga võib-olla tuli ka alla-sõna eesti keelde aletamise aegadest alates, st. et enne oli selle 
asemel mingi teine sõna, mida ei mäleta ka m.k. 

Vanasti nimetati teatud sõjakirvest hellebardiks, mõnedel aladel  võisid pronksiaja sõjakirved 
ja alekirved sarnased või isegi samad asjad olla ja ka sama nimetust kanda: a-le-pa-ra-ta > e-
le-pa-r(a)-t(a) > hellebard, ingl. k. siiani halbert või halberd (hellebard, millest ka ilmselt 
pärisnimi  Albert). Vahel nimetati hellebardiks rasket pika varrega kaugelt raiumise sõjariista, 
mis oli nagu oda ja mõõga või oda ja kirve kombinatsioon. Edaspidi seletan veel mitmes 
kohas, mida tähendavad algsõnad pa ja ra. 

Vrdl. ka teistes keeltes: 
 ersa k.: ale (jõud), alja (mees, tubli), aletada suutsid ainult tugeva jõuga mehed, aga võib-olla
ka selles seoses, et aletamisest tuli maa sisse (kasvu)jõud;
moksa k.: alja (mees)
mari k.: al-, avre (jõud); alõk (aas, metsalagendik) < aa-le-ko; alemash (punaseks tegema~ 
tule värvi), tul (tuli).
jakuudi k.: alaas (metsalagendik külaga);
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mordva k.: lem (kapsasupp, rasv), lembe (soe = eesti k. lämbe), lepe (lepp), lesa (mets) > 
vene k. les, ližä (lamav), livti (lendav), lisems (ära minema), lisi (väljuv), lisme 
(ülestõusmine), võrdl. m.k. pisme = e.k. sädemed;
komi k.: agsavnõ (äestama), alöügörd (helepunane = vene k. alõi), aja (isane), bi (tuli);
handi k.: altõ, allitõ (tassima, kandma), tut (tuli); rat (kolle, leek);
tšuktši k.: alõgatte (kirves), penjolgõn (tuli),  
leedu k.: laužas (lõkketuli), liepsna (leek), liepsnoti (leegitsema, loitma), laukas (põld), 
lavonas (laip), lekimas (lendamine), liaudis (rahvas), lietuvis (leedulane), liepa (pärn), lyguma
(metsata tasandik), link (suunas, poole).
läti k.: aita (lammas), āda (nahk)

Isegi meist kaugele jäävas hispaania keeles on llama (leek), llamar (kutsuma), llegar 
(tulema), llevar (tooma,viima), caliente (soe, kuum), calor (soojus, kuumus), colonus 
(põlluharija) < ko-le < ka-le = koos põletama, colo (elama asuma), aldea (küla, vrdl. ala, 
alue), aga “tuli” on hoopis fuego ja fundar on asutama, rajama, vrdl. m.k. vundarment = 
alusmüür, vundament (e.k.). Pa ja fu vahelised üleminekud on ähmaselt hoomatavad, kuid 
siinkohal arutamiseks liialt küsitavad. 
prantsuse k.: ais (laud,plank), lieu (koht, paik, ase), allumage (süütamine, süttimine, vrdl. 
Allemand), alentour (ümbruskond, ilmselt lagedaks raiutud ja kaugele nähtav), aller (minema,
käima), allee (käik, käimine, puude vaheline või alune käik, liitsõna tekke ajal võis see 
tähendada põlismetsa raiutud ja aletatud põlluriba); levain (leivajuuretis).
saksa k.: Hau (raie), Hauklotz (raiepakk), hauen (peksma, raiuma, lõhkuma), Haue (kõblas), 
seletuseks, et igas sõnas on “hilisemate lisanditega “a” : pakul raiumisega peenestatakse puid 
või tükeldatakse oksi, vitsaga antakse peksa, keppi kasutati algselt kõpla asemel pinnase 
kobestamiseks, veel varem söödavate juurikate väljakaevamiseks-kogumiseks (a-ko) .
ladina ja kreeka k.: calor, caleo, calidus (soe, kuum, palavus, palavik), diaeta (elukoht, 
eluruum, ka (mõõdukas) eluviis > dieet e.k.); aedis, aedes (maja, elamu), aedifico (rajama, 
ehitama, looma). Algne elukoht oli okste või üldse (peene) puidust kaitserajatisega 
ümbritsetud, et vaenlased ja kiskjad ootamatult ligi ei pääseks; antiikajal usuti, et jumal 
Aeneas (kreeka Aineias), kes ühtlasi oli ka Trooja päritoluga roomlaste esiisa, elas tules või 
kelle hingusest arvati tuli sündivat. Kolhises, praeguses Gruusias, kus Kreeka argonaudid 
kuldvillakut toomas käisid, oli siiani üles leidmata päikeselinna nimeks Aea või Aia, kus 
kuningaks oli Aietes, kellel oli pooljumalast tütar Medeia ja kellest sai argonautide pealiku 
Iasoni mõrsja. Kirjutatakse ka, et just Athena oli see, kes andis põllumeestele tööd hõlbustava 
adra, naistele aga kudumisteljed ja õpetatud meestele tähestiku.

Üks sõna võis umbes pooltuhande aasta eest “Euroopa-turneelt” siiakanti tagasi jõuda – see 
on leer, mis algselt (enne koolide asutamist) tähendas kiriku juures täisealiseks saanud noorte 
kiiret lugema õpetamist, et nad veidi pühakirjast aru saaks ja lauluraamatust teksti saaks 
jälgida. Leer tähendab õpetust ja leeriõpetus tähendab: õpetuse õpetus (= nn. tautoloogia) < 
saksa k. Lehre (õpetus), ingl. k. learn (õppima) > algkeeles kõikjal Põhjalas ilmselt le-re = 
tule ääres (rääkimist, jutustamist, õpetamist), mida muud siis pikkadel õhtutundidel lõkketule 
või koldesuu ees ikka tehti, kui lugusid jutustati, millest noored ja lapsed elutarkust ja õpetust 
said. Ian Mortimeri raamatus „Ajaränduri teejuht keskaegsele Inglismaale“, e.k.2014, lk 328: 
„24. saj. alguses tõlgitakse inglise keele kõige populaarsemad Prantsuse lood, näiteks vanad 
Bretooni leed. Need on harilikult umbes tuhat värssi pikad ja käsitlevad lugusid kuningas 
Arthuri õukonnast“. Saksa k. Lied (laul). Neid lugulaule lauldi lõkke ääres.

Me võime algaegadel tule ääres laulmisega seoses oletada, et väga põliseks laulurea 
korduslõpuks või jorutuseks võiks olla “alleaa!”, mis ilmselt tähendab “Põle-põle!”< a-le-a = 
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tuli põle, oksad põle, ka leelotamine-leelutamine-leelatamine tähendaks tule ääres või tulele 
laulmist (le-la), kui laulmine tuletuks la-laa´tamisest: laa-laa, aga algselt võis seegi olla le-
leetamine: le-lee > la-laa. Võib arvata, et sellise muudetud hääldamise või häälitsustega (> 
laulmisega) arvati olevat sündsam või lausa ainuvõimalik pöörduda läbi tule vaimude või 
jumalate poole, omataolistega (teiste inimestega) aga võis tavakeeles suhelda. Ei tea, kas 
arvatigi neid vaime või Jumalaid tules elavat-olevat (= tulekummardamine) või pidid leegid, 
sädemed, suits ja muu taevani tõusev “substants” soovid, palved, tänud, manad ja kiitused 
kõrgel asuvate vaimude või jumalateni kandma?

Teine kõikides Põhjala keeltes ühesugune liitsõna on altar. Ka ladina keeles on 
“altaria” (prantsuse k. autel, hispaania k. altar). Kuigi peaaegu samasuguste või lähedaste 
sõnade erinevaid vasteid võib leida mitmest keelest (kõrge, vana), on siiski väga loogiline, et 
kui altaril põletati algselt (tule)ohvrit, siis peame oletama, et ka algsõnad a-le-ta-r, pidid 
algselt “okstega põletame teda...” tähendama. Edaspidi olen mõnegi sõna puhul kahtlustanud, 
et Põhjala algsõnad või liitsõnad on kuidagi Vahemere äärde sattunud ja sealt ladina keelte 
laenatuna edasi teistesse keeltesse liikunud. Või on Lõunamaade algkeel mõnede sõnade osas 
kuidagi sarnaselt Põhjala algkeelele kujunenud?

Mõnes Põhjala keeles on tule algsõna le säilinud ka tule kustutamisega seoses või sealt
analoogsele  veega kustutamisele üle läinud: saksa k. löschen (kustutama), löschen der Durst 
(janu kustutama). Löschkalk (kustutatud lubi); rootsi k. läska sin törst (janu kustutama), 
släckt kalk (kustutatud lubi).

Ainult muundunud täishääliku poolest erinev ja küllaltki usutav on, et ka lo tuleneb le
´st, lo on päikese (jt. taevakehade) loomise-loojumise sõnade algul, nagu päikese, kuu ja 
tähtede loomine, maailma loomine ja teised loomise lood;  esialgu oli see soojendamise 
tähenduses, m.k. päe om lämi = e.k. päike soojendab, le tähendas sooja, pa kuuma, hiljem 
tekib praegune “paistmise” mõiste – päike paistab, e.k. päev < m.k. päe < pa = kuum (vrdl. 
soome k. paistaa = praadida). E.k. päike paistab peale = m.k. päe paist pääle < pa / pa-se-ta / 
pa-le = kuum kuum see talle kuum tuli. Mõne aja pärast lisandus kuumale nähtavuse varjund, 
mingi asi on nähtavaks saanud, tekkinud, tekitatud, loo-ma = paistab mulle (meile), soojendab
mind, sellest ajast on tänini samaväärsed loo-(da-b) ja paista(-b) sõnad, näiteks peame ju 
samaväärseks lauseid: “Loodan, et see asi on nii” või “Paistab, et see asi on nii”. Kui päike 
tõusis, s.t. nähtavale ilmus (sooja andis) või kanga või mõni muu muster juba nähtavaks sai, 
tegemisel nähtavale ilmus, paistma hakkas, siis öeldi sellise nähtuse kohta loo-ta > loodi:  
kinda loomine, kanga loomine, looduse loomine, päikese, kuu ja tähtede loomine jne. Uue 
inimese tekkimise, nähtavale ilmumise staadiumid on samuti loode (lo-ta) ja laits-lats-laps (< 
lo-ta-se = loonud ta selle); ka talu < ta-lo võiks algselt tähendada “eluaseme” tekkimist, 
loomist < ta tekkinud, ta loodud, ta paistab; soome k. talo (maja), tila (talu), talosille (elama 
asuda), talous (majapidamine, majandus). Kokkuvõttes: talu < talo (< talä) < tale < ta-le = ta 
soe < ta tuli. Ka ingl. k. on look (näivuse mõttes) paistma, aga ingl. k. loom on (e.k. tõlkides) 
nähtavale ilmuma, samas ka kangasteljed (millega kangast luuakse). E.k. loodus < lo-ta-se = 
lõi ta selle, paistma ta selle, soe ta see, tuli ta see, tulest ta selle. Päike ja tuli olid (ja on) 
mitmes mõttes sünonüümid: soojaandjad, elusäilitajad, loojad ja valgustajad.

Kuid talu-sõnale võiks seletust otsida ka sedapidi, et kui hiljem arvatavasti kirikute ja 
kõrtside juures kasutusele võetud suured pikad lasipuud (la-se = pikk, suur, tugev see) 
meenutavad meile, et suurest puust tehtud asi oli: suurest see > la-se, siis sellistest suurtest 
palkidest ehitatud hoone võis olla ta-la = ta suurtest (palkidest).
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Eelmiste mõttekäikudega seoses veel üks oletatav näide: kana loksub (kui tahab 
hauduma hakata ja läheb kõhu alt kuumaks) < lo-ki-se = looma (tibusid välja hauduma) läheb 
see või soojaks (kuumaks) läinud see, kuigi, on õige, et ka see häälitsus, mida kana siis teeb, 
on nagu “loks, loks”.

E.k. leigar (ka leikar, leigor, leiger) tähendas lähiminevikus (arvatavasti) mängumeest, 
pillimeest, kuid le-ko-re = tule koos ümber (või ääres) ehk tule ümber koos, kus vanasti ikka 
lauldi, mängiti ja tantsiti; kuusalu murdes: leikima (mängima), nagu ka soome k. leikki, 
leikkiä (mäng, mängida) < le-ki = tule (ääres) liikuma; islandi k. leikur (mäng).

Keerulist ja veidi segast seletust veelkord kokku võttes oleks siis nii, et tuli oli nii soe 
(le) kui ka kuum (pa) ja päike ja päev oli öise külmetamisega võrreldes samuti le ja pa. 
Hommikul,  kustunud lõkke ääres lõdisedes, vaadati helendavat taevaserva ja öeldi "pa-ki" > 
pai-ki > päi-ke = soe tuleb, kuum tuleb, teistmoodi öeldi "le-ma > lä-mi” = soe mul, samast 
algsõnast (le > lo) tuleneb ka kõik loodu, sealhulgas loomad ja loodus. Samas oli, vähemalt 
väikelaste jaoks, pa vahel ka pa(h)a, kui laps tulele või keevale veele liiga lähedale ukerdas ja 
kõrvetada võis saada, siiani on ju enamiku perede esimene hoiatussõna titele "Pa!" või 
"Pä(h)!", mis algselt tähendab ikkagi tule juures enda ära kõrvetamist. Selle vastandiks 
paistab olema aa > ää (m.k.) > hea (e.k.), mis tähendab, et hea oli siis, kui veel oksi oli, 
millest külma vastu tuld teha, kui oksad otsas, pidi külmetama, siis kodanik-ürglane oli 
oksteta < oksi pole tal = aa-ne-ta > o-ne-ta > õnneta > õnnetu.

Kõva kahtlusega pakun, kuid ei suuda ka kirja panemata jätta, et ürgne pa- võib 
tugevalt muundununa peidus olla ka ingl. k. blue, saksa k. blau, rootsi k. blå (kõikjal sinine) 
taga, b(a)-le < pa-le = kuum tuli, sest väga kuum leek on sinise värvusega, aga sarnaselt võib 
olla ka vere punast värvi kunagi hakatud kuuma tule punase värviga võrdsustama: rootsi k. 
blod, ingl.k. blood, saksa k. Blut (kõikjal veri) b(a)-l(e)-t(a) = kuuma tule (värvi) ta; nii siis 
äkki ka meie punane, kuigi parem seletus tundub olevat, et punane on puneme-nimelisest 
taimest alles hiljuti tuletatud, puneme (tüüpsõna: ase-aseme > pune-puneme) õitega värviti 
riiet punaseks. Aga võis olla ka vastupidi, et punase värvi nimetusest tuletati ka selle taime 
nimetust, kelle droogiga riiet ja muud punaseks värviti, võib-olla ka tätoveeriti.

Vana-Egiptuse kirjade järele tuletatakse, et vaarao õukonna saladuslikum paik – 
haarem – tähendab algselt eraldatud ala, eks see hiljem oligi mitmekordsete müüridega muust 
maailmast eristatud, kuid palju varem oli ehk sealgi aa-re-me = (latt)aiaga ümbritsetud me. 
Peaaegu samasugune sõnaühend on ka meil – haamer < aa-me-ra , mis alguses oli käepärase 
peenema "varrega" puunott, millega oli mõnus tümitada ja kuhu ra lisandus vist alles siis, kui 
puuvarre külge rauatükk kinnitati. 

Kuidas vanad sõnad on pika aja jooksul muutunud, näitab näiteks (porru)laugu 
muutumine erinevates keeltes: leek (inglise k., hääldatakse liik), lök (rootsi), lauk (eesti), luk 
(vene); miks see taim vanasti nii oluline oli, ei mäletata enam, võib-olla oli see tuleohvriks 
(lee-ki = tulle läheb), või mingiks eriliseks tulel tehtavaks toiduks, igatahes on ta wales'laste 
rahvustaimeks, isegi rahvussümboliks; rootsi purjo-lök, teistes keeltes purre, porru, porre, 
porree, võiks hea tahtmise korral sarnaneda purjus-sõnale, mis võiks viidata hinge või vaimu 
kehast lahkumisele, äkki porrut tarvitati kuidagi tulel taolisel eesmärgil.  Albaania k. luk-
porei, galiitsia praz-luk, horvaadi poriluk, galiitsia porro, hispaania puerro. Kesk-alamsaksa 
murdes on harilik sibul "allouk" või "hallok", kas alega seotud? “Völsungite saaga” märkustes
seletatakse, et lauk (laukr) oli vanapõhja kultuuris taim,  kes kaitses vigastuste eest ja tõi 
võidu lahingus (!!!); sellisel juhul võiksime küsida, et kas võis olla veel tähtsamat taime, keda 
maagias vajati? 

Halliste ja Allaste võiks kohanimedena tuletuda aletamisest - aa-lee-ste.  Raplamaal on
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Alu mõis ja alevik (1241 Alafae), Ida-Virumaal on Aa küla lähedal soosaarel muinaslinnus 
Alulinn, ehk on sellega seotud ka toponüüm Alutaguse, meie Setomaa kõrval Läti ala endise 
latgalite maa pealinn on Aluksne, e.k. Alulinn, seal on latgalite põline linnamägi Templakalns,
ordulinnus ja kihelkonnakeskus. Taagepera lähedal on kirikuga vana Ala asula.

Mäksa valla kõige vanem asulakoht on Akali, kui see oli varem Akale = a-ka-le, siis 
tähendaks see “võsa koos põletame” ; Lihula (baltisaksa Leal Läänemal) ja Lehola (baltisaksa 
Lihhola Keila khk-s) asula- ja mõisanimed, samuti muistne asula, linnus ja mõis Leole-
Lehova-Lehhowa-Lõhavere Sakalas võiksid ühtviisi tuletuda < le-a-la = ~ põletatud võsast 
lagedaks, aletatud.    

Läti Henriku kroonikast annab Sulev Vahtra järgi välja lugeda, et Tabelin oli 
vallutusajal Pudiviru vanem, mis on hilisema nimega umbes Simuna kihelkond ja mis asus 
Lemmu muinaskihelkonna lõunaosas.

Lõuna- ja Põhja-Eesti külades, samuti rannakülades kordub põlistalude nimena 
Lemedi, Lemeti, Leemeti (le-me-ta = põletame me teda: Leemet, Lemmi, Loomet), sama ka 
Ingerimaal ja Soomes, kus tuntud ka pärisnimena (Lemetti).

Mulgimaal nimetati talu kõrvalhoonet, kus sulased ja töölised elasid, alatareks, üldiselt
arvatakse nii, et see nimetus tuleneb seal elanud alamrahvast. Tegelikult võib see olla väga 
vana sõna ja tähendada aletare, s.o. selline kiiresti kokku pandud varjualune, kus esimesel 
metsaraadamisel peavarju leiti, hiljem ehitati korralikum tare, õieti rehetare, aga algsesse 
aletaresse majutati ajutised abitöölised, suilised, sulased ja teenijad; hiljem, kui rehetare 
vanaks või kitsaks jäi ja uus rehetare või koguni häärber ehitati, jäi vana jälle abilistele-
talgulistele, aga nimetuseks jäi ikka aletare-alatare, millest ka üldse kogu alamrahva ja 
alamate mõiste võib tuleneda. Samas peab selgitama, et kusagil ärkamisajal keelepruuki 
sattunud sõna „saunikud“, kes nagu oleks elanud saunades, on eksitav – nad ei elanud reeglina
saunades, saunas käis ikkagi talupere end pesemas, pesti ka pesu, suitsetati liha, seal ravitsesid
end haiged, vahel sünnitati lapsi ja mäletatavasti viidi ka surijad haiged sauna surema. 
Saunikud elasid ikka alataredes või ükskõik, kuidas neid vaese rahva jaoks ehitatud elamuid 
kusagil ka nimetati, aga mitte saunades. Vahel ehitati varasemad alatared ka ümber uuteks 
eraldi taludeks, siis lisandus uue talule  põhitalu nime ette Ala-liide või kuidagi teisiti: näit. 
Käru mõisa talud Wannaalle (Vana-Alle) ja Allete, Karksis oli hilisem Leeka talu algselt 
Laanejaagu talu alatare.

Puunimedest tuletub e.k. haab  < aa-puu = aa-b(u) (m.k.), sest see puu annab kõige 
rohkem võsa, aga ka põletusoksi. Selle puu järele on Mulgimaa pealinn Abja nime saanud 
(saksa k. Abia), seal kasvab praegugi palju haabasid.  Aga ka Aabla, Haapsalu, Haapse ja 
ridamisi muid haava-osalisi toponüüme (Haavakannu, Haabneeme jt.).

Lepp tuletub otseselt põletamisest = le-p(uu) aga võib-olla ka hoopis le-pa = põleb 
kuumalt. Vene k-s oli ilmselt “samanimeliseks” puuks lipa < le-puu (pärn), leedu k. ja komi 
k. liepa, aga saksa k. nimetab pärna - Linde - ja see peaks tähendama - le-ne-ta = põleb mitte 
ta. Seletus võiks olla selline, et balti keeltesse ja sealt vene keelde tuli lipa, liepa < le-pa (= 
põleb kuumalt) alles siis, kui tunti kirvest ja hakati põletama jämedaid puid, need annavad 
tõesti kuuma tuld, aga saksa keeles on mittepõletamise mälestus sellest ajast, kui otsiti 
kuivanud oksi ja pärna oksad naljalt ei kuiva.  Soome k. lehmus (pärn, eesti murdeti lõhmus) 
võib samuti tuleneda põletamisest < le-ma-se = tulle ma seda. Teame, et pärna puit on 
pehmem, võrreldes kase, kuuse, männi, tamme, vahtra ja saare hulga kõvema puiduga, nii et 
pärnapuust võis kehva kirvega kõige enne jagu saada. Pigem tuli soome k. lehmus ja  samuti 
e.k. lõhmus = pärn siiski vihtade “sihtotstarbest: lehm, vrdl. soome k. lehmä.

 Meenutame veelkord olusid ja aega, millest on eelmises lõigus jutt: see on enne 
metallist riistade kasutuselevõttu, enne kirvest ja saage, kiini ja nuga. Sel ajal lõkke jaoks oksi
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murti ja soositumad puud põletusokste kogumiseks (aa-ko) olid need, kellelt oli palju ja 
hõlpsalt murda, meie puudest siis eelkõige haab (aa-puu) ja lepp (lee-puu) aga ka kuusk ja 
saar. Selles seoses tuleks veel oletada, et ka e.k. oks oli kunagi aks < aa-k(o)-s(ea) = 
“peenikest  puud  kogu sa!” või “oksi kogu sa!” Oksa-aksa peal lohistati algul ka oma väikest 
varandust ning ka ehitus- ja küttematerjali. Hiljem kodu(veo)loomi kasutama hakates sätiti 
mõni loom oksa vedama, seejärel arenes lohistist järjest keerulisem veovahend, aga selle telg 
(ass < aa-see) jäi ikka kunagist lohistusoksa meenutama: telg on siiani: akseli (soome), Achse 
(saksa), axle, axis (inglise), axel (rootsi) ja samuti see esmane oksa lohistama seotud loom - 
härg:  ox, oxe (rootsi, inglise) < a-ko-se = oksaga koos see, oksa küljes see. Koduloomi 
pidama hakates jäi ka nende talvise toidu koju lohistamine põhiliselt nende enda (härgade) 
tööks. Rootsi k. asa (vedama, tassima, lohistama). M.k. nimetati seda heinahunnikut, mis 
okstel lohistades kodu juurde toimetati - roaks (tänapäevane nimetav k.: ruga). Sellel võiks 
olla 2 seletust: 1) ruga < ra-ki = raskelt liigub, 2) (kui varem oli nimetav k.) roa < ro-aa = sööt
okstel. Ingl k. drag (lohisti, lohistama, lohisema) < ta-ra-ki = ta raskelt liigub; rootsi k. dra 
(rasket koormat vedama, tirima), draga (veoloom), trak (veojõud); 

Noa ja kirve kõrval võis esimeste metallist töövahendite hulka kuuluda nõel, m.k. 
nõgel – ne-ki-le = ei lähe põlema, miks ei võinud olla, et nõgel oma nimetuse sellest sai, et see
kunagi ära ei põlenud, seda sai tulikuumaks ajada ning puidumustrit ja –auke teha ja ka mitte 
mädanema minevaid nahaauke või tätoveeringuid teha. 

Lootsik on Lõuna-Eesti murretes selline veesõiduk, mis tehti haavatüvest (harvem 
pärnast) lõkkekuumuses laialivenitamise teel: lo-te-se < lee-te-se = lõkkel te(htud) see; Põhja-
Eesti murretes on sama riist haab, aabja, aabju, mis viitab haava(tüve)le. Vene k-s oleks 
sellise paadi nimetus nagu meie kahe murdeala liitsõnad moodustanud algsõnade  segu – jalik 
(jo-le-k?), kuid üldmõistena ka lodka – le-te-ka  või ka tšjol < te-se-jo-le, mis koosneb 
samadest algsõnadest ja paarist lisa-algsõnast -te-se (tehtud see). Horvaadi k. olla ühepuupaat 
lada < le-ta.

Läki-läki < le-ki = soojaks läheb, sooja saab, sooja teeb. Ehk oli nii, et kui juhuslikult 
teel kohtunud kauaks jutustama jäid ja külm hakkas, siis öeldi:”Läki-läki!”, et liikudes sooja 
saaks.

Keskaegne mõiste allood läänikohustusest vaba maaomandi tähenduses tekkis algselt 
tõenäoselt sellest, et metsast põllumaa raadajad ei pidanud esimesed aastad või aastakümned 
kuningale või kuninga vasallile maakasutamise eest maksu maksma, allood < aa-le-ta = aletab
ta = võsa põletab ta.  
    Üks vana, nüüdisajal rohkem küll ilukirjanduses kasutatav sõna on “aru”. Eestis on 
vähemalt 12  Aru-kohanime, mis balti-saksa k. on kõik Arro ja eranditult kõik need on 
karjamõisad. Seega karja- ja heina- e. rohumaadel paiknevad “kompleksid”, kus karja peeti. 
Aga ka saksa k. Arrohof´id (10 mõisa) =  eesti k. Aru mõisad on samuti kõik kunagi 
peamõisast kõrval- või poolmõisaks eraldatud, seega ikkagi alustanud peamõisast kaugematel 
äärealadel metsast ja võsast raadatud-raiutud karjamõisana ja hiljem “iseseisvunud” 
rüütlimõisaks ehk peamõisaks. Aru-sõnas pidi a- tähendama ´võsa,võsast´ ja –ra, -ru, -ro  
´raadatud´, raiutud´ , vrdl. ka vene k. rubit (raiub), soome k. aro (lagendik, stepp), ruoho (rohi,
hein), ruoka (söök, sööt ja meie roog), rohto (arstirohi); inglise k. root = juurikas, juurvili, aga
ka songima , tuhnima, mis ehk sarnanes algsele maaharimisele;

Küllaltki vaieldav sarnasus on islandi k. akra (põllu) ja rootsi k. mõistete ar (aar-
pinnamõõt) ja areal (pindala); kuigi need akadeemilises keeleteaduses tuletatakse enamasti 
indo-euroopa ja ladina k. sõnast area  (lage koht, maavaldus) < a-ra = võsast raadatud; aga 
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ehk on ladina keeles samadest algsõnadest veel ardor (põlemine, leek, see võiks olla seotud 
aletamisega: a-ra-ta = võsa raadab ta), aratio (kündmine) , agraris (põllu-) < a-ko-ra = võsa 
koos raiume > agoraa (Vana-Kreeka lage ala, lage plats, turuplats); agricola (põlluharija), 
arvum (põld, künnimaa), arbor (puu). Teisest küljest saaks ladina k. agri- seletada põhjala 
algsõnade abil ka kui a-ki-ri või a-ko-ri, mis võiks tähendada kas okstega ümbritsetud, 
(peenemast) puust tehtud aiaga ümbritsetud, aga ri tähendusi uurime edaspidi.

Algavad ju a-tähega (=võsa) ka põldude mahajätmisel kõige kiiremini kasvavad ja 
uuel aletamisel taas maharaiumist vajavad puuliigid: rootsi k.: asp (haab), al (lepp) , ask 
(saar), alm (jalakas) ning ´aska´ on tuhk; inglise k.: asp(en) (haab),  alder (lepp), elder 
(leeder), ash (saarepuu ja ka tuhk), elm (jalakas), ehk on siin seos vana m.k. toponüümiga 
Elme, e.k. Helme, baltisaksa Helmet, saksa k. on jalakas Ulme, ladina k. Ulmus, idee seisneb 
siin selles, et algselt oli elm, ulm < alm < a-le-me = võsa põletame me; ameerika ingl. k. abele
(haab) < a-pa-le = oksad kuumalt põlevad; kesk-alamsaksa k. Abele (hõbepappel e. 
hõbehaab); hispaania k.: alamo (pappel, haab), vene k. osina < a-se-na(?) (haab), olha < a-l-a 
(lepp), jasen < a-see-n(?) (saarepuu), zola < se-a-le (tuhk) – tuhk oligi see põhiline 
põlluväetis, miks üldse põld võssa kasvada lasti ja uuesti aletati. 

Õienduse tahaksin esitada lepa teadusliku nimetuse Alnus saamise seletuse kohta 
teaduslikus kirjanduses. Nimelt väidetakse, et Alnus on tekitatud proto-indo-euroopa keelsest 
el-sõnast, mis olla tähendanud punast värvi ja punakas on ka lepa puit. Kuigi Alnus-perekonna
eraldas eraldi perekonnaks sakslane Ehrhart, oli lepa teadusliku nime Betula alnus juba varem
pannud Linné ise ning lepa praeguseid liike käsitles ta teisenditena (näit. var. glutinosa). Tema
oli skandinaavlane ja võis selle liigiepiteedi vabalt luua põhjalakeelsetest lepapuu kohalikest 
vastetest: rootsi-taani-norra- islandi-ingl. alder, läti-läti alksnis, vene-poola olcha (a-l-a), mis 
omakorda kõik on tuletatud põletamisest ja eelkõige aletamisest.  

Tõenäoselt oli ka eesti k. murretes lepp ennemuiste hoopis alep, näiteks toponüümid  
Ollepa (küla Võhma lähistel, talu Kolga-Jaani khk-s), Alempois ja Aluksne võiksid seda 
tunnistada. Nüüdseks on ka täpselt teada, et lepp rikastab mügarbakterite abil mulda 
lämmastikuga, nagu ristikki. Arvatavasti mõistsid seda aastasadade ja –tuhandete pikkuse 
kogemuse põhjal meie kunagised aletajatest eellased ja lausa külvasid uueks aletamiseks sööti
jäetud põldudele lepaseemet, et maa vägevam saaks. 

Ka pajuvõsa kipub igal pool, kus vähegi niiskem on, pioneertaimena kasvama, Lõuna-
Eesti murretes on see halapaju, alapaju, alapuu, halapuu < a-le-pu. Soome k. halava 
(raudpaju). Taas vägevaks aletatud mullas oli ka viljakasv alendatud, viljaoras alendas > 
haljendas, oli sinakas-hallikas-rohelist värvi, mitte hele-kollakas-roheline, nagu lahjal maal. 
Moodsal ajal kandus see haljendamise-sõna luulekeeles tagasi metsale ja lokkavale 
taimestusele üldse ja on praegu haljastuse-haljastamise tähenduses linnarahva kasutuses. 
Vanasti aga nimetati ka õigesti karastatud sinakashalli metalli läiget analoogia põhjal haljaks 
(haljas mõõk) ja nüüdisajal sellise tooniga viina haljaks viinaks. „Värvinimede raamatus“ 
2011. väidavad U. Sutrop ja M. Uusküla siiski, et haljas olevat Lõuna-Eesti murretes 
tähendanud helerohelist või rohurohelist, julgen siiski arvata, et see võis nii olla uuemal ajal ja
luulekeelest laenatuna, mitte murde vanemas kihistuses. 

  

Naljaka seosena on palsampappel ameerika inglise keeles, laenatuna mingist indiaani 
keelest, hackmatack, see tähendaks ingl. k. otse tõlkides: hack (raiuma) + ma + tack (toit, 
sööt) = raiun lehiseid e. loomasööta. Me oletame, et paplioksi kuivatati loomadele 
talvetoiduks. Sellest on algul isegi ladinakeelne palsamipapli nimetus tuletatud -  Populus 
tacamahaca. Tegelikult oli palsamõli juba ammu enne valgete tulekut indiaani keeles 
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taccamahacca, ja kogu nali lihtsalt suures kokkusattumuses.  
Arukas kaasamõtleja oskab nüüd ehk juba ise sõnamängu edasi mängida, näit.: 

(sugu)põlv = põlv = põlev = palev = põldu aletav generatsioon; 
raiutav oks = a-ru > aru = e.k. haru > haruline puu, oksaharu jne., sobivast oksaharust tehtud 
ark (m.k.) > hark (e.k.) > sõjameeste ja vanakuradi relv, harkjalg koonlalaua, peeruhoidja 
vms. alusena jne.; ark > ank > hang; 
haldjad-(murdeti: alijad-algijad) < a-le-ta = aletab ta = esivanem-aletaja, kes pärast surma 
muutus haldjaks, vaimuks, kaitsjaks; norra k. on haldjas alv (< alev), rootsi k. alv ja alf, saksa 
k. Elfe, sellest meilgi võõrsõnana elf. Saami k. haldde = kaitsevaim. Soome k. tähendab 
haltija-haltijat nii haldjat, kui ka valdajat, omanikku, peremeest, haldja all mõeldakse 
enamasti metsänhaltija´t (sisuliselt metsahoidja, metsa eest hoolitseja), sarnased, aga vees 
elavad on vedenhaltijat, kellede kohta teisiti öeldakse ka näkit, vetehiset või vesihiidet, 
kolmas sarnane liik on maahiset, ka maanalaiset (maa-alused), nemad on soome legendides 
maa algsed omanikud. 

Sobivast oksast või peenikesest ridvast (aa) tegi kauge esivanem oma algsed relvad: 
oda ja vibu. Oda < o-ta < aa-ta = aa temal. Soome k. ase (relv) < aa-see. Rootsi k. armborst 
(amb, vibu), arme (sõjavägi); ingl k. archer, archery (vibu, vibulaskmine), prants. k. arc (vibu,
kaar, look) < a-r(a)-s(e) = ritv tugev see, archer (ambur, vibulaskja), arme(relv), armee 
(sõjavägi), armature (kaitserajatis, sarrus, sõrestik), arche (võlvkaar, laegas), arheologie 
(muinasteadus). Aga see kauge esivanem tegi tegelikult peaaegu kõik vajamineva puust - aa-
see = puust see > asi, kuna puust tehti kõige rohkem tarbeesemeid, sai asi üldsõnaks ka 
nahast, kivist, lõngast jm. valmistatule. 

Mõnede hõimude omanimetused: 
mulk < me-le-ko s.o. mulgi k. m(i)u-l(e)-k(o) = minu tule koht või me tuld koos 

(teeme) või me-a-le-ka = me aletame koos või mu-l(o)-k(o) = minu rajatud kodu; 
harju(kas), saksa k. Harrien < a-ri või a-ru = võsast puhastajad või võsa raiujad, seega 

tähendab ka (maa)harija võsa raiujat > haridus (a-ri) jms. Isegi vana-sanskriti keeles on "aria 
> arialane > aarialane" algselt põlluharijat tähendanud ja viimasel ajal on pakutud hüpoteesi, 
et selle keele kandjad võisid mandrite jäätumise ajaks olla Põhjamaadest India kanti pakku 
läinud hõimud ja nii kujunes indo-euroopa keelkond (G.Hancock, Allilm. 2005); 

soome k. hämäläinen (hämelane) < a-me-le-n = võsa me põletame. 
Lõuna-Eesti majavaim Pell ja Ingerimaa viljakusjumal Pellervoinen või Pellonpeleko 

= pe + le; 
Soome ja e.k. vastavalt leikkaaja, leikkaus = lõikaja, lõikamine < le-ko-aa = põletame 

koos võsa; 
Vene k. plemja = suguharu = p(e,o,a)-le-ma;
Eesti k. võiks oletada, et omanimetusena võidi alevite-kalevite kõrval kasutada ka 

“aru” < a-ru = võsaraiujad (= aletajad teiste algsõnadega), millest kirjakeelde tulnud – haru – 
suguharu mõttes, teadupoolest oli meie ala põlisusundis tähtsal kohal esivanemate 
kummardamine ja austamine, esivanemate põlvkondi kuni esimeste (esma)asukateni tagasi 
loetuna e. arro-aru-arvu arrotati-arvutati ja neid kes kõige rohkem sugupõlvi suutsid meeles 
pidada, neil oli kõige rohkem “arro e. aru peas”. Nii et aru ja arv olid algselt 
samatähenduslikud  ning u ja v eristusid alles hiljuti, viimasest tuleb meil edaspidi veel palju 
juttu. Ka praegustes eesti õigekeele reeglites on veidi naljakas, et seni, kuni asja arutamine 
käib mõttes või kõnes, kuni asja lahti seletatakse, mõttes osadeks lahti lahutatakse ja 
lihtsustatakse, tuleb selle algustäheks kirjutada a-  > arutama; kui aga mõte läheb üle teoks, asi
tehakse ära, siis tuleb h- ette kirjutada: võrku harutada, sõlme, sokki jne. harutada.

Johannese Ilmutamise Raamatu 13-18 on kirjas.”Siin on tarkus. Kel moistus on, se 
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arwago ärra metsalise arro; sest se on innimesse arro, ja tema arro on kuussadda ja kuus 
seitsmetkümmend”. 
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Koo, ko.

koo, ko, (- ko)  =  nahk

Nagu aa- juures selgitatud, mitmuse “vaheloleva käände” lõpp on m.k.  –(i)-en (-an, 
-un, -on). Kui algasukad (kütid-korilased) elasid veel teisaldatavates püstkodades, mis saju, 
külma ja tuule vastu kaeti nahkadega, siis nad elasid, s.t. nende olemise ruum oli  - nahkade 
vahel.
Kui nahk oli ko, siis nad asusid ko-i-an > kojan, m.k. siiani kojan,
e.k. kojas > koda, nüüdseks kasutusel veel püstkoda, eeskoda, sepikoda, kaalukoda, ülemkoda
jne.; kui otsiti kohalikke sõnu ristiusu vajadusteks, võeti seletamata põhjusel suurte pühade 
hoonete puhul kasutusele just -koda: pühakoda, jumalakoda, kuningakoda.
 Oletatavas vahelolevas käändes oleks sellist nahkade vahel elamise aset väljendatud ka
sõnadega ko-on > “koon” või  ko-ta-un > kotun/koten > kodun (m. k.) > kodus (e.k.) = 
nahkade ta vahel e. nahkade vahel ta, nahkades ta, või nahkadest tehtu vahel. Soome 
rahvakeelsena on säilinud kontu (elupaik, kodu, kodukoht, talukoht).  

M.k. na om üten koon = e.k. nad on ühes koos, tähendas algselt - nad on ühe naha all, 
samade nahkade vahel  ehk magavad koos, sellise  tähendusvarjundiga on see lause m. k. 
siiani, kuigi tarvitatakse ka e.k. tavatähenduses - ninapidi koos või koos olemise mõttes. 
Samast tuletuvad ka laeva- ja paadimeeste (nahk-)ase - koi = e.k. nahad, vahelolev kääne m.k.
koin, e.k. kois, siit ka ko-i-ni-me,  praegu rumal sõna, aga algselt väljendab diskreetselt 
nahkade vahel “toimetamist”. Olgu tähendatud, et esimene pool m.k. väljendist “üten koon” 
on säilinud ka tänapäevases kirjakeeles: üten koon > ühten koon > ühten > ühtes (e.k.) > 
(sugu)ühtes
  Siit edasi - kosin < ko-sin, võiks algselt tähendada “sinu naha (alla)”.
Vrd. ka vepsa kozita (kosja minema), mis lubab oletada, et ka  kosjas käimine on algselt naha 
alla pugemist tähendanud, hiljem on aga sellest kujunenud mõistujutt.

On üpris tõenäone, et maga = ma-ko = ma naha (all), või oli algselt ma-ko-on = ma 
nahkade vahel, kuigi m.k. öeldakse “m(e)a makka”, mitte “m(e)a makkan”.

Elukatest on koi  üks hirmus putukas, kes nahka rikub ja nahkade vahel elab, 
nahkadega kaetud eluasemete “seintes” pidi koisid toimetama müriaadidena. 
 Puu “nahk” on  ja oli koor < ko-r(i) = nahk ümber, kusjuures “koorima” tähendanuks 
sel kujul “ nahast puhastamist" – ko-ri, nagu  -r ja -ri tähendustest hiljem näeme. Hiljem 
laienes ko-ri toidutaimede ja –juurikate puhastamisele toiduks ja veelgi hiljem mitmesugusele 
muule puhastamisele (tube koristama, põllusaaki koristama jne.)

M.k. “(mingid asjad) om kuuri all”, mitte “om kuurin” > e.k. on koorte all > kuuris, 
s.o. ehitis õuel, mille katus kaeti (m.k. ja e.k. kata! < ko-ta) vanasti (puu)koortega, s.t. siis, kui
veel plekki või eterniiti ei tuntud ja vist veel õlgigi mitte. Küll roogu tunti, aga lamedamal 
katusel on puukoor parem, roog püstisemal.

Ka piima “nahk” on koor , m.k. kuur.
 Munakoor < ko-ra = nahk kõva, nahk tugev, võib-olla ka piima koor tähendab algselt 
tugevuse ja jõu andjat, loogilisem siiski, et koorimisest, ko riibumisest < ko-ri.

Puukoorest (aga võib-olla algselt ka nahast) tehti ko-rv > korv.
Karusnahkne - karvane < koo-rvane, vrd. ka  vepsa k. korväzne, konvärzne 

(kodukootud, jäme), korbhine (kurat, metsik), arvatavasti ka meie e.k. kurat , vanasti ehk - ko-
ra-t(a), s.t. näit. nahk tugev temal või ta on karvane ja tugev. 

E.k. öeldakse surnu kohta ka “on koolnud” = m.k. “om koolend” < koo-le-nd = nahk 
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on põletatud.
 Seletusvariandid: 
1. kogu keha (ko) põletatakse (le), = koos, üleni põletatakse,
2. surnuga koos põletati ka tema magamisase - nahad (ko),
3. surnu selja- ja magamis-nahad põletati rituaalselt, siiani on paljudes põlistes (mulgi) 
suguvõsades tavaks surnu viimased selja- ja voodiriided ära põletada.
Surmast ei olnud sünnis rääkida otse, vaid mõistu – ko-põletamise kaudu. Sellele lisaks võib 
oletada, et surnupõletamise rituaali pidi läbi viima kadunukesele kõige lähedasem: le-se-ko = 
põletab see ko(?) > lesk, soome k. leski; kas ei ole kunagisest põletusrituaalist jäänud 
mälestust laste tagumise paari mängu, mille soome k. nimetus on “leskisillä”. Variandina võis 
see ko tähendada ka lihtsalt: põletame seda koos, surnupõletusest võtsid kõik osa. Koht, kus 
põletamist toimetati, oli ko-le-me = ko põletame me > ko-l(e)-me > kalme > kalm

Mõttekäiguna võiks veel pakkuda, et algusaegadel võis enneaegse või ootamatu surma
põhjuseks olla eelkõige külm, s.t. surnuks külmumine, sest kehakatteid ei pruukinud alati 
vajalikul määral (kaasas) olla, tuld ei õnnestunud alati üles teha ja sooja koobast ei leidunud. 
Sel puhul võiks oletada, et surma tähendav väljend võis olla sama, mis peamist õnnetu surma 
põhjust tähendav e. külm < ko-le-me = kooleme me; ka ingl. k. cool, cold (külm) < ko-le, ko-
le-te = surete te; saksa k. Kälte (külm) < ko-le-te; vene k. holod (külm) < ko-le-te; rootsi k. 
kall (külm), soome k. kylmä. Veidi teistsuguse seletusena on, et külm koosneb küll samadest 
algsõnadest aga tähendab pigem: koos lõkke (ümber) me või koos lõkke (ümber) te. 

Teisest küljest arutledes võivad nüüdismõisted “külmetama ja lõdisema”  olla tekkinud
hoopis külmetavate laste või kaaslaste soojendamisest või soojendamise vajadusest: lõ-di < 
lõ-ta < le-ta = sooja talle, soojenda teda, vrdl. ka vene k.  ljod < le-ta, soojenda teda, sest ta 
külmetab, ta külmub, ka vesi külmetab, külmub jääks, öeldakse ju ka eesti k.: jääkülmad käed;
külme... < kü-le-ma < ko-le-ma = nahk sooja mulle (annaks) e. nüüdiskeeles: pane riideid 
selga, muidu külmetad, enne riideid aitas (looma)nahk.  

“Minul on külm” on soome k. “paleltaa” < pa-le-le-taa = kuuma tule soojas tahan 
(olla); tahan < taa (mulgi k.), vrdl mulgi k. mea lää > ma lähen, saa > saan, süü > söön;

Sellega sarnaselt võiks “külm” < ko-le-ma = nahka soojenduseks ma (tahan), võib-olla
oligi algselt külmata, millest on nüüdseks jäänud muidu veidi arusaamatuks jääv lastele 
ütlemine “külmataa(t)”, sedamoodi ka vene-saksa-inglise holod-Kälte-gold < ko-le-ta = nahka
soojaks tahan.                      

Soome k.: koristaa (kaunistada), koriste (kaunistus), koru (ehe), korea, komea (uhke, 
tore) tähendavad algselt “nahk-aplikatsioonidega” kaunistamist või naha kaunistamist. E. k. 
“kaunis” võiks tuleneda hoopis eitusest: kau-ne < ko-ne = nahata (või karvadeta), mis 
omakorda võiks tähendada riideid kandvat, mitte nahkades tegelast (kui see muidugi üldse 
uudissõna pole? Sel juhul ikkagi alateadlikult ja õnnestunult algsõnadest kokku pandud!) vrdl.
ka soome k. kaunis, kauneus (kaunis, kena, ilus). Üllatav ongi see, et nii vana ja ammust 
kasutamist eeldava sõna vasted tänapäevastes euroopa keeltes on äärmiselt erinevad ja 
väikestki sarnasust erinevates euroopa keeltes leidub erakordselt harva. E.k. ilus´ale ehk 
kõlaliselt veidi sarnaseks osutub itaalia k. bello (ilus < e.k. vanas kirjaviisis: illos – bello < 
illo(s) – (b)ello)
 Ko-ta > m.k. kota -  e.k. kotad, m.k. üldnimetus kõigile jalanõudele, näit.
“ pane vöörusest mõne kota jalga” = e.k. pane esikust mõned (suvalised) jalanõud jalga; 
seejuures võisid  e.k. kott (omast. k.: kota) ja kott (omast. k.: koti) olla algselt üks-sama 
nahast ese, mida kasutati kord jalavarjuks, kord “varustuse” panipaigana või kogumiseks ja 
edasitoimetamiseks, kui see parasjagu jalas ei olnud. Kott valmistati  lühikesekarvalisest  koo-
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di-nahast > koot, s.t. “peenema” nahaga kaetud jala osa oli koot ja tõenäoselt oli ka kota (e.k. 
naha) “sisse kängitsetud” jalg koot, vrd. rahvakeelne “korja oma koodid koomale!”. 

Koodiga lähedane on koib, mis võiks olla “sünteesitud”: nahaga = ko + liigub-kiib-
käib (sõna lõpust); leedu k. koja (jalg), kojine (sokk, sukk). Pigem on siis seletuseks, et peene 
karvaga ja soojem talvejalats või jalasoojendaja tehti vanasti looma (veise, põdra) lühema 
karvaga sääre- või jalanahast.

E.k. koobas, m.k. koop, vahelolevas k. koopan,  see oli algselt (osaliselt) maasse  
ehitatud ja nahkadega vooderdatud elamu, väga külma kliimaga Ida-Siberi jakuutidel, 
evenkidel, tšuktsidel jt. võib selliseid ajutisi või alalisi elamuid kohata tänapäevani. 
 Ko-ttan (m.k.) = sama , mis “kodun”,  m.k. kun kottel sa olet? = e.k. (kus) kohal > 
(kot) > (elu)koht või kotus > koht, kohal, (asuniku)koht majapidamise mõttes, kohtuma > 
kohus jne.;

Kõnnu(maa) < ko-ne = kodu mitte, (elu)kohta mitte, ne jms. tähendab alati ja 
enamikus keeltes eitust, m.k. tähendab eitust ka “ä “> e.k. ära; 

Koo-man (vrd. näit. m.k. samalaadne: piiman = e.k. piimas) = nahas, nahkades, kus on
raskem end liigutada > ko(h)man > kohmakas, kohmitsema, kohmetu jne.;
 Koo-bitsema > kõõbitsema, kaapima, kraapima - s.o. nahka puhastama;
 Kord < ko-r-d < ko-r(i)d(a) =  ko-rida ehk 1 nahakiht > korden = ko-ridaden = 
kordades = (mitme)kordne nahk > korrus;

Kost < kostil < koost il(ma) = kodust (voodist, nahkadest) ilma, kodutu vrd. indo-
euroopa gost, gast, kost (külaline, söök) > kostitama = ulualust ja süüa andma, kostma = 
(külalise eest) vastutama; 

Köis < m.k. köien (e.k. köites) < ko-i-en = nahkrihmadega seotud, nahkrihmade vahel;
Kõhn < m.k. kõhnan (e.k. kõhnas) < koo-nan = nahas, vrd. “luu ja nahk”;
Kõht, kõhus < m.k. kõtt, kõtun < ko(o)t-un = naha sees, kõhtu ümbritseb pehme nahk, 

luid ja liha peaaegu pole; teine seletus: kui loomade jäsemete kohta oli algselt kasutusel koot 
ja kõht on jäsemete vaheline kehaosa, siis “kootide vahel” oleks samuti “kootun” > kotun > 
kõtun > kõtt > kõht;

Käpp < ko-p = looma nülgimisel jala nahast saadud “ nahk-kopp”, vrd. käpik ja kopsik
praeguses e.k.;

Kõri < ko-ri(kutud), kõri läbi lõikamisel nahk rikuti, vrd. ka rikki, riist, soome keeles 
on riista - jahiloom, keda tapetakse; vrdl. ka kä-ri-stama (katki rebima), ve-ri-stama 
jm.; 
Karv, kõrv (vrd. soome karva, korva) < ko-r-v,  kahtlustan, et -r- peaks tulenema ra-st 

(kõva, tugev) ja -v- viitama väljas, väljaspool, ka kuidagi võõraga seotud olevale (nähtav, 
kuuldav?), vrd. ka muid nahast väljaulatuvusi: sarv, kürb-kürva, varv(as)-varba jne., rev-a > 
m.k. rõõva > e.k. riided.
   Seega algasid karuslooma naha erinevate osade nimetused enamasti ko-algsõnaga:
koon (nina) = ko-ne (karusnahka pole, sest looma ninal pole karvu), 
kori (kõri, kael),
kot ( kõtt, kõht),
koot, koib (jalg),
kopp (käpp),
korv ( kõrv, karv), 
ko-ev > kohev (karv) või ko-ve > kõva, see võis olla naha seljaosa, vrd. soome kova (tugev), 
s.t., et kaubaks mõeldud karusnaha seljaosa oli kõige tugevam ja kõige parema karvaga.

Karusnahkade ja  ka karusnahakaubandusega seoses annab oletada, et kütt < ko-ta = 
nahad ta(l). Ka kaup-kauplema-kauplus < ko- ...?, äkki on p tuletatav pa(nemise)-st, sest 
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mõne uurija arvamuse järele panid alguses mõlemad kaupa vahetavad pooled oma asjad 
kaubakohta maha ja siis vastastikku valiti teineteise asju, on kirjutatud, et Ameerika  ja Siberi
avastajad tegid isegi nii, et võõrad tulid ja panid oma pakutava värgi maha ja läksid ise 
kaugemale, et pärismaalased julgeksid vaatama tulla, kui need midagi võtsid, panid nad 
nahku asemele, nii oli kaubasuhteid loodud. Filoloogid teavad, et kauplemise-sõna on laen 
saksa keelest (kaufen), kuid siin väidetakse, et võis ka mõlemas keeles samadest algsõnadest 
iseseisvalt kujuneda. 
   Eeltoodud kehaosade nimetustest kõige esimesest (ko-ne = koon, nina) on tulnud veel 
mitu tähtsat sõna. Seoses algse põllundusega võib ette kujutleda, kuidas pidi toimuma pärast 
puude või võsa raiumist  e. raadamist (ra-ta) ja põletamist (a-le) pinnase külviks 
ettevalmistamine. See pinnas oli tihedalt täis kände ja juurikaid ja nende vahel sai primitiivse 
konksadraga ( a-te-ra) vaid kohati mullakamarat pöörata, see meenutas sea songimist ja seda 
nimetati sarnasuse tõttu arvatavasti ninaga-koonuga ajamiseks-liikumiseks  ehk algkeeles: ko-
ne-ki > konki > konkima. Jorutamisega tekkisid sarnased sõnad: konkima-sonkima-tonkima-
lonkima; konkima ise hääbus, kuid on äratuntav inimese kõvera nina puhul – kongus nina – ja
kõverast puust tööriista ning algse adra puhul – konks, murdeti kouk, ja konksader, ilmselt 
oligi algse adra nimetus konk. Sonkima-songima sigade põhitegevusena (ja mujalgi) on tänini 
tuntud; kärss, millega siga songib, tähendab nähtavasti ko-ra-se > kä-r(a)-se = nahk tugev see.
“Ninaga seda tee (pööra)” oleks siis olnud ko-ne-se-te > nüüdseks tunneme liitsõnana kä-nu-
s(e)-t(ik) > kännustik( e.k.), kandlik(m.k.) > känd(e.k.), kand (m.k.). Tonkama-tongima on 
samuti e.k. ja murdeti kasutusel, kõige enam ehk tönkama kujul, näiteks võõrkeele oskuse 
puhul, kui siit sealt korratult mõnd väljendit tuntakse (tönkab saksa keelt). Ka lonkima-longin 
tähendab siia-sinna suhteliselt sihitut liikumist ja mõnda huvipakkuvasse nähtusesse oma 
nina(!) toppimist. Songimise moodi tegevus tähendaks siis algkeelest nüüdiskeelde ümber 
panduna “ninaga ta” ehk algselt ko-ne-ta > kü-n(e)-d(a) > künda > kündma, künd. M. k. on 
isane siga mitte kult, vaid kunt < ko-n(e)-t(a) = ninaga ta.
  Mitme põhilise naha-andja looma nimetus algab algsõnaga ko- :
kobras, k(o)aru, koer, kober-kaber metskitse tähenduses (Kaberla, Kaberneeme) ; 
vene k.: kot (kass), kon` (hobune), korova (veis), koza (kits) ja lõppude lõpuks koža (nahk) < 
ko-see, kõik need on lihtviisil ühise Põhjala algkeele tuletised.
Lehm ja teisi (kodu)loomi:
rootsi k.: ko (lehm), vanasti ka bo > boskop (kari), cat (kass), get (kits);
taani k.: ko (lehm), kvæg (kari), kat (kass), get (kits); 
norra k.: ku (lehm), katt (kass), geit (kits); 
põhja-saami k.: guovža (karu), gos (koer);
saksa k.: Kuh (lehm), Katze (kass); 
inglise k.: cow (lehm), cattle (kari), cat (kass), goat (kits);
läti k.: govs (lehm), kakis (kass), kaza (kits);
leedu k. karve (lehm), kate (kass).

 
 Teadupoolest oli koer esimesi kodustatud loomi, seetõttu peaks selle looma 
nimetus(ed) erinevates keeltes huvipakkuvad olema. Kahjuks on need nii ürgsed ja ajaga 
muutunud, et veenvat seletust on raske anda. Slaavikeelne sabaka < se-pa-ko = sel soe (kuum)
nahk, mis võiks viidata sellele, et koeranahast tehti hästi sooje riideid. Saksa k. on koer Hund, 
sarnane ja kodustatud võsavillemist – hundist - jäänud. Järgnevas näeme, et saksa-inglise 
keeltes on sageli ko > ho, ha, hu. Vasted sõnadele „nahk-koer“ on taani-norra-rootsi keeltes 
kõigis ühtmoodi hud-hund, saksa k. Haut-Hund. Sellest tulenevalt võib oletada, et: hund < 
kont < ko-ne-ta, mis võiks tähendada näiteks: nahk mitte tema ehk tema nahka mitte, mis 
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viitaks sellele, et koera nahka ei kasutatud ehk koera ei olnud neil keelealadel kombeks 
nülgida. Eestikeelne koer võiks algsõnadeks lahutatult olla ko-e-r(?) ja tähendada: kodus toidu
ümber < ko-e-ri (sest enamasti ootasid koerad toidupraadimise lõkke või toidulaua ümber 
konti) või: kodus hammustab (sööb) tugevasti (valusasti) < ko-e-ra; või ...  Ingliskeelne dog 
(koer) < ta-ko = ta nahaga või ta kodus.

Naha kasutamise tuletissõnu sugulas- ja teistes keeltes:
saami k.: koorre (siduma) -ilmselt eelkõige nahkrihmadega, ~kuarre (õmblema), ~koolas 
(nahkadega ülelöödud jahimehesuusad), ~ko ashkenn (nahast sokk),  ~koarre (koormat 
kelgule siduma), ~ko ammas (põdra jalanahk, kasutatakse peenema riietuse juures), ko-annt 
(metsik põhjapõder), ~koatö (siduma, kuduma, sõlmima, heegeldama, ko(a)-te = nahaga tee, 
nahatöö), ~koaatö (püksid = nahast tehtud), ~koamme ( etn. pikkade ninadega nahast ja 
kaunistustega suvejalatsid), goahti – püstkoda (ko-aa-t? = nahad lattidel) jne.;
ersa k.: kodamo (punumine, kudumine) = nahast teeme me, ~kodams (kuduma, punuma), ~ 
kovior (vaip, põrandanahk)  «  vene kovjor (põrandakate);
mari k.: kotook (kotikunahk), kovašte, körook (nahk), komaa (saarmas), koljaios (nirk), kolja
(hiir), komak (rott),  kuda (koda), kom (koor), kuaš (kuduma), komash (kangas, riie), komdo 
(korv), kovozhash (vooderdama, palistama, riietega varustama), kondaš (tassima, viima), ;
mordva k.: kut (koda, vrdl. saksa Gut- omand, mõis, samuti meie kuut), kodams (kuduma), 
kodi (kangur, kuduja), kodamo (kudumine), kol (kuri nõid, vrdl. meie koll), kovor (vaip), 
koza (nahk);  
komi k.: ~koola (püstkoda, onn, telkmaja), gort (maja), gortsa (kodune), ku, kutšik (nahk), 
körnõ (koguma), kötög (side), köm (jalanõu), köv (nöör), köröm (kogutud loomatoit), kötš 
(jänes), koz (kuusk), komide omanimetus ko-mi = nahad meil, nahkades me,  koos me, kodu 
meie, kuigi keelemehed on seletanud, et komi tuletub Ka(a)ma jõe nimetusest, kust komid 
olla pärit; tegelikult võib olla ka vastupidi, et komid on jõele Kama nime andnud, kui neil 
nimedel üldse omavahelist seost peaks olema. Või mingi teine kunagine selle jõe äärne hõim 
võis samadest algsõnadest jõe nime luua, aga omanime lõi hoopis teistest algsõnadest.
Soome k.: kota (püstkoda, vigvam), koti (kodu), kontu (kodupaik, kodu), koota (koguda, 
kokku panna), koolle (kokku), koolla (koos), kuolema-kuolla (surm-surra), korppi (kaaren, 
ronk), koppi (kong, kuut, putka), kuokka (kõblas, kontvõõras), kuokkia (kontvõõraks minna), 
kuohunta (keemine, käärimine), kuohutaa (kobrutamine, vahutamine), kuoma (vader, sõbrake,
vennas), kuoppa (koobas, auk), kuoro (laulukoor), kuore (rõõsk koor), kuori (puu-,  kiriku-, 
munakoor), kuorinta (koorimine, murd.: nülgimine); nagu näeme: ko > kuo;
vepsa k.: kodi (elamu, maja), koda (nüüd: kanala, mängumaja), korg (kerge kelk), 
kour (vaip), koira;
karjala k. ja ida-soome murretes: koltta (saam, laplane) < ko-le-ta = koos tuld (teevad) 
handi k.: ko(o)t (koda);
tšuktsi k.: koimun (keppimine), umkolesin = (jääkaru) karusnahk, millega jaranga seestpoolt 
vooderdatakse(-ümbritsetakse), kaupatsin (morsanahk); sealtkandi nahast paati nimetatakse 
kajakk < ko-ja-ki.
ungari k.: kofa (kauplemine), kozar (korv), kötni (siduma), kötel (pael, side), közhit 
(rahvustunnused, s.t. ehk muster nahal);
rootsi k.: koja (onn, hütt, magama heitma), koppel (rihm), kopp (tass), kont (märss), kostym 
(ülikond), köpman (kaupmees), köp (ost), kör (koor), körsnär (köösner, kasuksepp), kött 
(liha), korp (kaaren, ronk), konst (kunst, algselt naha kaunistamine), gördel (vöö), kår (-kond),
kåk (ubrik), kåpa (rüü), kåta (lapi telkelamu), kärv (kare, karm), köping (alev), kök (köök), 
kol (süsi), kofta (kampsun), kock (kokk), ko (lehm), hus (maja, koda) < hu-se < ho-se < ko-se 
= nahast see, huset (nüüd: käimla, kemmerg, varem: maja, mõis, näit Bornhusen (Pornuse 
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mõis Halliste khks, tõlkes sünnikodu), boning (elamu, eluase), bomärke (õue-, peremärk).
Saksa k.: Köter (peni, krants), Koje (koi merenduses), Kolter (tekk), Koppel (rihmseoses 
koerad), Kopplung (hobuste kammitsasse panek, ühendamine, põkkamine) > kuppeln 
(ühendama, sidurdama, kupeldama) < ko-pi = kokku lööma, Kordel (keerdnöör), kosen 
(kallistama), järgmisi sõnu vrdl. inglise vastetega all-pool: Hütte (onn, osmik), Hütner 
(saunik), häuslich (kodune), Haus (maja), Haut (nahk), Hose (püksid), häuten (nülgima), 
arvatavasti: koda >  kota > kuta > gut(a) > gut, Gut (hea, eravaldus-mõis), skraa- hilisem 
põhikiri, tähendas algul kuivatatud nahka < s(e)-k(o)-ra.    
Inglise k.: home, kome (kodu), cosy (kodune), cot, cote /kout/ (osmik, kuur, kuut, häll, voodi,
aga ka tuunika-laadne riietusese 14.saj. õukonnas), cabin (kabiin, onn, hurtsik, putka), cottage 
(väike maja), cotter, cottar (saunik), cave, cavern (koobas), court (õu, hoov, õukond, 
kohtukoda) < ko-ra-ta, courtpiece (väga lühike vammus 14.saj. õukonnariietuses), cake 
(kook), cook (kokk, keetma), couch (magamisase), hook (kook, koogu), coarse (jäme, kore), 
cortex (puukoor), bark (puukoor) < pa-ra-ko (= algsõnad teises järjestuses), cover (karvkate, 
katma, kate, kaitsma, kaitse), covering (tekk, vaip, kate), covert (varjatud, kaetud), discover 
(avastaja = katte ära võtja), faggot (kimpu siduma, vrdl. m.k. aakoo! = e.k. haokubu), coat 
(loomanahk, kasukas, koor, üleriie),  collaret (karuskrae), cobble (paikama, lappima), comb 
(kangasuga, kammima, sugema), canvas (purjeriie, lõuend, vrdl. e.k. kangas), coracle (nahaga
kaetud paat), coil (kerima, keerduma), cable- (köis-, tross-, kaabel), cord (pael, köis), 
cordwainer (kingsepp), coition (suguühe), common (ühiselt, koos), cone /koun/ (torbik) > 
kaun (taime viljakate e.k.), case, can (karp, toos, kest), conk (nina, > kongus), cop (hari, tutt), 
cocked (vinnas, püstiseisev) > kokette (saksa k. = koketne), cock (kukk, isane lind, heinasaad,
vrdl. meie rannamurde “kökk” heinahunniku kohta!), compound (kokku pandud), calash 
(kaless, kumm, näokate), scone (kakk), cob (savi ja õlgede segu seina täitematerjaliks), cog 
(palke tappidega ühendama), coir (kookoskiust nöör), collie (kolli, hoiab karja koos), corn 
(viljatera, teravili), choir (laulukoor, rõdu kirikus), cream (piima koor) < ko-ra-me või ko-ri-
me, crust (koorik) < ko-... , collect (koguma), collection (kogumik), gather (korjama) < ko-ta-
ra, comely (nägus, kaunis) vrdl. soome k. komea jne.  
prantsuse k.: case (onn) < ko-se, chǎteau (loss) < ko-ta, casaque (mantel), collier 
(kaelarihm,rangid), courroie (rihm), commerce (kauplemine), coit (suguühe), corde, cordon 
(nöör,köis), corder (nööriga siduma), cordée (kubu, seljatäis),  copule (raamatuköide), coq 
(kukk, kokk), cornemuse (torupill, nahast), corroi (nahaparkimine), corset (korsett), cotret 
(haokubu), couche (magamisase), coucher (ööbima), coudre, cousu (õmblema, õmmeldud), 
costume (ülikond rõivas), cote (vääring), cout (hind), couter (maksma), couteux (kallis, 
kulukas), cour (õu, hoov, õukond), fourrure (karusnahk), fourreur (köösner), cordannier 
(kingsepp), fourré (nahaga vooderdet), forum (turuplats, kaubanduskeskus, kogunemiskoht), 
foire (laat < (nahaga) kauplemise koht), fourgon ((nahk-)kattega pink või vanker (auto)), 
coupe (kaheistmeline vanker), couvent (kaetud, peavari);
ladina k.: cum-, co- (prefiks: koos, kokku, ühis-), cutis < ko-ta-see (nahk, karusnahk, kest, 
koor), cārus, cāritās (kallis, hinnaline), casa (onn, külamaja, lehtla), coitus (suguühe), carpo 
(korjama), carrum (vanker), corset (korsett), fortis (tugev, vastupidav), fōrmo (korraldama, 
kujundama, kasvatama, ehitama), focus (kolle, tulease), folliculus (nahast kotike, kest), 
fomentum (mähis, side), forensis (turu või kohtupidamise juurde kuuluv), forās! (kasi välja!);
kreeka k.: kome (ilma müürideta küla, umbes polise vastand)
serbia k.: kуђи (kodu); hääld. ~kutši < ko-te-se = nahkadest ta selle või nahkadest tehtud see.
leedu k.: koja (jalg), kose (puder), kugis (heinasaad), kurejas (looja, asutaja, rajaja), 
kurenimas (kütmine), kuryba (looming), kailis (looma- ja karusnahk), kaimas (küla), kaimietis
(maamees), kaimioti (maksma), kaita (vahetus), kamanos (valjad, s.t. nahast tehtud, vrdl. 
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kamar e.k.), kamantai (rangid), kambarys (tuba, kamber), kandis (koi-zool.), kaminas 
(korsten), kampas (nurk), kapai (kalmistu), karalis (kuningas), kareivis, karys (sõdur, 
sõjamees, kaitsja, võitleja), karpyti (lõikama, kärpima, pügama), karstid (palavus, kuumus), 
kartoti (kordama), kartu (koos, üheskoos), karve (lehm), kate (kass), kauki (mask), kauptis 
(kogunema), kausas (kopp, kopsik), kasuti (kratsima).
läti k.: gulta (voodi), gulit (magama), guba (hunnik), kopiena (kogukond), kopigs (ühine), 
kopt (maad harima), krija (puukoor), kurvis (korv), kurpnieks (kingsepp).
 

M.k. koodu = e.k. kootud. Koodu-koda-kodu sõnadest on veel  tuletusvõimalusi. 
Algselt tähendas see üht nahkadest lattidele kokkupandud ehitist. Peatselt arenes ko üldistatud
tähenduseks ka igasugusele muule kokku panemisele. Ka kinda kudumine on teatud mõttes  
lõngast kokku panemine. Kui kuiva heina oli vaja rõuku panna, ütles mu isa Karksis: “Lääm 
einä kokku pandme”. Kui see töö oli tehtud, võis ta öelda kolme moodi (mis kõik on 
samatähenduslikud):
einä om koon
einä om kokku pant
einä om kogusen  = kogu sehen (e.k. sees)
tuleb oletada, et “kokku ” võib tuletuda  varasemast väljendist “ko-ki” = naha (sisse) pandud 
(asjad), naha-(-ribadega) kokku seotud, nahaga (kokku tehtud), hiljem laienes see igasugusele 
kokku kogutud või kokku segatud asjade või materjalide kogumile või segule. Kook (kooku 
pandud) oleks siis kokku pandud või kogu(tud) (= ko-ki), seesütlevas käändes  m.k. koon (e.k.
koos). Vrdl. saksa k. Koch-kochen = kokk-keetma, ingl. k. cook = kokk, keetma; rootsi k. 
kock-kok = kokk-keetma; kõigis neis tähendab esimene ko- algselt kokku, mis veelgi varem 
tekkis nahaga kokku sidumisest, tagumine -k  või -ch tähendab panemist, segamist, 
liigutamist, algselt ki (vt. järgmist algsõna seletust - ki).

Lihtsaim kahest puust kokku pandud “ehitis” kaevust vee välja võtmiseks on m.k. 
(kaevu)kook < varem lättekook, seesolev kääne e.k. koogus, praeguses m.k. koogun, vrdl. 
ingl. k. eespool; korduvalt kummardamine on m.k. koogutamine. (Kaelkoogud on m.k. õlpa = 
e.k. õla pääl, sellest tuletuvad e.k. hõlpsalt, hõlbus jne.)
 Aga kook küpsetisena on samuti üks jahust ja veest “ kokku pandud” toit! Samuti 
kakk, käkk ja kört; soome kakku, islandi-rootsi kaka, norra kake, taani kage, hollandi cake, 
saksa Kuchen, läti kūka. Seega  ko-ki > kooku > e.k. kokku(!). Ka eestikeelse kokk vasted on 
Põhjalas sarnased: kokki, Koch, kock, kok.

“Ma kogun kokku” peaks tuletuma lausest “ma ko-ki-ko-ki”. Samuti ka segu < se-ko <
see ko(on) ja segatud < see kokku + pöördelõpp, soome k. sekoite, sekoitus.     
Samuti te-ko < te(e) ko(kku) > tegu: näit. leivategu (veest ja jahust), heinategu, (koore)või 
tegemine e. tegu = (hapu)koorest kokku tegemine. Kogu-kogumine, segu-segamine, tegu-
tegemine on kõik ühtviisi tekkinud.
  Hiidlastel on soolane piimaga tehtud kaste – piimalaga või rõõsalaga (le-ko) ning 
soolveest ja odrajahust segatud ja keedetud kaste on rokalaga, Haljala ja Kuusalu randades 
nimetatakse soolvees keedetud kartuleid ja/või  kapsaid – (kapsa-)lohk (< le-ko = tulel segu).

Koo-stama < koosta! < koo s(e)da = pane see (nahast) kokku.
Tõenäoselt oli mitme jahvatatud vilja kokku segamisel saadav kama algselt ko-ma või 

ko-me. 
Vene k. nimetatakse mitmesugustest toiduainetest kokkusegatud käkke “kama, kamõ”, 

läti k. on kama-moodi segu “kami, kams”, rootsi k. on kams murdeti verekäkk, samuti lapi k., 
norra k. kams (kalamaksast ja jahust segatud toit), kamsa (segada) (A. Moora, Eesti talurahva 
vanem toit).
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Selleks, et püstkoja tugilatid tugevasti koos oleks ja sellel latt-ehitisel kattenahad 
püsiks, tuli need ka omavahel (naharibadega) ühendada. Öeldi: ma koo > (e.k. ma koon),  
tegelikult oli see väljend algul ilmselt pikem – ko-te = nahaga tee, millest hiljem kujunes: 
kokku tee; kote < ko-te on säilinud kõige selgemini saami-keelses kuduma-siduma vastes ja 
ingliskeelses kasuka vastes. Aga on ju meilgi kudumisega seoses sõna kude < ko-te ja sellest 
kuduma: m(e)a koo (m.k.) = ma koon, ma kujun (e.k.). Looduses märgati, et kalad panevad 
marja ja niiska kokku – kudema, kudu < ko-te. 

M.k. tuu üits kootäüs = e. k. too üks sületäis (puid, heina vmss.), see tähendas algselt 
üht “kokkupandud  e. kokku kogutud ja nahkrihmaga kokku seotud kogust”, kus jälle kõik 
sõnad ikka samast tüvest tuletuvad. Küttematerjalina metsast kuivade okste (nahkrihmaga 
kokkuseotult) toomisel oli see m.k. algselt aakoo (e.k. hagu), mujal e.k. kujunes see hiljem, 
kui aa-sõna  kasutamine vähenes ja puu-sõna asemele tuli: > koopuu (kogutud puu või 
nahkrihmaga seotud puud), millest sai keele arenedes kubu ja see kandus (e.k.) veelgi hiljem 
üle mitmesugusele kokkuseotud sületäie liitsõnale: haokubu, heinakubu, õlekubu, õiekubu, 
viljakubu, kubujuss (paksult riietesse seotud laps, kes ei saa vabalt liikuda). 
 E.k. tagaliide -kond tähendanuks algselt “ko(os) n(a)d “ või “ko(o)n t(a)” (m.k.), vrdl. 
soome k. kunta. E.k. kogukond on seega eriti naljakalt kujunenud: koo-ku-koon-ta.  
  Vrdl. ka soome k. kokoon (kokku), kokoilu (kogumine), koko (hunnik), kokko 
(jaanituli, jaaniõhtuks kokku kogutu põletamine),  kokous (koosolek), samuti Põhja-Eesti 
rannamurdeline ´kökk´ kokkuriisutud heinahunniku tähenduses, sarnaselt on ka tõenäoliselt 
“k-g”  `rõuk, rõugu` lõpus lühenenud ´ko´- algselt siis ro-ko või re-ko, vrdl. soome k. ´rehu´ 
või ro-ko > rokk, roog, sest e.k. tarvitati rohu, heina ja sööda tähenduses rohkem “ro”.      

Koor laulukoori tähenduses on koos käiv, koos harjutav, kooslaulev ja koos esinev 
inimeste rühm, koor kirikus on see rõdu, kus laulukoor koguneb jne.

Kamar < ko-ma-ro = nahka ma söön 
Katus-sõna võib mõndagi mäletada. Lagi ja katus on soome k. mõlemad ‘katto’, rootsi 

k. mõlemad ‘tak’, saksa k. mõlemad ‘Dach’, ka ‘Decke’. Ingl k. on coat (katma). Arvan, et 
kõik need on tuletatavad kahest algsõnast: algselt tähendas see: naha (all) ta, millest kujunes 
hilisem tähendusvarjund: kaetud ta. Eri rahvastel on algsõnad vahel lihtsalt eri järjestusse 
sattunud: mõnes keeles: ko-ta, mõnes keeles: ta-ko (= ta koortest). Ingl. k. roof (katus) ja 
roofing (katusetegemine) on kuidagi seotud hoopis meie (pilli)roog sõnaga, mis eesti keeles 
mäletab veel seda kauget aega, mil pilliroo noori võrseid ja juurikaid (risoome)toiduks 
tarvitati (ro = toit, ro-ko = toiduks koguma), pilliroo värsked võrsed olid ka loomatoit. 
Liitsõna  teine pool on meil taimenimena, katusekattena ja toidu üldnimetusena tänini 
kasutusel, esimene pool teab vist, et pilliroost tehti ja tehakse ka roopille, aga võib-olla hoopis
seda, et kuiva pilliroo põletamisel kuuma "teravat" tuld saadi: pa-le > pi-lli (? = kuum tuli). 

Ro võib ka tervistavaid omadusi meenutada (roht < ro-ta), sest erinevad rahvad on 
pilliroogu rohkem kui 30st haigusest ravimiseks tarvitanud. Ingl. k. on nüüdisajal pilliroog 
‘reed’ , mis võib samuti roost tuletatav olla; saksa k. Rohr, Schilfrohr (pilliroog), Dachreed 
(katuseroog);, hollandi k. riet (pilliroog); prantsuse k. roseau (pilliroog );  rootsi k. rätt (roog 
toidu mõttes), rö (pilliroog), vass (pilliroog) < vas-se = lehmadele see, s.t. head loomatoitu; 
soome k. ruoko (roog); vene k. trostnik (ta-ro); poola k. trzcina; ingl. k. thatch (< ta-ko) 
tähendused on: 1) katuseõled, katuseroog, 2) õlg- või rookatus, 3) õlgedega või pillirooga 
katma;  reed thatch (roogkatus); room (ruum, tuba), naljakalt eesti keelega sarnased: roof lath 
(katuse roov, roovilatt) ja roof truss (sarikas, pruss). Meie rannarahva eeskujul, kes roogu 
edukalt katusekatteks kasutasid, hakati sisemaal, kuhu pilliroogu liialt kauge tassida, 
rukkikõrsi kasutama. Kõrs < kors < ko-ro-se = katte roog see. Arvatavasti on roog (ja õled) 
siis hilisem katusekate, alguses oli Põhjalas lattidel ikka kõige all suured kasetohu (=koor < 
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ko) tükid ja selle peal mättad, nagu mõnel pool Põhjalas veel katuseid tänapäevani tehakse. 
See oli lame katus, hilisem roog vajas viilkatust, muidu sajab läbi.
 Eelmises peatükis uurisime le-tuletiste hulgas leer-Lehre võimalikku seost kunagise 
lõkke ümber istumise ja noortele õpetuse jagamisega. Arendame nüüd ko-algsõnaga seoses 
seda suunda edasi. Oletame ikka, et mõni hea jutuga ja targem vanainimene kutsus muiste ka 
nooremad külalapsed õhtuti ühe eraldi lõkke ümber kokku ja õpetas neile vajalikke teadmisi 
kohalikest kommetest ja tavadest, oma rahva ajaloost, esivanematest ja nende austamisest,  
ohverdamise mõttest ja vajalikkusest, naabrite ja võõrastega suhtlemisest, õpetas olulist 
ilmast, taevatähtedest, päikesest, kuust, taimedest, loomadest ja muust. Istuti koos (ko) lõkke 
(le) ümber  > ko-le > kool (m.k. kuul, kuulin = koolis). Kuid see sõna sai ka tegusõnaks, sest 
lapsed, nagu ikka, kippusid omavahel lobisema ja muude asjadega tegelema, neile pidi 
pidevalt meelde tuletama, et nad on koolin-kuulin: kuule! > kuula! (m.k. kulle!), lapsed pidid 
kuulama, millest nüüd ka kuulamise ja kuulmise mõisted. Ligilähedaselt nii on need sõnad 
praktiliselt kõigis euroopa keeltes kujunenud, esitan kõrvuti „kool“ ja „kuulama“ vasted: 
soome koulu-kuuntelemaan, norra skolen-lytt (< se-ko-le, le-ta = lõkke juures ta), taani skole-
lytte, rootsi skolan-lyssna, islandi skolinn-hlusta, inglise school-listen, hollandi school-
luisteren, läti skolas-klausities, leedu mokykla-klausyti, ungari iskola-hallgat, itaalia scuola-
ascolta, prantsuse l´ecole-ecouter, saksa Schule-hören (< ko-re = koos ümber), sloveeni šola-
poslušati, vene-serbia škola-slušati, tšehhi školy-poslouchat, slovaki školy-počuvat, ukraina 
školi-sluhati, poola szkoły-słuchac jne.

Sõnal “ko” on hiljem ka “kaitse” tähendus olnud: nahk kaitseb külma ja tuule eest, 
puukoor kotusel-katusel vihma eest, kodu on kindlus jne., selles tähenduses on o-st vahel u 
või a saanud: kukk (ingl. k. cock) kaitseb kanu, kult sigu, kuningas inimesi (rootsi k. 
Konung), m.k. kuuse = e.k. kuused, otsetõlkes seega “kaitseb see”< ku-se < ko-se, kuuse all 
on saju eest meie puudest kõige kaitstum olla, sest kuuse okste ja okaste asetus on selline, et 
vihma ajal jääb tüve ümber kuivaks, teised puud aga hakkavad peatselt läbi sadama ja siiani 
räägime “kuuse alla minekust või tõstmisest”. Ko või ku on vahel muundunud ka-ks > ka, nii 
võisid tekkida nii kaitsta < ka(i)-ta-seda kui ka katma < ka-ta-ma = katab, kaitseb ta mind. 
Veel mõned kaitsmisega seotud sõnad:
 kaim võib algselt selletähenduslik sõna olla, nüüd rohkem sõbra või vennase 
tähenduses, aga varem ehk kaitsevaim – kallis kaim, kes abistas ja kaitses = surnud sõbra või 
sugulase vaim. 
kasukas - m.k. kasuk < ka-se-ko = ka(tab) - ka(tab) see nahaga
kate < ka-te ja vastupidises algsõnade järjestuses: te-ko või te-ka > tekk, saksa k. bedecken 
(katma), die Decke (tekk), das Deck (laevatekk)
kae (katab silma)
kaas < ka-se (katab seda = poti, paja, karbi ja tünni kate)

Mõnes vana-aja käsitluses on esitatud mõttekäike, et Sko-ta on vana-sküüdi keeles 
tähendanud valitsejat või kaitsjat. Egiptuse vaarao Noho I (610-555 e.Kr.) tütar abiellus 
Sküütia kuninga Galamh´iga ja sai omale Scota nime. Kui Galamh suri, läks Scota lastega 
Britanniasse (Albioni), kus tema järele sai nime rahvas - skotid- ja see Iirimaa osa nimetati 
Šotimaaks, ametlikult võeti maa nimetusena Scotia kasutusele 14saj.

Ka < ko üleminekute näiteks võiks veel olla: kaatsad (püksid, ko-te-se = nahast tehtud 
need),  kakk-käkk,  kantsik (lühike nahkpiits) jt.
Põline sõna võiks olla taime nimetus kaisel. Spindler (1999, lk. 159) kirjeldab Lõuna-Tirooli 
liustikust 1991a. leitud 5000a. vanuse mehe riietust, kellel oli üll kõrtest valmistatud 
vihmakeep. See on vanim ja samas väga hästi säilinud tavariietusega (mitte hauapanustega) 
koolnu arheoloogiline leid maailmas. Ka meie alal pidi ju sunnitult avamaastikul töötav või 
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liikuv inimene kuidagi end vihma vastu kaitsma, ehk materjaliks kasutatud taime nimi 
mäletab, et saju ajal kaitseks olnud “vihmakeep” valmistati kaislakõrtest < kai-se = kaitseb 
see, äkki selle riietuseseme nimetuski oli kaise või käise, m.k. käise = e.k. käised. Kaislaga 
sarnane, kuid peenemate kõrtega on (harilik) luga, võib-olla tehti sellest vihmakeepe lastele 
või üldse peenemat vihmakaitset. Luga koosneb arvatavasti samadest algsõnadest, milledest 
ka ülalt vihma eest kaitsev lagi ja varjualune – lakk (la-ko), soome k. laki (lagi); rootsi k. lag 
(lagi), läger (ase), läge (asukoht); saksa k. Lage (asukoht), Lager (magamisase, voodi, laager),
lagern (lamama), kõik need mõisted tähendavad ju eelkõige kaitstud, varjatud ja kuiva kohta.  

Võib-olla ka ülekuub, pikk-kuub < kuub (< ko-pa = nahaga palav)  ja kört-körtsik (< 
ko-re-ta = nahk ümber tal)  mäletavad, et sedalaadi kunagised riietusesemed õite vanasti 
nahast olid.        

M.k. lehm om kablan = e.k. lehm on kinni nööri, köie või ketiga (tänapäeval), vanasti, 
kui neid (kinnihoidmise) vahendeid veel polnud, oli selleks nahkriba – (m.k.) kabel < ko-pi-la
= nahast lõigatud pikk, seto ja võru murdes: kabul, kablik (nöör); rootsi k. kabel (kaabel), 
kabla (telegrafeerima), komi k. köb (tänapäeval: nöör), saksa k. Koppel (veokoerte rihmad) = 
ko-pe-la. Siit võib veel oletada, et kui ko liitsõna algusest redutseerus, jäi järele pe-la, millest 
kujunes pae-la > pael, murdeti paul; soome k. kapea (kitsas, peenike, õhuke), paula (pael, 
nöör, ling), pauloittaa (nöörida, siduda, köita).

Raskelt tõestatavaks kuid põnevaks fantaasiaks on mu mõtisklused nahale 
kirjutamisest. On loogiline, et ülestähendus kanti tollal (enne pliiatsit ja paberit) nahale 
mõnest kõvemast materjalist, näiteks luust pulgaga - kraapides, torkides või kuidagi teisiti. 
'Luuga nahale' oleks seega “tagasitõlkes”: lu-ko > lu-go > lugu ja selle loo (mulgi k. luu) nii 
luuga “tekitamine” kui ka taasteadvustamine e. lugemine oleks siis loo-loe ja lugo-lugõ-luge-
lugema. Hüpoteetiliselt võidi näit. lühiajalise mõjuga loitse-luitse s.t. lu-i(-ga)-t(ee)-se(e) 
kanda söega või nõega mustaks määritud nahale, sel juhul võidi luust kirjutuspulka nimetada 
nõeluuks - nõe-l(uu) > nõel, millega nõe-lu(-ti), nii tehtud tegu (tee-ko = te-ko(-le) = tee 
nahale) paistis  nüüdisaegse kirja negatiivina, mustal alusel valge tekstina.  Vrdl. ka  vene k. 
delo (asjalugu) = te(e)-lu(-ga) ja ingl. k. case (lugu) = ko-se(e) = nahal see; soome k. luku 
(lugemine, loendus, arv),  luu, luinen (luu, luine),   luja - (kõva, tugev), lukukirja (lugemik); 
Kas ei võiks olla, et luu-ga nahale (ko´le) teksti, pilti, mustrit jms. luues võidi sellega 
analoogselt kujutleda ka Looja loomistööd Maa pinnale, vrdl. soome k. luoda (luua, teha), 
luomus (looming, teos), luonto (loodus), luote (nõidus, loits), aga ka meie e.k.: mustrit looma,
teost looma, kinnast või kangast looma jne. Kuressaare lossimuuseumi arheoloogilises 
ekspositsioonis on välja pandud mitu 20-30cm pikkust nn. ehtenõela, mis mõtteliselt sobiks 
väga hästi selliseks nõega määritud nahale kirjutamiseks -  aga need on metallist, võib-olla 
kasutatigi kunagise luust tarbeeseme metallist koopiat hiljem nostalgiliselt ehtena või ehk 
samuti kirjutamiseks, aga et riist käepärast oleks, kanti seda paelaga kaelas või rõivasse 
torgatuna, kus see ka rõivasiile koos hoidis.

Algsõnade teooria peaks proovima kuidagigi seletada ka sellist veidrust, nagu eesti k. 
on olevikus: ma loon, sa lood, ma löön, sa lööd, aga minevikus on mõlemad ühtmoodi: ma 
lõin, sa lõid. Ma ei oska teisiti seleta, kui et alles hiljuti, näiteks pikaleveninud Liivi sõja ajal, 
liideti need sõnad sõjapidamises kokku. Kindluse vallutamiseks või edukaks lahinguks pidi 
sõjapealik (kindral) looma plaani, kuidas see operatsioon läbi viia, see plaani väljamõtlemine 
oli looming, kindral lõi plaani; veidi aega hiljem läks tema vägi rünnakule seda plaani täitma 
ja lõi lahingut, soldatid pidid vaenlast lööma, käis kõva löömine. Sõjas said sel viisil loomine 
ja löömine üheks ja veteranid meenutasid hiljem, kuidas nad lõid vaenlast: kindrali plaani ja 
oma kangelaslikkusega. See ei ole algsõnade probleem vaid sõjaterminoloogia. Ähvardusena 
öeldakse ka tänapäeval: ma sulle näitan! ma sulle annan! ma sulle ehitan! ma sulle virutan! 
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ma sind …! jne.Tegelikult on kõigi ühine mõte: ma sind hirmutan!
Vanade kirjutamisevahenditega seoses meenub, et mu vanaema ütles pliiatsi kohta 

m.k. lestik. Ema seletas, et see olevat lihtsamalt öeldud saksakeelne Bleistift, sest vanaema oli
vähe koolis käinud. Nüüd arvan, et lestik võib siiski mäletada algsõnu: le-st-tukk või tükk, 
mis tähendaks lõkkest või tulest võetud tukki või söetükki, millega kirjutati (puule, nahale, 
hiljem paberile). Annab oletada, et ka saksakeele Blei, Bli (plii, seatina) on tuletatud hoopis 
analoogia põhjal kirjutamiseks mõeldud lõkketulesöest ja sellest tuletatud Bleistift tähendab 
vastavas asutises (Stift) valmistatud kirjutamissütt e. -pulka, e. -tina (pliiatsi tina). Pigem on 
e.k. pliiats tuletatav Bleistift´ist.

Tihti arutletakse, et miks vene k. ei tunta kodu-sõna. Käesoleva mõtiskluse raames 
tuleb tõdeda, et kunagi ko oli, aga nüüdseks on see muundunud raskelt märgatavaks, enamasti
k > h või g. Näiteks vähetarvitatav sõna “horomõ” palkmaja tähenduses, gorod kindlustatud 
rajatise tähenduses (ko > ho, go), kust vist tuleneb ka gora (mägi), sest kindlus oli enamasti 
mäel. Aga ka ograda (tara), ogorodit (piirama), ogorod (juurviljaaed), kus sõna  alguses olev o
oli varem muidugi a = oksad, latid; hožu (koju või kodust lähen), gonka (koju ajamine), 
otgoni (aja minema < o-t-go-ni = on ta kodu ära), uhožu (lähen kodust ära), prihožu (tulen 
koju), prihod (sisse tulek, sissekäik), võhod (välja minek, väljapääs) jne. Vrdl. ka poola k. 
ogród (aed). Ko on mitut moodi muundunud kujul ka tule ja lõkkega seotud sõnades: kostjor 
(lõke), ogon (hääld.: agon = okstest kodus = tuli), gorenie (põlemine), gorjatši (palav), žarko 
(palavalt). Tuli ja lõke seostuvad vene keeles siiski otseselt mitte niivõrd kodu kui söögiga. 
On kujuteldav, et korilaste-jahipidajate kogukonnas oli neile, kes kodust kaugemal söödavat 
otsisid, mitu korda igapäevaseks küsimuseks, et kas süüa on, kas kodus juba süüa saab, kas 
kodulõkkel juba sööki valmistatakse. Edaspidi selgitan, et söömine oli algselt “e”, 
muundununa ka i, o, ö. Kui söögilootust juba oli, siis paistis see kaugemalt lõkkesuitsu 
tõusmise järele. Siis suitsu märkaja ütles teistele: süüa kodus on < e-ko-on > ogon; või öeldi: 
kodus sulle sööki tehakse juba < ko-sa-e-te-jo > kostjo(r?), võib-olla kuidagi nii ka eesti k. 
korsten (ko-ro-se-te-on = ~ kodus rooga see tegemas on). Kui näljased kaaslased tulid koju ja 
küsisid kohe, et kas süüa on, vastati, et “on”, mis vene k. on "est" < e-st < e- s(e)-t(a) = söö 
seda, söö see ta  ja see sõna tähendab nüüdisajalgi mõlemaid: “on” ja “sööb”, samad 
tähendused on ka siiani saksa k. (“on” ja “sööb”): “ist” < i-seda < i-sa-ta = söö seda ta, millest
ka praegune põhivorm “olema” on saksa k. “sein”< se-i-on = see süüa on; inglise k. “it” < i-ta 
= söö ta; eesti keeles oli vastus lihtsalt “söö” = “see” < sa-e (sa-söö) või se-e (= see söö) ja 
anti kont kätte. Ema < e-ma = söödab mind. Vastavalt siis emme < e-me = toidab meid,  
soome äiti, äidin < e-ta ja eesti eit < e-ta = toidab ta. Igipõline hüüd “tulge sööma!” võiks 
tuleneda algselt järgmistest sõnadest: ta-le-ki-se-e-me = ~ta-lõke-tule(ma)-see-söö-meiega.     

Võiks veel oletada-tuletada, et venekeelsed aasta-vasted: got, goda = ko-ta ja let = lee-
ta väljendasid algselt (poiss)lapse iga: kuni 3-4 aastaseni oli laps kodus < ko-ta = kodus ta, 
alates 5. eluaastast usaldati teda tuletegemisel (lee-ta), võib-olla näiteks  tulevalvuriks. Nii 
väljendatakse vene k. eluaastaid tänini. Ka Eestimaa keeltes võis sõna “laps” sarnaselt 
tekkida: (võro murdes) lats < (m.k.) laits <  le-te-sa või le-e-te-sa = (käsuna) tuld tee sa! või 
tulel sööki tee sa!, sest ee tähendab algselt kõigis põhjala keeltes toitu ja söömist, nagu teisal 
seletame.   

Me oleme alles tutvunud paari algsõnaga (aa, lee, ko), kuid tahaksin juba nüüd viidata 
võimalustele, mis selle (sõna)mängu veelgi põnevamaks teeb, muidugi oma keele arengu 
oletamise kõrval. See on kaugetest keeltest samade algsõnade otsimine. Võrdlen allpool ajas 
ja ruumis nii kaugetes,  nagu tänapäevased ladina ja hispaania keeled, ko-algsõna esinemist. 
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Me leiame siin palju juba tuttavat, sest kõikide rahvaste esivanemad toimetasid algkeele tekke
ajal nahkadega, nahkade all ja vahel. Ka vastupidavaid rihmu ja sidemeid oli enamasti 
mõeldav teha vaid naharibasid lõigates ja töödeldes, enne põllupidamise algust polnud ju lina-
ega kanepinöörid veel mõeldavad…

ladina  hispaania
caballus – hobune caballo – hobune
canis – koer
capra, capella –kits
caprea – hirv cordero - lambatall
caprina – kitseliha carnero –lammas
caro – liha carne – liha (vrdl. karn, karneerima)
cattus – isane kass
cadus – tuhatoos caja – toos, karp, kassa
coma - karvad  coser – õmblema
comatus - karvane cazador – jahimees
caritas –kõrge hind                           costar – maksma
carus – kallis caro - kallis
cauda - saba cola - saba
calleo – paksu nahaga cuero – töödeldud nahk
castor – kobras cuerpo - keha
casa – hurtsik, onn, aiamaja casa – maja, kodu
coniugium – abielu casarse – abielluma
consero – koormama cargar – koormama
consto – koosnema, rajanema, põhinema componer – koostama
committo – ühendama composition – kokkuseadmine
communico – ühiselt tegema communicacion – side, ühendus
communis – ühine comunidad – kogukond
condo – asutama, rajama, püstitama construccion – ehitus
catena – ahelad, köidikud cordon – nöör, pael
capistrum – valjad, päitsed
captivus – vangi võetud, seotud
castigo – taltsutama, ohjeldama
collare – kaelarihm
colligo – kokku siduma, korjama cobrar – koguma, coger - korjama
collectio – kogumine coleccion – kogumine
colloco – mehele panema
colo, cultum – põldu harima, elama asuma
colonia – peatuspaik, eluase (ko-le!) campesino – talu-, küla-
colonus – talupoeg, põlluharija hogar - kodukolle
camera – võlving camara – tuba, kamber
conclave – tuba, kamber ˇ cocina – köök
collyra - leib 
campus – väli, väljak, tasandik, põld campo – põld, küla, laager
cogo – koguma, koos hoidma cama - voodi
congero – kokku kandma, kuhjama, koostama
coeo, coitum – kohtuma, kogunema
coniugatio – ühendus
connecto – kokku, siduma, ühendama convivir – koos elama

31



consortio – ühisus, kaaslus convento - klooster
constituo – ehitama, püstitama, rajama, asutama, alust panema
consulo – koos aru pidama
consultatio – arutamine
corruo – kokku kuhjama, koguma carro – sõiduk (käru?)
corbis – korv
copula – nöör, köis
coquus – kokk
copia – suur hulk, kogus
caverna – koobas
cavea – taraga piiratud ala
carcer – tara, aed, vangla, latter, sulg
corrigia - rihm
co, cum – koos, -ga, riietatud
cum- (= co-, coll-, com-, con-, corr- prefiksid) – koos, kokku, ühiselt
corruo < com- + ruo - kokku langema
Corylus  < corulus (kreeka k.) – sarapuu
Codex > koodeks tõlgitakse enamasti kogutud või kokku koondatud seaduste tähendusse, 
kuid seda peaks tõlgitsema nahaga seostatult (ko-tex), nagu ka koraan, isegi pärgament, kuigi 
need olla meil laensõnad, võiks sisalduv algsõna (ko > ga) nahka tähendada, (codex <) texo 
tähendab ladina k. valmistama, teostama, ka kuduma (> tekstiil e.k.), seega ko-tex = nahale 
tegema (kirjutama, kraapima),  või nahast tegema, ka (seaduse)raamatute kaaned ümbritseti 
tavaliselt nahaga. 

Me näeme, et co-ca-cu eesliidetega algavad sõnad, millest paljud on meile tuntud 
ladina keelest otse või läbi teiste keelte tulnud võõrsõnadena, on tuntavalt seotud kunagise 
nahkade all, peal, vahel või abil tegutsemisega ja koos toimetamisega, aga ka kaubandusega 
seotud sõnad (nahkade vastu vahetamine), riietus, nahast valmistatud asjad ja kaunistused, 
soojuse ja koduga seotu jne., mis kõik ka meie jt. põhjala keeltes äratuntavalt esindatud on. 
Kõige värskema Atlantise versiooni järele on atlantislaste keeles olnud soome-ugri jt. põhjala 
keelte sugemeid. Kui sellised põhjala algsõnad seal tõepoolest esinesid, võisid need pärast 
Atlantise ja Kreeta tsivilisatsioonide hukku allesjäänud elanike laialivalgumisel saada ka 
mujal Vahemeremaades tuntuks.  

Nagu eespool on vihjatud, võisid arvatavasti Skandinaaviast algselt pärit langobardid 
Itaaliasse ja seega siis ladina keelde Põhjala algsõnu oma pikal rändel suus kaasa tassida. Aga 
ajalugu kammides on ka Hispaania ja Prantsusmaa alad olnud kunagi gootide poolt vallutatud 
ja gootidki arvatakse Skandinaaviast lähtunud olnuvat. Äkki sattusid Põhjala algsõnad nii üle 
Püreneedegi ja polegi ainult ladina laenud või on läbi ladina ja ikkagi põhjast pärit. Ja 
viikingid läksid Põhjamaadest nii Euroopa ida- kui ka lääneäärt mööda lõunasse, ajasid äri, 
pidasid vallutussõdu, allutasid rahvaid, mõjutasid keeli ja kultuure, tegid lausa riike, ime siis, 
et Lõuna-Euroopa keelteski palju Põhjala algsõnu liigub.
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Ki, -ki- 
ki, -ki-  väljendas vanasti liikumist, liigutamist, käimist.

  m.k. vesi kiip (e.k. vesi keeb) , kui vesi hakkab keema, siis ta liigub; vene k. kipet
  m.k. kä´ip  - rõhk tugevalt i-l (e.k. käib); 
 m.k. looma om kiiman (e.k. kiimas) - loomad on väga liikuvad > kiim;

m.k. looma joosev kiini (e.k. jooksevad kiini);
m.k. k(ä)i, k(ä)i´ama, rõhk tugevalt i-l, (e.k.) käi on üks esimesi liikuvaid, pöörlevaid 
töövahendeid, millega algasukad said oma põhilisi tööriistu - nuga ja kirvest, sirpi ja 
hiljem ka mõõka teritada; läti ja vene k. -ki- on veidi muutunud: vastavalt: tecila, 
totšilo (käi) ja tecinat, totšit (teritama, käiama, luiskama), ki > ci, tši, nagu  ka läti k. 
cirvis (kirves). Soome k. tahko (käi) < ta-ko < ta-ki = ta liigub, ki on ajapikku 
muutunud ko´ks.

m.k. m(e)a kisu (aletamisel võsa juurtega) välla  e.k. kiskuma, kisun välja; ki-
su = liigutan (tõmban) sinu-su; vene k. štšipat (linnusulgi kitkuma);

kiik - üks vanemaid ja läbi aegade kestnud liikuvaid mõnuvahendeid – sõna 
võis kujuneda kiikumisel aetavast laulujorust, nagu: liigu-liigu = kii-kii-kiikii/kiik/ii; 
vene k. katšel(i), ki > tši > tše; ka-ta-ši < ka-ta-ki = koos tal liigume; lätlaste igivana 
kiigelaulu refrääniga „liigo-liigo“ lauldakse jaani(pööri-)päevapidudel kiigel. See 
tähendavat sama, mis „kiigu-kiigu“, indoloog Leopold v. Schroeder („Memuaarid“, 
2013, lk.199, 200) on seda seostanud aarjalate kui päikesekummardajate kiikumisega 
pööripäeval, mis „tähendab“ päikese „kiikumist“ pööripäevast pööripäevani ja olla 
alguse saanud kuukummardajate aegadest, kui kiikumisega jäljendati kuu kiikumist-
muutumist. Li-go < le-ki võiks siis väga kauge algkeele mälestusena tähendada 
valguse (kuu, päikese) „kiikumise“ tsükli kajastamist rahvakommetes. On isegi 
arvatud, et lõunamaine „selili“ kuusirp meenutab kujult lihtsat kiike.

kiire, kiiresti, kihutama, käbe (kibe), kärmelt, kärmas, kähku, kibedasti 
(murdeti: kippelt, kippest, kibedalt), käänama jms.  on seotud liikumisega; 

kiil - puu lõhkumine, raiumine kiiluga, kii´ga lahku-lõhki-laiali (la) ajamine,  
nagu allpool näeme, võiski algne  e.k. kiilkirves  olla "kii"; vene k. klin, klina (kiil), 
läti k. kila, kilis;

keel (suus) - soome k. kieli s. o. üks hästi liikuv organ ja sõna on ka eesti k. 
murdeti kiel, kiele, mulgi k. on täishäälik i ja e vahepealne, suus rääkimiseks 
liigutatavast keelest tuleneb loomulikult ka räägitav keel;

kihk, kihu  < ki-ki = ajab, läheb  liikvele;
kikivarvul = liigub varvaste peal; 
kiipama – lompama;
kihelkond, kihlkond, kihlatud - s.o inimesed, kes omavahel läbikäimises, 

käimine on ki.
Tuletised:

veski  < vees kii  = vees liikuv;
puuk < puu-ki = puul liigub; 
regi < re ki = vilja vedamise vahend, re(ht)e viima);
Mulgi k. abil oletatav algkeelne “ma kii sut” (= e.k. ma liigun sinu (peal) ehk 

ma silitan sind) > kii-sut > säilinud laste zhargoonis  kiisu-kiisu, nagu laps ütleb tänini 
kassi silitades.

E.k.“silitan teda”(või tegelikult: liigun temal), oleks siis vanasti olnud “kii tat”,
m.k. “ma ki(ta)-dat = ki-ta” ongi e.k. “ma kiidan teda”  > kiit, kiitus, kiitma jne., 
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nüüdisajal väljendub see tava õlale või seljale patsutamises, vt. riigipeade kohtumisi, 
sõbrale patsutatakse samuti õlale, heal lapsel silitatakse pead, värava lööjal jalgpallis 
või hokis sasitakse pead, patsutatakse või hüpatakse talle lausa selga, võib-olla, et tava
kontserdil või teatris kiituseks käsi plaksutada, on selliseks muundunud patsutamine, 
lihtsalt matkitakse patsutamisel tekkivat heli mitte kiidetavat patsutades, vaid omaenda
kaht kätt kokku lüües. 

 Seega algkeelde “tagasi tõlkides” peaks  “ma silitan” olema olnud “ma ki”, mis 
tähendas algselt silitamist, katsumist, hõõrumist, liigutamist. Vrdl. ka soome k. kiillota- 
hõõruda, kiillotus- läikima hõõrumine, kiiltää- läikida > kiilas(pea). Samuti tähendas ma-ki 
( magamise tähenduses) ma(ha) e. maa(le) minemist, heitmist ja magamast tõusmise kohta 
öeldakse tänini “Maast üles!”.  
 Ma-ki algsõnad teises järjestuses oleks ki-ma s.t. samuti ´ liigun ma´, tõenäoselt on 
üle-eestiliselt noorte shargoonis kasutatav sõna ´kimama´ kihutamise tähenduses tegelikult 
kõige ürgsem ja lihtsam säilinud jäänuk liikumist väljendavatest sõnadest üldse.  

Metsas oli (juba põllundusega tegelda üritavate) algasukate põhitööks puude raiumine 
ja lõhkumine nii raadamisel, kütteks kui ehituseks ja tarbepuuks, seetõttu on puuraiumisega 
seotud sõnad eriti põnevad: lõhkuma e. lõhki ajama - murdeti lahkma e. lahki aama =  la-ki 
aa-ma, s. t. laiali liigu(tan) aa-ga (peenema puuga) , võib-olla oli olemas kunagi “vahesõnana”
ka kiila(ma) = kii-la = liigutan laiali, igatahes oli ja on selleks töövahendiks kiil ja ka algse 
(vee peal sõitva) aluse (ruhe) vöör e. esiots tehti kiilukujuliseks ja vett hästi laiali ajavaks. 
Vrdl. ka  soome kiila, saksa Keil, Kiel, rootsi kil, köl, vene kil jne. (Teisal loodan pikemalt 
selgitada, et la on olnud algsõna hilisemate mõistete “ringkonnale”; lai-laiali-lahku-lahti-laas-
laud-lagi jmss.). Võrdluseks: Z. Sitchin oma teoses “Kosmiline kood” 1998, väidab 
eestikeelses tõlkes lk.69, et sumeri-keelne nimi Ki (= Maa), mis tähendab tõlkes “lõhestatu” 
(Sumeri loomisloo järgi) ja millest on akadi/heebrea keelde tulnud Gei ja kreeka keelde Ge = 
Gaea ja mida on eesti keelde tõlgitud Gaia. Ka nüüdisajal on isegi teadusfilmides ja 
telesaadetes üks lõhestamisega seotud tekkelugu kasutusel, et kunagi tormas vastu planeet 
Maad üks suur meteoor, mis lõi Vaikse ookeani kohalt Maa küljest kosmosesse suure koguse 
maa-ainest, millest uuesti gravitatsiooni jõul kokku kogunedes kujunes Maa kaaslane Kuu. 
Igal juhul on planeedid liikuvad-pöörlevad kerad ja Kreeka muistses loomismüüdis oli Ge 
algul pöörlev Jumalus ilmaruumis, kes tantsis valgetes loorides, sellised näevad tõepoolest 
välja pöörlevad galaktikad. Muistne kreeka Ge on teistesse keeltesse andnud sellised sõnad 
nagu geoloogia, geomeetria, geograafia jt. Ka sõna “keemia” tuleneb samast muistsest tüvest 
ja tähendab üldiselt aine oleku muutumist. Neid sõnaseletusi on käsitlenud Elisabet Sahtouris 
teoses “Maailmatants. Evolutsiooni lugu”, eesti k. 2009.

E.k.“too mulle kirvest “ kõlab m.k. “tuu miul kir(e)ast”; see oli algselt “kii-ravst” , sest
(metallist) rauast on m.k. ravvast. Kii-ravvast (= “kirves” rauast) > kii-ravst > ki-rast > 
kirvest, aga võiks tõlgendada ka "käe(s) raud" < ki-ra. Selle riistaga tehti ka sälke ( se-lo-ki = 
see loodi kii´ga) ja märke (me-ra-ki = me raiume kii´ga), näit. peremärk, kalendrisälk jms.:
ma ki-ra-(se)-ta > m.k. ma kir(o)uta > e.k. ma kirjutan, millest edasi kiri, kirju jne. Ka kirka-
kirgas peaks samamoodi tuletuma - ki-r(a)-ga;
  Kii´ga (e. kirvega) ka raiuti, peenestati puid, tükeldati (ta-ki-le = ta ki(-ga) tule 
tegemiseks < tükk < ta-ki; kii´ga sai puu pinda sakiliseks teha, sakke teha, sakk < sa-ki, se-ki, 
sai tulehakatiseks laaste kiskuda: (hakatis < a-ki= pulki tegema) laaste (la-se-te = lai see 
tehtud) kiskuda (ki-se). Veel liitsõnu: säks (kirves murdes) < sa-ki-se = sa raiu sellega, 
täkkima (ta-ki), täksima (ta-ki-se), vist ka taguma (ta-ki) ja hagu (a-ki), kuigi hagu on vist 
kahe vana liitsõna kokkusulamise tulemus: a-ko = oksi kogu ja a-ki = oksi kirvega (raiu). 
Ingl. k. ax, axe (kirves, tahuma) < a-ki-se = (peeneks) puuks kirvega see; saksa k. Axt 
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(kirves) < a-ki-se-ta = (peeneks) puuks kirvega seda; rootsi k. yxa < a-ki-se-a = puu kirvega 
(peeneks) puuks; vene k. topor (kirves) tuleneb hoopis kirve tegemisest < ta-pei-ra = ta 
taotakse rauast või ta- pa-ra = ta kuumalt kõvaks (karastatakse?), nii ka eesti k. tapper. 
Keeleteadus arvab, et sõna „kirves“ tuli balti laenuna, läti k. cirvis, cirvitis, arvan, et ki-r(a) 
tuleb läti keelde samuti, nagu eesti kirveski, aga vi seletus tuleb hiljem/edaspidi.        

Soome k. kaski (kütis, ale) = tõenäoselt kaas-ki = koos-ki < ko-se-ki = koos seda 
raiume (kiilame) või koos seda liigutame, kuid mis igal juhul viitab talgutööle. Sellest ka meie
tüüpilise (aletatava) võsapuu nimetus kask, mis väga kiiresti anastab kõik vabad harimata 
jäetud maad. Tuntud rahvalaulude refrään “kaske-kaske” peaks tähendama aletuse koostööd 
innustavat “raiume, raiume koos” või “ liigutame-liigutame koos”.   

Põlismetsast asuala raadamise ajast peaks pärinema kaks samadest algsõnadest 
koosnevat liitsõnalist mõistet, ainult et algsõnad la ja ki on erinevas järjekorras, la peaks 
algsõnana olema tähendanud ja sisaldanud ka selliseid hilisemaid mõisteid, nagu lai, avar, 
lage, sile, tasane, (isegi) suur jt., nagu olen teisal maininud (vt. ka ptk Vesi (~lk-49, ja ptk. 
Maaviljreluse aeg, ~lk. 63 ja 67); ki tähendab metsaga seoses kirvest ja kirvega raiumist. La-
ki = lagedaks raiutud ja sellest arenes liitsõna lage; la-ki teises järjestuses: ki-la = raiutud 
lagedaks, sellest arenes küla, kuigi küla-sõna etümoloogial on ka teisi seletusi. Kui hulk 
inimesi raadasid-aletasid koos, võis lisaks tulla ko = koos, neist kolmest algsõnast: ko-la-ki = 
koos lagedaks raiutud, on arenenud Kolga-toponüüm, seda esineb Eestimaal palju, nii näiteks 
Kuusalu ja Nõo kihelkonnas, Saaremaal, Kolga-Jaani jne, aga ka Soomes Turu saarestikus, 
Saaremaa lõunanaabritel, Kuramaa põhjatipus (Kuolka) jm. Kohati võib aga tegemist olla ka 
vallutusjärgse ristiusu aegse toponüümikaga, näiteks Virumaa Tammiku küla maa-alune 
kalmistu asub nn. Kolgata mäel ehk Pääluumäel.   

Meie esimeses  sõnaseletuses (aa ja ale) ei olnud veel õige aeg tutvuda sõnaga “lõke”, 
mis nüüdisajal on peaaegu sünonüüm sõnale “tuli”. Tegelikult tähendas see varem tule 
liikumist (metsatulekahi) või enamasti hoopis tule liigutamist < le-ki, mis oli aletamisel üks 
väga oluline töövõte. Et kännud ja juurevõrsed kuumusega niivõrd kahjustatud saaks, et enam 
uusi võrseid ei hakkaks kasvama, pidi põlevaid tulehunnikuid e. oksahunnikuid mööda 
aletatavat ala teisaldama, rullima, liigutama (le-ki), muidu oleks paju-, kase-, saare-, haava- ja 
lepavõrsetest kasvav uus võsa külvatud (kultuur)vilja juba esimesel aastal lämmatanud. 
Praeguses tähenduses lõke oli vanasti lihtsalt tuli, nagu nüüdki näit. jaanituli. Need 
liigutatavad oksad (aa-ki > akk (m.k.) < hakk (e.k.)) pandi koonuse-kujulistesse “hakkidesse”,
et toores materjal paremini kuivaks ja tuld võtaks, see on samuti, nagu tänini jaani- või 
laagrituld ette valmistatakse ja sama võtet kasutati ka rukkihakkide puhul, et tuul paremini 
läbi käiks ja kuivaks. Kui alel olid hakid põlema saadud, lükati need ümber ja hakati edasi 
veeretama, lükkama < le-ki või le-ko, = vastavalt: tuld liigutama või tuld koos, sest selleks 
tööks vajati mitut meest, seda tehti koos ja ühiselt (ko), seal oli väga palav ja lükkajad pidid 
oma viletsate jalatsitega otseselt sütel käima. Ka “kõrveta” tuleb sellest tööst: ko-re-ve-ta = 
koos pööravad nad teda, aga täpsem lahtiseletamine jäägu selleks ajaks, kui edaspidi oleme 
tutvunud algsõnadega re ja ve. Samadest algsõnadest tuleneb, muide, ka suurte loomakehade 
tulel pöörates küpsetamine e. kõrvetamine (= ko-re-ve-ta).  Tulehakkide veeretamine käis 
kordusalede puhul, kui mõne aastaga pärast viimast alet lahjaks jäänud põld võssa oli lastud 
kasvada ja teatud aastate pärast uuesti aletati. See oli põhiline aletusviis ja seda tehti samal 
alal kohati võib-olla tuhandeid (2-3000) aastaid. Mõnel juhul, kui võsa oli mingil põhjusel 
jõudnud juba metsaks kasvada või üldse esimesel korral põlismetsast e ürgmetsast raadates, 
oli põlevat puumaterjali nii palju, et kogu pinna sai sellega katta ja nii kuumaks kütta, et kõik 
juurevõrsed ja pungad hävisid. Seda näitavad nüüdisaegsed aletamise katsed Soomes.
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Kõikides liikumist väljendavates sõnades ei pea ilmtingimata –ki- olema. Nii on 
´tulema-minema´ sõnad seotud ja tuletatavad hoopis tulest; tule juurde tulemise ja tule juurest 
minemise või ära ajamisega; sotsiaalselt ja kogukondlikult oli äärmiselt oluline, keda tule 
juurde lasti ja kes minema kihutati, sest tule juurest ära ajamine tähendas vähemalt talvel 
peaaegu kindlat surma: tule (mu juurde) < ta(?)-lee = ta tule (juurde); lähme = m.k. lääm(e) < 
lee-me = tule (juurest) me (ära); saab oletada, et algselt pidi lause lõpus olema -ne (= ära, 
mitte), seega siis le-me-ne = tule (juurest) me ära, ajapikku mingil ajal lühenes lause 
tagumisest otsast, –ne kadus, järele jäi le-me > lä(h)me, läheme, kuid mingil ajal lühenes 
lause esimesest otsast, sõna le- kadus, järele jäi me-ne > mine > minema > mine minema!; 
keskmise -me- ärajätmisega aga muutus lause umbisikulisemaks, tekkis le-ne > lännu (m.k.) >
läind (murdeti) > läinud (eesti k.). Vrdl. ka soome k. palu < pa-le (põlemine) ja paluu 
(tagasitulek). Et aga tule juurest tulemised-minemised peaks söömise-sõnade kõrval olema 
ühed kõige ürgsemad, siis võiks oletada tule juurest lahkumiseks ka veel tavatumat sõnade 
järjestust: te-le-me-ne = (?) ta tuli me ära, millest hiljem on saanud > telemene > teele mine, 
kusjuures “tee” raja tähenduses on ka samast sõnaseosest alles hiljaaegu tulnud. Samuti vist 
ka “tööle mine!” ja töö ja veidi hiljem ka te-ki-ma > tegema = tööle (teele) liigun ma (tööle 
kiman). 

Me võime oletada, et kui keegi oli juba tule juurest ära aetud, siis oli ilmselt tavade 
hulgas ka mingi tule juurde tagasi pääsemise võimalus. Soome k. mäletab seda ehk palama 
(tagasi pöörduda) ja palauma (tagasipöördumine), paluumatka (tagasitee) ja võib-olla ka 
paleltua (ära külmuda) ning eesti k. paluma-sõna, kõigis algsõnadeks ühtmoodi pa-le = kuuma
lõkke (juurde). Soome k. on säilinud isegi see sõna, millega tagasitulek tõrjuti – palttu, 
pikemalt: antaa palttua (mitte väljagi teha, mitte tähele panna, otsetõlkes: las külmuda!).     

Seega kohtame me siin üksteisest arenenud vastandite sõnapaare: tule/mine > = tule 
juurde lubamine / tule (juurest) minema ajamine  > = sõber/mittesõber > = 
külalislahkus/vaenulikkus > = soojus ja söök / külm ja nälg > = elu /surm.

Läheb = m.k. lääp, võro k. lätt < le-ta; see võiski olla nii lihtne, et lõkke juurde 
(kutsumisel) oli “ta” eespool ja "le" tagapool > ta-le > tu-le > tule; ja lõkke juurest äraminekul
oli “ta” tagapool ja "le" eespool le-ta > lätt > läheb, mulgi k. om lännu (läinud) < le-ne = tule 
(juurest) ära? Õieti on " mina lähen" mulgi k. "mea lää", mis peaks tuletuma 2 algsõnast lää < 
le-ä = lõkkest ära. M.k. ää > e.k. ära on arvatavasti tunduvalt vanem kihistus eituse 
väljendamiseks, kui ne ning ää võib tuletudagi algsõnast aa – ära ajamise tähenduses (e.k. 
aama), malgaga, vitsaga vehkimises, kepiga või odaga ähvardamises jne.   Üks meie rahva 
esimesi sõpruseavaldusi e. viisakuskombeid peale teretamise on kutsumine: tule meile!, m.k. 
tule lämmess!, hiljem: tule meie poole!, tule sooja!, tule sisse!, tule tuppa! jne. Algul oli 
lihtsalt tule juurde kutsumine, sellest arenesid eluolu muutudes igasugused muud kutsumise 
variandid: meile < me-le= meie lõkke (juurde); meie poole < pa-le = kuumale tulele; soojas 
on m.k. lämmes < le-me-se = lõke meil see. 

2008a. Eurovisioonis laulsid Armeenia esindajad (inglise maailma transkriptsioonis) 
laulu “Qele, qele”, juurde seletati, et vana-armeenia keeles tähendab see “Lähme, lähme!”  
Mulle tundus kuulates see “qele” < “ki-le, ki-le” =  (algsõnadena) liikuma lõke, mis peakski 
tähendama lõkketule juurest lahkumist = lähme. Kas vana-armeenia keeles võiks olla palju 
põhjala algkeelega ühiseid algsõnu? Kui oleks, millele see viitaks??!

Lõkke juures mindi (või heideti) ka magama. Tänapäevases (noores ) inglise keeles: 
go to sleep, kus lee muidugi lõket mäletab ja saksa k. sich schlafen legen (magama heitma), 
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kus lege < le-ge < le-ki = tule (äärde) minema (heitma). Usun, et need on siiski küllaltki 
hilisaegsed konstruktsioonid (Schlaf tähendab und), aga e.k. säilinud ürgvana  „magama“  
mäletab veel ma(h)a heitmist = maas lamamist. Magama < ma-ki-ma = (m.k.) ma lää ma(h)a 
= ma heidan maha.

Arutama peaks veel ka „tulemise“ esimese silbi tu- päritolu; kui sõna algupära on üks 
ürgsemaid, siis võib arvata, et see kujunes juba enne inimkeele keelkondadeks jagunemist ja 
võib seega äratuntavalt sarnasena esineda suvalises praeguses Maailma keeles. Jäägu 
võrdlemine suahiili, boroboroo, mongoli või teiste keeltega lugeja hooleks, tuttavamatest 
keeltest võib näiteks tuua, et to (hääldamisel tu) inglise k. tähendab juurde, -ni, -le;  rootsi k. 
´vid´ (juures, juurde, ääres, äärde, kõrval, kõrvale, lähedal, lähedale jne.), sõna esimene silp 
vi- tähendab „meie“, -d mäletab kunagist algsõna tu. Eesti k. tähendaks „tule“ seega siis tu-le 
= juurde lõkke e. lõkke juurde; „tule“ tähendas (otseses mõttes) tule juurde tulemist. 

Et üritada seletada sõna „istuma“ tekkelugu, pakun välja järgmise mõttekäigu. 
Oletame, et seda ei läinud algul vaja mitte ma-tegevusnimena, vaid eelkõige „kutsuvas“ või 
käskivas kõneviisis. Ja veel oletame, et see on nii vana sõna, et kujunes lõkketule juures, mitte
toas istumise ajal. Istu! < i-sa-tu; kui oletame veel, et kutse lõpul võis algselt olla nüüdseks 
redutseerunud -le (tu-le), tähendanuks see (i-sa-tu-le) sööma sa tule (juurde). Vrdl. vene k. 
sadi, sidi, sjadet, sidit (istu, istub), ingl. k. sit (istu),  saksa k, sitz, setz (istu), rootsi k. sitt 
(istu); soome k. istua (istuda); kõikjal on muundunud sa-tu (> sa-ta > sa-ti > sit). Et algul oli 
-tu-, peaks aitama tõestada ka hilisem iste - tool, saksa k. Stuhl, Sitz; ingl. k. stool, seat; rootsi 
k. stol (tool), sits (istmik, iste), stjärt (tagumik); soome k. tuoli (tool), istuin (iste, istmik); 
vene k. stul (tool), zad (istmik) < sa-ta. Viimast püütakse küll seletada, nagu ta peaks 
tulenema tagumisest, tagapoolest, siiski ei näi algsõnade hulgas sellist tuletusvõimalust olevat.
Nii et meie ja soome keeled mäletavad, et kui juba lõkketule juurde kutsuti, anti ka süüa (ii), 
slaavi-germaani keeltes istuti niisama tulesoojas. Kõige lühem seletus oleks seega: istu < i-
s(e)-tu = söö seda

M.k. kutsiratsikupesan kik kihisess = e.k. sipelgapesas (õieti küll kuklasepesas) on 
suur sagimine (liikumine) - ki-se(-b), mingi (nähtamatu) liikumise ilminguks on ka kihin-
kahin-kohin, kilin-kolin > kill-kõll-koll > kila-kola, kiiga-kääga, kidin-kädin, kiira-käära, 
soome kipin-kapin (kiiresti) jne. Sellised “sõnamängud” näitavad võimalikku sõna/tähe 
muutumise suunda , i > a,o, kus varasem i-ga sõna on ütluse sõnajärjestuses  eespool ja ki ise 
tähendab liikumi(se)st (tulenevat heli); vrdl. Ka vene k. kišet (kihisema) < ki-ši < = ki-ki . 
Kits, kirp, kilu, kiisk - on kõik kiireid sööste harrastavad elukad;
king - jalanõu käimiseks, vepsa k. abil on vist parem tuletada: vepsa k. kinktas (tihedalt), 
kingitada (kõvemini jalga tõmmata), kuid needki mõisted on liikumisega seotud.
  Tõenäoliselt tähendab ka nahkade kokkuõmblemisel vajalik naaskel < na(h)as-ki-l(a) 
= nahas liikumist, naha läbimist, kuid tekkinud on see nn. raua-ajal, kui nahk oli juba nahk ja 
mitte enam ko ning metallesemed olid juba kasutusel. Nahk võiks algselt tähendada 
kodulooma nahka (na-ko), nagu tagapool selgub ja sai üldkasutatavaks, kui jahipidamise 
tähtsus oli sedavõrd vähenenud ja suurem osa vajalikest nahkadest saadi koduloomadelt.   

Näiteid ka sugulas- ja muudest keeltest, mõisted on valdavalt seotud liikumisega:
vepsa k. kiitta (keetma),kitta (kiitma), kirgitada (kirjutada), kiskoida (areneda);  
soome k. keittiö, keittää, kiehua (köök, keeta, keeda), kieli (keel), kiepauttaa (visata, heita), 
kieppua (pöörelda, keerelda), kieroilla (väänduda), kierella (keerutada), kierros (käänak, ring),
kiertokäynti, kiertue (ringkäik), kierukka (spiraal), kierähtää (veereda), kihertää (kihada, 
kihistada), kihtinen (jooksvahaige), kiidättää, kiito, kiitajä (kihutada, kihutamine, kihutaja), 
kiihottaa, kiihdyttää (kiirendada, ergutada), kiihkea (kirglik), kiikkerä (kõikuv), keinu, keinua,
kiikkua, keinutella (kiik, kiikuda, kiigutada), kiilata (kiiluda), kiileä (kiini joosta), kiima 
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(kiim), kiintyä, kiinnostus, kiinteimistö, kiinteistö (kinnituda, kiinduda, kiindumus, 
kinnisvara), kiipeillä, kiipijä (ronida, ronija), kiireinen, kiire, kiireys (kiire), kina, kiista (riid, 
tüli), kiristyä, kiivaus (ägeneda, ägedus, viha), kiistellä (vaielda, tülitseda), kilpailla, kilpa 
(võistelda, võistlus), kiittää, kiitos (tänada, kiita, tänu), kiinni, kiinteä (kinni, liikumatu), kilta 
(gild), kipene, kipinä (säde), kipeä (valus, kibe), kipeästi (kibedasti), kipin kapin (kiiresti, 
ruttu), kirja (raamat), kirota, kirottu, kirous (needa, neetud, needus), kirskuttaa (krigistada, 
kriuksutada), kisa (mäng, tants), kisailla (mängida, tantsida, võistelda), kiskaista, kiskoa 
(tõmmata, sikutada), kissa (kass), kita (neel, kurk, suu; = liigub ta), kitinä (nagin, krigin), 
kiuas (keris), kiva (tore, vahva), kehiä, kerintä (kerida, kerimine), kehruu (ketrus), kehaista, 
kehua (kiita), kehitys (areng; ki-ta = liikumises ta, sama on kehto = häll), keijua, keikaus, 
keikkua (õõtsuda, kõikumine, kõikuda), kelka (kelk), kello (kell), kepeä, kerkeä (kärmas, 
nobe, käbe), kerätä, kerääjä (koguda, korjata, koguja), kesytön (taltsutamatu, peru), keula 
(käil); hakea (otsida, hankida) < a-ki = kepp käes (mis võiks mäletada kepiga taimejuurikate 
otsimist) või malakas käes (mis võiks meenutada algset lihtsat röövretke või sõjakäiku 
naabrite juurde toidu, varanduse, naiste jms. hankimiseks), keihäs (oda, piik) < ki-ase = 
~käsirelv =~käes (teritatud) „teivas“ sel.      
saami k.~kiide (jälgi jätma), ~kii (jälg, jäljerada),~kidt, kät (käsi), ~kirse (mäest
 alla laskma), ~kirselle (suuskadel sõitma);
ersa  k.~ki (tee, jalgrada), ~kishtema (tants),~kishtems (tantsima);
mari k.~kid, ket (käsi), ~kid vii (käsitöö), ~kisha (jälg);
komi k. ki (käsi), kernõ (tegema), kin (säde9;
mordva: käd (käsi);
handi: keet (käsi), kesõ (nuga), kim ettõ (väla minema), kis (nahast sokid);
mansi: kaat (käsi);
ungari: kees (käsi), megy (käima);
nihvi k.~ki (meeste nahast talvejalats, enamasti kaunistatud);
isegi Lõuna-Ameerikas ketšua k.  taki (ta-ki) = teerada (ta käib, ta läheb, ta liigub); 
vene k.: ruki (käed) vrdl. läti k. rokas; nogi  (jalad),  kidat (viskama, sööstma) < ki-ta = käega 
teda, kinut (jooksma pistma, tormama) < ki-ne-ta = liikuma ära temast, kil (kiil,kiilu), kist 
(käelaba),  kivat, kivnut (pead noogutama), kibitka (vanaaegne liikumisvahend), kishlak 
(küla), klast (panema, asetama), tok (vool) < ta-ki = ta liigub, kishka (voolik), tok 
(rehepeksukoht), krõtõi tok (rehealune, rehala), tolk (mõte, taip, müksas, tõukas), tolkanie 
(lükkamine, tõukamine), tolkatsja (tunglema, trügima, tõuklema), tõkat (torkama, pistma, 
osutama, näitama); 
prantsuse k.: geste (liigutus), gigot (kints), gigue (jalg), ginguer (hüplema); 
rootsi k. kick (jalahoop, kähku), kiv (riid, tüli, rabelemine), kliva (astuma), gång (käik, 
kõnnak), gå, gick, gått (minema, käima, kõndima), gäms (metskits), gärs (kiisk);  
saksa k.: geh(e)n, gehen, ging, gegangen, im Gang sein (minema, käima); kommen, kam 
(tulema) < ko-me = koos me (tule juurde) , machen (tegema) – ki > k > ch (ma-ki = ma 
liigu(ta)n); Verkehr (liiklus); ewegung, sich bewegen (liikumine), on raske otsustada, kas 
selliste nüüdissõnade algsõna on olnud ki või ko ja võib olla kunagi tõestatav, et ki ja ko on 
algselt teineteisest tekkinud; kochen (keema); geil (kiimaline); einkeilen (kiiluma); Schaukel 
(kiik); Hand (käsi) –ki >  k > h; küüt (kui on vanagermaani sõna?) < ki-ta = liigutan teda > 
Kutcsher (kutsar)
ingl. k.: ket (käi) = ke-ta (liigub ta) > (võib-olla siit:) ketas (e.k.), keen (loet.: kiin)(terav, 
lõikav, s.t. käial teritatud, sellest ka e.k. tööriist kiin), kermis, kirmas (Inglismaal ja Hollandis 
kirikulaat, Ameerikas välipidu), make (tegema) = ma-ke (ma liigutan, me liigutame), get, go, 
come, become (minema, tulema), leg (reis,säär , vrdl. meie “lase jalga”) < le-ki = tule (juurest 
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ära) minema-ajama – kõik sisaldavad (muutuvaid) k > g, c ja i > e, o; võib-olla ka foot (jalg), 
kus  k > f, siin võib teise variandina olla algselt ki- asemel ko-, vrdl. koot ko-peatükis; give 
(andma, pakkuma), giver (andja), gift (and, annetus),  gib (kiil-tehn.), 
uelsi, iiri k. go (käima), norra, rootsi k. gå (käima, hääld.: ko); paljudes keeltes oli käimise-
algsõnaks i ilma k-häälikuta: läti iet, leedu eiti, vene iti, poola isc, slovaki ist, tšehhi jit 
leedu k.: keitimasis (muutumine), keleivis (reisija), keliauti (rändama), kelis (põlv jalal), 
kelnes (püksid), keltas (parv), kelti (tõstma, avama, kandma, kündma, korraldama, tekitama, 
üle viima), kepalas (leivapäts), kibti (kinni haarama, tegema hakkama), kiemas (õu, talu, 
pere), kilimas (vaip, matt, põlvnemine, päritolu, tekkimine e. millel käiakse ja kust tullakse), 
kilti ( tõusma, kasvama, suurenema, tekkima, pärinema, põlvnema), kiteti (muutuma), kirsti 
(raiuma, vilja lõikama, ületama, üle minema, lööma), kirtejas (metsaraiuja), kirvis (kirves), 
kysis (altkäemaks), kiškis (jänes), klajoti (rändamine, ekslemine), klampoti (sumama, 
sumpama), kinkinys (rakend), koja (jalg, vrdl. e.k. käia-käija, koib-koiva) .
kreeka k.: kiνήσή: hääld.umb.: kinese (liikuma) 
vana-hiina ki on enegia liikumine-voolamine inimese keha nähtamatus naha-aluses kanalite 
ja punktide süsteemis.

Slaavi ja nendele lähedastes keeltes on käimise sõna enamasti tekkinud toidu 
toomisest, toidu otsimisest, toidu järele minekust: läti iet (= toitu ta), leedu eiti, vene idti, 
valgevene istsi (kui vene k. iskat (otsima), ištši! (otsi!)), ukraina iti, tšehhi jit, slovaki ist jne.

Aafrikas Botsvanas ütlevad kungi bušmanite šamaanid, kes tantsivad end transsi, selle 
kohta  - kia. Ja Kalahari kõrbe sani rahva šamaanidel olla üleloomulik vägi  „ gi“ , mis 
võimaldab neil lahkuda maiselt tasandilt ja rännata kehast lahkununa vaimude ilma. Neid 
tegelasi, kes nii oskavad rännata nimetatakse ainsuses „ gi-xa“ ja mitmuses „gi-ten“ (Graham 
Hancock. Üleloomulik. E.k. 2008, lk.170 ja 181)
 

Et ka sugulaskeeltes on käsi ki (või kid), siis peaks tuletama  ki-st ka 
ki-nnas > kinnas ja ki-nni > kinni , s.t. paigal hoidma, haarama, võtma e. liikuma mitte < ki-ne
> kinnitama ja ki-ndlalt > kindlalt ( käes hoidma, mitte lahti laskma) > kindel, kindlustama, 
kindlus jne.

On ju käed-jalad need liikuvad kehaosad, “ki” on, mis liigub, liigutab asju, teeb tööd, 
ki-se = liigutab see, m.k. käse! =  e.k. käsi, näiteks (pese) käsi!; teisest küljest: käsi, käskima, 
käsk = tööd, tegemist, liikumist korraldama, nõudma (sisulises tähenduses: hakka liigutama!, 
liiguta oma käsi-jalgu! Jne.).
käsi, käes  < ki-se = liigub see; vastupidises algsõnade järjestuses: se-ki > söök = see käes, 
mis on öeldud jahilooma kohta pärast õnnestunud jahti. Vrdl. ka ingl. k. cash (hääld. käsh) = 
e.k. (raha) on käes e. kassas (= ki-se), cash - käes (ki-se = käsi see, käes see).
käised = m.k.käise, s.t. e.k. käel, kätel see.  
Samuti  jalad, millega liigutakse mööda rada : kintsud on m.k. kinsu, näit. konna kinsu , mida 
võiks omakorda “tõlkida”  - kiin su - jalgades (või jälgedes) sinu ehk e.k. sinu  jala-jälgedes , 
seejuures  jalg  tuleneb sõnast jälg (mitte vastupidi), sest m.k. ja e. k. samamoodi öeldav  jälgi 
(mööda) < jäl-ki, peaks tähendama - “pärast liikumist (jääv või nähtav)” > jälg, jälje, m.k. 
järgi  (= e.k. järel) - võiks ka algselt tähendada  jär-ki < pärast tegevust või liikumist. Samas 
võib tõlgendada ka: kin-su = liigutavad sind, kind > kõnd = liigub ta. 
  Seega  eesliited jär-  ja jäl- peaks üldiselt tähendama - pärast, hiljem
(mingit liikumist või tegevust), sellele viitab ka  jäl-le > jälle, mis osutab 
pärastisusele , samuti “tagajärjel”. Jälgi mööda tähendab ju varem jalgadega käimisest jäänud 
“jälgede” järele (e. rada mööda).

Sarnaselt, nagu eespool on seletatud (tule juurest) minemise-tulemisega seotud sõnade 
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teket, nii annab nüüd seoses algsõnast “ki” tuletistega näidata veel, et ka sõna “liikuma” ise  
on sarnaselt arenenud ja ikka tule ja lõkkega seoses. Paar žargoonis kasutatavat sõna võiksid 
olla äratuntavateks vahevormideks: leekima ja liduma. Lidu < le-ta = tule (juurest) ta (ära) ja 
lee-gi < le-ki < tule (juurest) liigu > hiljem on aja jooksul täishäälikud muutunud le – ki > li – 
gu > liikuma; vastupidises järjekorras annavad samad algsõnad ki - le > k(i) – li = tule lõkke 
(juurde) > klitš (vene k. kutse, hüüd), call (ingl. k. kutsuma) < ka –le < ki – le ja äkki isegi 
eesti k. külla < tule külla (ki-le) > küla. See on samasugune algsõnade ühendamisel järjekorra 
muutmisega saadud “liikumise suuna muutus”, nagu lähme-tuleme selgitamisel. Kuidagi nii 
võib olla alguse saanud ka sõnum, et (hobune hakkas) lõhkuma < lõ-ku < le-ku < le-ki, kus 
“ki” viitab liikumisele, tormamisele, (hobuse) lõhkumine tähendab tegelikult juhtimisele 
allumatust, sõnakuulmatust, ehk on olemas mingi seos kunagiste algaegade sõnakuulmatute 
lastega, kes ilma loata lõkke juurest, s.t. kodust kaugemale uitama läksid (le-ki) ja liitsõna 
kandus üle ka uue kodulooma – hobuse - sõnakuulmatusele, meenutan, et puude lõhkumine < 
la-ki, vähemalt bioloogias nimetatakse sellist erinevate nähtuste sarnaseks muutumist 
konvergentsiks: le-ki ja la-ki on konvergeerunud lõhkumiseks.

Tule juures söödi, tule juures lõigati liha: lõikama < le-i-ko-me = tule (juures) sööme 
koos me.

Leedu k. on nüüdsel ajal kasutusel sõnad keliõne (reis, teekond, sõit) ja kelias (tee), 
mis samuti võivad tuletuda tule juurest lahkumisest, ära minekust, teele minekust. Võiks 
parafraseerida, et kõik teed viisid vanasti lõkkekohani. Mida lähemal lõkkele, seda rohkem oli
tee tallatud. Ka soome k. on keli üks teed tähendavaid sõnu: liukas keli = libe tee. 
     

Ühe lõkketule juurde kogunevat  e. kooskäivat inimrühma pidi kuidagi nimetatama, 
tõenäoselt kas le-ki, li-ki või li-gi. Eesti k. tähendab “ligi” siiani > lähedal, kaasas, ühes, koos,
vrdl. ka ligidal-lähedal, ligidane-ligimene-lähedane, ligikond-lähikond ja liigud (= joodud 
külaliste auks), samuti nagu soome k. tuliaised (saabumispidu, külakost). Samas tuletavad 
mõned uurijad liigud-sõna leedu päikeseseisaku pidustuste tüüpilisest hõikesõnast “ligo”, s.o 
tänapäevane Jaanipäeva lähedane pööripäev, milleni Päike silmapiiril liikus, siis jäi paigale ja 
teda pidi ergutama teises suunas jälle liikuma (vist?). Teistest keeltest võrdluseks veel: ingl. k.
clip (koos hoidma, le-ki = ki-le > c(i)-le), cling-clung (end tidedalt vastu suruma > sarnane ka 
saksa k. klein – väike (väike laps hoiab ema ligi), cluster (kobarasse kogunema), cleave (ühte 
hoidma), clan (klann, sugukond); prantsuse-inglise k. clique (klikk), cloitre-kloster (klooster,
kus ollakse koos), club-klub (klubi, kus käiakse koos), prantsuse k. on talu closeau, leedu k. 
kiemas. Tundub, et kui teistes keeltes on nii, siis pidi ka meil algselt külad-külalised 
tähendama hoopis omasid, mitte võõraid ja liigud tehti omade koju jõudmise rõõmust, või olid
siis külad ja külalised algselt erinevad mõisted: omad ja võõrad ning alles hiljem on mõlemad 
võõraste sünonüümideks saanud? 

Leedu k. on kilti (pärinema, põlvnema), kilimas (päritolu) ja kiltis (suguharu); saksa 
k. Herkunft, Abkunft (põlvnemine); ingl. k. origin (põlvnemine), descend (pärinema); läti k. 
izcelties (pärinema, põlvnema); vene k. proishodit (pärinema, põlvnema), kus ki > hi > ho, 
mis näitab meile ilmselt, et ka hodit (käima, kõndima) ja hod (käik, kulg) on ikkagi algselt ki-
ta olnud, nagu kõikjal mujal Põhjalas, aga kõvasti muutunud. 

Meil on veel kildkond ja kihelkond. Enamasti arvatakse, et kihelkonna mõiste on 
tekkinud ristiusustamise alguses, kui maa jaotati selle järele osadeks, kuidas oli optimaalne 
jala laiemalt alalt koos kirikus käia: kihelkond < ki-la-koon-na = käivad laialt (kaugelt) koos 
nad. Kui aga mõiste on ristiusu-eelne, võidi juba mäletamata aegadel hõimualal ühise 
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lõkketule juures koos käia nõu pidamas, vanemaid valimas, ühiselt jumalatele ohverdamas ja 
muid rituaale täitmas: ki-le-koon-na = käivad lõkketulel koos nad

Lõkke ääres ajaviiteks igaõhtuselt oma mälestusi ja teadmisi heietav seltskond kordas 
ju aasta-aastalt ja põlvest põlve enam-vähem samu lugusid, neid lugusid võidi pidada selle 
lõkke juttudeks, need olid meeles (e.k.) < me-le-s < me-le-en = meelen (m.k.) = meie lõkkes. 
Võib-olla usutigi, et lood ja mälestused säilisid lõkkes ja lõket vahtides, nagu seda lõkke ääres
paratamatult tehakse, tulevad need jälle meelde < me-le-ta = meie lõkkest tema.
.  

Ma kõnnin = m.k. mea kõnni < kõ-ni < ki-ni = liigun (ku)ni, kusjuures –ni on eesmärki
või sihti tähistava “pöördsõna” lõpuliide, millele peab järgnema sihti väljendav sõna (kuhu 
minnakse, milleni kõnnitakse).    

Kui saami k. on suuskadega mäest alla laskmine ki-rse, siis võiks ju eesti k. ´mägi´ 
olla algselt ma-ki = ma sõidan (suuskadega alla), masina ja hobuse-eelsel ajal oli see kõige 
kiirem liikumisviis Põhjalas. Meenutan, et ka saksa k. on suusk Ski või Schi < se-ki (see 
liigub) ning siit on juba väga lähedal oletada, et ka eesti k. suusk < su-s-k(i) = sa(?) s(el) 
liigud, nii et ki peitub k taga ja –i on kaduma läinud, ka soome k. suksi on k(i) täiesti olemas. 
Suuskade seostamine mäega tundub siiski olevat pigem laste või noorte žargoonist pärit. 
Täiskasvanud ja vanainimeste keeles, meeles ja mõtteis võis mägi-sõna lõkkeäärses legendide
eietuses mäletada ugrilaste kunagist algkodu, kust kunagi oli välja rännatud, tulema hakatud. 
Arvatakse ju ka tänapäeval, et pärinetakse kusagilt (ida-poolsetest) mägedest – eelkõige, et 
Altaist, aga Siberi sugulased arvavad ka, et Tiibetist, igal juhul, et oleme tulnud mägedest – 
mägi < me-ki = me tulnud. Kui näeme mäge, meenub meile alateadvuses, et meiegi oleme 
taolistest mägedest tulnud (aga elame nüüd ilma mägedeta maal). Sellepärast tunduvad 
mägedest pärit rahvastele olevat mäed ilusad ja meelitavad, kõrbest pärit rahvastele meeldib 
kõrb, mererahvastele meri ja metsarahvastele mets. Meis on segunenud mitmeid põliseid 
sugemeid, meile meeldivad nii mäed, metsad kui ka mererand, sest meie eellased on elanud 
sellistes paikades. Aga kõrbed ja stepid tunduvad meile võõrad ja vaenulikud, nähtavasti pole 
meie eellased seal elanud. 

On usutav, et Põhjalas juba keelte algaegadel hulga lumega seotud sõnu pidi tekkima. 
Tahan pakkuda ühe näite, kuidas tänapäevaseks muutunud saksa keeles kunagisi algsõnu 
leida. Eelnevat Ski või Schi < se-ki üle edasi mõtiskledes märkame, et suusa kohta öeldakse 
vanemas keeles ka Schneeschuh = lumi + king (e. jalats) = eesti k. ka lumerääts. Schnee < se-
ki-ne = seal liigutakse mitte, inglise k. snow < se-no-we = seal ei saa käia, sest: mowe = 
käima, liikuma, käik, samm; saksa k. Weg (tee), weg (minema), gehen (käima). Aga: Schlitten
(regi, kelk) < se-ki-la-te = sellega liigutakse laialt; Schlittschuh (uisk) < ki-la-ta-ki(u?) = ~ 
liigutakse laialt temaga jalats. Võib tuua palju näiteid, kus chi < ki: Schinken (kints, sink), 
Schenkel (kints, reis), schieben (lükkama, liigutama, nihutama, veeretama, vrdl. soome k. 
kieppua – pöörelda, keerelda), Schieber (lükkaja, siiber, lükati), scheiden (lahkuma, 
lahutama), scheren (kaduma, jalga laskma), schichten (jaotama, korraldama), schlagen 
(lööma, peksma, taguma, liitma, lisama, kukkuma, laulma), Schlägerei (kaklus, lööming), 
schleifen (vedama, lohistama, libistama, maha kiskuma), schlendern (lonkima, logelema, 
hulkuma), schleunig (kiire, rutuline), Schlich (salakäik, kõrvaltee), schnell (kiire, kärmas) jne.
Paljudel juhtudel on ka ge < ki, sel juhul võib olla sch < se. 

Liikuma-sõna arengu seletuseks võiks olla ka veel veidi teistsugune käik, mitte le-ki > 
li-ku, nagu eespool pakutud, vaid la-ki > li-ku: sel juhul tähendanuks la ümbrust, laia 
maastikku, oma territooriumil avalikku liikumist, nagu teisal la-sõna seletame. Idee tekkis 
soomekeelsest sõnast laki, mis tähendab seadust. On mõeldav, et hõimudevahelise suhtluse ja 
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naabrite rahumeelse kooselu üheks esimeseks reegliks pidi olema liikumiskeeld (e. seadus) 
võõral territooriumil, selle keelu eiramine tähendas mahalöömist või sõda. Selle ürg-esimese, 
juba loomariigist pärit reegliga, kus iga liik ja asurkond tähistab ja kaitseb oma asuala ning 
selle piire (tänapäeval räägitakse reviirist), on põhimõttelises vastuolus piiblist tuntud (üldise) 
tapmiskeeluga, mis ei saa kehtida võõrale territooriumile tungijate suhtes, neid on alati 
lubatud tappa, ka nüüdisajal, mil seda sõjaks või õigustatud kaitsesõjaks nimetatakse.  

Võib tunduda kahtlasena ki > kau, et kas ikka võisid täishäälikud nii palju muutuda. 
Toome analoogilisi näiteid. Saksa k.: ging-gehen-gegangen; soome-eesti k.: (veesõiduki) kiil 
> käil (e.k.) > keulakuju (soome k. juhtkuju, kuid algselt laeva ninasse kaardus kiiluotsale 
püstitatud puukuju, mis pidi arvatavasti vaenulikke inimesi ja laevu, aga ka vaenulikke 
kujuteldavaid ja reaalseid loodusjõude ja –olendeid hirmutama) > käul (käil murdeti) > käula 
(teat. paadi nimetus Saare-, Muhu- ja Läänemaa randades), köli (paadi kiil soome k.). ki-käi-
keu-käu-kau-kö. Keulakuju lubab seega oletada, et ka kuju-sõna ise tuleneb algsõnast ki (> 
kui). Kuigi tänapäeval kujutleme kuju paigalseisvana ja liikumisega ei tundu põhiseost olevat,
võib siiski ka oletada, et erinevalt tänapäevast võisid vanasti kujud just liikudes loodetavat 
mõju avaldada, näiteks see, et lähenedes need näiliselt ehmatavalt suurenesid. Nii pidid 
mõjuma käilakujud sõjalaevadel, teivaste-varraste otsas kantavad ähvardavad kujud 
sõjakäikudel vägijõugu ees, millest arenesid jõuliste kujutistega lipud, embleemid jne. Sama 
eesmärk võis muude rituaalide kõrval olla ka maskidel < ma-se-ki = ma sellega liigun. Peab 
mainima, et ka nüüdisaja kujude-skulptuuride raiumisel püütakse tegelast-iidolit ikka 
liikumises näidata – liikuval hobusel, kõndimas, viipamas või vähemalt nii, et kivist 
“rõivavoldid” meenutaksid riideid tuules ja liikumises. Skulptori tööd hinnatakse eelkõige 
selle järele, kuidas tal on õnnestunud liikumist väljendada.

Väga põnevaks uurimisteemaks võiks olla sõna “legend” algsõnadeks lahutamine. 
Selle koosseisus peaks ju olema säilinud le, ki ja ne = tuli, liikumine ja eitus. Mida see 
tähendas? Põnevaks teeb, et see sõna esineb peaaegu kõigis euroopa keeltes, välja arvatud 
gastiiliakeelne pé, esineb ühtmoodi nii lõuna- kui põhja-euroopa keeltes, hispaania ja baski 
keelest ning makedoonia, malta ja rumeenia keelest kuni kõigi kesk-ning ida-euroopa ja 
skandinaavia keelteni. Kindlasti väga vana ja millegipärast muutumatuna püsinud, ainult 
lõppu on enamasti tulnud -e või -a. Minu uuritutest on see üks kõige laiemalt ja muutumatuna 
esinev sõna euroopa keeltes. Kas võiks siin olla mingi seos lõkketule liikumise vahtimisega 
legendide jutustamisel või taandub see tõesti esimeste legendaarsete suguharu esivanemate 
meenutamisele, kes selle asuala tule ja kirvega raadasid, nagu vahel olen mõelnud ja püüdnud 
seletada. Varasemas kihistuses võiks see le-ki olla seotud lõkketule ääres lugude ja 
muinasjuttude rääkimise, etlemise või isegi tantsuna esitamisega, mida arvatakse kõige 
varasemaks, isegi kõnele eelnevaks suhtlemisvormiks inimlaste puhul üldse. Keeleteaduses 
seostatakse sõna algust siiski ristiusu pühakute elulugude tekkega Vahemere-maade keeltes, 
kust ka prantsuse k. tuli legende (muistend) ning ingl.k. legend (vagajutt, muinaslugu, 
seletuskiri). Samasuguse päritoluga võib olla ka ladina k. allegorie (mõistukõne, mõistukuju), 
prantsuse k. allegorie (mõistukuju), saksa k. Allegorie (mõistukõne), rootsi allegori jne., kus 
samuti peaks algkeeles olema tegemist tule ja liikumisega (le-ki). Väga algse ja lühikesena 
esineb üks muinasjutu vaste suhteliselt hiljaaegu kujunenud inglise keeles – s.o. tale > ta-le = 
ta lõkkes, ta lõkke (juures), teda lõkke (juures räägitakse). Esialgu jääb mõistatuseks, mida 
tähendavad algsõnad legendi lõpus – nd < na-ta, ne-ta?

Eelmisega sarnase mõttekäigu abil saab seletada ka nägu-sõna. Kui ne tähendas eitust 
ja gu < ki = liikumist, siis tähendaks nägu mitte liikuvat ja seega hoopis maski. Põhjala 
keeltest on nägu saksa k. Gesicht, rootsi k. ansikte, norra k. ansikt, taani k. ansigt, hollandi k. 
gezicht. Saksa k. Sicht (nähtavus), sichtbar (nähtav). Võib-olla oli nägu ka meie keeles 
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kuidagi niimoodi, rahvakeeles oli meil veel hiljuti saksa laenuna kasutusel sihverplaat.
Tantsu-tantsimise vasted on euroopa keeldes sarnased: tanssi, tanzen, tanec, dance, 

dancer, tancevat, tancolni jne. Teistmoodi on läti dejot, leedu šokti, horvaadi ples, hispaania 
bailar. Tanse < ta-na-se = ta looma se(?), igatahes on loomadega tegemist, kas looma moodi, 
loomadest, loomadele vmss. Samamoodi mäletab eesti k. looma moodi liikumist > ma-na-ki >
mäng. Näib, et eesti k. on ainus, kus see liitõna on algsel kujul algses tähenduses säilinud. 
Võib-olla ka ingl. k. game (ki-me = liigume), samuti ersa k. kishtema (ki-se-ta). Indo-euroopa
keeltes on mäng-mängima vasted sarnased: spel, spil, spiel, spēle, kust ka soome peli; slaavi 
keeltes gra, hra, igra, kuid ka siin võib g ja h taga varjul olla ki – liikumine, ri-re-ra võib 
tähendada – ringi, ümberringi, kokku seega ringis liikumine. Teistmoodi on islandi leikur, 
leedu žaidimas, žaismas, ungari jįték, valgevene gulnja. Kui ˛ai < ki ja gu < ki, siis on ka 
kõigis neis viimastes keeltes liikumine = ki olemas.

Eestikeelses tants-tantsimise sõnas peaksime keskelt t-tähe ära kaotama, nagu on ka 
mulgi keeles, see t on sinna täiesti ekslikult lisatud!! 
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Tar 

tar - puu, (jäme) puu, palk, metsapuu, puit

    Oletame, et ajal, kui küttide-korilaste kergelt teisaldatavad (kaasaskantavad) püstkojad
asendusid paiksete elanike alaliste elamutega, siis hakati neid ehitama jämedatest puudest ehk 
praeguses eesti k. palkidest,  aga vana nimetusega - tar-idest. See eluase, kus elati, asus siis tar
´ide  vahel ehk vahelolevas käändes  tar-en, m.k. siiani “m(e)a ela taren” (e.k. ma elan tares) >
tare.
 Kui mesilased elasid mõne puu sees, puu õõnes, siis nad olid tar-un (m.k. tarun, e.k. 
tarus), 
võib-olla oli ka kääritatud meejook algselt taar, kuigi hiljem on see muude keelte eeskujul 
mõdu, isegi sumeri k. olla kääritatud meejook olnud ~“modu”. Lääne-Eesti murrakutes taarga,
taargas = taariastja.
   Kui eluterritooriumi piire või kaitse-rajatis tehti jämedatest puudest (tar-idest, mitte aa-
dest), siis oldi  (vahelolevas käändes)  tar-an > tara (aia tähenduses, ). Vrd. ka  soome k. tarha 
( aed, farm, lasteaed), samuti puutarha (tarbeaed, iluaed); ka e.k. tarandik, eesti etn. tahr, 
tahraed (karjaaed) ja tahrhoone ja püsttara muinaslinnustes.
vepsa k. tarh (väike lagendik metsas suurte puude vahel, kus rikkalikult seeni, marju või 
heina),
ersa k. tarka (koht, asukoht, elukoht, tegelikult metsalagendik, kus metsarahvas elas), udoma 
tarka (magamise ase);
mari k. tšodõra (mets), pu (puu);
neenetsi k. pedara (mets);
leedu k. daržas (aed), daržini (küün);
läti k. darz (aed) < tar-se < ta-ra-se; darit (tegema, algselt: igasuguseid asju puust 
valmistama);
võib-olla ka rootsi k. gard (aed), saksa. k. Garten (aed) ja ingl. k. garden (aed), kus soome-
ugri ja balti keelte ta-ra(-ha), ta-ra-se või ta-ra(-ko) algsõnad on vastupidises järjestuses: ko-
ra-ta > ko-r(a)-te > ga-r(a)-de, vrdl. seda ka vene k. o-go-ro-d(a). Aga võib-olla see oli 
Skandinaavias algselt hoopis ko-re-ta, mis tähendanuks: kodu ümbritsetud tal ehk teiste 
sõnadega: aiaga (taraga) piiratud ala.

 Sama mõtte arenduseks veel: 
ingl. k. yard (õu, hoov); chicken-yard (kana-aed) < (y)a-rd (= pulkade rida) > garden
rootsi k. gardera (kaitsma), gärda (taraga ümbritsema), gärds gård (tara, aed), gård (õu, hoov, 
talu, mõis, tara astronoomilise mõistena)
vana-islandi k. nimetati Soome lõunaranniku uusasundusi e. nn. lõkkeasundusi ´balagard´ 
leedu k. garadas = linnus 
slaavi keeltes on linn gorod, grad;  Novgorod on vana-skand. k. Holmgardr.

Etnograaf Tamara Habicht on Etnograafiamuuseumi XXIII aastaraamatus 1968a. 
käsitlenud tahr-sõna kasutamist eesti keeles; ma ei tea, kui usaldusväärne see uurimus enam 
on, aga ta kirjutab: veiselauda nimetus Kagu-Eestis on tahr, nii karjaaia kui suvelauda 
tähenduses (lk.81), tahr karjaaia tähenduses on laiema lõunaeestilise levikuga, Helmes ja 
Kodaveres on vanemaks lauda nimetuseks tara, tara tähendab Eestis laiemalt nii karjaaeda kui
lauta, karjalauda tähendus põhiliselt Lääne- ja Loode-Eestis, Raplas tähistab tara 
laudavahelikku-suvelauta, Läänemaal suvist veiselauta. Sõna tara (tahr) on balti laen, mis 
esineb ka teistes läänemeresoome keeltes; soome k. tarha (taraga ümbritsetud plats, karjaõu), 
karjala tarha, tahra (lakk karjaaia peal), vepsa tarh (väiksem piirkond, ala), vadja tara (tara), 
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liivi tara (tara), leedu daržas, sodas (aed), läti darzs (aed, õu, taraga piiratud ala), latgale darzis
(laudaesine karjaaed). Erinevalt soome, vadja ja läti keelest on taral Eestis karjalauda 
tähendus. Seega võiks oletada, et lauda (või üldse hoone) tähenduse on see sõna omandanud 
hiljem, kui see balti keeltest üle võeti. Balti laensõnad tulid eesti keelde peamisel I 
aastatuhandel e.m.a. Sõna tahr (tara) lauda nimetusena võis kasutusele tulla sellest, et kunagi 
oli laudaseinte asemel tara (T. Habicht, lk.82-83). Murdesõnastiku järgi on tara Viru- ja 
Järvamaal, Lääne-Eestis ja saartel nii karjaaed kui ka karjalaut.
 M.k-s puudub mitmuse nimetavas käändes -d  lõpp, näit.: lehm-lehma, ait-aida, look-
looga, tuur-tuura = e.k. tuur-tuurad.
Kui üks puu on tar, siis palju puid on tara e. taara. Taara ei pruukinud olla mingi
eriline pühapaik, vaid mets üldse ja igasugune mets ehk taara oli püha, seda austati ja usaldati,
mitte ei kardetud, nagu linnarahvas tänapäeval. Metsarahvale andis mets kaitset, toitu ja kõik 
vajaliku, meie praeguste tavade taustal nüüd neisse aegadesse tagasi vaadates seisnes pühadus
eelkõige selles, et elusat puud ei tohtinud ilma tungiva põhjuseta (kui üldse) kahjustada või 
maha võtta, tarbeks võeti vaid surnud metsakuiva või murdunud puud, kütteks koguti 
kuivanud oksi, sest elavat puud loeti otseses mõttes elusolendiks, keda ilma hädavajaduseta 
polnud sünnis tappa. Enne pronksi- ja rauaaega oli jämeda elusa puu mahavõtmine vast isegi 
füüsiliselt väga raske, vahest isegi võimatu, kuigi on püütad tõestada, et isegi kivikirvega olla 
puuraiumine „käkitegu“. Elusate puude kahjustamise keelust loobuti alles aleviljeluseks 
metsade (metallkirvestega) raadamise  ajal, kui uue kultuuri esindajad (nende jaoks võib-olla 
võõrast) metsa hakkasid raadama, nad võisid ka kaugemalt nendesse metsadesse tulla ja nende
jaoks ei olnud tundmatud metsad pühad. See mõttekäik seletaks ka küsimuse, miks rahvad 
juba varem, enne metallkirve kasutuselevõttu põlismetsa  tule  abil põlluks raadama ei 
hakanud – lihtsalt mets oli püha, seda ei saanud ega tohtinud põlema panna! Pikselöögist 
põlema läinud mets võis põleda. Soome k. raivata (raadata, üles harida), raivio (raatmaa, 
uudismaa), raivo (raev, hullustus, märatsemine).

Kreeka müütides esineb Tartaros põrgu tähenduses. Selle kohta arvab Robert Graves 
raamatus „Kreeka müüdid“ 2010, lk. 163, et Tartaros  näib olevat  topeltatud vorm hellenite-
eelsest sõnast tar, mis esineb lääne pool asuvate paikade nimedes, põrguliku tähenduse 
omandas see hilisemal ajastul. Hellenite-eelsest ajast on kreeka keelde tulnud ka sõna tyrsis (=
müüriga piiratud linn), sellest olla tuletatud jumalanna-ema nimetus Tyro ja sellest omakorda 
sellised hõimude nimetused, nagu tüüroslased, türreenid või türseenid ja võib-olla ka 
tirünslased ning sealtkaudu ka türannia mõiste (lk.293). Käesoleva traktaadi autor oletab, et 
kui Põhjala algkeelsed sõnad kunagi Kreekasse sattusid, võis surnute allilm olla Tartaros < 
tar-taras = (sõnasõnalt:) “puu metsas”, ning kui inimhing võis pärast surma saada puu 
hingeks, siis tähendaks see tegelikult hingesid metsas ehk püha hiiemetsa. Lk. 99 kirjutatakse,
kuidas Apollon läks pärast Pythoni tapmist puhastumiseks Kreeta saarele Tarrhasse, mis võiks
samuti olla ohvritoomise hiis või ohvrialtar pühas metsasalus. 

Läti Henriku vaieldavate tõlgendustega kroonikavihjetest on oletatud, et muistsel 
vallutusajal oli vähemalt saarlaste jumalaks Taara, keda appi kutsuti ja edasi on oletatud , et 
Taarat austati-paluti hiites ja jumal Taara sarnaneb skandinaavlaste jumala Thor´iga, nii on 
arvatud vist seepärast, et mõnd ohvrikivi on kohapeal nimetatud Toorakiviks. Ohvrikividest 
säilinud üleskirjutisi uurinud A.Tvauri väidab, et umbest 400st tuntud ohvrikivist on vast ehk 
kümmekond seotud hiitega. Siiski tunduvad need oletused Taarast kunstlikena ja piksejumal 
Thoriga sarnanevat jumal Taarat pole meie usundiloo uurijad kuidagi suutnud tuvastada. 
Samas väidavad Taarausulised Taarat oma hingega tajuvat. Lätimaal, õieti vanal liivlaste maal
Sigulda lähistel asub kunagine liivlaste vanema Kaupo kindlus Turaida, mille muistsed nimed 
on Thoreida, Treiden, Toreidu jms. Thoreida´s on mõne uurija poolt nähtud Põhjala 
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piksejumal Thori nime, teised uurijad seostavad seda kohaliku jumala Tooru või Läti Henriku 
poolt saarlaste puhul tutvustatud Taaraga. Karl v. Löwis of Menar on 1895a. oletanud, et 
Turaida-Toreidu tähendab liivi k. taara aida, mis saksa k. tähendab Taara Garten, läti k. Taras 
darzs või Dievo darzs ja eesti k. vastavalt Taara aed või Jumala aed. Ma arvan, et tegelikuks 
tähenduseks võiks olla: jämedatest palkidest tara e. piire.(Vt. ka ptk. Pa-po...pi, kus proovin 
seletada -pita liidet.) 

 Soome k. tarkka (täpne, terane, põhjalik) < tar-akka > e.k. tark > tarkus, jne., tähendas
algselt sõna-sõnalt  metsa-ema (eesti mütoloogiast tuntud), Viron akka (eesti nõid ehk tark).

Vrdl. ka sugulaskeeltes: 
vepsa: ak (naine, vanaeit), akalne, akeine (vanaeit);
saami: ak (emane), aka (naine, vanaeit), aaka (vana naine), o ahka (vanaema); 
mari: akaa (vanem õde, ema noorem õde), aakõl (mõistus, tarkus, nõuanne);

Üldiselt paistab “akka” tähendama tarka ja vana naist ja järgmises peatükis esitatud 
lohukivide mõtiskluse järele võime oletada, et a-ki võib algselt tähendada taevasõela pulkade 
liigutamist, aja määramist, astroloogia ja astronoomiaga tegelemist. Aga kindlasti olid vanad 
terased naised ka muistendite ja ammuste sündmuste jutustajad, nagu tänapäevalgi.

Autori poolt soome k. sõnadest kombineeritud hüpoteetilises segakeelses lauses: 
tarkka (tar-akka, tark) oli tarumainen (müütiline) isik soome taru-des (muistend, legend, müüt,
muinasjutt), mida on tarvis (tarvis) tarkoin (täpselt) tarinoida (jutustada), sest neil on tarpeeksi
(küllalt) tarpeellinen (vajalik) tarkoitus (mõte, otstarve). Kõik allakriipsutatud sõnad 
pärinevad sest ajast, kui mets oli püha ning majapidamisriistu ja esemeid tehti puust. Seega 
tuletuvad ka tarbed (? või tarved) tar-ist, vrd. soome tarpeisto (tarbed), sest tarbeid oli tarvis, 
tarbeid tarvitati (e.k.), tarve (vajadus), sama ka e.k.; leedu k. darbas (töö), darbuotis 
(töötama), darymas (tegemine, valmistamine), rankdarbis (käsitöö, kusjuures ranka = käsi). 
Soome ja e.k. tarve (vajadus), rootsi k. tarvas (vaja ehk tarvis olema), norra k. trenger 
(vajadus), kui töö vasted skandinaavia keeltes näivad olevat algustähe d- või t- kaotanud 
olevat: arbete, arbeide, arbejde, arbeiten.

Siinkohal tahaks mõtiskleda veel mõne “tarbeesemeid” väljendava vana sõna üle. Eesti
k. on juba oma tarbe minetanud asjade jaoks sõnad koli ja kolu ning soome k. veel tarvilike 
asjade jaoks kalu (ese, asi, riist, nõu), kalusto (sisustus, riistad, vahendid, inventar, mööbel, 
serviis). Arvan, et algselt oli see ko-le või ko-lu või ko-lo, mis võiks tähendada nahast ja 
koorest tehtut-loodut. Rootsi k. sak (asi, ese),  saksa k., Sache (asi, ese) < sa-ko < se-ko = see 
nahast (koorest), machen (tegema) < ma-ko = ma nahast (koorest ). Eesti k. asi  ja soome k. 
asia (asi) ning ase (relv, tööriist, instrument) peaks algselt tähendama puust tehtud eset (a-se =
puust see), rootsi k. ask (karp, toos, laegas).

Inglise k. tar (tõrv, seda aetakse puudest), taradiddle (luiskelugu, s.o. kauge kajastus 
muinasjutule, muistendile, tarule), tare (taara, pakendi mõttes), targe (väike puust ümarkilp), 
target (märklaud), tarpan (metshobune), tarsia (puumosaiik), tara vine (aktiniidia, s.o.puudel 
ja piirdeaedadel roniv ronitaim).
Leedu k. tara (taara - puidust pakendi mõttes) ja taryba (nõukogu = tarkade kogu).
Rootsi k. tara (hiirehernes – ronib tihti piirdetaral), tara (taara, pakendi mõttes), tarvas (tarvis 
minema, vaja), tjära (tõrv, seega tar > tjära > tjõra > tõõra > tõrva > tõrv??)
Saksa k. Tor (värav, tara läbimiseks), Tür (uks, puitseina läbimiseks), turbulent (metsik), 
Turm (vahitorn palkidest kaitserajatises, ka vangla), Tarnung (varjamine, maskeerimine).
Eskimod nimetavad nii inimeste kui ka loomade vaime tarnek´iks
Nagu selgitab Franjo Terhart bestselleris "Templirüütlite aare" Tallinn 2004, lk. 88, oli 
Babüloni jumalanna Ištar´i nimel kahesugune tähendus – torni naine või tarastatud paiga 
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naine, sest –tar tähendas nii torni kui ka tarastatud paika ehk paradiidiaeda, nii võib Ištarit 
pidada ka paradiisi naiseks.
Lõuna-Prantsusmaal ilmus Maarja-Magdaleena püha puhul asulatesse puust ja riidest 
valmistatud Rhône´i folkloorikoletis draakon Tarasque. See elas Avignon´i ja Arles´i vahelises
suures metsas. Rahva palvel läks Püha Marta sellega võitlema ja alistas lohemao. Selle 
mälestuseks pandi kõrvalolevale linnale uueks nimeks Tarascon, mille nimi enne oli Nerluc 
(e.k.must järv)

Huvipakkuva vihje leidsin eespool viidatud R.Temple “Siiriuse saladuses”, kus 
kirjeldatakse uute teadmiste valguses antiikmaailma oraaklikeskuste süsteemi, mis 
geograafiliselt asusid täpse geomeetrilise joonise kohaselt ümber Vahemere. Meile kõige 
lähedasem sarnane usukeskus asus Ararati mäe jalamil Armeenias ja seda nimetati nii 
eestipäraselt Metsamor, praeguseni on sel kohal Metsamori küla ja see asub Armeenia 
hilisema ristiusu peakiriku Etšmiadzini lähedal. Muide, rootsi k. on „mor“ ema. Tar-akka = 
metsamoor?, metsaema e. metsatark tegeles ravitsemise, tähtede järele “kalendri pidamisega”,
nõuandjana, nähtuste-unenägude seletajana-ennustajana, tavade-kommete-tabude tundjana. 
Ladina k. on mora (aeg, ajavahemik), moris (komme, tava), moralis (moraalne, kombeisse 
puutuv), morbus (haigus), moribundus (surev), mori (surema, hääbuma), morsus (valu), 
mortifer (surmav), Morpheus (Kreekas unenägude jumal), metus (mure, hädaoht, ähvardav 
olukord). Kas metus > met(u)s > mets??  Nüüdki minnakse kaardimoori juurde ikka 
hädaolukorras. Seega pakun hüpoteesina, et kui tar-taara on põlised Põhjala sõnad, siis mets 
hoopis Lõunamaalt pärit ja tulnud meile ehk koos lõunamaiste ennustajatega (mustlased?). 
Ma ei tea, kas on tegemist trükivigadega või on see tõsi, aga „Väike murdesõnastik“, 1989, 
annab sõna „mets“ vasteks paljudes põhja-eesti murrakutes – heinamaa – ka sõna „mõts“ 
vasteteks mitmetes lõuna-eesti kihelkondades olla – mets, põld. Ma ei ole küll kunagi 
kuulnud, et heinamaad või põldu metsaks nimetatakse.

Minu arvates sai taarast mets põllupidamise ajastu edenedes, kui mets tõepoolest 
osutus põllumehe huvide seisukohalt vaadatuna mitmes aspektis murettekitavaks ja 
hädaohtlikuks – algul kiskjad koduloomade murdjatena, hiljem metsloomad ja -linnud niigi 
kesise põllusaagi rüüstajatena, pidev võitlus metsa ja võsa pealetungiga, aga eelkõige 
(vanamoodsad) metsaelanikud, kes põllupidamisega tegelema ei hakanud, vaid metsaandidest 
edasi elasid. Metsas elavate inimeste kaitsehingedele või -vaimudele või kaitsvatele vanadele 
„jõududele“ ohverdamine hakkas siiski mingil ajal lõppema ja põllupidajaid kaitsvatele 
jumalatele, metsaraadajatest esivanemate vaimudele jt. ohverdamine saavutas ülekaalu. 
Meesterahvad saavutasid ühiskonnas enneolematu tähtsuse, sest kirvetööl ja aletamisel olid 
nad tüki jõudsamad, kui naised. Kuna meie ajalooteadus ei ole suutnud kindlaks teha, keda 
meil ristiusueelsetel aegadel usuti ja kellele loodeti, siis võiksime ehk kõige üldisemalt 
nimetada teda või neid Kaitselmus(t)eks, sest eelkõige oli ehk ikka tegemist kaitsja(te)ga. 
Kust tuli sõna “puu”, seda vaatame edaspidi, ette rutates vaid nendin, et puu tähendas algselt 
“kõrge, ülal, peal jms”.

Kaugemal Euroopas oldi vana-keldi kultuuris enne Kristuse sündi ja Rooma riigiga 
ühendamist loodusjõudude kummardajad, keltide pühamu oli suurte puudega mets. Rooma 
ladinakeelsete allikate järele oli keltide usundis loomade valitseja-kaitsja hirvesarveline 
Cernunnus (sarvekandja), peajumalaks oli äikesejumal Taranis, kes sobitati pärast vallutust 
vastama roomlaste Jupiterile ja ka Marsile, minu arvates võib nimi ka sellest tuletuda, et äike 
enamasti puusse lööb ja Taranis tähendavat kõmri k. pikset. Sõjajumalaks oli Tarbucelis 
(Mars), päikesejumal oli Lughi (lo-ki = looja). Vana-Skandinaavia äikesejumal oli Tor.
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Tšuktši keeles: taaronõk, taarongõrgõn, taaronetšgõn (ohverdamine), taaronje vagõrgõt
(ohvreid toovad hinged), taaronjan (ohverdavad inimesed). 

Tara´ks nimetati kunagi ka Iiri kuningate residentsi kõrgel künkal (Laurence Gardner, 
Sõrmuste isandate valdused, Olion, 2006. lk.102. ), teise allika järele valiti vanasti Tara-mäel 
Iirimaa kuningaid, iseäranis peakuningat. Tuntud tseremooniaks oli “Taras peetud Tarbfheis 
(sõnnipidu, sõnniuni), mille puhul uue kuninga valimiseks pidi mees, kes ise ei taotlenud 
trooni, ohtralt sööma tapetud sõnni liha, jääma druiidide laulu saatel magama ning nägema 
unes uut kuningat”. (James MacKillop, Keltide müüdid ja legendid, Tänapäev, 2005. lk. 51.). 
Samal Tara mäel korraldati väidetavalt igal aastal betaine (1.mai) ajal feis Temrah, 
tseremoniaalne viljakusrituaal, kus ülemkuningas pidi seksuaalaktiga kinnitama oma 
legitiimsust ja mis pidi tagama, et kuninga valdustes on viljakad nii mehed, loomad kui ka 
maa (lk.87, 88). 
taraan - rammimispalk, mida vanasti kasutati linnuseväravate lõhkumiseks; 
tarants – lasipuu karksi ja paistu murdes, ilmselt üldse mulgi keeles;
taargas, taarga - (murdeti) jämedast puust õõnestatud astja taari jaoks > taar (jahust tehtud 
jook astjas);
tarvas - teadaolevalt loetakse seda loomanime indo-euroopa laenuks, ometi võib see tuletuda 
ühisest algkeelest, sest vasikas on m.k. vasike. Teame, et väikest looma nimetatakse tihti 
vastava suure looma nimetusele  -ke  lisamisega: kass-kassike, siil-siilike jne. Vasike oleks 
seega vas-i poeg e. väike vas (kusjuures: vas > veis). Kui selline vas elas metsas (mitte 
kodustatuna), siis pidi see olema tar(a)-vas, > tarvas, ja on siiani. Põlised toponüümid  
Tarvastu, Tarvanpää, Tarvasjõgi  tõendavad samuti seda. Ka Toompääd olla algselt Härjapääks
nimetatud, sest olla olnud härja pea kujuline, siis tarva-härja pea. Arvan, et Vahemeremaade 
taurus/tauros sõnni tähenduses tuletub lihtsalt teistest algsõnadest ta-u-ro-se, ja võiks 
tähendada: temaga Jumalaid toidetakse e. teda Jumalatele ohverdatakse, nagu ka soome k. 
uros (isane loom), sest ainult isane loom kõlbas ohverdamiseks, hiljem selgitan, et U tähendas
algkeeles (J)umalat < u-me-lo = jumal meie looja; uros < u-ro-se = Jumalale toiduks see; 
tauros < ta-uros = ta uros. Sõna Jumal on siin siiski üks võimalustest või üldistus, seda võidi 
ka Kaitsjaks, Loojaks, Hingeks, Vaimuks või kellekski muuks arvata ja uskuda. Näiteks 
„ulualune“ katusealusena tähendab ju otseselt kaitset, kaitsva varju all olemist.

Sarnaselt ürgveise e. tarvasega on ka metshobune - tarpan. Andrew Balmfordi 
raamatus „Metsik lootus“ (2014) mainitakse, et tarvas suri Euroopas välja aastaks 1627 ja 
tarpan aastaks 1887. Kuid mõlemat hiljuti väljasurnud liiki on püütud tagasiaretusega 
taastada, Poolas on sellest aretustööst saadud küllaltki märkimisväärne nn. konik´ute 
populatsioon  ning Saksamaal aretatud nn. Hecki veised, mõlemaid aretisi peetakse Hollandis 
Oostvaardersplasseni öko-looduskaitsealal, kus üritatakse taasluua ürgset looduslikku 
tasakaalu. Tarpani-sarnaselt nimetatakse metshobust paljudes keeltes. Kui liitsõna esimene 
pool tähendab metsa, siis teise poole algsõnu peame (vist) otsima poni-sõnast, selle vasted on 
samuti ligilähedased enamikus põhjala keeltes (v.a. poola kucyk). Lisaks on hobune hollandi 
k. paard ja saksa k. Pferd.  Oletame, et: tar-paar > tarpan = metshobune
  Et sedamoodi tarvas´e tuletamine üksikuks episoodiks ei jääks, toon veel teise oletuse: 
soome k. silli (e.k. heeringas) < se-le = seda tulel (praetakse); väike (Balti mere) heeringas on 
soome k. silaka (silk, räim) < se-le-ike = heeringas väike; ingl. k. dwarf herring (väike 
heeringas); silgud on väga ammustest aegadest olnud nii rannarahva põhitoit kui ka 
rannarahva põhiline kaup maarahvaga kaubavahetuses, nii et silk oli ka maarahva põhiline 
lihatoit kevadest sügiseni, sügisel hakati sigu ja lambaid tapma.

Tar-sõna seletamine algas eespool oletusena  ja püüdega seda tõestada. Tegelikult võib 
nüüd veelgi edasi oletada, et ka tar koosneb kahest algsõnast: ta-ra =  ta (on) kõva (teise 
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variandina: ta-ra = ta raiutud). Algsõna „ra“ hõlmas algselt mõisteala  kõva-tugev-jõud jms. 
Siinkohal vaid mõned selliste omadustega siiani ra-d sisaldavad sõnad: raud, raske, ramm, 
raha, raa, rahn, rase, rasv, ravi, rada, raadama, range, ränk, rassima,  sara, tera, vara, kara, 
tur(a)v, sar(a)v, sõrad jt. Toon käesoleva peatüki lõpus rea näiteid ka teistest põhjala keeltest. 
Aga miks pole soome k. tara, tare jms.? Arvan, et on kasutatud teisi algsõnu. Hirsi (tar, palk), 
kusjuures hän (ta), he (nad); hi-r(a)-se < he-ra-se = neil tugev see. Pirtti (peretuba palkmajas, 
tare) < pi(?)-ra-ta  (= teises järjestuses: pi-ta-ra. Pi = löömine. Löödud ta tugev. Meil öeldakse 
ka: maja üles lööma! Samas on soome k. k. piha (õu, hoov), mis võiks tuletuda algsõnadest 
pi-a = löödud teivaste või lattide (vahel).    

Vene k. nimetati palkhoonet vanasti ´horoomõ´või ´horom´, arvatavasti on seegi  
tulenenud tar > har < hor, mis tähendas palkidest, aga algselt tugevat. 

Meie keeles on mõeldav, et praegu taimeperekonda tähistav sõna tarn-tarnad on algselt 
tähendanud ilma metsata ala, kus ainult rohttaimed kasvasid: tar-ne = metsa (puid) pole. Näib 
nii, et peale ürgmetsa maha võtmist - raadamist - aletamist hakkasid lagedal alal kõigepealt 
kasvama nüüd tarnadeks nimetatava taimeperekonna liigid ja alles hiljem hakkasid siginema ka
teised rohttaimed. Ka soistel ja üleujutatavatel lammialadel, kus puittaimed ei saanud ega saa 
kasvada, on senini levinumad peamiselt tarnad. Võilill, nõges, põdrakanep, vaarikas jms. 
arvatakse olevat alles aletamisega seoses meie looduses kasvama hakanud. Ladina k. carex 
(tarn, kõrkjas), careo (tühi, paljas, ilmselt ka puudeta, metsatu). Teiseks tarna algsõnade 
seletuseks oleks ta-ra-na = ta kõva koduloomadele, mis tähendaks seda, et tarnad ei sobi 
loomadele ei talviseks toiduks ega suviseks karjatamiseks liigse kõvaduse ja jäikuse tõttu. Meil 
esinevast 60-80 liigist on vaid jänestarn loomasöödaks kasutatav; lünktarna, harilikku, saledat, 
kahkjat ja kollast tarna söövad loomad vaid hädaga suure nälja korral, mätastarn on samuti 
kuivatatult hädapäraselt söödav, ülejäänud liigid jäetakse nii karjamaal kui talveks kuivatatult 
söömata. Meil kasvavatest tarnadest söövad põhjas hallikat tarna ning vesi- ja keratarna veel 
põhjapõdrad talvel lume alt. Soome k. sara (tarn) < see-ra = see kõva, rootsi k. starr, islandi 
stör. Rahvas nimetas meil tarna ka lõikheinaks, jõhvheinaks, raudheinaks, kareheinaks jm. On 
mõõdetud, et üksikud mätastarna mättad (pokud) kasvavad 30aastaga keskmiselt 1cm 
kõrgemaks, võivad olla tuhandeid aastaid vanad ja seega kindlasti kõige vanemad elusolendid 
Eestimaal. Lisan, et nimetus „poku“ on Edgar Valteri looming, vanad rahvapärased nimetused 
on ikka nii, nagu eespool kirjas, lisaks ka mättäpää (= kõrge mätas).

Vaatleme ka sarnasust põhja- ja lõunamaade keelte vahel puudega seotud sõnades. Eesti 
k. võis seega vanasti olla: tar (puu), taara (mets), tare (elamu). Teiste rahvaste nüüdiskeeltes: 
rootsi k. träd, trä (puu, puit,)< t(a)-r(ä) = ta kõva, dra, drog (kiskuma, tirima, tõmbama: algselt 
vist puud), drabba (lööma, tabama), trave (riit, pinu), tröska (reht peksma); ingl. k. tree (puu), 
trellis (võre); vene k. derevo (puu), drat (1. rebima, kiskuma, 2. vitsa andma), drobit 
(tükeldama), drova (küttepuud), drovjanõi (puu-), derevenka, dervnja, derevnja (külake, küla), 
stroit (ehitama, looma), stroška (hööveldamine), trojanskii kon (trooja hobune, aga võiks 
tõlkida ka puust hobune); saksa k. draussen (väljas, õues, vanasti: metsa all), dreschen, drosch 
(reht peksma, kolkima), Tracht (kandam, seljatäis - ilmselt puid), Träger (kandetala), Trog 
(küna, ruhi: mõlemad ühest puust); tšehhi-slovaki k. drevo (puit); taani k. dræ (puit); norra k. 
dre (puit); poola k. drewna (puit); serbia k. drva (puit); makedoonia k. drvo (puit); albaania k. 
druri (puit); malta k. dar (maja); kreeka k. dendron (puu), drys (metsapuu) > ladina k. dryas 
(metsapuu), kreeka-rooma usundis drüaadid - vaimud, kes kinnituvad puu külge või 
puunümfid, jumalikud naisolevused, kes elavad puu sees; saksa k. on Holz (puit) ja Baum (puu)
ilmselt tekkinud puude põletamisega seotud algsõnade abil: Holz (ko-le-se = kodus põletame 
seda, sest saksa k. ko > ho); Baum < pa-me = kuum, soe meil, Bau (koobas, ehitis, pesa), bauen
(ehitama). Ma loodan, et lugeja mõistis mu püüdlust, et eesti-keelsest taara-sõnast tuletatud tar 
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seletab paljude selleteemaliste sõnade algse tähenduse algsõnade abil mitte ainult Põhjalas vaid 
ka lõuna-euroopa keeltes.

Vana-iirikeelne drui tõlgitsetakse „mõnikord druiidiks, kuid see võis tähendada ka 
nõida, võlurit, ennustajat, luuletajat või haritud inimest. Kõmri dryw (selgeltnägija) on 
arvatavasti seotud iirikeelse sõnaga”. Sellest on oletatud tulenevat gallikeelne sõna druwids 
(metsatark, väga tark mees), (J.Mackillop, 2005. lk. 57.). Praeguses prantsuse k. druide (druiid),
dru (tugev) = e.k. ta-ra = ta tugev = ingl. k. strong, sturdy (tugev) = saksa ja rootsi k. stark 
(tugev) = norra, islandi, hollandi k. sterk (tugev).

Et kreeka keeles on nii põline sõna, nagu puu, samadest algsõnadest, nagu Põhjalaski, 
viib mõtted paratamatult Felice Vinci hüpoteesile raamatus “Homerose eeposte Läänemere 
päritolu”, et kreeka teadaolevalt vanima s.o. mükeene kultuuri kandjad tulid koos oma keele ja 
kultuuriga Kreekamaale Läänemere kallastelt, kus kliima muutus ootamatult karmiks ja 
elamiskõlbmatuks. Isegi Homerose eeposte legendaarsed lood ja Trooja sõda olla toimunud 
hoopis Skandinaavias ja selle ümbruses enne, kui osa neist hõimudest  Põhjalast lõunasse kolis,
mitte ainult praegusele Kreeka alale, vaid ka mitmele poole mujale (oletatavalt Indiasse, Iraani, 
Egiptusesse). Vanadel ja praegustelgi balkani keeltel (kreeka, illüüria, traakia) olla palju 
keelesarnasust just balti keeltega. Antiikkeeltest on ladina keel palju üle võtnud kreeka keeltest,
ma olen käesolevas loos mitmes kohas märganud ladinakeelsete sõnade koosnemist samadest 
algsõnadest nagu Põhjalaski.

Algsõna ra teistes põhjala keeltes
Soome k. rauta (raud), ruoste (rooste), rautias (raudjas = roostekasva hobune), raskas (raske, 
rase), raskaus (raskus, rasedus), rasitus (raskus, vaev, koormus, väsimus), raukeus (väsimus, 
raugus), rasvoitua (rasvuda), rasvainen (rasvane), rasva (rasv, määre);
Rootsi k. rost (rooste), raka (kraapraud, kraapima, habet ajama), rakhyvel (žilett, kui hyvel = 
höövel), rakkniv (habemenuga, kui kniv = nuga), rasp (raspel, kriipimine), räls 
(raudteerööbas, relss), röja (raadama), träsk (soo, ilmselt sellepärast, et sealt sai rauamaaki), 
träsmark (soine maa), trana (sookurg), tranbär (jõhvikas);
Saksa k. Rost (rooste), Raspel (raspel), rasieren (habet ajama), Rasiermesser (habemenuga, 
kui Messer = nuga), Moor (soo, raba), Schar (adratera, heinakaar vikatiga) > e.k. (heina)kaar 
< ka-ra = koos rauaga (tekib), Schärfe (noa-või kirvetera), schärfen (rauast riista teritama).

Ehk kuuluvad sellesse mõistete ringi ka: rootsi k. röva (röövima), saksa k. Raub 
(röövimine), norra rane, islandi ræna, taani røve, hollandi beroven, poola obrabować, ukraina 
grabuvati, vene grabit, ungari rabol; sest röövimas käidi ikka rauast odade, mõõkade, piikide, 
pusside jms. Mõõk on saksa k. Schwert, rootsi k. svärd, taani k. sværd, leedu k. kardas; oda 
saksa k. Speer, hollandi k. speer, ingl. k. spear (nii ka västar). Mõõga germaani keelte vasteid 
võib vaadelda osaliselt kui ladina keele laensõnu: se-ve-ra-te < se-fe-rra-te, see rauast tehtud, 
sest ferrum = raud. 
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Lohkudega kivid

Proovime nüüd eespool esitatud mõne vähese Põhjala algkeelse näite varal seletada 
üht seni teiste ajaloo uurimise meetoditega seletamata jäänud Eesti alal laialt levinud 
kultuurinähtust, nimelt väikeste lohkudega kivide ehk lohukivide olemust. Eestis on 
registreeritud üle 1300 kivi, milledesse on kunagi ammu mäletamata põhjusel süvistatud 
lohukesed, varem on neid peetud kultusekivideks, eelkõige ohvrikivideks*, aga on arvatud ka,
et neist lohkudest võidi koguda tervistavat vett  või oletatud muid põhjusi. Viimasel ajal on 
näiteks K. Spindler pakkunud, et Tirooli mägedes võisid sellised lohud olla karjuste puuritud 
taelalohud, milles tuld alustati. Eestis tänapäeval lohukive uurinud Andres Tvauri (2007) on 
lohkudes ära tundnud vulva-sümboli. Ajaloolased kirjutavad, et Skandinaavias hakati lohke 
kividesse tegema nooremal kiviajal, suuremalt jaolt siiski pronksiajal, kui kaljujooniseidki 
(1800-500 eKr.).
Ma olen veendunud, et väikesed lohud on kunagi kividele tehtud ajanäitajaks, õieti ajanäitaja 
osana, vaatleja koha määratlemiseks ajas. Lohukivi abil sai määrata nii praeguses mõttes 
kuupäeva aasta osana ehk kalendrina, kui ka aega või aastate arvu, mis oli möödunud mingist 
teatud sündmusest inimeste või taeva sfääris. Kui veidigi ette kujutleda neid kaugeid aegu, kui
ei olnud veel kella, observatooriume ega kirjatarkust, teame ka teiste varaste tsivilisatsioonide
ajaloost, et enese ajas määratlemiseks oli taevaste tähtede ja planeetide jälgimine 
ainumõeldav, sest nende liikumised  toimuvad ju täpsete tsüklitena ja on ette ennustatavad. 
Astronoom Mihkel Jõeveer arvutas “Tähetorni Kalendris” avaldatud tõusu-loojumise jm. 
tabelid oma elu viimastel aastatel arvatavasti arvutiprogrammi abil, koolitarkusest mäletan, et 
planeetide tõuse ja loojumisi saab ja mõni tuhat aastat ka Maailma tsiviliseeritud maades 
arvutati vastavate valemite järele. Kuidas aga saadi aega määrata enne neid teadmisi ja 
võimalusi?
*Joone alla: Arheoloog Valter Lang on raamatus „Baltimaade pronksi- ja rauaaeg“ (2007) ja 
internetis kirjutanud, et Eestis on lohukive umbes 1750, enamasti Põhja-Eestis, vähem 
Saaremal ning mandri-Eesti kesk- ja lääne- ja lõunaosas, Soomest on teada umbes 350 
lohukivi, Lätist 5 ja Leedust 18. Rootsis olla lohkudega kive ja kaljusid üle 10.000. 
Lohukivide tähenduse üle olla palju arvamusi, s.h. arvatavat, et neid on kasutatud ka 
astroloogiliste vaatluste ja arvutuste tegemiseks. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3-10cm, 
sügavus 0,5-5cm. Lohukive tuntakse peale Euroopa ka Aasias, Austraalias ja Ameerikas.  

Selleks oligi tarvis lohkudega kive. Kivid olid tollal kõige püsivamad looduse 
objektid, mis “inimliku” aja jooksul ei muutunud ega liikunud (Skandinaavias ka kaljud). 
Kividesse süvistatud augud püsisid kindlas kohas aastatuhandeid. Kaks esimest auku andsid 
kindla muutumatu asimuudi, mille suhtes sai kõiki muutusi taevaserval võrrelda. Kui näiteks 
taheti mõne planeedi või tähekogu loojumispunkte ehk loojumispunkti liikumise tsüklit 
jäädvustada, võeti teiseks, liigutatavaks osapooleks oletatavalt üks rõngasjas ese, millele oli 
kinnitatud pulk, ese hoiti kivi kohal nii, et pulk oleks kohakuti kivil muutumatut asimuuti 
näitavate lohkudega. Uuritava planeedi loojumise  (või tõusu-) hetkel suunati 
loojumispunktile teine terava otsaga pulk, mida pidi saama pöörata ümber selle rõngasja 
eseme keskpunkti. Vaatlusööl uuritava planeedi loojumis- või tõusupunktile suunatud pulga 
otsa asukoht märgiti (nö. raiuti) rõnga servale, toimingut pikka aega korrates saadi rõngale 
sälgud või märgid, millede asukohad hakkasid teatud aja tagant tsüklitena korduma. Tsüklid 
jaotati vastavalt nende kestvusele päevadeks ja päevad grupeeriti vastavalt kuufaasidele 
nädalateks (ja hiljem vastavalt Kuu täistsüklile kuudeks). Päevade tähistamiseks lõigati 
servalauale vastavad ruunimärgid.*
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Joone alla: Ilmselt tuli rõngasja riista alumine pool stabiilsuse huvides samuti pulgaga 
kinnitada, mis kinnitati ülemise pulgaga kohakuti. Mõlema pulga keskpunkti (ühtlasi ringi 
keskele) tehti augud, mida läbis püstpulk (telg), mille peal (ümber) tiirlesid loojumispunkte 
jäädvustavad teravikuga pulgad. Natuke meenutas see riist juba hilisemat ajamõõtmise riista –
seieritega kella.
 Alati aga polnud selget taevast, vahel ei tõusnudki planeeti taevavõlvile, vahel oli 
märkija haige, vahel tulid vaenlased sõjaga jne. Nüüd teame, et ka kogu “planetaarium 
lengerdab” mitmes eri pikkusega tsüklis. See tähendab, et tollane märkija ei saanud, ega 
saanudki saada, päris täpset tulemust. Täpsuse suurendamiseks märgiti samaaegselt mitme 
planeedi ja tähe loojumis- ja võib-olla ka tõusupunkte. Sellest sigines rõnga servadele terve 
märkide süsteem ja pulki oli samaaegselt kasutuses mitu tükki. Kuid põhimõtteliselt oli 
asjatundjal nii võimalik selgetel tähistaevaga öödel aega päeva täpsusega määrata. Loogiliselt 
võib arvata, et kindlakstehtud tähtsamate loojumistsüklite äärmised suunad oli mõistlik ka 
lisaaukudena kivile uurendada. Päikese puhul näitavad need pööripäevi. Kas tõesti ükski 
astronoom ei viitsiks mõnda ööd lohkudega kivi või selle koopia kohale kummardada ja  
kindlaks teha, milliste planeetide või tähtede järele siinmail vanasti aega määrati? Praeguste 
arvutiprogrammide abil võiks see olla parajaks füüsika-tudengi katse-tööks.
 Vist igaüks on nooruses õppinud pähe Kaval-Antsu salmi: üks pole ühtegi, kaks silma 
kassil… ja lõpuks, seitse tähte taeva Sõelas. Üllatusega leidsin Heino Eelsalu legendaarsest 
raamatust, et Sõela tähtkujus on hoopis 6 nähtavat tähte (Eelsalu, H. 1985:41). Sellest tuli 
algselt kaht erinevat asja peas “seedides” mõte, et siis polegi ju sellise ütlemisega mõeldud 
tähtkuju, vaid mingit muud sõela, millel või milles on 7 tähte, või on kuidagi seotud 7 tähega. 
Huvitaval kombel on ka saksa k. Sieb (sõel), Sieben (seitse), sieben (sõeluma). Ehk need 
sõnad (taeva Sõel) tuleb hoopis kokku kirjutada ja taevasõel oligi  see maapealne riist, 
millega lohukivi kohal (seitsme taevakeha) loojumispunktide suundi määrati. Taevasõela 
valmistamiseks keerati arvatavasti õhuke haavapuust lõhestatud (haava)laud rõngasse, seda 
rõngast hoidis koos asimuudina kasutatav pulk (õieti küll 2 pulka) ja laua servadele või 
külgedele märgiti planeetide või tähekogude märgid, koos loojumistsüklite äärmiste 
punktidega (suundadega) kindla paigutusega  asimuudi suhtes. Äärmiste punktide vahed sai 
jaotada päeva täpsusega ja aja arvestamiseks mingist alghetkest (näiteks Kaali meteoriidi 
plahvatusest) pidi olema oma märgistus, viimasest me käesolevas traktaadis pikemalt ei 
pajata. Loomulikult ei hakanud igaüks taevasõela otsast peale vaatluste abil märgistama, vaid 
see kopeeriti naabrimehe pealt maha ja omakäeliselt vaid täpsustati. Kui Kaval-Antsu salmi 
lugu vastab tõele, siis tehti vaatlusi ja määrati aega 7 tähe või planeedi järele või vähemalt 2 
planeedi ja päikese äärmiste loojumis- (ja/või tõusu-)punktide järgi.

Vaatleme nüüd mõistet “sõel” tähthaaval. Mulgi keeles on sõela vasteks “sõgel”. 
Arvan nii, et “sõ, so” on muundunud “see, seda, selle”.  Silp “ge” tähendab liikumist, 
liigutamist, algselt ki ning algselt oligi riist ilmselt sõkel, sest m.k. on see, mis hiljem 
samamoodi valmistatud põllumehe tööriista sõelaga viljaterade sõelumisel sõelale jääb - 
sõkle. Kõige tähtsam on viimane täht “-l”. See peaks olema täishääliku kaotanud “lo” või 
“lu”, mis võis algselt tähendada nii loojumist kui ka loomist, mulgi keeles on siiani “ mea luu,
sea luu!, temä luup”. Ka sõnades “jumal, jumalus” ei puudu “l-lu” = Loo(ja). Nii et praeguses 
väljendusviisis tähendaks “sõgel” < se-ge-l(u) < se-ki-lo = seda liigutatakse loojumisel. 
Esitatud se-ge-lu versiooni toetab soome sõna “lasku”, milles samad algsõnad sisalduvad vaid
teises järjestuses – lu-se-ki > la-s(e)-ku ja tähendab samaaegselt nii loojumist (näit. 
auringonlasku = päikese loojumine), arvutamist (lasku, ajanlasku = ajaarvamine!) kui ka 
langemist, nagu eesti keeleski: päike laskub, suuskadel mäest alla laskma, hauda laskma, 
maha laskma < püssist laskma, püksi laskma jne. Saksa k. lassen (laskma).  
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 Edasi võime oletada, et “loojumisel liigutan (pulki) ma” oleks vanasti kõlanud “lo-ki-
ma ehk lu-ge-ma”, soome k. luku (lugemine), luoda (luua) ja Louhi oli see nõia moodi tark 
Põhjala emand, kes oskas neid pulki taevasõelal liigutada ning aega sättida ja lugeda. 
Soomekeelses sõnas “seula” (sõel) on (ki-)ge vahepealt kadunud, nagu eesti kirjakeeleski. 
Soome k. selkeä, selvä (selge), selko (selgus) < se-lo-ki, selitys (selgitamine), selostus 
(seletus), selväpäinen (arukas). Soome k. öeldakse sõela kohta ka teistmoodi, sellest peatüki 
lõpus.
    Aga pulgad, mida taevasõelal liigutati? Igasugune peenike puu, seega siis ka pulk, oli 
algkeeles “aa”. Pulkade (aa-i) loojumisel liigutamine < aa-i-lo-ki > a-i-lu-ge > ajalugu . 
Liitsõna “ajalugu” tuleneb seega otseses mõttes pulkadega aja lugemist ehk aja määramist  
pulkade loojumispunktidesse suunamise-liigutamise järele. 

Taevasõela, kui kunagise keskse kultuurinähtusega seoses on põhjala keeltesse ühise 
algkeele sõnade kombineerumisel tekkinud hulga siiani kasutatavaid “liitsõnu”: eesti ja soome
keeles näiteks “aeg-aika” < aa-ki = pulkade liigutamine; kell-kello* < ke- l(o) < ki-lo = 
liigutatakse loojumisel; eesti k. pulk, pulkka = pu(?)-lo-ki; soome k. salko (= nüüd: latt, 
varras) < sa-lo-ko < se-lo-ki = seda loojumisel liigutatakse; soome k. võiks veel oletada, et 
“askel(e)” (= nüüd: samm) võis olla üks taevasõela jaotus-mõõtühik: aa-se-ki-lo = pulka 
selleni liigutatakse loojumisel. Otsides teiste põhjala keelte sõnadest l(o) ja g-k(i) ühendit, 
leidub arutlemiseks rootsi keeles klocka (kell), klok (arukas, tark), tolka (seletama, tõlgitsema,
tõlkima), tolk (mõõduriist) < ta-lo-ki = teda loojumisel liigutatakse, tagg < ta-ki (pulk) jt.; 
vene k. tolkat (lükkama, tõukama), tolkovat (seletama, tõlgendama), tolk (taip, aru); eveeni k. 
tolkien (ennustajad-šamaanid), kadunud kurelaste k. tolk (tõlk, teiste keelte oskaja, seletaja), 
inglise keeles  clock (kell), riddle (mõistatamine, jäme sõel) < ri-te-lo = servale tehakse 
loojumisel (edaspidi selgitan, et algsõna „ri“ tähendab serva), colander, cullender (sõel), mis 
ju väga meenutavad e.k. kalendrit. Kalendae tähendab inglise k. ülekantud tähenduses 
„kalendri-kuu´d“, see on jäänud inglise keelde ladina keelest (kunagisest Rooma ajast) ja on 
ladina keeles üks vähestest sõnadest üldse, mis erandlikult algab vanamoodsa k-tähega, muidu
on k alati asendatud c-tähega, huvitav, et just see sõna neis kahes eri aegade maailmakeeles 
peab jätkuvalt meeles k-tähte, kas sel võiks meie käesoleva loo kontekstis olla ka sügavam 
tähendus ja keelelooline põhjus?

*Joone alla: mulgid ütlevad tihti kella kohta lihtsalt – tunn. Ei tea, kas tunn < tund või 
tund < tunn. Tunn om seisma jäänu. Mes tunn om?

Ingl. k. veel sarnaseid keeleseoseid otsides: account < a-ki- ... (lugema, arvama, ära 
seletama, kirjeldama, aru andma, aga vanasti: pulki liigutama...), accuracy (täpsus, 
akuraatsus). Kuigi ka ladina k. accipio (teada saama, seletama, tõlgitsema), s.h. cipio < capio 
(kogema, tundma, kinni püüdma, valima, mõistma, aru saama), acclaro (selgesti näitama, 
ilmutama), s.h. claro (heledaks, selgeks või arusaadavaks tegema), eesliide ad- (ac-)(poole, 
peale, ajal), acer (terase mõistusega, arukas), acies (teravik), meenutame, et c = k ja a-ki = 
pulki liigutama.  Acer on lad.k. vaher, ehk pidi mingil mäletamata põhjusel pulgad 
vahtrapuust tehtama. Äkki sattus mõni tähtis sõna Suurel Keeltesegamisel ka Põhjalast 
Vahemere äärde? Kuid ingl. k. on veel mitmeid lo-algsõnaga algavaid tänapäevaseid sõnu, 
mis võivad olla seotud taevavõlvile tõusvate tähtede vaatlemisega: look (vaatama, järele 
vaatama) < lo-ki = loojumisel liigutama; to look up (üles vaatama, tõusma); look out 
(valvamine, vaatlus); loom (nähtavale ilmuma, aga ka kangaspuud, kus muster nähtavale 
ilmub); lord (kõrgusse ulatuma, kõrgusse pürgima); lore (õpetus, pärimuslik teadus).  

Mulgi keeles on veel “sõgel” ja “sõlg” näiliselt sarnased sõnad, ainult et e-täht on 
kaduma saanud ja kaashäälikud järjekorda vahetanud, aga hääldatakse ikkagi peaaegu 
ühtmoodi. Ka soome keeles on sõlg “solki” (hääld. solgi) ja saami k. “solju”, aga ingl. k. 
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brooch, viimasega sarnaselt kõlab see ka mitmes teises põhjala keeles (seletust vt. Pa-pu-po-
peatüki lõpust). Arvan nii, et suur setu sõlg oli algselt nö. kaasaskantav kell, mis moodsamal 
ajal tehti hõbedast või vasest ja mille abil sai igal hetkel aega vaadata? Tal oli sobivalt 
keskpaigas ka noolekujuline “pulk” asimuudile suunamiseks või oli see noolekujuline teravik 
täpse loojumispunkti määratlemiseks, kui mingid muud märgid jäika asimuuti tähistasid. 
Ümber keskpunkti (-ava) olid märgitud mitmesugused taevamärgid, millest hiljem, kui 
kasutati juba muid ajanäitajaid ja loojumispunkte enam ei määratud, kujunes ornament ja 
muster. Seda riista ei pruukinud kasutada koos lohkudega kiviga, sellelt võis lihtsustatud viisil
tähtede loojumist näitava käepärasema “joonise” kohal tänapäevases mõttes “kuupäeva” 
vaadata, põhimõtteliselt päikese asukoha või varju järele ka päevast “kellaaega”. Aja 
määramist valdav tegelane (šamaan , tar-akka > tark vms.) kandis uhkusega oma imeriista 
(või ametitunnust) kogu aeg rinnal, et see endale käepärast, silma all ja teistele nähtav oleks, 
hiljem hakkasid teised sõlge kui ülima tarkuse ja Ilmaruumi asjade mõistmise tunnust samuti 
oma rinnal kandma, kuigi seda enam kasutada ei osanud, aga uhke ikka!, siis jäi sõlg ainult 
ehteks ja särgikaeluse sidujaks ning nüüd on see pelgalt etnograafiline ese rahvatantsu või 
-laulu esitamisel.  Mõningal määral peaks esitatut toetama ka tava, et setu suurt sõlge ei 
pandud kunagi hauda kaasa, seal polnud ju kella tarvis, seda läks tarvis hoopis siiailma 
jäänutele, seal-ilmas ei liikunud aeg, päike ega tähed. Muud ehted ja tavalised sõled pandi aga
hauda kaasa.

 Ka “sirvilaud” võiks tuletuda servale märgitud loojumistest-loomistest < se-r(e)-v(a)-
lo-ta, kuid see peaks olema mitmes mõttes hulga hilisem algsõnade kombinatsioon. Serva- 
ehk sirvilaua hüpoteetiline algareng võiks olla kuidagi nii, et se = see; re-algsõna (muutununa 
-ri-ra-ru) tähendas äärt ja serva, nagu ma mitmes kohas olen näidanud aga võib-olla ka lihtsalt
raiumist-märgistamist. Vähemkäsitletud on v + mingi täishäälik. Üldiselt peaks -v- praegusel 
juhul tähendama ümmargust või ümber olevat, vrdl. samadest algsõnadest koosnevaid võru 
(ve-re), veerema (ve-re), aga ka vöö, ümber (üm-be-re < üm-ve-re) ja ümmargune; b ja v 
vaheldumine oli väga tavaline, nagu hiljem näeme; islandi k. on säilinud umferõ (ümmargune,
f > v), kuigi teistes Põhjala keeltes on see nüüd runda, runde, round ja soome k. pyöreä, 
viimase puhul võib-olla v > f > ph > p, seega algselt ikkagi ve-re. Samuti on algsõnade ja 
nende järjekorra muutumisega  kujunenud  rootsi k.: rva = vra > fra(-me), kus fram (esile, 
esitamine), see võis kunagi tähendada ka tähtede, tähekogude ja planeetide loomist ehk selgelt
nähtavale ilmumist või loojumist aovalguses, õieti nende ilmumise ärakasutamist märkide 
(kriimude) tegemisel.Tänapäevaseski rootsi k.: framföda (looma), framtill (ilmumine, 
esinemine),  framgå (nähtuma, selguma). Samuti kujunes neist algsõnadest skandinaavia 
keeltes olemuselt servalaua sarnane ram, ramma, ramme, nii ka eesti k. raam (pildiraam, 
aknaraam, lavaraam jt), läti rāmis, leedu remelis ja vene ramka ning inglise k. frame, saksa k. 
Rahme. Ainult hollandi (schilderi)lijst (vrdl. liist) ja prantsuse cadre (vrdl. kaader) on teistest 
algsõnadest kokku pandud.

asimuut – aa-se-muut = pulki sellel muudetakse; 
sõela servale lõigatud “sälk” = se-lo-ki = see (tehakse) loojumisel (pulka) liigutades 
võiks oletada, et isegi “sulg”, kui esimene kirjutusvahend võidi algselt kasutusele võtta

taevasõelale märkide kirjutamiseks = se-lo-ki > su-l-g = sellega loojumisel kirjutatakse ning 
hane ja edaspidi muude lindude kehaosa nimetuseks sai see alles hiljem, kui päris kirjatarkus 
meie maile jõudis ja mujal tuntud kirjutamisvahendile omakeelset sõna vaja oli. Isegi 
tänapäevase arvutiklahvidel klõbistamise puhul ütleme, et mingi teos on ilmunud selle või 
teise kirjamehe sulest, nii et võime kunagist tar-akka´t pidada ka kõigi „kirjatsurade“ pühaks 
esiemaks. Kuigi Kagu-Eestis tähendab tsura-tsora nüüdisajal poissi, võis see vanasti olla ta-
se-ra = ta sellega raiub või ta sellele raiub e. teeb märke.
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 Pulkade liigutaja < a-ki on märgatav soome muistendites ja keeles esinevas sõnas – 
akka, mis tähendab kõige üldisemalt tarka naist, kellest metsaema tähenduses on saanud tar-
akka (= metsa eit) > tarkka > tark > tarkus ja keda ristiusu ajal hakati nõiaks pidama (s.h. 
Viron-akka = Eesti nõid). 

Läänemeresoome keeltes on varem olnud termin “ajastaega, ajastaika” aastaringi 
(vuodenkierto)  tähenduses valdavalt kasutusel. Ajastaika < aa-i-a-se-da-a-i-ki  - minu arust on
pulkade liigutamist sellesse mõistesse kuhjunud nii palju, et võib kahtlustada isegi selle pika 
kohmaka lause lühenemist eestikeelseks mõisteks “aasta” < aa-seda = pulkadega seda. Ka 
aastaring võib olla hilisem moodne sõna ringikujulise taevasõela kohta, kus tõepoolest olid 
ühele ringile tehtud ühe aasta kohta käivad (kalendri)märgid. Kuna aga soome k. kujutleti 
aega vee moodi voolavana ja jooksvana (vuotaa  = voolab ta), nagu eesti luulekeeleski, siis on
ka aasta soome k. vuosi (voolab see).

Meie keel võib aga pulkade loojumisel liigutamisest veel mõndagi mäletada. Nii 
õpetame lapsele, et kell teeb tikk-takk, aga mitte näiteks kil-kol, sest takk < ta-ki = teda 
liigutatakse (loojumisel).  Kulg < kulumine < aeg kulub < ki-lo = liigutatakse loojumisel 
(millega tõdeti aja kulgu).

Järgnevas lauses, mis lõpu-küsimärgiga tähendab igivana küsimust ja lõpu-
hüüumärgiga vanainimeste igivana õhkamist: “ Kui kaua aega on kulunud(?!)”, siin võib olla 
aegade jooksul kuhjunud sama tähendusega sõnu, sest varasemad tähendused olid sõnade 
muutumisel unustatud. Algselt oli ehk "ki-lo?" = liiguta loojumisel! = nüüdiskeeles ki-lo > ku-
lu > kulu(nud)?, edasi laienes "a-ki-ki-lo?" = “Aega kulunud?, see tähendab otsetõlkes: pulki 
liigutatakse liigutatakse loojumisel; edasi lisandus sama (vastupidises algsõnade järjestuses) 
uuesti: ki-a-a-ki-ki-lo = “Kaua aega kulunud?” ehk otsetõlkes: liigutatakse pulki pulki 
liigutatakse liigutatakse loojumisel ja nüüdisajaks lisandus veel üks ki, tulemuseks: ki-ki-a-a-
ki-ki-lo, mis nüüd kõlab: “Kui(=ki) kaua(=ki-a) aega(=a-ki) kulu(nud)(=ki-lo)? Ka selle lause 
käsitluse algul kasutatud mõistes “igivana”, on  igi- ilmselt tuletatav < a-i-ki ja tähendab 
pulkade liigutamist e. aja kulu uurimist.

Kindlasti tekkis kellelgi eelnevat lugedes paralleelmõte, et kas merenduslikud mõisted 
logi, loginöör ja logiraamat (lo-ki) võiks eelnevaga kuidagi seotud olla, sest lo-ki =? ki-lo, kus
ainult algsõnade järjekord on teistsugune. Logi abil laeva liikumiskiiruse määramine on 
tegelikult samuti üks “puupulga liigutamine” (ki), aga liitsõna on nähtavasti hiljem tekkinud 
ja lo ei tähendanud enam ainult loomist ja loojumist, vaid taevasõela kasutamisest tekkinud 
uut mõistet – lugemist, seega lo-ki peaks siin tähendama “loe liikumisest” ja see on paljudes 
keeltes nii: soome k. loki (logi), lokikirja (logiraamat), saksa k. Logleine (loginöör), ingl. k. 
log-line (loginöör), vene k. laglin (loginöör). Ahvatlev oleks isegi tõestada, et ingl k. (ja 
mujal) –logy (-loogia, -teadus), ei pruugi igal juhul olla laenatud kreeka keelest – logos 
(mõtlemine), mis on küll loogiline, vaid põhjamaades võis ju midagi sarnast samahästi 
algkeelest tekkida nn. oma keeles: lo-ki > logi-. Pidid ju meie kunagised eellased (ja 
hilisemad viikingid) merel seilates oskama laeva asukohta määrata nii tähtede järele kui 
loginööriga, sest alati pole tähti näha.  Ehk võis nii merel seilajate kui ka metsatarkade-
tähetarkade ja nõiade-šamaanide teadmistest-tarkustest piisata ilma kreeklastelt laenamatagi 
oma loki-logi-logy-mõiste tekkeks.      

Sõna “sõel-sõgel” kandus hiljem konstruktsiooni sarnasuse tõttu üle viljaterade 
puhastamise vahendile “sari”< se-ri, milles –ri tähendab (vilja)puhastamist, nagu ka vastava 
ruumi nimetus “re(h)e-rii(h)i”, sel ajal hakati seda tööd nimetama sõelumiseks.

 Ka šamaanitrummid on alguses olnud taevasõelaga väga sarnased; ainult et puidust 
rõngas on nahaga kaetud ja seda rõngast kooshoidvast pulgast hoitakse kinni. Seejuures 
sümboliseeris ühenduspulk väidetavalt maailmapuud, mis (sümboolselt) taevasse ulatuvat 
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ning all- ja ülailma ühendavat. Veel  on trummi peale joonistatud mitmesuguseid sümbol-
kujundeid, tihti on need kindlalt äratuntavad päike, kuu ja mõned tähed, näit. veenus. 
Šamaanitrumm ja taevasõel on nii sarnased, et olid minu arvates algselt üldse sama asi ja said 
hiljem, funksioonide ja rituaalide täpsustudes-muutudes, eri riistadeks. Mihaly Hoppal´i 
raamatus “Šamaanid Aasias ja Euroopas”, mis on 2003a. tõlgitud ka eesti keelde, on lk. 53 
peatükis “Vanad pildid šamaanidest” 1813a jakuudi šamaanist koloreeritud vaselõike repro, 
kus esitatud šamaani seljal rippub kaasaskantav setu sõle või arvatava taevasõela taoline 
atribuut, sellel "šamaanitrummil" on all vähemalt neli pulka ja servale joonistatud sümbolid-
märgid. Lk. 117 on repro 1767a. gravüürist, kus arvatakse olevat kujutatud lõunasaami 
trummi (runebomme), mis aga oma tsentris pöörlevate pulkade ja rikkalike sümbol-märkide ja
tähekujudega võib vabalt kujutada hoopis kunstniku (või võõra rahva uurija)  interpretatsiooni
nähtud taevasõelast.

Tšuktšide legendides on Sõela tähtkuju Nausqationkn, tõlkes: Grupp naisi, keda ajab 
pidevalt taga Küürakas (meil: Orion). Naised põgenevad eest, sest Küürakal on liiga suur 
suguorgan. Ka Vahemere-rahvaste klassikalistes astronoomia-legendides ajab Orion taga 
Plejaade, kes on tüdrukud. 

Meenutan, et Viljandi arhitekti Ülo Stööri poolt üle 30a. tagasi loodud ja (tolleaegsete)
teadlaste poolt põrmu tambitud teooria esimese eestlaste tähestiku tuletamise kohta 
sirvilaudade (ruuni)märkidest võib siiski teaduslikuks avastuseks osutuda. Algne meie alal 
laiemaltki kasutatud kirjatäht võis olla märk või sümbol taevasõela servalaual (ja hilisemal 
sirvilaual). Täht = täht.   Soomlastel on asja kohta nii sobiv ütlemine: „... riimujen tarkka 
alkuperäinen merkitys on hämärän peitossa“.  Selle tõdemuse tõlge eesti k. võiks olla, et 
ruunide algne täpne tähendus ei ole veel päevavalgusele tulnud. Äkki see soomekeelne 
ruunide olemuse (alateadlikult) hämarusega seostamine  ehk (taevasõelaga) hämaruses 
toimetamisega annabki võtme, et kui lohukivide mõistatus saab taevasõela abil lahendatud, 
siis sellest lähtuvalt saab teaduslikult seletada ka ruunikirja teket ja olemust. Pole ju sedagi ei 
ükski skandinaavia, eesti ega soome teadlane osanud veenvalt seletada ega põhjendada. 
Soome k. riim (kriim, ruunimärk) on kivisse raiutud või puusse lõigatud kriimu meenutav 
ruunimärk. Ka Lätimaal on paar ruunikivi leitud, eelkõige Apsīšu rūnakmens. Tuleb mainida, 
et Eestis Ajaloomuuseumis ja Rahvamuuseumis säilitatavad ruunimärkidega sirvilauad 
pärinevad ainult kuni paari sajandi tagusest ajast, mil tõelisel taevasõelal kasutatud 
ruunimärgid võisid olla ammu ununenud. Igatahes on neil nädalapäevade tähistuseks võetud 
ruunitähestiku 6 esimest ruuni. Aga see võib olla ka sellest, et nädalapäevade nimetused ja 
esimesed numbrid algasidki sama algsõnaga, nagu tänapäevalgi esmaspäevast neljapäevani. 
Tõenäoliselt olid taevasõela astronoomilisteks märkideks igal rahval oma märgistus, mis 
johtus selle keele planeetide, tähtede ja tähekogude nimetustest. Näib, et planeetide puhul on, 
vähemalt osaliselt tarvitatud juba antiik-Kreekas ja -Roomas kasutatud sümboleid, mis läbi 
Euroopa Vahemeremailt Põhjamaile olid jõudnud.

On veel see probleem, et miks pidi Põhjamaades välja mõeldama taevasõel, miks ei 
võetud aja määramiseks kasutusele Vahemere-lähedaste astronoomiat-astroloogiat uurivate 
kultuuride ja tsivilisatsioonide “nippe”? Olen jõudnud sellisele arusaamisele, et nemad seal 
võtsid liikumatu-muutumatu suuna Põhjanaelale (või mõnele muule sel ajal praeguse 
Põhjanaela kohal olevale tähele), nende jaoks oli praegune Põhjanaela asukoht taevavõlvil 
suhteliselt madalal. Mida põhja poole tulla, seda kõrgemal pea kohal Põhjanael on ja 
Põhjanaela suuna ja mingi tähe loojumispunkti vahelise nurga määramise viga läheb järjest 
suuremaks, põhjanabale veelgi lähenedes (näit. Lapimaal) läheb asi lausa võimatuks. Nii et 
põhjamaalased pidid Põhjanaela asemel paratamatult kasutusele võtma lohkudega kivi. 

Lisaks peame arutlema ka selle üle, et maapiirkonnas ja metsade keskel pole silmapiir,
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kuhu loojuvad ja kust tõusevad planeedid, tähed, tähtkogud, kuu ja päike, mitte selline kindel 
sirgjoon, nagu mõnelt väikeselt meresaarelt või -laiult ümberringi vaadates. Mandril 
mõjutavad loojumispunkte ja loojumise kellaaegu kõrgus merepinnast, reljeef (orud, mäed) ja 
metsade lähedus ning kõrgus. Seepärast sai lohkude asetuse kohalikul kivil ja servalaua 
märgid selle kivi juurde käival taevasõelal teiselt maha kopeerida vaid eeskujuks ja 
üldjoontes, vähegi korrektse kalendri saamiseks pidi vähemalt taevasõela märke kõvasti ja 
kaua korrigeerima, enne kui need õiget aega lubasid määrata. Kui aga kodukohta ümbritses 
igas suunas lähedane mets ja sirget silmapiiri polnud, õpiti aega  määrama ka ainult puude 
vahelt paistva avatud taevalaotuse tähtede asendi järele. Siis pidi aluseks võtma liikumatu 
Põhjanaela ja mingi liikuva taevakeha, (nimetuse järele) oletatavalt Sõela tähtkuju jõudmise 
teatud kindlasse asukohta või joonele, mille kohta võis taevasõelal samuti olla märgistus ja 
(taeva)sõela järele sai Sõela tähtkuju ka nime. Sel hetkel, kui vaatlusööl (oletatavalt) Sõel 
ettemärgitud joonele jõudis, tuli siis määrata mingi kolmanda tähe või planeedi asukoha suund
ja selle järele juba kindlaks määrata konkreetse aja (päeva) selle tähe või planeedi liikumise 
trajektooril, nagu taevasõela märgistus seda võimaldas. See mõttekäik võiks seletada ka seda, 
miks vahel on lohud kivil koguni tugevalt kaldus külgedel, kus tänapäeval ega vanasti ei 
saanuks nagu kuidagi silmapiirile suunda võtta. Silmapiiri ei näinud alati nagunii ja sel juhul 
vaadeldigi ainult taevalaotust üleval pea kohal, kus oli avatud taevast. See võiks siis lohukivi 
kasutamist ajanäitajana nihutada tagasi ka neisse aegadesse, kui veel metsi ei raadatud 
(silmapiiri polnud), ehk aega üle 3000 aasta tagasi. Samas peaks suurte kivide äkilise kaldega 
külgedel paiknevad lohud põhjendama ka selliste hüpoteeside ekslikkust, mille järele lohud 
võinuksid olla tekkinud jahvekividega terade hõõrumisel, silmavee kogumiseks, 
tulealustuseks või mõnel muul sellisel eesmärgil, milleks kuidagi ei saa kasutada järsku 
kaldpinda.

Viimastel aastakümnetel on Saksamaal “metallistidest” varanduseotsijate poolt 
Nebrast (180km Berliinist edelas) leitud ja muinsuseäritsejate käest ära võetud pronksketas 
dateeritud 1600-ndasse aastasse eKr., e. 3600a vanuseks. Ketta pinna sisse on töödeldud 
kuldlehest väikesed kettad, mis kindlalt äratuntavalt esitavad päikest, kuusirpi ja tähti, aga 
servades on ka kullaribadest kaared. Ketast uurinud astronoomid ei oska veel tähti 
identifitseerida, peale ühe 7 tähest koosneva tihedama grupi, mida peetakse Plejaadideks (s.o. 
meie Sõel), olgu märgitud, et tegelikult on Plejaadide tähtkujus vähemalt 130 tähte ja 
udukogu, aga palja silmaga on nähtavad 6 tähte, millest 1 näiline täht koosneb tegelikult 2st 
lähestikku paistvast väiksemast tähest, sellest siis mõnes mõttes ka see 6-7 tähe segadus. 
Põnev on see, et ühe pronksketta serval asetseva kuldkaare tippudest tõmmatud jooned ketta 
keskosas paikneva päikese sümbolile moodustavad 82kraadise nurga, mis ühtib täpselt 
Nebrast nähtud Päikese loojumispunktide liikumistsükli äärmiste punktidega. Paigale 
fikseeritud (või aukudega kivi kohale asetatud-M.L.) ketast sai seega kasutada lihtsa 
päikesekellana, mis näitas küll ehk pigem nädalaid kui päevi, aga küllalt täpselt pööripäevi, 
meie eelkirjeldatud lohkudega kivi koos taevasõelaga on muidugi määratult täpsem ja peaks 
seega olema ka märksa hilisem riist. Samas on Nebra leid vanim leitud primitiivne taevaatlas, 
Egiptusest leitud vanim taevaatlas on dateeritud 200 aastat nooremaks. Et nimetatud 
pronksketas on kindlasti valmistatud kohapeal ja kohapealse vasekaevanduse vasest, siis 
nihutab see leid Põhjala tsivilisatsiooni, s.h. astronoomiliste teadmiste ajalugu tunduvalt 
vanemaks, kui seni arvatud ja Vahemere äärsed tsivilisatsioonid ei pruugigi Põhjala omadest 
niipalju varasemad olla kui tava(kooli)õpetus jutustab (andmed Soome TV teadussaatest 
“Prisma” 30.11.04). 

Hiljem on Brian Houghtoni 2007a. eesti k. tõlgitud raamatus “Varjatud ajalugu”  
maininud, et Nebra leiukohast 24 km kauguselt Gosecki linna lähedalt on aerofotode abil 
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leitud 74m läbimõõduga ring, mille sees olid kunagi veel 3 ringi, maapinna kõrgemad vormid,
kraavid ja mitmesugused palkrajatised, objekt on dateeritud 4900a. eKr. ja tunnistatud 
primitiivseks observatooriumiks, sarnaseks nagu Stonehenge Inglismaal või Newgrange 
Iirimaal. On tuvastatud, et kunagiste väravate asukohad märkisid päikese tõusu ja loojangut 
talvisel ja suvisel pööripäeval. Nurk pööripäevaväravate vahel vastab Nebra ketta nurgale. On 
oletatud, et 2400 aastat hilisema Nebra ketta loomisel on eeskujuks võetud seda 
observatooriumi. Teadusliku selgitusena tuuakse, et päikese asendi määramisega tõusul ja 
loojumisel määrati õige istutus- ja saagikoristusaeg. Võrdluseks tuuakse, et Mesopotaamia ja 
Kreeka kultuurid kasutasid selliseks määranguks Plejaade e. Sõela tähtkuju e. Kreeka Seitset 
Õde, mis ilmus taevasse sügisel, näidates, et on aeg alustada saagikoristust ja kadus kevadel, 
andes märku külvamise ja istutamise aja kohta (lk.162). 

Ma tahan siinkohal (aednikuna) vaidlustada rõhuasetust, nagu oleks kunagised 
ammused põllupidajad ja aednikud saanud olla nii jobud, et ei saanud saagi küpsemise või 
mulla külviks kohenemise järele muidu aru, millal külvata või lõigata, kui pidid 
observatooriumi (või aukudega kivi) tegema. Põllupidaja ei saa nüüd ega ei saanud kunagi 
varem oma põllutööde tegemise aega määrata kalendri järele (vähemalt Põhjamaades, kuigi 
kirjutatakse, et Egiptuses toimusid vanasti Niiluse üleujutused peaaegu kuupäevalise 
täpsusega), vaid ikka konkreetse aasta ilmastikust olenevast looduse ja põllu- ning aiataimede 
edenemisest. Seos saab aga olla selline, et teatud Jumalad, keda arvati olevat seotud teatud 
planeetide või tähtedega või olidki need planeedid või tähed, usuti kaitsvat, õnnistavat, 
keelavat vms. teatud töid taimedega või loomadega või üldse tegelemist teatud loomade või 
taimedega. Keeleuuringud võiks neid seoseid selgitada. Hulga lähemal tõele võiks olla meie 
(eestlaste) rahvakalendri uurimine selles osas, kus teatud põllutööde ettevõtmise ajad 
seostatakse looduse sündmustega, nagu näiteks pihlakate õitsemine, suurvesi, mulla soojuse 
proovimine palja tagumikuga või hanede rändlend, need nähtused on otseselt seotud 
konkreetse aasta konkreetse paiga looduse arenguga ja sellest otseselt sõltuva kultuurtaimede 
arenguga. Kalendriga võrreldes võib meie looduse ja põllutaimede areng kõikuda isegi kuni 6 
nädalat. Veidi müstilise fenomenina on täheldatud, et ristiusuliste Palmipuudepüha, mida meil
seostatakse pajuurbade puhkemisega kevadel, on nn. liikuv kirikupüha, aga peaaegu alati 
lähevad pajud urba just Palmipuudepühaks, ükskõik, kas need pühad on märtsis või aprillis. 
Olen seda ka ise kaua jälginud ja aastakümnete jooksul on olnud ainult üks aasta, mil pajud ei 
läinud selleks päevaks urba.

Egiptuse Suure Püramiidi uurijad on ühe versioonina püüdnud tõestada, et see 
püramiid ehitati kunagi astronoomiliseks keskuseks ehk observatooriumiks. On oletatud, et 
püramiidi tõusvate ja laskuvate pikkade käikude mõõtmetesse ja märkidesse on kodeeritud 
maailma ajaloo tähtsamate sündmuste kronoloogia. Viimase 5000 aasta jooksul on ainult ühel 
ajahetkel tollane Põhjatäht Thuban (Draconis) piki laskuvat käiku ühtede sisseraiutud 
märkideni paistnud, samal hetkel olid nende märkidega ühel joonel ka Plejaadid. Kui 
käikudes liikudes 1 (püramiidi)toll võrdsustada 1 aastaga, siis järgmised märgid arvatakse 
tähistavat teatud kindlaid sündmuste toimumise aegu inimkonna ajaloos kuni tänapäevani 
välja ja edasigi. Teised uurijad aga arvavad jälle kuidagi teisiti. (John Desalvo. Püramiidide 
dekodeerimine. 2008, eesti k. 2009., lk 74.)

“Eesti Loodus” 1976a. nr. 5. artiklis  Kalendrikorralduse põhietapid, kirjutab Heino 
Eelsalu A. Marshack´ile (1972) viidates, et auke (ja kriipse) tehti  mingitesse objektidesse 
juba 320-100 sajandit tagasi nooremas paleoliitikumis ja soovitab hakata seda nimetama 
ürgkalendriks. Selliseid ürgkalendreid olevat Euroopas leitud tuhandeid. See pidavat 
põhinema päikesekalendri teisendil e. nn. plejaadidekalendril, Plejaadid on rahvasuus 
Sõelatähed, B. Richmond´i (1956) järgi kasutavat plejaadide-kalendrit veel praegugi mõned 
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Lõuna-Ameerika ja Sumatra ranniku suguharud. 
Rahvakalendri uurija Mall Hiiemäe kirjutab oma raamatus “Sõnajalg jaaniööl” 2007, 

lk.133: “Vanasõna “Sõel akku, härg vakku” näib kajastavat tähelepanekut, et kevadised 
põllutööd algavad ühel ajal Sõelatähtede hommikutaevasse jõudmisega”. H. Eelsalu arvutused
näitavad (“Ajastult ajastule”, lk.43), et :“... meie ajaarvamise eelsel aastatuhandel ja meie 
ajaarvamise algsajandeil võisid Plejaadid tõepoolest olla künnikuulutajad.”, sest: “Meie 
ajaarvamise eel tõusid Sõela tähed kevadhommikul...”) . Vastuseks meilitsi järelpärilisele 
täpsustab M.Hiiemäe (05.04.2011): “"Sõel akku - härg vakku" sai sobida tõesti 3000 a eest, 
praegu jõuavad nad hommikusse augustis“.  Samas selgitab H. Eelsalu: ”Aoajaks võiksime 
lugeda nautilise hämariku algust õhtul ja tema lõppu hommikul, sest sel ajal tulevad õhtul 
nähtavale ja kustuvad hommikul kõige heledamad tähed” ja “Heledate tähtede heliaakilise 
tõusud ja loojangud ... toimuvad ainult üks kord aastas”(lk.42). Silmaga paremini nähtavate 
puhul võime kõnelda ” ...heliaakilisest süttimisest idas koidikul ja kustumisest läänes ehas.” 
Väikese murdesõnastiku” järele lõuna-eesti keeles agu = koit, samuti hahk > hahetama.  Ma 
usun, et agu, (h)a(h)k < a-ki = pulkade liigutamine, mis peaks viitama sellele, et taevasõelal 
pulkade liigutamine toimus aoajal, nii õhtul kui ka hommikul, rohkem ehk hommikul koidu 
ajal, õieti agu-ao-akku tulenebki a-ki´st ehk pulkade liigutamisest ja kogu aovalguse mõistet 
oligi tarvis ainult seoses taevasõelaga vaatluste tegemisega. Millegipärast ei tunnistata õhtust 
aovalgust ei Eesti Keele Seletavas Sõnaraamatus (2009), ÕS-is (1999) ega Väikeses 
Murdesõnastikus (1982) ning juttu on ainult hommikusest aovalgusest, kuigi rahvakeeles 
räägime ja laulame tänapäevani aovalgusest, nagu samuti õhtuse aja fenomenist (Siis kui 
aovalgus kaob ja päev raugeb…). Ka M. Hiiemäe teatab meilitsi: ”Wiedemanni sr on agu nii 
hommiku- kui õhtuvalgus. Saareste IV: 812 ja Eesti murrete sr I: 125 kehtib see mõlema aja 
kohta nimelt Lõuna-Eestis”. Kahjuks ei ole mitte kõigi huviliste riiulil rariteetseid 
Wiedemanni ja Saareste sõnaraamatuid.

 Soome k. aho ja e. k. agu on hästi sarnased. Aho tähendab lagendikku, algselt 
tähendas see ilmselt metsast raadatud suuremat põldu. Et aovalguses paremini raadamisel 
tekkinud silmapiiri jälgida, valiti lohukivideks just selliste lagedate alade ääres paiknevad 
kivid. See seletaks ehk lohukivide paiknemist põlispõldude servades. Kuigi ka metsast 
raadatud põllud lasti aletamiseks taas võssa kasvada, oli võsa siiski madalam, kui põlismets ja
varjas silmapiiri vähem. Veelgi paremad olid taevakehade vaatlusteks kindlasti tõelised 
põlispõllud, mida ei lastudki enam võssa kasvada, vaid mis jäeti aegajalt maa puhkamiseks ja 
kohenemiseks vaid sööti ja väetati uuesti harimisel tugevalt sõnnikuga. Tegelikult ongi 
enamik lohukive selliste põlispõldude servades. Alles suured maaparandus-objektid on suuri 
lagendikke ka mujale tekitanud, kus naljalt lohukive ei leidu.

 Agu-sõna kasutuses tuleb veel mainida Ürg- ja Vanaaegkonna vahele jäävat 
Aguaegkonda, s.o. 2500-570 miljonit aastat tagasi, mil praegusel Eesti alal kujunes ja 
stabiliseerus maakoor, uue geokronoloogilise skaala järele tuleb seda nüüd nimetada 
Agueooniks, rahvusvaheliselt Proterosoikum.

Päris Põhjamaades, nagu Skandinaavias ja Eestis peab arvestama ka sellise 
paratamatusega, et enam-vähem pool aastat oli ilmastiku tõttu taevasõelaga lohukivi kohal 
vaatlusi teha peaaegu, kui mitte päris võimatu: sügisesed sajud-rajud, kui üliharva selget 
vaatlusilma oli ja muidugi talvine paks lumi, mis enamasti aprilli keskpaigani lohukivi kattis. 
Seepärast on tõenäoline, et taevasõela pulki liigutati ainult parema ilmaga poolaastal. Siingi 
on piirangud: Eesti alal on mai keskpaigast juuli kolmanda dekaadini ööde asemel nn. 
tsiviilne hämarik, mil tähistaevast peaaegu näha polegi. Nagu ma eespool kahtlesin põllutööde
tegemises kalendri järele, võibki olla nii, et kuulus vanasõna “Sõel akku, härg vakku” 
tähendab pelgalt seda, et sõelapulgad sihiti aovalguses silmapiirile umbes samal ajal kui 
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mehed kündma hakkasid ja võib-olla lõpetati vaatlused samuti umbes samal ajal, kui 
sügiskünd lõppes ning see tähendab, et ilmastikust sõltuvalt langesid astronoomilised 
vaatlused umbes samale ajale kui põhilised põllutöödki, mitte et põllutööde algust või lõppu 
oleks tähtede seisu järele otsustatud. 

  17saj algul leiti üks pringel-vaala lõualuule lõigatud umbes 1000aastaseks  hinnatud 
ja  nüüdseks Inglismaal põhjalikult uuritud kalender, mis ilmselt on kopeeritud taevasõelalt  ja
mida võiks minu arust pidada taevasõela ja sirvilaudade vaheastmeks.  Selle “puhtaks 
joonistatud” puulõike järele tehtud trükikoopia võib leida netiaadressil:   
http://www.archive.org/details/cu31924026355499 , kalendri koopia pilti näeb pdf kaadris 
191 ehk dr. George Stephens´i 1884a. Londonis ilmunud raamatu „ The Old-Nortern Runic 
Monuments of Scandinavia and England“ 159. lk-lt. Üldiselt on see nn. igavene kalender, kus 
kuukalendri nädalad on antud 7 päeva kaupa ruunidega ja reastatud (meie tänapäevaste 
nimetustega) esmaspäevast laupäevani meie tähtedele B,Th,K,F,R ja N vastavate ruunidega. 
Pühapäev aga Päikese sümboliga. Päevad-nädalad on paigutatud kahe laugja poolkaare-
kujulise tõusva ribana. Kahelpool päevade ribasid on üksikpäevade juures märkimisväärsete 
planeetide ja tähtkujude (tõusud, loojumised) või usupühade märgid, mitmel juhul juba antiik-
Kreekast tuntud sümbolid, kusjuures lõikamistehnika kasutamise tõttu on ringjoone asemel 
kandiline kujund (ruut) ja kaared  on „sakilised“ või kuidagi omavahel ühendatud 
sirgjoontena vormistatud. Et kuukalender ei lähe täpselt 365päevase päikeseaastaga kokku, 
peab neid igal aastal kalendritriivi vältimiseks ühtlustama. Tõenäoselt tehti seda kevadisel 
pööripäeval ehk uue aasta alguses (põhimõtteliselt võis seda teha ükskõik millisel 
pööripäeval, aga siis igal aastal samal pööripäeval). Selleks on kalendri ülaosas vankriratta 
kujuline joonis, mille rummuks on päikese sümbol, kodarateks 7-e päeva ruunid ja ümbritsev 
ring koosneb 7-st nelja päeva pikkusest lõigust, mis vastu kellaosuti liikumise suunda lugedes 
tähendavad 7-e järgneva aasta esimesi kuuloomisi pärast kevadist pööripäeva. Kui noore Kuu 
kitsas sirp tuli pärast vaadeldavat (kevadist) pööripäeva loojuva Päikese järel I korda 
silmapiirile, vaadati, milliseks kodaraks on vana aasta selle päeva ruun; kui see oli näiteks 
esmaspäev (B), tuli päev kuulutada (uuel aastal) pühapäevaks, kui kolmapäev (K) siis 
teisipäevaks (Th), aga kui see trehvas olema reede (R), siis oli see lisapäeva-aasta ja tuli 
kuulutada kolmapäevaks (ristiga). Ma ei ole leidnud, et varem oleks kusagil selle 
„vankriratta“ funktsioon ära seletatud. Veelgi enam, kuna see ratas meenutab vägagi eelpool 
tutvustatud taevasõela, siis arvan ma, et taevasõelal koos lohukiviga oli ka selline kuukalendri
päikeseaastaga ühildamise funktsioon, vähemalt lisapäeva-aasta määratlemine.

Taevasõel oli omaaegne kultuurinähtus.  Ma arvan, et praeguse Eestimaa alal sai 
vaatlustega kõige täpsema ja mitmekülgsema taevasõela teha Sõrve (pool)saare sõrulaste 
juures, kus ida ilmakaarest üle lõuna kuni loodesse oli selge mere-silmapiir, peale mõne 
väikesaare jäi mujal saartel ja kogu mandril suur osa silmapiirist nähtamatuks, seega ka 
paljude taevakehade loomiste ja loojangute asimuudi nurgad sõltuvaks looduslikust silmapiiri 
kõrgusest merepinnast, reljeefist ja iseäranis metsa kasvamisest ja raadamisest maastikul. 
Kahjuks on praeguse Sõrve poolsaare kirdeosa kõrgendikul säilinud vaid paar lohukivi, sest 
ilmselt tõusis suurem osa poolsaarest merest alles pärast lohukivide uurendamise 
“hiilgeaega”. Niisiis, mingil ajal jõudsidki taevasõela ja lohukivi abil tehtud vaatlused ja 
tarkus niikaugele, et kõik vajalikud tsüklid olid servalauale kantud, aeg päevadeks, 
nädalateks, kuudeks ja aastateks jaotatud, pööripäevad, kuufaasid ja võib-olla isegi varjutused
ennustatavad. Siis ei pidanud targad enam aovalguses lohukivide juurde kõndima, servalauad 
(piltlikult öeldes) lõigati juppideks, seoti paelaga kokku ja neid hakati toas sirvilaudadena 
lappima. Maausulised teevad seda veel tänapäevalgi, alustades oma ajaarvamist Bellingeni 
katastroofist. 2000.a.p.Kr. on selle ajaarvamise järele 10213-s aasta. Siinkohal oleksin üht 
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meelt Lauri Vahtrega („Eestlase aeg“, 1991, lk. 102), et tänapäeval kirjeldatud 
skandinaavlaste, meil rannarootslaste, tarvitatud sirvilauad on vaid 2-3 sajandi vanused, 
seotud tihedalt katoliiklike pühakute tähtpäevade määramisega ja arvatavasti algselt koguni 
katoliku vaimulike „konstrueeritud“. Ma kasutan sirvilaudade mõistet vaid analoogia pärast 
parema sõna puudusel. Nende kalendrite tegumood ja nimetus, mis kujunesid taevasõela järgi 
ja eeskujul, on täiesti ununenud. Tõenäoselt nad olid siiski ka puukalendrid, nö. vahevorm 
taevasõela ja sirvilaudade vahel. Bulgaaria ja horvaatia keeltes on vana karjuste puukalendri 
vasteks raboš, rab = (vana-slaavi keeles) serv, äär; Komi jahimeeste puukalender on pas või 
pu svyatsi.

Arvi Lauringson,  kirjutades “Eesti Looduse” 1982a. nr. 5 artiklis “Seamäe lohukivid 
Lahemaal” (lk.317-318)  oma uurimusest lohkude paiknemise kohta, nendib, et enamikul 
kividel paikneb 2-3 lohku põhja-lõuna suunal ning sellest 67-68 kraadi all leiame samuti 
tehislohkudega määratud suundi. 

Kõige põhjalikuma ülevaate lohukivide uurimisega seonduvast on mõne-
eksmplarilises tiraažis 2006.a. ilmunud raamatus “Lääne-Virumaa lohukivid” teinud ja 
avaldanud ilma igasuguse tasu ja riikliku abita töötanud Eduard Leppik, kes on tsiteerinud 
olulisema ka  A. Tvauri 1995a. Helsinkis kaitstud magistritööst “Viron ja Suomen 
kuppikivet”. Muuseas on kadunud Ed. Leppik käinud läbi ka kõik Lääne-Virumaa lohukivid 
ja esitanud kõikidel kividel lohkude paigutuse joonised, kahjuks skematiseeritult ja 
vähendatud mõõtkavas, siinkirjutajal ei ole teada, kas ta ka 1:1 kopeeris või kas sellised 
materjalid veel kusagil alles on. Samuti kui Nebra leiu tegid muinsuste otsijad rahva seast, nii 
on ka Eestimaa enamuse lohukivisid üles otsinud kohalikud “küla-paleoastronoomid” või “-
arheoloogid”, kuidas neid ka nimetama peaks. Esimesena alustas seda tööd Jaan Jung 20.saj 
algul, seejärel sajandi keskel Gustav Vilbaste ja Oskar Raudmets Harjumaal ning veidi hiljem 
Raul Eenpuu Järvamaal  ja Eduard Leppik Virumaal. Kummaline on, et vahepealsel alal, 
Muuksi-Hirvli joonest Kadrinani (üldiselt Lahemaa RP) on lohukive vaid mõni üksik. Võib-
olla pole piisavalt otsitud. Samas on sobivaid kive aukude uurendamiseks külluses. 
Riigipalgalistest arheoloogidest on lohukividega veidi tegelnud või nendest kirjutanud 
Richard Viidalepp (1939), Vello Lõugas (1972), Jüri Selirand, Nikolai Liventhal (1980-ndad), 
Ain Mäesalu, Ants Kraut, Andres Tvauri (1990-ndad) ning muidugi astronoom Heino Eelsalu 
(1980-ndad). Ametnikuna esineb paljude lohukivide kaitsealuseks muistiseks registreerijana 
Ü. Tamla. Viimasel ajal on Katrin Treumann lohukividest magistritöö kaitsnud.

Esimesena on lohkudevahelisi nurkasid tõsisemalt mõõtnud tuntud sooraua uurija 
ehitusinsener Arvi Lauringson (1982), lohukivide tähtsat osa kunagises megaliitkultuuris on 
oletanud Maie Remmel. Eeltoodud  A. Lauringsoni artikli kommentaaris (EL nr.5 1982, “...ja 
tehislohkudega kivide otstarbest üldse”.) kirjutab H. Eelsalu: “Muinastarku võisid huvitada 
Kuu ekstremaalsed tõusud idas ja ekstremaalsed loojangud läänes, sest Kuu tõusu-loojangu 
asimuut muutub 18,6 aasta rütmis. Sellel rütmil on seos varjutuse kordumiste perioodiga. 
Asimuudid kõiguvad 20 kraadi kuni 120 kraadi. A.Lauringson on leidnud poolel tosinal kivil 
ka lohkude selliseid paigutusi, mis mõnekraadise täpsusega vastavad nendele kahele 
ekstremaalsele asimuudile. Niisugused edasised uurimused tõotavad anda võtme väikese arvu 
tehislohkudega kivide mõistatuse juurde”. Seepärast: ”Suure arvu (kümnete ja sadade) 
väikelohkudega kivide puhul on seni veel ümberlükkamata tööhüpoteesiks võimalus, et 
lohkude arvuga loeti aastaid varjutuste kordumise perioodides.” 

Lapimaal on Käumäjärve ääres hämmastav kivi, mida uuris või lasi uurida suur rootsi 
teadlane Olof Rudbeck 1687a. Tema järgi olla selle kivi abil juba “vanad esiisad uurinud 
päikese ja kuu kulgu”. 1737a. kopeerisid kivil olnud märke rootsi astronoom, tänapäevase 
termomeetri leiutaja ja ruunikirja uurija Andreas Celsius ning kuulus prantsuse matemaatik ja 
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astronoom, algul Pariisi Teaduste Akadeemia direktor ja hiljem Preisi Teaduste Akadeemia 
esimene president P. L. M. de Maupertuis (1698-1759), viimane käis sealkandis seoses Maa 
telje kaldenurga mõõtmisega ja tahtis tõestada, et maakera on põhjapoolusel lame. On 
arvatud, et sel kivil võib olla üldse kõige vanem kiri, mis on leitud Skandinaavias. 

Üllatav, uurima ahvatlev ja juba uuritudki on, et eesti keelega samasugune sõna “lugu”
tähendab (tähtede asukoha) arvutamist  ka Aafrika Malis sanga keelt rääkival dogonite 
hõimul, kes oma legendides mäletab teistest rahvastest kõige selgemini, kuidas Siiriuse 
tähesüsteemist tulnud amfiibse eluviisiga õpetajad-juhendajad Egiptuse tsivilisatsioonile aluse
panid, vt. R.Temple “Siiriuse saladus”, lk.436, Sinisukk, 2004.

Mõningaid teoreetilisi mõtisklusi on vanema aja kalendrite üle esitanud H. Eelsalu 
(„A.a.“ 1985.). Lk. 3: „... vanima kultuuriloo üheks arenguteljeks on olnud astronoomiline 
kalendrilugu“.“Kultuurilugu tugineb peamiselt ese- ja mälumuististele.“,“ Esemuististe puhul 
avalduvad eelarvamused selles, et neile muististele omistatakse suvaliselt maagiline tähendus,
mälumuistiseid peetakse aga ainuüksi rahva luuleks“. Lk.7: „Praktikas kasutatakse ajavoolu 
määramiseks eelkõige kuu liikumist. Loomulik kuukalender tekkis aritmeetikatehete 
tundmaõppimisele eelneval ajastul. Primitiivne kuukalender iseloomustas Kuu faase, samuti 
faaside vaheldumisel põhineva nn. sünoodilise kuu pikkust. Vajadus kooskõlastada 
kuukalendrit päikeseaastaga sundis andma igale sünoodilisele kuule oma nimetuse. 
Kooskõlastamist raskendas asjaolu, et päikeseaastasse ei mahu täisarv kuid“.

Tahan tähelepanu juhtida ka liitsõnadele „Tähelepanu!“  ja „tähelepanek“. Kust 
sellised sõnad võisid tulla? Mida pannakse ja millisele tähele pannakse? Arvan, et algselt 
sihiti ehk pandi tõusvale või loojuvale taevatähele ikka taevasõela pulka ja märgiti see suund 
servalauale. Uurime vasteid teistes keeltes. Saksa-taani-rootsi-norra keeltes on „tähelepanu“ 
vasted omavahel sarnased: Aufmerksamkeit, opmærksomhed, uppmärksamhet, 
oppmerksomhet. Täpsemalt saksa keelt uurides: aufmerken (tähele panema, üles märkima), 
merken (märkima), merkwürdig (tähelepanuväärne, märkimisväärne), merkwürdigkeit 
(märkimisväärsus, tähelepandavus, iseäralikkus, imelik nähtus, kurioosum). Rootsi k. 
uppmäta (ära- või välja mõõtma), uppmärksamma (tähele panema, märkama, nägema, 
hoomama). Tänapäevases prantsuse k. on lähedased: attention (tähelepanu), attente 
(ootamine), s´attendre (ootama, lootma, ette valmistatud olema), attirail (riistad, varustus). 
Ingl k. attention (tähelepanu, tähelepanulikkus, valvel!); attentive (tähelepanelik, hoolitsev), 
attend (tähele panema, hoolitsema), to attend a ceremony (pidulikust talitusest osa võtma), to 
pay attention, to attract (tähelepanu äratama); samaaegselt: tract (maa- või mereala; 
anatoomiliselt: trakt, kulgla, liikumise- või kulgemise tee); track (rada, jalgtee, liikumise tee, 
ilmselt taevatähtede puhul ka), tracer, tracker (jälitaja), tracing (jälitlemine), tent (telk, 
varikatus). Ingl. k. öeldakse veel notice (tähelepanu, märge, märkama, teade), to take notice 
(tähele panema, jälgima), note (tähele panema, märkama, üles märkima, märge, ülestähendus, 
märk).  Soome k. huomio! (tähelepanu!), huomiota (tähelepanek), huomioitsija (vaatleja), 
huomenna (homme, ülekantud tähenduses ka hommikul), huomata (märgata, tähele panna), 
tähti (täht, täpp), tähtikuvio (tähtkuju), tähtiteltta (tähistaevas, tähine taevatelk), tähtäin 
(sihik), tähtäys (sihtimine, suunitlus, ilmselt taevatähele), tähystella, tähystää (vaadelda, 
vahtida). Läti k. zvaigzne (täht); leedu k. žvaigžde (täht), vaikytis (taga ajama, otsima), 
vaizduotis (kujutlema, ette kujutama). Kuid läti k. uzmanibu! (tähelepanu!) ja vene k. 
vnimanie! (tähelepanu!) on jälle ainsatena Euroopas omavahel sarnased, mõlemas on 
algsõnad -mani-. Valgevene, poola,  ukraina k. ühtmoodi - uwage! uvagu! Ladina k. cura, 
curiosus (tähelepanelik, hoolikas, innukas, teadmishimuline, uudishimulik), curro (liikuma, 
tiirlema - taevakehade kohta), curriculum vitae (elulugu !!), kusjuures vita (elu), curriculum, 
cursus (jooks, kulg, käik, taevakehade tiirlemine ja ringkäik). Me saame erinevate keelte abil 
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konstrueerida terve mõistete ringi, mis seotud taevasõela pulkade tähtedele panemise ehk 
sihtimisega: pidi hoolikalt valvama, jälgima, vaatlema, ootama ja lootma, et märkaks 
taevatelgi serval taevakehade kulgemise, liikumise, tiirlemise teid ning neile täpselt sihtima ja
sihid üles märkima. Kuid igaks juhuks pidi üles märkima ka kõik imelikud ja arusaamatud 
(märkimisväärsed) nähtused, mis võisid aidata seletada taevavõlvi ringkäiku ja Maailma lugu.

Toon ära veel sõela (tööriist) vasted mõnedes Põhjala keeltes: taani si, norra-rootsi sil, 
saksa Sieb, inglise sieve, vene-poola-slovaki-tšehhi-bulgaaria-horvaadi sito, rumeenia sita, läti
siets, leedu sietas, islandi sigti < se-ki-ta, vrdl. m.k. sõgel < se-ki-lo; si-se sarnasus viitab 
oletusele, et se-ki-lo võis tähendada: sõelal liigutati loojumisel. Uskumatu abi hüpoteesi 
tõestusel on, et rootsi k. on ka sikt (sõel, nähtavus), sikta (sõeluma, silmama, nägema); soome 
k. sihti (sõel, sihik), sihdata (sõeluda, sihtida, vahtida, takseerida); saksa k. sichten (sõeluma, 
nägema), Sicht (nähtavus). Iiri k. emain (sõel, kaksikud). Sõela-tähtkuju (Plejaadid) nimetuse 
levikut on uurinud ka Juri Berezkin (Mäetagused, 2011, nr. 46, lk.7.). H. Eensalu (1985) on 
tähelepanu juhtinud sellele, et balti, germaani ja slaavi keeltes on sõel ja külvamine 
samatüvelised ning oletab Sõela tähtkuju nimetuse teket külvamisel kasutatavast sõelast. Ma 
ei saa selle ideega nõustuda, sest sõela ei kasutatud külvamisel, seda kasutasid põllumehed 
vaid terade puhastamisel pärast saagi koristamist. Olen seda teisal käsitlenud. Minu teooriat 
toetab ka see, et  inglise k. väljendatakse ühesama sõnaga „set“ nii loojumist kui ka 
kindlaksmääratud aega (!), samuti seadmist, sättimist ja paigaldamist (!!!). Põhjala algkeelt 
kasutades annab äkki isegi seto-rahva nimetust tuletada sellest, et nad loojumisel (oma sõlega)
aega määrasid.

Ma tunnen astronoomiat minimaalselt, aga 2013 novembris rääkis üks asjatundja 
soome telekas, et Sõela tähtkuju pidada väga noor olema, et see tekkinud/moodustunud alles 
sedaaegu, kui juba saurused Maa peal elasid.  

Kokkuvõte.

Lohukivi oli kunagise ajamääramise instrumendi jäigaks muutumatuks alumiseks 
osapooleks. Lohukivi kohal määrati taevasõelaga (sõgel) aega. Selleks liigutati sõelal tiirlevad
pulgad Päikese või Kuu ja teatud tähtede või planeetide loojumispunktide (või tõusupunktide)
suunale ja sõela servale pikaajaliste vaatluste tulemusel tehtud märkide järele määrati ajahetk 
pikal ajaskaalal. Sõna “sõgel” ise on tekkinud kunagisest lausest, mis tähendas “sellel 
(tähtede) loojumisel (pulkade) liigutamist”. Taevasõelal aja määramisest said alguse ka üheks 
liitsõnaks muundunud kunagised laused: aeg, kell, ajalugu, asimuut, sirvilaud, lugemine, 
laskmine, sälk, sulg, tark, agu jt., soome keeles luku, lasku, askel, akka, tähtäin, tähtäys, 
tähystää jt. Taevasõel koosnes tähemärkidega servalauast (> sirvilauast), asimuudist ja 
keskpunkti ümber pöörlevatest pulkadest. Lohkudega kivi ehk kivisse tehtud aukude süsteem 
andis ajas püsiva ja muutumatu “alusplaani”, millega taevasõelale tehtud taevamärke ja 
konkreetsel ööl märgatud taevakehade suundi võrreldi. Taevasõelast võisid areneda hiljem 
šamaanitrumm, ruunikalender ja sirvilauad ning lihtsustatud kaelaskantavast taevasõelast võis
kujuneda seto sõlg. Välise sarnasuse tõttu kinnistus riista nimetus hiljem viljaterade sõkaldest 
puhastamise vahendile – sõelale (mulgi k. sõgel).      

 Kasutatud kirjandus.
Berezkin, J. Plejaadid kui taevaavad, ...Mäetagused, 2011, nr. 46, lk.7.
Eelsalu, H. 1976 Kalendrikorralduse põhietapid. Eesti Loodus nr.5 
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Mõningane sarnasus on lohukivide ja kivilabürintide ning kaljujooniste uurimisel. Ida-
Karjala kaljujooniseid on käinud uurimas, kopeerimas ja nendest kirjutanud Kunstiakadeemia 
uurimisrühmad Kalju Põllu juhtimisel. Hea ülevaate on nendest kirjutanud K.Põllu poeg 
Indrek Zolk gümnasistina (netis). On oletatud ja näidatud, et Vana-Zalavruga kaljujoonistel 
nähtavaid inimeste ja loomade rühmi, gruppe ja ridasid saab tõlgendada taevatähtede teatud 
asenditena ehk tähekaartina ja mõnes kohas ka kalendrina, põhjapõtrade read võivad näidata 
põhjapõtrade rändeaegade seotust teatud tähtede asendiga, seejuures tähendavad 6 sarvedeta 
põhjapõtra otseselt neid kuid, kui neil sarvi pole ja teised kuus sarvedega põhjapõtra neid 
kuid, kui loomadel ka tegelikult sarved on jne. On seletatud, kuidas loomade ja looma- 
gruppide asendid joonisel on vastavuses tähtkujude asendiga ümber Linnutee ehk Ilmapuu, 
selgelt tuntavad ja õigel kohal paiknevat Suur ja Väike Karu, Orion, Jahipeni, Riigel, 
Veomees jt.

Gustav Vilbaste, Heino Eelsalu, Mart Rahi, Tõnu Viik (EL, 1978-5) jt. on kirjutanud 
kivilabürintidest, milliseid on teada ka Eesti alalt. Ühe versioonina on arvatud, et ka need 
võisid olla 3-5 tuhande aasta tagused päikesekalendrid. Neid tehakse veel ka tänapäeval, olen 
mõne aasta eest näinud suurt kivilabürinti vastvalminuna Kotka linna rannahaljastuses, kus 
see on küll mõeldud suvitajate aktiivse liikumise mänguplatsiks. Ka Eesti teadaolevalt ainsana
säilinud Aksi saare labürindi ehituse ajal (1849) ei mäletatud arvatavasti juba tuhatkond aastat
enam labürindi tõelist otstarvet ja ehitamise põhimõtet ning seetõttu ei pruugi selle järgi olla 
võimalik kivilabürintide algset otstarvet tõestada, seejuures ei pea lõuna- ja põhjamaade 
labürindid olema samatähenduslikud. Arvan ka, et ega ainult kivilabürindist piisagi kalendriks
ega selle kasutamise seletamiseks, nagu lohukividegi puhul, oli ka siin ilmselt tarvis mingeid 
abistavaid suunanäitajaid: tulpasid, väravaid, torne vms., millede abil labürindis liikumisel 
suunda päikese vm. taevakeha tõusule või loojumisele võtta ja selle järele aega täpsustada. 
Õieti võiks ju lapsedki (kui täiskasvanud kardavad naeruväärseks saada!) mõnel 
vähekülastataval rannaliival vanemate abil panna püsti lati ja siis asetada kivisid lati varju tipu
kohale näiteks igal 5-el (või 8-al) täistunnil enne ja 5-el (8) täistunnil pärast keskpäeva, päris 
õhtul ja hommikul lähevad varjud liiga pikaks. Kui kivikesi paigutada pikka aega, kõige 
parem  kevade algusest kusagil märtsi lõpul kuni sügise alguseni augusti lõpu poole või 
kooliaasta lõpust uue kooliaasta alguseni, peaks tulemuseks olema peaaegu korralik 
kivilabürint. Kui neist lastest keegi astronoomiast vaimustub, võiks ta täiskasvanuna juba 
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täiesti tõese kivikalendri rajada, mida ekslikult on lõunamaalaste muinaslegendi järgi hakatud 
kivilabürindiks nimetama. Igale kivile peaks siis olema ka kuupäev ja kellaaeg kirjutatud, 
millal vari kuhu langeb. Kivikalender kujuneb ka siis, kui mitte kõiki päevi ja kõiki tunde ei 
märgistata kiviga, aga hõredama asetuse puhul tuleks kivi asetamise kuupäev ja kellaaeg 
mingi tunnismärgi järgi märkmikku või ikkagi lausa kivile üles kirjutada!

Soome televisioonist olen näinud (ingl. keelest tõlgituna) teaduslike uuringute 
tulemuste seletust Stonehenge kohta Inglismaal, kus seletati selgelt, et Stonehenge rajati 
umbes 5600 a tagasi ainult pööripäevade määramiseks, ei muud. Ma ei saa kuidagi uskuda, et 
pärast Jääaega Inglismaal elanud inimestel oli nii vähe intelligentsi, et ei osanud ühel aastal 
kepi varju üles märkides selle järgi järgmisel aastal pööripäeva ennustada. Ligi 50 km 
kauguselt kuni 40-tonniseid kive kohale lohistades, tahudes ja püsti ajades olid neil kindlasti 
hoopis tõsisemad eesmärgid. On muidugi mõeldav, et mingil põhjusel megaliitehitus pooleli 
jäi, mistõttu me enam kogu kavalat mõtet ei hooma, nagu arvatakse. Olen mõelnud, et äkki 
toimusid Inglismaa elanike ajalugu suuresti mõjutanud pooluste nihked ja teisaldumised 
Jääaja alustuseks ja lõpetuseks just pööripäevadel, kosmilised sündmused olid tunda, näha ja 
ehk isegi kuulda ning nendele järgnevatel päevadel muutus kliima drastiliselt pikkadeks 
aegadeks. Need sündmused ja nende toimumise aeg võisid rahvaste mälus ja legendides 
püsida (kümneid) aastatuhandeid, ehk usuti, et megaliitehituste rajamine ja neis mingite 
kindlate rituaalide sooritamise võis uued taolised muutused ära hoida. Ma ei näe vajadust, 
miks üldse vanas ühiskonnas, kus mehed pidasid jahti ja naised kogusid korilastena toitu ja 
varusid, oleks pööripäeva teadmine nii oluline olnud. Jahiloomade käitumises ei too 
pööripäev arvatavasti muutusi, aga ega sedagi vist uuritud pole... 
Chr. Knight, A.Butler, 2005 Esimene tsivilisatsioon“, lk.26: …lõid Newgrangle vaatlusšahti 
kavandanud ja ehitanud „insenerid“ kalendri, mis on peaaegu sama täpne, kui aatomikell. 
Mujal arvatakse, et 3200a. enne Kristust rajatud küngast ümbritsev 103,6 m diameetriga 
kiviringil on nii astronoomiline kui ka kalendaarne funktsioon. Läheduses asub legendaarne 
kuningate matmispaik – Tara mägi.

Ja lõpuks, kui ma olin väike, näitas ja õpetas ema mulle, milline on Suur Vanker, 
kuidas leida Põhjanael ja milline on Sõgel. Isegi Veenust mitte! Ma arvan, et see on kajastus 
vähemalt 150 inimpõlvest, kus ema on igas põlvkonnas lapsele näidanud, milline on Suur 
Vanker, et Põhjanaela üles leida, aga mis oli Sõgla tähendus, see oli juba palju põlvkondi 
ununenud, aga vana (järjepideva) tava  kohaselt näidatakse lapsele ikka.
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Mõtisklus

Olen täiesti teadlik sellest, et käesoleva töö avalikkuse ette jõudes võtab sõna mitmeid 
akadeemilisi ajaloolasi ja keeleteadlasi, kes minu mõtisklusi jamaks peavad. Teise 
võimalusena teevad teadlased näo, et nad pole seda lugu märganudki, nad ei ütle selle kohta 
midagi, nagu Enn Haabsaare 2009 aastal postuumselt ilmunud äärmiselt sisuka ja uuendusliku
teose „Soome-Ugri saamine“ puhul. Põhjus ja häda on muidugi eelkõige selles, et mul puudub
akadeemiline haridus (ja teaduslik kraad) nii keeleteaduses kui ka ajaloos ja olen õppinud 
hoopis botaanikat, aiandust ja arhitektuuri.(Minutaolise diplomeeritud botaaniku kohta saab 
nüüd küll ütelda: magistriga võrdsustatud).Võrdluseks, et Enn Haabsaar oli hariduselt filoloog
ja psühholoog ja kippus uurima ajalugu. Tema vähemalt viitas allikatele, mina jätsin sellegi 
akadeemilisel kujul ära.

 Ometi võivad erinevad teadusalad piirialadel kokku puutudes luua sünergiat, 
suhteliselt kaugete alade valdkondade uurijad võivad vastastikku teineteisele anda ideid, 
kuidas toppama jäänud teaduslikke uuringusuundi saaks edasi nihutada. Maailmas on nii 
juhtunud palju kordi. On tõestamatagi selge, et loodusteadusliku taustaga akadeemiline 
haridus võimaldab mõista paremini looduse arengut, sellega seoses aga ka ammuste aegade 
inimese elu niivõrd, kuivõrd see sõltus loodusest, kliimast, ümbritsevatest taimedest ja 
loomadest. Ja kuivõrd inimene on looduse osa, toimus ka keele ja mõistuse areng nii, nagu 
seda võimaldasid loodusseadused ja üldised Maailma korra reeglid. Elisabet Sahtouris, võttes 
kokku viimaste aastakümnete kõigi teaduste uusimaid  saavutusi Maailma ja elu kohta, 
kirjutab 2000 aastal raamatus „Maailmatants. Evolutsiooni uus lugu“, tõlge eesti k. 2009a. 
lk.282: „Kuna moodsa teaduse rajajateks olid astronoomid-füüsikud, siis võeti nende kosmose
mehaanilis-matemaatilised mudelid kogu teaduse aluseks. Füüsikat peetakse siiani 
alusteaduseks - vastutavaks elutu aine ja kosmose tekkimise seletamise osas. Me võime ainult 
aimata, kui kaugele oleks nüüdseks arenenud orgaaniline maailmavaade, kui hoopis 
bioloogid, mitte füüsikud, oleksid mänginud teaduses juhtrolli; kui füüsikud oleksid pidanud 
oma avastusi sobitama orgaanilise, elava universumi mudelisse.“ 

Minu arust võiks Eesti alal looduse ja sh. floora jääaja-järgse kujunemise uurimine 
näidata hulga loogilisemalt ja kindlamalt, kui arheoloogide üksikud juhuleiud, millisel kliima-
ja flooraperioodil oli võimalik näiteks taimtoidulisi koduloomi hakata siinsetes metsades või 
looduses pidama ja karjatama (vt. http://www.gi.ee/~veski/10064.pdf )
Viimasel ajal on küll Skandinaavia loodusteadlased leidnud tõendeid kahlusteks, kas sellist 
2km paksuse mannerjääga Jääaega ikka üldse on olnud, nii kui viimased paarsada aastat on 
meile õpetatud ja räägitud. Aga selles pole patused mitte füüsikud ega ajaloolased, see on 
loodusteadlaste endi vigade parandus.

Võtame pika perioodi meie eellaste ajaloost praeguse Eestimaa alal, mis jääb küttide-
korilaste ja aleviljelejate vahele. Mina nimetan seda  metsakarjanduse ajaks, see algas sellest, 
et lõunapoolsematel metsakarjanduse aladel (Leedu-Poola) ujutati kliimast olenevalt madalad 
maad üle, need alad muutusid karjakasvatuseks ebasoodsaks, kuid samal ajal muutusid 
soodsaks Eesti-Läti alad (maakoor kerkis), metsakarjanduse ala nihkus kliimast olenevalt 
põhja poole. Sel ajal ei võimaldanud tollased primitiivsed tööriistad veel laiaulatuslikult metsa
raiuda ega aletada, st. põldu teha ega vilja kasvatada, põhitoit saadi loomakasvatusest, loomi 
karjatati metsa all ja metsa all kasvas loomapidamiseks vajalikku rohtu vaid neil aegadel, kui 
metsad olid kliimast sõltuvalt hõredad, sarnaselt taigavööndi tundrapoolsele osale. See aeg 
algas kliima soojenemise perioodist märksa varem, varsti pärast Jääaja lõppu ja kestis 
aastatuhandeid. Metsade liigilist koosseisu ja metsade arengu ajalugu uurib botaanika. 
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Arheoloogidel pole sellest ajast peale tuleasemete ning luu- ja kivikildude suurt midagi leida, 
sest metallist tööriistu veel polnud ja orgaanilisest ainest materiaalne kultuur on ammu 
olematuks mädanenud. Peale muidugi (paleo)botaanikutele tuntud hästi säilivate tolmuterade. 
Akadeemiline ajalugu aga võib akadeemilise tava järele toetuda ainult arheoloogilistele 
leidudele. Kuna leide on ääretult vähe, püütakse sellest ajast enamasti vaikida või seda 
võimalikult lühikeseks nihutada, nagu oleks siinmail kaasaskantavast püstkojast järsku valmis
rehielamusse üle kolitud. Aga see metsakarjanduse periood võis tegelikult vähemalt 3000 
aastat või veelgi määratult kauem kesta, teoreetiliselt ehk isegi kuni 3 korda kauem, kui 
praegune 2-3 tuhande aastane põlluharijate kultuur. Mõned asulapaigad (Kunda, Pulli, 
Reiu) on hinnatud üle 8000 aasta vanaks. Mujal Maailmas loetakse, et noorem kiviaeg ehk 
neoliitikum algas umbes 7000 a tagasi ja seda seostatakse juba maaviljelusega, meil olla sel 
ajal hakatud vast savinõusid tegema ja tegemist võis arheoloogide järgi olla vaid küttide-
korilastega. Alates hilisneoliitikumist ehk 5000a. tagasi on arheoloogid täheldanud meil juba 
maaviljeluse algeid, kuid leidnud ka selle aja leidudena palju koduloomade luid  (V. Lõugas ja
J. Selirand „Arhroloogiga Eestimaa teedel). Rõhutan, et maaviljeluse alged ei tähenda üldsegi 
mitte põllumajandust. Ka tänapäevastes primitiivsetes ühiskondades püütakse ürgmetsas 
mõnd head saaki andvat puud säilitada või söödavate juurikatega taimelt ei võeta korraga 
kõiki juuri – need on maaviljeluse alged, aga veel mitte põllumajandus. 

Keelepärand võiks anda vihjeid, kuidas kiviajal ja enne rauaaega elati ja räägiti, mida 
söödi ja keda usuti. Tegelikult on ju tsivilisatsioonide ja kultuuride ajaloo kõrval, mida 
arheoloogia varal uurib klassikaline ajalugu, olemas ka geoloogiline ajalugu, bioloogiline 
ajalugu, etnoloogia jt. ajalood, kus potikillud, söetükid, metallijäänused ja luuleiud polegi 
põhiliseks tõestusmaterjaliks. Õige kaugete aegade vaimse ja orgaanilisest materjalist kultuuri
ning kunagiste keelte, žestide, miimika, usuliste tõekspidamiste jms. uurimisel peaksime 
rohkem usaldama teistsuguseid meetodeid. Interpreteerib ju ka paleontoloogia põhiliselt 
jäljendeid, etnoloogia jäädvustusi ja mälestusi; sõdade, riikide ja kuningakodade ajalood 
põhinevad subjektiivsetel kroonikatel, hinnangutel ja mälestustel jne.      

Tuhandete aastatega on keel pidevalt muutunud ja üksikute häälikute, silpide või 
sõnade tähendused vaid oletatavad, kuid ka arheoloogid saavad oma kaugetest aegadest pärit 
luu-, kivi-, savipotikildude jt. leidude kohta esitada vaid oletusi, mida mingi leid uurijale 
tõenäoselt ütleb, ja millest teine uurija võib jälle hoopis midagi muud arvata. Vapustav on 
lugeda Enn Haabsaare elutööd “Soome-Ugri saamine”, ta jõuab mitmes meie ajaloo 
sõlmküsimuses järeldusele, et suur osa meie arheoloogide põhiseisukohti vanemast kihistusest
on pehmelt öeldes vaidlustatavad. 

Et rehielamu teke ja arengulugu peaks kaudselt vihjama ka siinsele maaviljeluse 
arengule üldse, siis oleks nagu sellest tuletatav, millal ja mismoodi maaviljelus algas. Mitmed 
teadlased on püüdnud seda arengulugu selgitada, aga arvamused on vastandlikud, nagu arvab 
ka uurimustest lühiülevaate teinud Karl Tihase oma raamatus “Eesti talurahva-arhitektuur”, 
2007. Selles raamatuski tõdeb K. Tihase (lk. 353), et: (rehielamus elavatest) “... varasemad 
asukad elatasid end küttimise, kalapüügi ning taimtoidu otsimisega”. Lk. 354: ”II 
aastatuhandel e.m.a. tekkisid küttimise ja kalapüügi kõrvale uued elatusallikad - koduloomade
pidamine ja viljakasvatus”. VIII või VII sajandist e.m.a. arvavad arheoloogid Asva linnuses 
olnud esimese teadaoleva rõhtpalkidest seintega elamu. Vologda oblastis on rõhtpalkidest 
elamuid tõestatud neoliitikumist. K. Tihase arutlustest jääb mulje, et rõhtpalkehitisi hakati 
meil kõigepealt ehitama linnustes I aastatuhande I poolel m.a.j. Arheoloogiliste kaevamiste 
tulemuste analüüsil aga ei näi (ka K.Tihase arvamus) olevat võimalik kindlaks teha, kuidas ja 
millal püstkojast rehielamule üle mindi, puit lihtsalt põleb, kõduneb ja mädaneb...

Millegipärast on meie ametlikus ajalooteaduses võetud  aksioomiks, et karjakasvatus 
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ja maaviljelus pidid algama siinmail samaaegselt. Minu arust on see loogikavastane ja ka 
paljude teiste rahvaste analoogset arenguloogikat eirav. Suured Maailma osad ja rahvad 
elatuvad tänapäevani üksnes karjakasvatusest ja oma igapäevase taimse toidu vajaduse 
rahuldavad loodusest leituga. Muidugi on olemas igasuguseid ülemineku-ühiskondi, kes 
tsiviliseeritud maailmaga kokku puutudes vahetavad või ostavalt naabritelt põllusaadusi. See 
aga ei tähenda, et ainult karjanduse või rannapüügiga poleks võimalik ära elada.

Tehes kokkuvõtet Londoni Ülikooli teadlaste uurimustest, kirjutab Eesti Maaülikooli 
doktorant Erkki Mäeorg 2009a. “Maalehes” nr. 21, et peale jää-aega, umbes 7-8 tuhat aastat 
tagasi, tekkis Lõuna-Euroopas, kusagil Balkani ja Kesk-Euroopa vahelisel alal elanud 
inimpopulatsioonis mutatsioon, mis võimaldas seedida piimasuhkrut e. laktoosi, olgu 
vahemärkusena lisatud, et enamikul Maailma rahvastel seda võimet pole. Laktoosi seedimine 
võimaldas järjest põhja poole liikudes (elama asudes) kompenseerida D-vitamiini puudust, 
mis seal väiksema päikesekiirguse intensiivsuse tõttu ilmnes. Laktoosi kaasabil omandas 
inimorganism Ca paremini ja luustik arenes tugevamaks. Ainult päikesekiirguse abil jäi Ca 
väheseks, kondid nõrgaks ja populatsioon füüsiliselt jõuetuks. Sel populatsioonil oli mõtet 
loomi kodustada, et nende piima juua. Ei ole veel päris täpselt tõestatud, kumb kumba 
põhjustas, kas piimajoomine loomade kodustamise või vastupidi. On teada, et veised olid 
algul rohkem veoloomadeks, kitse- ja lambapiim olid põhilisemad, millest juustu-võid 
valmistati ja mida nüüd jooma hakati. Metsakarjanduse komme (ja võib-olla ka segunenud 
hõimud) tuli meie kanti seega lõunast.

Aga parasvöötme okas- ja segametsadest põhja- ja lõuna pool, nii lauskmaal kui 
mäestikes, on traditsiooniline loomapidamine käinud ikka karjaga suvi- ja talvekarjamaade 
vahel rändamise viisil, mis matkib looduslike rohusööjate (või samblikusööjate) loomaliikide 
rändlemist. Mõtleme siin mongolite, kassahhide, beduiinide, saamide, mitmete mägihõimude 
jt. peale, kus traditsiooniline eluviis peab tuhandeid aastaid kuni tänini loomulikuks koos 
karjaga aastaaegadest sõltuvalt rännelda, ega igatsegi paikse eluviisi mõnusid. Õieti on veel 
nii, et kui senini rännelnud rahvas vägisi paikseks sunnitakse, järgneb rahva kiire vaimne, 
moraalne ja füüsiline mandumine, mis kohati on lõppenud laostumise, hääbumise ja rahva 
väljasuremisega. Meie alal polnud (ega pole) talvise toidupuuduse ja külma tõttu kuhugi 
rännata ning ainuvõimalik oli ja on suvel koguda loomadele talvised toiduvarud ja elada 
talviti paikselt koos loomadega nende toiduvarude juures. Loomadele talvise toidu varumise 
“kavalus” põhjustaski paikse eluviisi. Võib-olla ei pidanudki siinmail loomi eriliselt 
kodustama, piisas heina- ja vihavarudest, et talvel näljased sõralised ise inimeste juurde neid 
sööma tulid ja kergema elu peale jäidki. Põllupidamise kui tootmisharu alguseni kulus sellest 
veel aastatuhandeid.

Põllupidajad aga arvatakse olevat Ida poolt Euroopasse tulnud: aarialased, ugrilased ja 
kuidas neid hõime ka on nimetatud. See asi tahab veel uurimist saada, aga selle eluviisi tulek 
oli aeglane ja ei alanud varem kui 5000 a tagasi ja kestis vähemalt 2000 aastat, enne kui 
siiamaile jõudis. Nii umbes arvatakse.

68



Metsakarjandus

Ma olen kaua püüdnud leida karjakasvatusega seotud sõnades omavahelisi seoseid, 
kahjuks (!) pean aga lihtsuse ja probleemi olemusest kiirema selguse saamiseks alustama 
mitte mulgi-, vaid soomekeelsete näidetega, kus minu arvates on mõndagi huvitavat paremini 
säilinud, sest soome keel ei ole nii palju võõrsõnadega risustunud (või rikastatud ?) kui eesti 
keel. Toon näiteid nüüdisaegse soome-eesti sõnaraamatu järele, võrdluseks vahel ka teiste 
keelte väljendeid, pärastpoole lähen tasapisi eesti keelepärandile üle:
nauta – veis, kariloom, elajas, lojus, kari; rootsi murdeti: nöt (veised, tõbras, lojus), rootsi 
kirjakeeles  on nötboskap (veised); läti k. ganampulks (loomakari), nīem (lehm); ingl. k. neat 
(veis), hääld. nüüd küll niit, aga kirjapildis n(e)a...; islandi k. naut (pull)
navetta – laut
naudanliha – loomaliha, rootsi k. nötkött (loomaliha), 
nauttia – nautida, kasutada, tarvitada, omada; ingl. k. need (vajadus, tarvidus); rootsi k. nätt 
(ilus, kena)
nautinto – mõnu (< me-na), nauding, lõbu (enamasti söömisest, peamiselt liha söömisest)
nauttia aamiaista – hommikust süüa, rootsi k. nära (toitma, ülal pidama)
nauhoittaa – paeltega kinni siduda, paelutada
nauha, nauhake – pael, nahkrihm, moodsal ajal ka lint, helilint
naudikas - kroomnahk
napata – kinni püüda (üldjuhul saak- või kodulooma)
nauris – naeris
nata – aruhein
nasse – põrsakujuline piparkook, rootsi k. nasse (põrsas, notsu)
nalle – loomakujuline mänguasi, nüüdisajal e.k. enamasti mõmmi
nartta – põhjapõdraregi, vene ja e.k. narta 
naaras – emasloom (seejuures ra(s) on raske, tiine, käima peal, rase, m.k. rasse < ra-see)
naamio – (looma)mask, naamioida – maskeerida (loomaks)
naama – nägu, lõust, rootsi k. nuna, ingl.k. face (nägu) < va-se, saksa k. Fratze (lõust) 
naapuri - naaber, saksa k. Nachbar, ingl. k. neighbour, rootsi k. nabo
napa – naba, rootsi k. navel (nabaväädi otsas tuleb ilmale uus loom), saksa k. Nabel, ingl. k. 
navel
nahka – nahk
navakka – tugev, kõva (nüüd tuule tugevuse, algselt ilmselt veise, s.t. härja kohta) 
lanta – sõnnik, algselt arvatavasti le-na-ta, vene k. navoz (sõnnik), saksa Dünger, ingl. dung
lannoitaa – väetada, vanasti eelkõige sõnnikuga
nuolla – lakkuda, limpsida, noolida
nuuskia - nuusutada
nylkeä - nülgida
nykkiä, nyhtää – kitkuda, katkuda
nukkua – magada
naali – polaarrebane

Toome kohe näiteid ka inglise keelest:
nab – kinni võtma, nabima 
noose – silmus, püünis
note, notice – märk, hoiatus, teadaanne (algselt ehk koduloomale tehtud omaniku märk, 
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hiljem peremärk)
nag – pidevalt närima (algselt ehk mäletsema)
naked, nude – alasti, paljas, katmata > nudist
nanny – kits
narthex – koda varakristliku kiriku peasissepääsu ees
nap – uinakut tegema, tukkuma, vene k. notšleg (ööbimine), rootsi k. natt (öö)
nod – tukastama, tukkuma
nastily – räpaselt, tigedalt
nasty – räpane, vastik
nates – tuharad, istmik
native – sünnipärane, sünni-,  vene k. naroditsja (sündima), narod (rahvas)
navelstring - nabaväät  

Aga leedu keeles, kustpoolt arvatavalt karjakasvatus meile tuli:
na! – nõõ! (öeldakse nüüd hobusele, algselt härjale)
naga – sõrg, kabi (ilmselt algselt na-ki)
nagas – küüs
nagine – pastel (nahast tehtud)
namas, namai – maja, kodu [< na-me(il)-se(al)]
naminis – kodune, kodu- ; läti k. ganampulks (kari), kui leedu k. pulkas (kari), läti k. pulks 

(rügement, vrdl. e.k. polk)
svirnas, tvartas – laut, tall; 
narvas – looma- ja linnupuur
nashchiai – kaelkoogud
nashta – kandam, koorem, vene k. noska (kandmine)
naudojimas – kasutama, tarvitama
naujaginis – vastsündinu
naujas – värske (liha)
pienas - piim (vrd. piens läti k.)
nudobti - nudeti – maha lööma, surmama, rootsi k. nacka (pead maha raiuma)
nudirti – nülgima, vene k. nož (nuga)
nudvesti – lõppema, kärvama (looma kohta)
nudzhiuti – kuivama
nugrauzhti - närima
nugulti – ära magama
Paljud loomakasvatusega seotud leedukeelsed sõnad algavad v-tähega:
vilnonis – villane
karvide (lehmalaut)
versis – vasikas
veltinys – vilt, vene k. valenka (vilt)
velnias – kurat
vazhis – saan
vazhioti – vedama
vasarojus – tõuvili (loomadele), läti k. veršgala (loomatoit)
varykla – karjatänav
vanta – viht
valgytojas – sööja
valgis – söök, vene k. vetšina (suitsusink)
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vaikytis – taga ajama, otsima
vaikas - laps, (karja)poiss
vagile – varas
Soomekeelsed mõisted vanade seoste oletamiseks:
vaadin – põdralehm
vasoa – poegida (põhjapõdra kohta)
vasikoida – poegida (lehma kohta)
vasa – põdravasikas
vasikka – vasikas
vara, varakas – varandus, jõukas, rikas (paljude loomade omamine)
valmennus – treening, väljaõpe (algselt härja kohta)
valjastaa – rakendada (algselt härja rakendamise kohta), vrdl e.k. valjad
vainooja – tagaajaja
vainuta – nuuskida (algselt koer loomi jälitades)
vaellus(tie) – rännak (rändetee, algselt loomakarjade puhul)
vadelma, vattu, vaapukka – vaarikas, vabarn (parim lehise- ehk vihataim loomadele)
vaara – hädaoht (algselt sarvloomi jahtides)

Igaüks, kes selles raamatus eelpool toodud algsõnade tuletamise meetodiga on tutvunud ja 
ainult vastuvaidlemise lustist ei põle, leiab end mõtlemast, et na (nau, nu, nö) tähendas 
arvatavasti looma, eelkõige kodulooma. Küllap see pidi ka siinpool Soome lahte nii kõlama, 
enne kui Soome jõudis. Meie keeles aga mäletab seda aega pealiskaudsel vaatlusel vaid mõni 
na-sõna. Näiteks küna, (h)ein(a), m.k. einamaa < e-na-maa = söök loomadele maa); võib-olla 
kuidagi ka kana ja muna, kuid arvatavasti ka eespool alla kriipsutatud eestikeelsed 
sõnavasted.

Tar-tarvase juures eespool oletatud vas-ves-veis koosneb tegelikult hoopis kahest 
algsõnast va-se > ve-se >veis. Nii et tarvas < ta-r(a)-va-s(e) = metsa veis see (< ta tugev loom 
see). Nüüdiskeelne lehm võiks tuletuda sõnaühendist le(h)m < le-me = soe meil, sellest saab 
järeldada, et talvel (talv < ta-le-ve = teda? soojendavad veised, handi k. tal = talv, moksa k. 
tjale, ersa k. tele) elati loomadega üheskoos, kes eluruumi oma kehatemperatuuriga sooja 
hoidsid. Aga mitte ainult! Kui loomad elasid talvel eluruumis maapinnal ja allapanuks koguti 
sügisel lehti, siis ka need lehed läksid koos sõnnikuga talvel kuumaks ja andsid sooja > leht < 
le-ta = soe ta, sooja ta (annab), vrdl. rootsi k. löv (leht) < le-va = soe veistest. Kuumaks 
mineva sõnniku kohta on tänapäevani säilinud väljend: pask, soome k. paska: (pa-se-ki = 
kuumaks see läheb), maarahvas ütleb enamasti tänaseni, et lehm pasandab. Põhjalas tarvitasid 
aednikud veel mõnekümne aasta eest taimelavade varakevadel soojendamiseks lehma- ja 
hobusesõnnikut.

 Et soe tõuseb ülespoole, ülal on soojem, siis inimesed elasid loomade kohal, oletame, 
et laudsil, mis oli üks tasapinnaline lame (la-me) lattidest (la-ta) ehitis. Samasugused elamud 
on tänini kasutusel Lõuna-Siberi ääremaade külades, nagu on rääkinud paljud küüditatud ja 
Siberi uurijad-etnoloogid: pudulojused elavad all ja inimesed nende kohal, vene k. nad (kohal,
tegelikult na kohal e. loomade kohal), na (peal), kuigi vahelagi on vahel. Rootsi k. on ned 
(allapoole), nedför (alla), vårpa (mille peal), kusjuures pa = peal, seega: va-r(?)-pa = loomade 
peal; varunder (mille all), kusjuures under = allpool, seega: va-r(?)-under = loomad allpool; 
varm, värme, värma (soe, soojus, soojendama), fäbod (karjamaja, karjasemaja), leva (elama): 
le-va = soojas koduloomadega, liv (elu)    Saksa k. Wohnung, wohnen (elukoht, asuma, 
elama) < va-na... Indrek Jääts oma doktoritöös komide ajaloost viitab, kuidas komid veel 
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hiljaaegu oma taredes laealustel lavatsitel kogu pika talve veetsid, samas kui naabruses elavad
venelased komidelt ülevõetud (kultuurilaen) laealustel lavatsitel ainult ööseti magasid ja 
päevaks alla ronisid, olgu öeldud, et venelased sattusid sinnakanti ehk pooletuhande aasta 
eest, soome-ugrilased elasid ja pidasid koduloomi mäletamata aegadest. Muidugi olid ka 
komid lähemas minevikus juba eraldi karjalautasid hakanud ehitama.

Oleks üpris üllatav kui algkeele aegadel oleks vaala loomaks (va) peetud, mitte kalaks.
Vaal < va-la == loom suur e. suur loom, soome valas (< va-la-se), rootsi val, taani-norra hval, 
inglise whale, islandi hvalur, hollandi walvis.

Näib, et umbes 1/3 Prantsusmaa rahvastikust, kes elasid mägisematel aladel, kus 
looduslike tingimuste tõttu ei olnud võimalusi põldu harida, vaid elatiseks sai ainult 
koduloomi pidada ja veidi ka viinapuid kasvatada, elas veel 18. sajandil akendeta 
suitsutaredes koos loomadega. Igatahes edastab Graham Robb raamatus „Prantsusmaa 
avastamine“ (e.k. 2010) lk. 108 inglasest reisimehe Arthur Youngi tähelepanekuid 
Prantsusmaa põllupidajate juures, reisides seal 1788/89 aastatel: „ Nad suhtusid üleolevalt 
’Kastanivööndi’ hambututesse kängujäänud talupoegadesse, kes eelistasid oma metsade 
kasulikke lihakaid vilju maitsetutele kärnas kartulitele ning elasid suitsuhüttides külg külje 
kõrval kariloomadega – kes pakkusid neile seltsi ja soojust“. Olgu mainitud, et Eesti alal 
elasid 18.sajandil maal samuti peaaegu kõik talupojad suitsutaredes, kuid koduloomad olid 
juba eraldiehitatud lautades. Varasemast ajast mäletatakse sõnas ja kirjas, et väga külmal ajal 
ikka ka kanad ja  vastsündinud vasikad ning lamba- ja kitsetalled sooja rehetaresse toodi. 
Lisan veel, et 19.saj. lõpul ja 20. saj. algul Mulgimaal ehitatud häärberitesse ei lastud 
enamasti sisse isegi kasse-koeri, kuigi veel tänapäevalgi elatakse isegi linnakorterites koos 
koerte ja kassidega. See ei olegi nii hirmus! Elatakse ju ka koos madude, kalade, ahvide, 
lindude, hiirte, rottide, merisigade, küülikute jt. elukatega.

Ingl. k.: cow (lehm) < ko-va < ko-ve = koos veistega, kaitstult veistega, aga võib-olla 
hoopis kodune veis; võiks näiteks tuua veel cover (katma, kaitsma, ilmselt veise naha all), 
under cover (varju all), to take cover (varju või kaitset otsima), cower (kössitama, kükitama, 
kägaras istuma, ilmselt madalal laudsil veiste kohal), cowhide (lehmanahast piits, kusjuures 
hide (nahk, hääld.: haid) on arvatavasti tuletunud algsõnade ühendist aid < a-i-ta = oksaga, 
vitsaga teda, seega siis veise(nahast) vits.
sanskriti go (härg, pull), millest on etümoloogiliselt üritatud kui põhilise ohvrilooma tõttu 
tuletada ka saksa Gott ja ingl God, Hasso Krull („Loomise mõnu ja kiri“ LR) arvab, et härg on
ainuke loom, kes puutub kokku labürindi müsteeriumiga, sest Minotauros on labürindi loom, 
„kuuhärg“, kelle ohverdamine märgib korraga lõppu ja algust, „kuu loomist igavese 
tagasituleku tähenduses. Arendan siit mõtet edasi, et äkki isegi sõna „kuu“ on sellest tekkinud.
läti k. govs (lehm) < ko-va-se = kodu-veis-see;
leedu k. karve (lehm) < ko-ro-va; 
vene k. korova (lehm); 
valgevene k. karova; 
poola k. krowa; 
tšehhi, slovaki, serbia, bulgaaria k. krava; 
taani, rootsi k. ko, vanasti bo; 
saksa k. Kuh (loet.: kuu);
hollandi k. koe;
islandi k. kyr;
norra k. ku, kua;
uelsi k. buwch;
rumeenia k. vaca < va-ko;
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ladina k. vacca (lehm)
prantsuse k. vache;
iiri k. bo (lehm), iirlastel oli ka jõejumalanna Boand (valgete lehmade naine), kes kehastas 
Boyne´i jõge.

Meie alal võis aga metsakarjanduse ajal kujunenud elamu edasine areng toimuda 
sedapsi, et kui hakati metsa raadama ja aletama, põldu pidama ja vilja kasvatama, tuli terade 
valmimise ja säilimise tagamiseks neid kuivatada, sest viljaterad ei jõudnud Põhjala lühikese 
suve tõttu piisavalt küpseda, jäid tooreks ja niiskeks ning läksid hallitama ja kopitama. Küllap
sel ajal pidigi reheahi “leiutatama”, lautsile sai tekitada parre <  pa-ra = kuumus kõva või pa-
re = kuumus ümber; see sõnaseos kandus hiljem üle taladel veeretatavatele ümarpalkidele – 
parred (parte gruppe nim. laugusteks < la-ki-se = laiali liiguta see) või lattidele, inimesed 
pidid kolima maapinnale, reheahi hakkas nüüd kogu ruumi soojendama, loomadele aga ehitati
eraldi ruum. Kuid selle uue loomade ruumi nimetus võis samuti tulla sarnaselt eelmisele: 
laudsi > la-ta-se > lau-ta-se > laut see > laut, sest ka sinna tehti laudsi, millel soojas puhata 
sai, kui rehes viljakuivatuse tõttu ruumi ei jätkunud ja ilmad juba külmaks läksid. Kui rehi (< 
re-ii = puhastan toitu) pekstud, kolis rahvas taas rehe-taresse (-tuppa) ja partele. Kogu aeg on 
see küsimus olnud, et kus see suurperede rahvas küll viljakuivatamise ajal magas. Mainin, et 
vähemalt Mulgimaa suurtaludes talvitus ühes rehetoas 18 saj hingerevisjonide järgi 30-40 
inimest ja siis polnud veel kambreid. Ja kui neid 19 saj hakatigi rehetoa kõrvale ehitama, olid 
need algul ikka kütteta ja talvel täiesti külmad, neid kasutati vaid suviti ja talvel vaid 
panipaigana – riidekirstud, vahel ka klaver jms. Tegelikult võis koguni nii ollagi, et varem, 
kuni palki veel laudadeks teha ei suudetud ja need palgid või ümarpuud tare seinu koos 
hoidvatele taladele kõrvuti pandi ja seal siis soojas elati ja all olid loomad, siis seda elukohta 
nimetatigi sel ajal pa-re > parre. Hiljem, kui juba kirvest muretseda suudeti ja õhemaid laiu 
laudu (la-ta) sai tahuda, tuli sellest olenevalt laudsi (la-ta-se) sõna kasutusele. La-ta või lau-ta 
tähendavad nüüdiskeeles sisuliselt “laudadest ta”, ühtlasi nii lauta kui lauda (söögi-, kirjutus-),
kuid algselt tähendas see siiski ainult siledaks või laiaks tahutud puidupinda. Samadest 
algsõnadest tuleneb ka ladu (la-ta), mis murdesõnastiku järgi tähendas nii Põhja- kui Lõuna-
Eestis aganikku, kuid Põhjarannikul ka heinaküüni ja tänapäeval tuntud laohoone e. laona, kus
kaup- ja majandusmehed kaupu ja asju luku taga ladustavad. Rehe puhul, kus viljakuivatuse 
aluseks piisas ümarpalkidest ja neid oli hea alt tuleva kuumuse paremaks ligipääsuks 
hõredamaks veeretada, jäigi vana tava järele kasutusse parre-sõna, laudas ehitati aga 
õhematest laudadest mugavam laudsi, samamoodi Komimaal, kus tares vilja kuivatama ei 
hakatud, kuid laudsil oli siiski soojem elada, kui all põrandal. “Rehealune” tähendab siis seda 
muldpõrandat, kuhu vili viidi, kui see partelt alla võeti ja kõrvalruumi põrandale laotati, seal 
hakati seda tallama ja peksma, rabama, sõeluma  ja tuulama, et terad peadest ja sõkaldest 
eraldada. Hiljem jäi rehealune kogu selle ruumi nimetuseks.

Soome k. lauta (saelaud, surnulava), lautainen (lauast), lautta (parv, praam, jääpank), 
laaja, laakea (lai, avar), lattia (põrand), lattea (lame, lapik), laaka (lame, sile), laakso (org, 
ajutiselt üleujutataval oruluhal ei kasvanud puid, oli lage), laatuisa (sobiv, mõnus, arvatavasti 
palkidest siledaks tahutud laudade kohta), lato (küün, eestis murdeti ladu), lauha ja lauhkea 
(soe), laude-lauteet (saunalava, lavats), lavantauti (soetõbi), lavi (kütke, ahel, kammits 
laudas), lavitsa (nari, lavats), lehdes (lehis), lehmus (lõhmus, pärn), lehmä (lehm), lehti (leht, 
lehis, lehestik), lehto (lehtpuusalu), laiha (lahja, kõhn).

Rootsi k. lada (küün, laut), lager (ladu), läger (laager, leer),  ladugård, lagård (laut), 
vrdl. leedu k. karvide (lehmalaut), karve (lehm); taani k. laden (laut), islandi k. hlöðu (laut), 

Islandi Hrafnkell Freysgoði saagas on toponüümi Reykjasel tõlgitud kui suitsulaut, ma
ei tea, kas see võis olla mingisugune talvel köetav laut või elasid seal külmal ajal vähemalt 
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karjahoidjad koos loomadega. Islandi k. reyk (suitsetama). 
Tamara Habicht Etnograafia Muuseumi 1968 a. aastaraamatus lk. 83 väidab: laut on 

germaani laen (gooti lauta, vana-islandi laut, vana-rootsi löt ´karjamaa´).
Arvatavasti mäletab koduloomade (na) kohal magamist ka m.k. säng (= e.k.voodi), 

nimetav kääne tuletati hiljem, algselt oli kõnekeeles tarvis sisse- ja seesolevat käänet: eida 
sängu! (= e.k. heida voodisse magama), mea makka sängun (= e.k. ma magan voodis). Sängun
< s(e)a-n(a)-gun = sa loomade kohal või see loomade kohal. Gun-(kun)-sõna võiks nii 
seletada: m.k. Kun sea olet? Kun kottel sea olet? – tähendavad mõlemad e.k. Kus kohal sa 
oled? Gun = (kus) kohal, kelle või mille kohal e. peal, kus. Kohal = peal. Aga samamoodi on 
tuletatav ka “voodi”: vo-di < vo-ta < va-ta = veiste(-l, -ga?) ta, vene k. on lausa - krovat < 
korova-ta = lehm(adel) ta, kus ainult üks o on ajapikku redutseerunud. Germaani keelte Bett, 
bette ei sarnane otseselt lehma vastetega – ko, cow, Kuh; rootsi k. on küll alles veiseid ja karja
tähendav liitsõna nötboskap, kus nöt tähendab veiseid, bo kodu ja skap loomist; ehk leidub 
midagi sellist ka teistes germaani keeltes. Saksa k. on koduloomadega seotud: Butter (või), 
Bulle (pull, sõnn), Bock (sikk, sokk, jäär, päss); rootsi-islandi-norra buck (jäär, sokk), norra 
bull (pull).

Küllalt intrigeeriv on mõtiskleda, et kui vanades traditsioonilistes elamutes (püstkoda, 
jurta, vene tare, rehetare, tšumm, jaranga, iglu jt.) oli kindel ruumijaotus, kus olid mehed, kus 
naised, kus pühakoht, siis võis ju selline kindel jaotus olla ka juba metsakarjanduse aegses ko
´s, kus loomadega koos elati. See võib olla säilinud praegustes mõistetes: vasem ja parem 
pool < va-se-m = lehmad seal (magavad), pa-re-me = soe äär(?) meil; m.k. vasakun poolen (= 
e.k. vasemal pool) võiks tähendada ka otseselt: vas´a kun = veiste koha (pool); soome k. 
nurea, nurja (pahem pool) < na-re = loomade äär, rootsi k. vänster (vasak, vasakpoolne), värre
(pahem), vartannat, varannan (läbisegi); lihtne magamise ase on nari, vene k. narõ < na-re või 
na-ri = loomade kõrval, ääres või loomadest puhas.

Mulgi k. polut on lehmasõim, see on puust jalgadel, laudpõhjaga ja loomade poolses 
küljes V-kujuliselt viltu löödud pulkadega. See on nii kokkuhoiu mõttes, et loomad 
väärtuslikku talvesööta jalgade alla ei tõmbaks ega sõnnikusse ei trambiks ja aegamööda 
saaks iga söödava kõrrekese tarnade ja muu söödamatu seast välja otsida. “Väikese 
Murdesõnastiku” järgi oli polut-sõna kasutuses üle-eestiliselt, kas loomasõime või 
magamisaseme tähenduses, “Eesti Keele Sõnaraamat” ütleb vasteks lavats. Vene k. vaste 
oleks polka, komi k. pölat (magamislavats lae all), moksa k. lavtsja, ersa k. lavsja. Arvan, et 
polut oligi algne magamiskoht – pa-la-ta = soojas laudadel ta – ruumi paremas ääres ja sai 
söödasõimeks alles pärast seda, kui rahvas partele või lausa kambrisse kolis. Tšuktside 
jarangas magavad mehed sissepääsu poolt vaadates lõkkest vasakul asetsevas polog´is (katte 
all, magamistelgis)  ja naised paremal pool. Ehk on ka sellised sõnad, nagu (haigla)palat ja 
palee kuidagi nii oma tähenduste ajaloolist arengut alustanud.

Loomadest lahus elama asudes, hakati nähtavasti koduloomi ka hulga arvukamalt 
pidama, laudad tehti suuremaks ja nende elanikud hakkasid vähemalt soome k. vastavalt uut 
nime kandma – lau-ma > lauma (kari) <  lau-ma = lau(datäis) mu (minu või meie). Varase 
rootsi k. kari (kari) ja soome k. karja (kari) on ilmselt palju varasem metsaloomade 
jahtimisega kaasnenud „oskussõna“ ja hiljem koduloomade kasvatusse kohandatud. Suurema 
karja jaoks vajati suuremaid karjamaid, sellest tekkisid õigusprobleemid: soome k. laidun 
(karjamaa), laiduntaa-laiduntaminen (karjatama-karjatamine), laillinen (seaduslik = algselt: 
lubatud), laiton < (ilma) la-i-ta (= seadusevastane, algselt ilmselt karjatamise õiguse, õieti 
selle õiguse puudumise mõttes), laita, laide (äär, külg, algselt ilmselt karjatamisõiguse ulatuse 
mõttes). 
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Kujutledes nüüd ette metalli-, ehk sirbi- ja vikati-eelset aega, kui neid tööriistu veel 
polnud, aga kui pikaks talveks pidi loomadele siiski sööta varuma, tuleb sellistes oludes 
mõeldavatest “hankevõimalustest” meelde ainult rohu kitkumine ja vihaokste murdmine. 
Need tuli kuivatada ja käsitsi kodu juurde tassida. Kui oletame eelpooltoodu põhjal, et “kätega
veistele” võiks algkeeles olla ki-ve või ki-va, siis sellest võiksime tuletada > kui-va > kui-va-
ta, sel juhul võiks hüpoteetiliselt järeldada, et kuiva... tähendas algselt hoopis loomatoidu 
talveks muretsemist ja koju tassimist. Oleks nagu loogiline, et tol ajal läks praeguse sisuga 
omadussõna  “kuiv” hoopis vähem vaja, kui kodakondsetele käsu andmist – ki-ve! = tassi 
lehmadele, ja alles hiljem kinnistus kojutassitud heinale, mis ju enam ei kasvanud – “kuiv”. 
Sarnaselt võis kasepuule kujuneda ka lõuna-eestikeelne kõiv-koiv-koivu, kust lehmadele 
vihtasid murti ( kõi-vu < ko-va = kogu lehmadele või ki-va = kätega lehmadele või kui-va = 
kuivata lehmadele). Esimeseks abivahendiks kätel heina või vihtade tassimiseks võis olla: 
kätel loomadele (puudega) > ki-na(-puu), mis aegamööda muutus > ka-ni(-puu) = kanni(puud)
> kanna, kandma; kannipuid  tarvitatakse üksikutes metsataludes siin ja sealpool Peipsi järve 
tänini. Teine seletus võiks “kannipuudele” olla < ko-na-puud = koju loomadele puud. 
Ajapikku laienes see liitsõna kandmisele üldse: ko-na > kanna > kanda > kandma, s.h. kantav 
tuli = kand(a)-le > candle (ingl. k. küünal), e. k. kandle > kündle > künel > küünal, soome k. 
kynttilä.
  Eelmisele sarnaselt on kätega tassimisest ja ka käega murdmisest arenenud oksa-
mõiste: algselt oli ju oks, vits ja igasugune peenike puu aa; igapäevasel põletusokste 
muretsemisel, kuivanud okste metsas murdmisel ja koju tassimisel öeldi aga nö. päevakäsuks:
aa-ki-sa = oksi too sa, oksi murra sa, oksi tassi sa, millest eesti keeles pikkamööda kujunes 
a(a)k(i)s(a) > aks > oks. Mari k. ukš (oks). Aga kuna algsõnade tähenduse unustasime, ütleme 
nüüd lõkketuld korraldades kellelegi (e. k): “Sa too oksi!” , mis tähendab: sa too oksi tassi sa. 
Teiseks seletuseks võiks olla hilisemast rauaajast pärit: aa-ki-se = oksi raiu sa, kuid siingi võib
kahtlustada, et varem oli: oksi käega (murra) sa. Vrdl.: hollandi k. tak (oks) < ta-ko = teda 
koju (too!); vene k. vetka (oks) < va-ta-ko = loomadele teda koju; norra, rootsi k. gren (oks) <
ko-ra-na = koju raiu loomadele või ko-ro-na = koju söödaks loomadele. 

Kokko kogutud (ko-ko-ko-ko) heinad (m.k. eina < e-na = toit loomadele) pandi kodu 
juures kuhja: kuhi < ko-(h)i < ko-e  = kokkukogutud toit (sööt). Siiani on  m.k. heinakuhja 
tegemisel kasutusel olevate puitosade nimetused: kuhjalava, kuhjavarras ja malgad.
 ku(h)jalava < ko-i-a-la-va < see tehakse lattidest või okstest maapinnale enne heinte 
paigaldamist, et heinad alt mädanema ei läheks, vrdl. sarnane lava-lavats eespool;
 kuhjavarras < ko-i-a-va-ra-se < tuleb kahtlustada, et siin on kogu “objekti” tähendus aegade 
jooksul ühele tugedega püstlatile üle kantud, va-ra-se peaks algselt tähendama varu see < mis 
omakorda oli algselt ehk va-ro see, kus ro tähendas rohtu, seega: veiste söök. Kuhjavarrast 
hoiavad püsti kaldtoed, mis m.k. on oorisjala või orrisjala. Kuhjalava ümber lüüakse maasse 
lühikeste vaiade ring. Sellel praktilist tähendust ei näi olevat, ehk on tegu mingi vana 
kaitseriituse või –nõidusega?      
kuhja  malgad < m.k. malga; malku oli vähemalt Mulgimaal  alati 5 ja need asetati 
kokkuseotuna kuhja lõpetamisel ümber varda kuhja tipule, et tuuled-tormid kuhja tipust 
lõhkuma ei hakkaks aga sel võib lisaks olla ka maagiline kaitsetähendus. Malk < ma-lo-ku = 
ma loon-teen kaitse (ükskõik millise paha vastu). Hiljem on malga andmine ka muule paha 
või pahanduse tegemise vastu võitlemisele laienenud.

Vihad on mulgi k. ve(h)a < ve-aa = lehmade oksad. Soome veht, vihta (viht) < ve-ta = 
lehma(de)le ta (või too!), soome nykkia (kitkuda, katkuda) < na-ki = lehmadele kätega. 
Samamoodi annab seletada: viht (talviseks loomatoiduks) < vi-ta < va-ta = loomadele ta; 
rootsi, taani, norra, islandi k. hank (viht) < aa-na-ko = oksad loomadele koju (või kogutud); 
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saksa k. Strang (viht); hollandi k. streng (viht) < ng < na-ki = loomadele kätega; vene, 
valgevene k. motok (viht) < ma-ta-ko = ma teda koju (toon); läti k. šketere (viht) < se-ko-te-
ra= seda koju tee söödaks; leedu k. sruoga (viht) < se-ro-ko = see söödaks koju. Vene k. on 
põhilised puude nimetused, kellelt vihaoksi murtakse või lõigatakse, omavahel sarnased: 
osina (haab) ja jasen (saar), mõlemad ilmselt aa-se-na = oksad sellelt loomadele. Viha 
algsõnadega samad, aga vastupidises järjestuses on mk. aavabuu ja ek. haavapuu < aa-va (-pu)
= oksad lehmadele, haavast tehti kindlasti kõige rohkem vihtasid. Aednikuna usun, et noored 
haavad murti või raiuti nii 0.5 meetrise kännu peale ja okstest tehti vihad. Järgmisel aastal 
kasvab kännust tihe kobar pikki ja hästi suurte lehtedega oksi, kõik murti jälle vihtadeks aga 
murti taas pikale tüükale, järgmisel aastal kasvas see veelgi tihedamaks ja sai veel rohkem 
oksi jne. Nii kasvasid tihedad oksakerad, nagu hekilõikamisel või võrapügamisel. Üldiselt 
öeldakse Eestis selliste okste kohta tänini kännuvõsud või võsud < võ-su < va-se < lehmadele 
see.

Kahtlustan, et sõnajalgade-nimeline taimerühm pole kuidagi seotud sõnaga ega 
jalgadega. Kui selle liitsõna algsõnadeks oleks: se-na-i-al-ki ja i ehk j on hääldamise 
lihtsustamiseks või mitmuse väljendamiseks siia vahele siginenud, siis tähendaks se-na-i-al-g 
< see loomadele alla läheb. Talvel oli hea metsast sõnajalalehti loomadele allapanuks tuua, nii 
tehti veel minu nooruseski, kui allapanuks enam õlgi ei olnud, sest nõukogude kord ei 
võimaldanud eraisikul vilja kasvatada, metskarjanduse ajal aga vilja veel ei kasvatatud ja 
muud käsitsi korjatud heina allapanuks lihtsalt ei jätkunud. Sõnajalalehed on ja olid 
suurepärane allapanu! Seda enam, et loomad neid ei söö. Siiski on siin küsimärgiga ka -al-, 
mida arvasin tähendavat -alla. Tegelikult selliseid täis- ja kaashääliku ühendeid algsõnadeks 
polnud ja täheühend võiks tuleneda algsõnadest o-l(e) < on soe s.t. allapanu läheb kuumaks 
ehk loomadel läheb soojaks ehk sõnajalg tähendaks siis hoopis: see loomadele soojaks läheb, 
nagu ma teisal ka (puu)lehtede (< le-ta) puhul olen arutlenud. Maarahvas pani veel hiljaaegu 
pastelde ja hiljem ka kalosside sisse talvel sõnajalalehti, sest nii oli jalgadel soojem.

M.k. väits (e.k. nuga) võiks mäletada tööriista nimetust, millega vihaoksi ja muud 
loomadele toiduks vajalikku lõigati: < ve-i-te-se = sarvloomadele sööta tee sellega, 
kahtlasema variandina pakun: sarvloomi toiduks tehakse sellega (ehk tükeldatakse). Nii 
algsõnad “ve” (veits) kui ka “nu” = na (nuga) tähendasid mõlemad loomi. Nuga-liitsõna  teise 
poole (ga) algsõnaks on ki (> ga), seega siis loomadele käega (lõikama), sest noaga 
samalaadne tööriist kiin (ki-na) koosneb samadest algsõnadest vastupidises järjestuses. Olen 
teisal näidanud, et lõikamise algsõna-vaste oli pi või pe, seega tuleks kunagisi primitiivseid 
tööriistu (na-ki ja ki-na) meie kauge eellase puhul kujutleda pigem kui käe pikenduseks 
kasutatavat teritatud metallitükki või peos hoitavat rauda. Ka soome k. veitsi (nuga), veisto 
(nikerdamine, puutöö), veistos (skulptuur, puunikerdus, lõikamine). E.k. on rahvapärase 
ütlusena tuntud veel:  nakitseb midagi teha, eelkõige: nakitseb puutööna midagi teha, 
tõenäoselt mäletab see mingit na-ki´st tuletatud sõna, mis tänapäeva moodsas keeles rohkem 
nikerdamist tähendab. Kindlasti pidid juba ammustel aegadel puitesemete mustriga 
kaunistamisel mingid sõnad olema. Üldiselt on na-algsõnast kujunenud noa vasteid põhjala 
keeltes muidugi rohkem: tšehhi nůž, slovaki nôž, poola nóž, bulgaaria-valgevene-vene nož, 
läti nazis, rootsi-norra-taani kniv, islandi hnif, inglise knife.   
 Kui soome k. on veisto (nikerdamine), siis sellest tuleneb kuvanveistos = veistokuva 
(skulptuur). Olen Ko-peatükis selgitanud, et ko > ku tähendas ka kaitsjat, s.h. näit. kuningas, 
kuusk jms., ning kuva < ku-va võiks tähendada: kaitseb loomi. Veistokuva tähendab seega: 
lõigatud (puust) kaitseb loomi e. nikerdis e. puukuju kaitseb loomi. Soome k. kuva = e.k. kuju
< ku-(i)U = kaitseb Jumal. Ilmselt metsakarjanduse ajal tekkinud kuju-sõna tähendab seega 
(kodu)loomade kaitsejumalat, kes on lõigatud puust, nagu võib järeldada soome keelest. Kuju 

76



puust nikerdaja oli kuvaaja = kujutaja = kunstnik. Algsõna muutumise järgi võib oletada, et 
kuva või kuju võis olla korraldav (ko-ri) jumal ja karistav jumal < e.k. (looma)kari, kodukari 
(mõisaaegne karistamise-õigus); soome k. kuri (karistus), kuritaa (karistada).

Kui metsakarjanduse ajal elasid ühes ruumis koos inimesed ja koduloomad, siis pidid 
need 2 rühma omavahel paratamatult vastanduma, inimeste poolt vaadatuna “me” ja 
“na”(m.k.), > nad (e.k.), ei oska esialgu arvata, kas vastandus “ma” ja “ne-ma(d)” = mitte-ma 
(või ne-me = mitte meie) oli varasem või hilisem või samaaegne, näiteks inim-naabritest 
eristumiseks, igatahes tahan ma edaspidi selgitada, et võõrastest eristumiseks, s.t. et kahtlaste 
tundmatute ja vaenlaste jaoks pidi olema vastandus “me” ja “ve” või “võ”. Tundub, et “nad” 
ei ole vist lühenenud “nemad”, nagu ma algul arvasin. Kui sellises vastanduses na (nad) 
tähendas tõesti koduloomi, siis võiks ka arvata, et ko-nad > kond (perekond, sugukond, 
kogukond) tähendanuks “koos loomadega” või ühe algsõna kaotanud variandina “ koos liha 
(sööma)” < ko-na-(e), või veel teiste variantidena tähendas ko nahka või kooshoidmist ja na 
looma: neil juhtudel tähendanuks kond algselt jahi- või karjapidamise ala, millest väljaspool 
kehtisid teiste õigused, või ka loomanahkade (na+ko = ko-na) kogumise ja kauplemise ala, 
mille analoog uusaja koloniaalmaades oli faktooria (fa-k < ve-ko = võõrastelt koguma või 
looma(nahku) koguma). Ka naaber < na-pe-re (na-pere) võis algselt kõrval, samas ruumis, 
naabruses elavate loomade kohta ütlemine olla, vrdl ka soome naapuri, saksa Nachbar, inglise 
neighbour, rootsi nabo (na-bo: nii na kui ka bo tähendavad koduloomi ja karja). Kui pere-
sõnas pe < pa (= kuum) ja  hilisemas kihistuses nacht-night mõnel pool juba öö vasteks oli 
kujunenud, siis mäletavad need liitsõnad sõnaselgelt öö-soojendajaid loomi. 

Kuid loomadega sõbrustamise alguses, kaua enne seda, kui loomadega koos ühes 
ruumis hakati elama, olid poolkodustatud loomad ikkagi väljas, huntide-karude eest 
kaitsmiseks ümbritseti loomad tarandikuga ja millalgi hakati ka vähemalt toiduvarudele 
varjualuseid ehitama, kuhu ka loomad end vihma ja muidu halva ilma eest peitsid. Sellest 
ajast peaks olema säilinud sõnu tarastatud e. piiratud õue kohta. Tänapäevani käibib 
rahvakeelse sõnana varjualune, algselt ilmselt vari < va-ri = loomad (eelkõige veised) 
piiratud, sest re = piire, äär, ümber. Vene k. on sellest tulnud (ilmselt läbi ugri keelte) dvor < 
ta-va-re = ta loomi piirab või tal loomad piiratud, üldiselt tähendab see õue, aga veel 20 saj 
algul, venestusajal, pidi taluperemeest vene k. nimetama dvorohozjain, mis tähendanuks et 
dvor on ka talu. Sellest ka tovar (kaup) = tema piiratud loomad, sokrovištše (varandus) < se-
ko-re-va = sel kodus piiratud loomad või lühendatult: sel lehmad, ograždenie (aedik, tarandik)
< o-ko-re-se-ta = on kodus piiratud see tal...; poola k. dwór, sąd, podvórze (aed, aedik, 
varjualune), vorze < va-re-se = loomad piiratud sel; rootsi k. hov (õu, vrdl. saksa Hof, e.k. 
hoov) < ko-va = kodus loomad, gård (õu, hoov) < ko-re-ta = kodu piiratud tal; norra k. gård 
tähendab üheaegselt õu, hoov ja ka talu, gjerde (tara), hage (aed); ingl k. yard, court (õu) < 
ko-ri, enclosure (aedik, tarandik) ..ko-la-se-re = kodus väljas see piiratud, out (väljas, vrdl. 
e.k. õu), ka e.k. öeldakse „lähme õue“ asemel enamasti „lähme välja“, m.k. lääm vällä; soome
k. aitaus (aed, tarandik) tähendab peenemast puust lattide, okste ja teivastega piiramist.

Viiteid kaugetele loomade järgjärgulise kodustamisega seotud sõnadele võime leida 
küllaltki ootamatutest seostest. Mõnel pool Eestimaal, iseäranis Põhjarannikul, kohtab veel 
tänini hoonetüüpi, kus kahe lähestikku asetseva kõrvalhoone, nagu aida ja lauda või aida ja 
puukuuri vms vahele on ehitatud katusealune, õieti on sel nende kahe kõrvalhoonega ühine 
katus, tagaküljes on lattidest või laudadest hõre tuult läbilaskev kergsein, eesküljel on samuti 
kergsein uksega või on täiesti avatud. Seal hoitakse-kuivatatakse küttepuid, hoitakse 
jalgrattaid,  varem ka vankreid, hoburiistu ja mitmesuguseid töövahendeid, harvem ka 
vihtasid ja heina. Rannamurdes vaheuone (> vahehoone) Soome k. välirauha (vaherahu), 

77



väliseinä (vahesein), väli (vahe, vahemaa, kaugus, vahekord) jne.; võime järeldada, et 
igasugune e.k. eesliide vahe- = soome k. väli-. Kui põhjaranniku vahehoone vasteks oli 
vanasti üle lahe välihuone, siis pidi algkeeles väli tähendama vä-li < vä-la < va-la = veistele 
avatud, veistele lahti. Ka on soome k. vaja (kuur või sara) < va-aa = lehmadele oksad. Va(h)e 
on e.k. andnud vahe-vahel-vahele mõisted, oone on e.k. aegamööda muutunud majaks ja 
ehitiseks üldse, soome k. aga on huone tänapäeval nii tuba ja ruum, kui ka maja ja hoone. Aga
õhulisest vaheruumist, kus vihtu hoiti, sai algselt loomade kodustamise koht, hiljem kui 
loomad juba kodunesid, pandi avatud seinale uks ette ja vihtu hakati kuuri all hoidma.

Nüüd on jutust jäänud vist lugejale mulje, nagu me siin Eestimaal kõik loomad 
oleksime kodustanud. Tegelikult käib jutt ikka ainult tarvast ja võib-olla jäi karja sekka vahel 
ka mõni põdur metskits või hirv. Ajaloolased arvavad, et lõunamaade nn. taurus kodustati 
(Bos primigenius (ürgveis) > B. primigenius taurus (koduveis) e. B.taurus) Euroopa lõunaosas
8-10 tuhat aastat tagasi. Katsun teisal selgitada, et Põhjamaades kodustati tarvas umbes samal 
ajal aga eraldi. Tarvast ei lüpstud, piima tarvitamine tuli alles teiste veislaste sissetoomise 
järel, kes ei olnud meie kodumaised, nagu ka lambad ja kitsed. Aga tarvad päästsid 
poolkodustatutena, kodu juures vihahunnikute juures elades ja süües, meie eellased tihti 
näljasurmast. Pikal talvel ja sügava lumega õnnestus jahiloomi harva kätte saada, siis võeti 
hõimu elushoidmiseks mõni loom kodu juurest söögiks. Ja varsti sätiti ehk mõni rohkem 
kodunenud tarvas ka ree ette… Enne, kui meie kodumaine tsivilisatsioon sai vikati, et heina 
niita, pidid koduloomad vihtadega läbi ajama. Ega see väga uskumatu polegi, ka praegu 
elatuvad põdrad, hirved ja metskitsed pika talve peamiselt puu- ja põõsaokstest, kus toiduks 
koor ja pungad, ei tea, kas kuivatatud lehed on toitvamad kui pungad ja koor? Kui karjad 
läksid kodu juures järjest suuremaks, sai neid ka rohkem süüa, aga ka vihtasid tuli rohkem 
varuda. Õieti, varumine vast väga hull polnudki, küll aga säilitamine, sest kord kuivatatud 
vihad pidid olema kuivas kohas ja suhteliselt õhuliselt, et kopitama ja hallitama ei läheks. 
Seega vajasid nad suuri katusealuseid, kuhu vihm ligi ei pääseks ja tuul tõmbaks. Või oli 
mingi muu kavalus, kuidas vihtasid hoiti, ei mäleta! Lisan veel: arvatakse et piimaveised, 
kitsed ja lambad toodi lõuna poolt siiamaile kiviaja lõpupoole, seega umbes 4 (-5) tuhat aastat
tagasi, üldise põllupidamisest elatumiseni jõuti ehk 2 tuhat aastat tagasi.

Kui selliste  keele arengulooliste seikadega õnnestub näidata, et metsakarjanduse 
aegsed eellased pärast loomade mõningast  kodu juures taras toitmist ja enne, kui laudsit veel 
ei tehtud, et siis võidi ju tuhandeid aastaid lausa loomadega koos ja paljalt magada. Ka hiljem,
kui juba eraldi, s.t loomade kohal magati, soojendasid loomad neid ja nende elamut (alt-
soojendus!). Nii saavad mõistetavamaks ka sellised loom-eesliitelised praegused sõnad, nagu 
leedukeelsed naktis-nakvoti (öö-ööbima), namas-naminis (kodu-kodune), poolakeelne nocleg 
(öömaja), lätikeelne naktsmajas (öömaja), saksakeelne Nacht ja rootsi k. natt (öö) < na-ta = 
loomadega ta, Nachbar (paljas, alasti), ingliskeelne nap (tukkuma), naked (paljas), night, 
hääld. nait (öö); rootsi naken (alasti, paljas), natt (öö) < na-ta = loomadega ta; soome k. 
nukkua (magada) < na-ko = loomadega koos, nukahtaa (tukastada), nukkumapaikka 
(magamiskoht) < nu-ko-ma-pa-ko = loomadega koos mul soe ko(du); võib kahtlustada, et 
kuna loomi vajati soojendajana just külmal talvel, siis on ka sõna talv < ta-le-va = ta soojas 
veiste (juures) või teda soojendavad veised, m.k. tali (talv) < ta-le = ta soojas, aga ka: ta lõkke
ääres.

Üks sõna võib veel mäletada kodustatud loomadega algul koos ja soojas magamist, 
veel enam, et koos harjuti elama oma lemmikloomaga. See sõna on: mõnu (murdeti menu, 
monu, mönu) või mõnus < mu-na-(se) = mu loom (see). Kui selline komme oli tavaks näiteks 
ühe aastatuhande e. umbes 40 põlvkonda, võis selle aja jooksul isegi teatud 
evolutsioneerumine toimuda, mõnusalt ja soojas magades jäi sedasorti isenditest hulga 
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rohkem ellu, nad ei surnud külma ega külmetushaiguste kätte ja nende järglased võivad lausa 
pärilikult olla omandanud vajaduse „kaisukaruga“ mõnusalt magada.

Millal võis selline aeg olla? Keegi ei tea, ma ka ei tea, aga oletan. Pärast jää-aega oli 
veel pikk külm kliimaperiood, kus elati arvatavasti nahkadega kaetud püstkodades, magati 
nahkade vahel ja põrandal oli soojendav lõke, nagu osaliselt Siberi põhjarahvastel veel 
nüüdki. Atlantilisel kliimaperioodil (6500-5000 a tagasi) oli suhteliselt soe ja harjuti ehk 
elama nahkade vahel aga mingites onnides. Subboreaalsel kliimaperioodil (umb. 5000-2500 a 
tagasi) jahenes kliima uuesti tunduvalt, selle kliimaperioodi keskpaiku (umb. 4000 a tagasi), 
mida arheoloogid nimetavad hilisneoliitikumiks, arvatakse olevat lõuna poolt siiakanti tulnud 
nn. venekirveste kultuuri esindajad, kes olid karjakasvatajad, ja neist aegadest on bioloogide 
ja arheoloogide ühistööna õietolmuanalüüsidest ja luutükkide määrangutest tuvastatud 
koduloomadest lehma, sea, lamba ja kitse pidamist ning mõningast metsaraadamist, mis 
võimaldas mitmete uute rohtaimede levikut. Sel külmal ajal elatigi arvatavasti 
koduloomadega kõrvuti. Kliima veidi soojenedes asuti elama koduloomade kohale, kus 
samuti oli talvel soe. Hilise subboreaalse kliimaperiooni lõpul (umb. 2500 a. tagasi), 
arheoloogide rehkenduses pronksiaja lõpus, hakati aletama metsa, kasvatama rukist ja küllap 
hakati rukkiterade kuivatamise vajadusest ka katsetama varasemasse koduloomadega ühisesse
eluruumi ahju ehitamist ja selle kohal vilja kuivatamist, tasahilju kujunes rehielamu. 
Koduloomadele aga ehitati eraldi laut, kus pikal viljakuivatamise perioodil elas ka kogu 
talupere rahvas. Täpsustan üle, et selles ja eelmises lõigus on jutt sellest ajast, kui olid juba 
olemas lõuna poolt toodud (võõrad) koduloomad. Enne seda peeti talviti poolkodustatutena 
kodu juures kodumaiseid metsloomi – tarvast, metskitsi, võib-olla ka hirvi, metssigu, 
põhjapõtru jt., keda oli nii hulga lihtsam toiduks hankida, kui jahti pidades. Sedasorti 
metsloomade lisatoiduga kodu lähedale meelitamist harrastavad ikka veel ka praegused 
jahimehed. Ei oska millestki tuletada, kui kaua see võis kesta, teoreetiliselt kogu atlantilise 
kliimaperioodi, nii et kogu metsakarjanduse aeg kokku võis kesta isegi 4000 aastat e. 6500 
kuni osaliselt 2500 a tagasi, sest mitte kogu rahvas ei lõpetanud metsakarjandust üheaegselt 
ega alustanud põllupidamist, metsade põlluks raadamine võttis kaua aega ning kõik ei 
tormanud kohe uue elulaadi ja uute usukommete juurde. Metsakarjanduse väljasuremise 
jäänustest veel vallutustusajalgi on 2007a. ilmunud Andrus Kiviräha romaan „Mees, kes 
teadis ussisõnu“.
Loomade jahtimise kaasnähtena on e.k. tekkinud (une)nägu, kus ilmselt otseselt näoga pole 
mingit pistmist, küll aga näiteks loomade liikumisega (na-ki > nägu): jahi eel ja järel 
magamise ajal jahielamused kangastuvad unes jne. Soome k. nukkea (magada) sõnast tuleneb 
ehk ka elutu ja seetõttu lastele n.ö. magavana üle antav mänguloom “nukke”, mis e.k. on 
samuti nukk < na-ko = loomanahk. Loomadega kooselamise ebameeldivaid külgi võiks 
meenutada ingliskeelne nasty (räpane, vastik < va-se-ta = lojuse moodi ta), rootsi k. viaring 
(vastik). Leedu k. nugulti (ära magama) < na-ko-le-ta = loomadega koos soojas ta. M.k. lämi 
(soe) on  vahelolevas käändes lämmen (soojas) < le-me-en, saksa keel mäletab kunagisi 
"küljesoojendajaid" sõnaga Lamm (tall), meie keel on säilitanud selle kodulooma nimena 
lammas <la-ma-se < le-me-se = soojendab mind (meid) see, m.k. mitmuses lamba < la-me-pa 
< le-me-pa = soojendab meid kuumalt või le-me-pu = soe meil ülal. Ka leedu k. vilnonis 
(villane); inglise k. wool (vill), lamb (tall); soome k. villa (vill), lammas (lammas), lamata 
(kokku suruda); saksa k. Wolle (vill), Schaf (lammas) < se-va; e.k. voon < vo-na = villaloom. 
(Lamba)villa-sõna tagumine pool (le > l) peaks kõigis keeltes soojas (loomade kaisus) 
magamist meenutama.

Väga tuntud ja tänapäeval üks levinuim parasiitsõna „nagu“, soome k. kuten. Kahe 
keele peale kokku tuletatavad algsõnad on: ku-ta-na ja vastupidi: na-ku-(ta). Kui (= m.k. ku) 
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ja  nagu on osaliselt samatähenduslikud võrdlevad sidesõnad, mida kasutatakse 
sarnasusvõrdlustes, näit.: mees ku karu = mees kui karu, mees nagu karu. Aga ka: poeg on isa 
nägu, poeg nagu isa, poeg kui isa, m.k.: poig ku esä. Sarnasus võib olla näos, aga võib olla ka 
hoopis kõnnakus või iseloomus. Siiski võime oletada, et alguses võisid nägu ja nagu olla 
samatähenduslikud (sarnasus) ja veel varem ka ku > kui, kusjuures algselt võis na tähendada 
võrdlust loomaga (ku-na = na-gu).

nahk < na-k(o) peaks olema olnud kodulooma nahk, erinevalt metslooma karusnahast 
– ko; 
Rootsi k. narv (naha karvane pool), nåtla (nahast kokku õmblema), nåel (nõel)

Kahtlustan, et kõiki piima-(ja liha-)andjaid sarvloomi, seega veiseid, kitsi, lambaid, 
või-olla ka põhjapõtru, võidi alguses ühe sõnaga (ve või va) nimetada. Põhjapõtru pole vist 
küll kunagi ruumis sees peetud ega nendega koos magatud, aga seda, et avamaastikul ööbima 
jäädes end kelgukoerte vahel soojendati, olen küll lugenud. Mul on veidi piinlik pakkuda, et 
ka e.k. lamama-sõna võiks algselt olla seotud loomadega (lammastega) koos magamisega, 
kuid see võis pigem tulla ka veel varasemast lõkke ääres soojas pikutamisest või magamisest: 
le-me = soojas me, soe meil.

Eelnevasse rubriiki käib ka sõna vähkrema < va-ki-ri = veised liiguvad ringi või 
pööravad end tihti, mis peaks tähendama, et veistega koos magamine oli rahutu, lammastega 
koos aga hulga rahulikum. Saksa k.: sich wälzen (vähkrema, väherdama, püherdama); islandi, 
norra: writhe; inglise: writhe, roll; rootsi: vrida sig; taani: vride < va-ri-ta = veised ümber 
tema või ve-ri-ta = nad ümber tema; poola: vić się; tšehhi: svijet se;  soome kiemurella, 
kiemuroida < ki-mu-ri = liigub mu ümber; ungari vonaglik < va-na-ki...

Et “na” (ehk koduloomad) andsid toidu, neid söödi, siis kasutati seda sõna ka toidu või
eelkõige lihatoidu tähenduses. Eriti õpetlik on rootsi k. nära, mis tähendab nii toitmist, kui ka 
lähedast, ligimest. Sellest seosest võiks proovida seletada sõnu:
           näri(ma) < na-ri = lihast  puhasta (konti), võib-olla on kuidagi sarnaselt ka ko-n(a)-t(a) 
> kont, vrdl ka leedu nugrauzhti (närima), rootsi nagga (närima) > meie näkkima, näkitsema, 
soome nykiä (näksida, katkuda); samadest algsõnadest vist ka nuruma: liha nuru!

nätsutama-nätsitama-nätsotama on kõikides meie murdekeeltes veel kuidagi tarvitusel 
-  enamasti pikkamööda (ja “häälekalt”) pehmeks närimise tähenduses; arvatavasti tähendas 
see algselt loomade mäletsemist: na-te-se = loomad teevad sedasi; nüüd moesõna näts;
saksa k. Nahrung (toit);

süüa pakkudes ütleme titele läbi aastatuhandete tänini: näm-näm < nam < na-
ma = toidan ma, toitu ma, liha ma; ingl. k. ham (kints, sink, näm > ham).

väga vana kombe kohaselt pärast sööki me “täna(me)” < ta-na-(ma) = ta söötis 
(mind), ta (andis) liha (mulle);

enam ei taha! enam < e-na-ma (ei taha) = süüa liha ma (ei taha)
enam pole < e-na-me pole = süüa mitte meil pole, seejuures “pole” peaks 

tulenema hoopis lõkke kustumisest; kui õhtul heideti palava lõkke kõrvale magama, 
siis öösel, kui tuli oli kustunud ja külm hakkas, ärgati üles ja nenditi, et sooja tuld 
mitte < pa-le-ne > põlenu (m.k.) > põlend (murdeti) > põlenud (e.k) ja pa-le-(ne) > 
pale > pole. Võib aga ka oletada, et kaugest ürgajast, mil lõkketuli kogu elu alus oli, 
on Põhjalas säilinud igapäevase külmetamise ajal tulevalvurile pidevalt öeldud käsk: 
pale! < pa-le = sooja tuld, mis tähendas käsku kütet tulele peale visata ja millest 
aegamööda kujunes pa-le > pääle (m.k.) > peale > peal, peale, pealt jne., sest sooja sai 
(puid) peale pannes. Soome k. palava (kuum, palav), palella (külmetada), paleltua 
(külmuda).
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Nüüdisaegne sõnapaar “enam-vähem” tähendab ütlemist suhtelise, kahtlase või
mingil määral kontrolli alt väljas oleva nähtuse kohta; e-na-me/ va-e-me, kui na ja va 
tähendaks mõlemad (liha)sööki, siis “enam” tähendaks ikka sama: sööme liha me, aga 
vastand: liha süüa meil pole, peaks ne olema lõpus olnud < va-e-me-ne > vähemene 
või vähene? Kuidagi sarnaselt on ka teistes Põhjala keeltes. Vene k. boleje-meneje < 
pa-le-ee / me-ne-ee = sooja lõkke (juures) sööme / me mitte sööme; rootsi k. mer eller 
mindre, saksa k. mehr oder minder (weniger), ingl k. more or less. Kõikjal peaks 
esimene sõna tähendama me+ro, ro on hilisem sõna söömise ja toidu kohta, sellest ka 
meie "rohkem". Ka vastandsõna esimene silp pidi olema me, lõpus r = ro ja keskel n = 
ne = mitte; inglise k. less tähendab midagi muud, naljaks pakun : le-se = lõke see, lõke
on, aga süüa pole!  

pann < pa-na = kuumas liha, kuumas toit, praetud lihatoit,
nõu < na = toit, söök, enamikku toitu hoiti nõudes ja tarvitati nõust,
lõuna lõunasöögi mõttes on ehk pärit sellest ajast: lõu-na, liitsõna esimene pool

on arvatavasti saadud samast sõnast le > le-na > lõu-na = tulel liha; hiljem võis 
lõunatamisel suu liigutamisest  lõugadega (lõu-ki) söömise mõiste kujuneda, mida küll
varsti ainult loomade puhul tarvitama hakati: lõug, lõuad, lõukoer, lõugama jne. Kuna 
lõunatamine on ajast aega käinud keskpäeva kuumal ajal, siis tuleneb sellest ka 
ilmakaare nimetus, kuspoolt päike parasjagu paistab s.o. lõuna. Soome k. on lõuna-
ilmakaar “etelä”: e-te-le = sööte te lõkke (ääres). Õieti on eesti- ja soomekeelsed 
ilmakaarte nimetused vahetusse läinud, sest e.k. edel  on jälle soome k. lounas. Igal 
juhul tuleneb ilmakaare nimetus söömisest-söötmisest, mitte vastupidi. 

Lõunaaja kohta käib e.k. ka keskpäev või südapäev ning kesk-... asemel 
öeldakse ka südatalv, südasuvi jt. Meie süda asetseb kaunis keha keskel ja ka puu tüve 
keskel = puu südames ja ümber puu südame (m.k. süame) moodustavad aastarõngad 
puu süü. Näib, et algsõna sü võiks tähendada keskset, keskmist, keskel asuvat; ja ka 
keskpäevane päike olnuks siis algselt: sü-ta (keskel ta), nagu ka Põhjala keeltes 
ilmakaar lõuna, kust paistis päike südapäeval: taani-rootsi syd, saksa Süden, inglise-
islandi south, norr sør, hollandi zuiden. Poola k. południe ja ukraina k. pivden, mis 
tähendavad ilmakaar lõunat, aga sõnasõnaliselt poolpäeva e. keskpäeva ja lõunaaega, 
nagu ka vene k. polden (пoлдень).  

Ka vanasti laialt levinud naisenimi Leena (<Leno) tähendaks tulel toidu 
valmistajat (le-na = tulel liha e. toitu). Võib-olla ka Lies, Liisa < Liso (le-se = tulel 
see, küpsetab see). Olen loomulikult nimeraamatust lugenud, et need nimed tuletatakse
piibli- või pühaku-nimedest Helena, Magdalena, Elisabetist jne., kuid küsimus ongi 
selles, kas sellised nimed ei võinud lõuna- ja põhjamaadel tekkida iseseisvalt samadest
algsõnadest ja samasuguses seoses ja ammu enne piibli-aegu. Sama teemat edasi 
arutledes tundub järsku, et mitmed väga iidsetena tunduvad naisenimed võiksid olla 
tekkinud seostest koduloomade ja nendest söögi küpsetamisega: Tiina < te-na = teeb 
sööki, teeb liha; aga võib-olla siiski ka ee-va = sööki lihast; ee-lii-se(-beth) < ee-lee-se
< lii-sa = sööki tulel see, tulel see; Eddo, Edda, Eda < e-ta= süüa ta (annab), ka An-na, 
Juu-li, E-ll(e), E-l-s, Le-a jt. nn. piiblinimede osadeks on na ja le, kas nad ikkagi on 
tuletatud piiblinimedest?
Küllaltki hüpoteetiliseks pean mõttesähvatust, et ehk “naine” on ajapikku muundunud 

“naime” < na-i-me = liha sööme me (koos), st. jagame saadud liha omavahel, kusjuures 
“jagame” võiks tuleneda: jo-ko-me = joome koos me, sest muust hõimust omaette eraldi koos 
sööma-jooma hakkamine võisid nii olulised elunähtused olla, et selle kohta eraldi sõnad 
tekkisid, nüüd nimetame seda abiellumiseks. Veidi segadust tekitab see, et soome k. naima 
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nähtuse teist tahku tähendab, aga äkki see on lihtsalt kadedate naabrite poolt tähendusvarjundi
nihutamine, nagu ka eesti k., kui oletame, et koos liha söömise mõiste puhul oleks tegelikult 
pidanud ka ko- sõna alguses olema: ko-i-na-me = koos sööme liha me. 

Kohanimed Nava talu (Karksis), Naanu linnus (Saarepeedil), Nava (Nawwa, Kudina 
karjamõis Palamusel), Navesti (Nawwast, mõis Suure-Jaani khk.), Nabala (Nappel, mõis Jüri 
khk.) < eesti-baltisaksa toponüümid, mis peaks algsõnade järele otsustades väga vanad ja 
loomakasvatusest tulenevad olema. Ja väga põlised asualad on need ka arheoloogiliste leidude
järele. Peaks veelgi sügavamaid kihte uurima! Narova-Narva, mis sai 13. sajandil Alutaguse 
muinaskihelkonnas moodustatud uue kihelkonna nimeks, hiljem nimetati ümber Vaivara 
kihelkonnaks, lisan, et Vaivara < va(i)-va-ra ja na-r(o)-va koosnevad mõlemad samadest 
algsõnadest, kui arvestada, et na = va, vähemalt osaliselt. Võrdluseks olgu mainitud, et  ka 
Skandinaavia vanad kohanimed, kust valitseti, on Näs-liitelised ja Nårunga oli üks tähtis vana 
kindluslinn Rootsi riigi algusest, kus taanlaste üle suur võit saavutati. Vatteni järvest lääne 
pool asunud Lääne-Gotlandi vist valitseti mõnda aega Näs' i kindlusest (na-se), oletame, et 
sealne rahvas sai loomakasvatusega suureks, tugevaks  ja valitsevaks. Samas on soome k. 
neva (raba e. samblasoo), ne-va võiks ühelt poolt viidata, et sinna ei tasu sõrgloomi karjatama 
minna, süüa pole aga võivad läbi sambla laukasse kukkuda ning õieti võib see ka vana küttide 
sõna olla, sest rabas pole kütitavaid loomi ja kui vahel ongi, siis on neile seal varjatult raske 
läheneda. Neva-sõnast tuleb ilmselt ka Nõva-toponüüm, mis asus 1000a tagasi ja veel 
praegugi rabade vahel, sel ajal räägiti loode-Eestis ja edela-Soomes veel sama keelt (prof. 
Matti Klinge teooria „Meie muistsed mereriigid“ 2007.).  

Nagu kõigil karjakasvatusest elatuvail kultuuridel aegade algusest kuni tänapäevani 
(näit. ka Aafrika hõimudel või mongolitel) on kari ja karja suurus varanduse  ja ühtlasi seisuse
näitajaks, suurema karja e. varanduse omanik on teiste silmis lugupeetum, auväärsem. Eesti 
keeles on sõna naud (naudi) varanduse tähenduses murdeti üleeestiliselt kasutuses olnud (vt. 
murdesõnastik), kuid nüüdseks hääbunud, 150 aastat tagasi on Kreutzwald “Reinuvader 
Rebases” seda sõna veel varanduse asemel kasutanud. 

Võib kahtlustada, et mõnel juhul ja ajal hakati na-algsõna toidu tähenduses kasutama 
mitte ainult liha vaid ka muu toidu puhul. Oletan, et üks vähestest meie kodumaa looduslikest 
puuviljadest - õun - võiks nii olla kujunenud o-na = on söödav, on toiduks, vrdl. ka soome 
omena < o-me-na = on meile toiduks ning kui eesti murdeti oligi ubin, siis selleski on samad 
algsõnad u = o ja n = na. Taimeriigist lindude juurde põigates võiks spekuleerida, et mune 
(loodusest) on toiduks hakatud tarvitama juba neil aegadel, kui toit oli ee: saksa Ei, inglise-
islandi egg, rootsi ägg, kuid kanu on hakatud sööma või nad jõudsid meie maile, kui toit oli 
na: eesti-soome kana (ja muna), saksa Henne (e-na = toit toit), inglise hen, rootsi höna.

Muna  puhul võib esitada oletuse: metsarahvaste lastel oli ilmselt kombeks ja 
kohustuseks linnupesi otsida ja söögiks mune koguda. Kes esimesena linnupesa märkas, 
hüüdis: Muna! > mu-na = minu söök ja sai selle pesa munad omale. Pesa-sõna võiks tuletada 
sellest, et linnud oskasid oma pesi hästi peita: pe-se = peidus see. Munade värvimise komme 
kevadpühadeks võib olla Põhjala metsarahvaste väga vana tava ristiusku sobitamine: kanade 
pidamise algaegadel, kes munesid valgeid mune, taheti mingitel nostalgilistel, usulistel või 
ebausulistel põhjustel  meenutada neid ilusaid aegu, kui esimeseks kevadiseks rikkalikuks 
söömaajaks pärast pikka talvist kesist toitu või lausa nälgimist olid värvilised 
(metsa)linnumunad, see pidi ju suur rõõmupidu olema.

Olusid arvestades võis kanade pidamine siiski tõsisemalt kõne alla tulla alles seoses 
põllunduse ja teraviljakasvatuse levimisega, sest kanad vajavad lisatoiduks ka teri, ei usu, et 
nad pikal talvel ainult nõgesevihtasid süües hakkama saaks. Arvatavasti said metsakarjanduse 
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ajal tänapäeval tuntud kodulindusest ainsana hakkama haned, kes ju ongi ainult rohusööjad ja 
samas ka küllaltki „külmakindlad“. Arheoloogid, õieti küll arheoloogide juures töötavad 
bioloogid-zooloogid, ei suuda kunagistest toidujäätmestest leitud luutükkide puhul vahet teha 
kütitud mets- ja kodustatud hanedel, seepärast on hanekasvatuse algust võimalik tuvastada 
eelkõige keelepärandi järgi. Hani-hane-ani-ane võiks tähendada a-ne = võsas mitte, s.t. et 
haned hoiduvad lagedale, ei otsi toidupoolist ega pesitse võsas, võpsikus ja patsikus, nagu 
mitmed loodusest jahitavad linnud, tedred, pardid või tuvid. Tänapäeval võib küllaltki 
arusaamatuks jääda kunagine väiksemate laste igipõline kohustus käia (sea- ja) hanekarjas. 
Üldiselt hoidsid hilisemal ajal haned suhteliselt hästi kodu juurde, kui neile kodus aegajalt teri
või muud jõusööta anti. Tõenäoselt neil metsakarjanduse aegadel, kui teravilja veel niipalju 
pakkuda polnud, käisid ka haned ehk toiduotsinguil kaugemal ringi ja neile tuli järele vaadata,
et nad päris minema ei jalutaks või väikestel aialappidel naereid ja kapsaid nahka ei 
paneks.Haned otsivad avatud alasid, veekogusid ja nende lagedaid kaldaid, sest metsas ja 
võsas varitses neid suur oht.

 Hanede kõige suuremaks vaenlaseks võis olla rebane – reeb-ane = tassib minema, 
varastab hane. Reeb ja reev (> rööv < re-pi) peakski tähendama sellist vägisi ära tõmbamist, 
äratassimist, varastamist ja röövimist, kuigi algsõnadena peaks ri ja re tähendama jahiga 
seotut (vt. ptk.  Jahilugu) ning pi-pe ja bi-be maha löömist, kinni hoidmist ja muid jahivõtteid 
(vt. ptk. Pa-pu-po...). Neist algsõnadest on kujunenud näit.: rebima, röövima ja vares < va-re-
se = raipeid rebib see, ilmselt ka kukkede ja kanade mängus jalaga tiiva rebimine, mida 
nimetatakse „tiiva ripsutamiseks“, ilmselt ka hirv-irv, põder (pi-ta-re = löön maha ta jahil), 
kaber < ka-pi-re = koos lööme maha jahil, sest mitmekesi oli metskitsi hõlsam jahtida, kui 
üksinda, samuti kober-kobras, kes ju ihaldatud jahiloom, kuid kelle nahk (ko) oli ilmselt 
samuti hea jahisaak. Näib, et kõikide põhiliste jahiloomade nimetustes esinevad needsamad 
algsõnad, lisaks ka põhiline jahiloom tarvas, kelle nime seletamiseks on mul küll hoopis teine 
teooria (vt. ptk. Tar).  B > v  vabalt muutumise valguses võiksime ka ühe võimalusena 
oletada, et kui meie maal on kunagi üldse olnud tootemloomade ajastu ja kui rebast 
tootemloomaks pidav hõim elas praeguse Tallinna, kuni 1918 aastani Reveli või Revali 
ümbruses, siis võis üks nimetus teisest tuletuda, nagu ka tarvas-Tarvastu, põder-Põdrala või 
karu-Karula. Revala-Rävala muistses maakonnas või muinaskihelkonnas on ka Rebala 
põlisküla, kus praegu on muinsuskaitseala ja muuseum. Läheduses asuvad unikaalsed 
põlispõllud, millede vanuseks on määratud umbes 3000 aastat.

Tarvaga sarnane sõna on turvas; murdeti: turbas, turb, turv, Põhja- ja Lääne-Eestis ning
saartel turval, turvel, turbel, turles, turres. Seegi võib olla metsakarjanduse ajal algsõnadest 
moodustatud: turvas < ta-re-va-se = ta ümber veiste, turb < ta-re-pa = ta ümber soojuseks. 
Usutavasti ümbritseti va´le mõeldud arvatavad lattehitised kuivatatud turbapätsidega või 
kuivatatud turbasamla „pallidega“. Turbasammal ja turbatükid olid tollal kindlasti ühed 
kättesaadavamad, kergemad ja soojapidavamad materjalid. Neid sai peaaegu ilma 
töövahenditeta koguda ja paigaldada. Peale käisid lattide ja kasetohuga  ning mätastega 
kaetud katused. Ka rohumätast nimetati vähemalt murdeti turbaks. Turvas kaitses seega külma
ja üldse paha ilma eest, mis hiljem laines ka muudele kaitsetele. Soome k. turve (turvas, 
rohumätas), turve (turv, kaitse, vari), turvata (turvata, kaitsta), turvissa (kaitse all, varjul, turbe
all), turvalisuus (julgeolek). Norra-rootsi torv (turvas), valgevene, vene, poola, ukraina torf 
(turvas), saksa Torf, Törfe (turvas), leedu durpes (turvas), hollandi veen (turvas). Ükskõik, kas
algsõna pa (= soe, kuum) muudes tänapäeva põhjala keeltes on muundunult f, v või pe, peaks 
see ikka tähendama soojendamist ning re > r = ümber. Soojendamiseks ümbritseti elamu 
turbaga (nagu tänapäeval klaasvatt, mineraalvill või isover). Aga ka sõna „ümber“ lõpuosa 
võib tuletuda algsõnades pa-re. Samuti kamber < ko-me-pa-re = kodu meil soojustatud 
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ümbert, saksa k. Kammer, rootsi k. kammare, neil on pa ununenud. Sammal < se-me-le = see 
meid soojustab. 

nadahein ja naat < na-ta = koduloomadele ta, need on mõlemad head  sööda-
rohttaimed karjale, esimene mererannikul, teine mandril; soome k. nata (aruhein ) on põhilisi 
söödataimi, eriti rannikualadel;    

naksama, narrima ja nakkama võivad kõik olla tuletatud suhetest kariloomadega, me 
võime neid seoseid vaid oletada: hobune või koer naksab, oinast või pulli ei tohi narrida, 
inimestel ja kariloomadel kardeti ühiseid haigusi.  

Järgmiste sõnade puhul proovige ise tuletada seoseid loomadega: 
napsama, nurisema, nohisema, norskama, nuhutama, näägutama, noogutama, norutama, 
nurruma, näuguma, norima, nosima, nottima, nüpeldama, nuhtlema, nudsima (murd. imema ja
sugutama), nuruma, nuumama, nälgima, nudi, nunnu, nõder, nurm.

A ja u vaheldumine on tuntud tõsiasi, õieti oli see algselt arvatavasti üks häälik ja 
lahknes hiljem. M.k. nüss (e.k. lüps) < nu-se < na-se = (kodu)loomalt seda (saab); nüpeldama 
< nu-pi = looma lööma; nülgima < na-le-ki – see võiks algselt tähendada: looma tule kohal 
keerama, et näit. loomal karvu maha kõrvetada, alles hiljem laienes see liitsõna kogu naha 
võtmisele.  

Millalgi metsakarjanduse perioodi lõpupoole algas vähehaaval ka viljakasvatus, soome
k. vehnä (nisu), huvitav, kas võis siinmail nisu olla soomekeelse nimetuse  järele otsustades 
esialgu lehmade toit < ve-na, rootsi k. vete (nisu). Seda ideed toetavad ka mõned aletamisega 
seotud liitsõnad, sest arvatavasti ei hakatud metsi raadama alles maaviljeluse ajal, vaid 
tasapisi koduloomade paremaks toitmiseks juba metsakarjanduse ajal. Kuna viljaterade 
jahvatamine oli raske, või seda lihtsalt veel ei osatud, siis sõid raadatud metsalagendikelt 
kogutud vilja koduloomad ja metsarahvas sõi viljateri lihaks vääristatuna. Vene k. palit 
podseku (aletama) < pa-le-te podseku = kuuma tulega tee podseku = otsetõlkes: külvialust, 
sest pod (all), se-ki = see-käega, semena (viljaseeme) < se-me-na = see meie loomadele, sev 
(külv) < se-va = see veistele; saksa k. schwenden (aletama) < se-va-na-te = see lehmadele 
koduloomadele tehakse; inglise k. on nähtavalt hiljem kujunenud burnt-over clearing in the 
woods (aletama), kusjuures: burn (põlema, põletama), over (üle), clearing (raadamine, 
juurimine, raiestik). Viimane liitsõna mäletab tegelikku aletamist: clearing < ko-le-a-ra- = 
koos põletame oksi raadamisel, hiljem tuletati sellest clear (puhas, klaar), raadamisel saadud 
metsalagendikust tulenevad ehk ka borough (alevik) < pa-ra-ko = kuuma (tulega) raadame 
koos  ja village (küla) < ve-le-ko = nad põletanud koos. 
 Soome k. vedellä (vedada) võiks meenutada seda, et alguses veeti koormaid va > ve > 
vase > vese > vas > ves > veis > veise = (isane) veis (e. härg) abil; soome k. navakka = 
(nüüdisajal) tugev,  äge < aa-ki = (algkeeles) vitsaga või oraga ajama, kiirust tegema (härjale),
praegu tähendab “äge-ägedalt” < a-ki osalt samuti  kiirust, sebimist, liikumist. On kindel, et 
inimesed vanasti enda järel veetava adraga maad ei kündnud (nagu nõukogude ajal, kui 
hobused ära kolhoosi olid viidud). Vagu aeti härjaga, kes oli rakendatud adra ette. Selle töö 
tagajärjeks oli vagu < va-ki = sarvloom (härg) on liikunud, härg on (atra) vedanud. 
Veovahenditest rakendati algul härjale taha lohisti, edasi lohistas ta nii suvel kui talvel järel 
reelaadset riista, mis ilma lumeta ja kuival aastaajal oli küllaltki raske. Kui aga õpiti ratast 
tegema, öeldi: va-ne-ki-ra = härjal pole minna raske > va-n(e)-ke-ra > vanker, sest vanker 
veereb palju kergemini, kui lohiseb suvel regi.  
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Soome k. vehreä (haljas), vihko (vihk, kimp), vihreä, vihanta (roheline, haljas) < ve-aa
= veiste sööt, või on lehmasöödaga kuidagi seotud. Võib aga olla ka vastupidi, et kuna suvel 
koduloomade talvesöödaks kuivatatud vihad jäävad roheliseks, ja vihreä-sõna värvuse 
nimetusena oli enne olemas, siis kandus ka vihtadele üle värvuse nimetus. Dilemmasse ei too 
selgust ka tänapäevani soome k. kasutatav mõiste viherpiha, mis võis algselt tähendada nii 
vihtade hoidmiseks mõeldud õue(osa), kui ka (seetõttu üldmuljelt) rohelist õue. Enne viikate 
(vikati) laiemat kasutuselevõttu olid vihad koduloomade põhiliseks talvetoiduks; nende 
söötmiskõlblikuna säilitamiseks vajati suurt tuuletõmbega ala või ruumi.  Soome k. piha on 
õu, pi-a = (maasse) löödud lattide (vahel). Sellest ka pihlaja (pihlakas, = ~õueline), 
pihlajainen (pihlakane, pihlakas). Pihlakas oli nii Eesti kui Soome alal kõige püham õuepuu, 
sellega on seotud teiste puudega võrreldes ka kõige rohkem uskumusi. Nimetuse järgi 
otsustades kasutati vihapuuks arvatavasti ka vahtraid – soome vaahtera (vaher) < va-ee-ra = 
veistele toiduks raiutakse, üldse on vahtratel see hea omadus, et nad äraraiutud okste asemele 
järgmisel aastal veelgi rohkem uusi oksi kasvatavad ja nii võis aastaid järjest samade puude 
tüvesid vihapuudena kasutada. Tänapäeval kasutavad seda nõksu Poola ja Rootsi 
puukooliaednikud uute ja ilusamate vahtravõrade kasvatamiseks.

Ingl. k. nates (tuharad, istmik), soome k. kinkku (kints, sink), kinttu (kints), rootsi 
skinka, eesti sink. – igas neis peaks –n- (< na) mäletama kunagist looma-sõna “na”; ki-na = 
liigub loom, ki-na-se = liigub loom sellega, -ts = ta sellega, ka soome k. kintere-kinner (kand, 
kannul) on loomade liikumisega seotud.

Na-algsõna abil annab ehk kuidagi seletada ka maja-sõna (ehitise mõttes) teket. See on
meil sarnane lõunanaabritega ning tekkinud koos loomapidamise kombega ja loomade 
vajaduseks. Läti k. māja (maja), hääldatakse ~maai; leedu k. namas, namai (kodu, maja), 
naminis (kodu-),  gyvenamieji (elumaja, kui gyvenimas = elu). Arvan, et namai < na-ma/me-i 
= koduloomi me söödame või koduloomi me sööme, mis tähendaks, et alguses elasid namai
´as loomad, aga kui loomade eluaset hakati laudaks nimetama, siis inimeste eluasemena jäi 
namai algusest na- ära > mai. Kuidagi sobiks ka veelgi lihtsam seletus, et mai < ma-i = me 
sööme, sest võrreldes varasema püstkojas lõkke ümber söömisega, oli muutus suur. Huvitaval 
kombel on ka jaapanikeelse lauda vaste meie tähtedega kirjutatult “naya”, lehm “niu”(vrdl.na)
ja maja vaste “machiya” = ~ma(h)ia. Maja e. kodu vasteks antakse jaapani k. ka “le”, mis 
võrduks Põhjala algsõnana tule või (kodu)koldega. Hiina elumajale vastavat hieroglüüfi 
hääldatakse enamasti ~souje < se-ie, mis samuti võiks algsõnadena tähendada - seal süüakse 
vms., kuigi häälduse järgi meenutab sooja. Soome k. on nüüdisajal maja vasteks huone ning 
see tähendab ka tuba ja ruumi, vanasti ka pere, sugu, koda ja kodu. Kuid on säilinud ka maja, 
mis tähendab nüüd hütti, onni, hurtsikut, lehtlat. Soomes mäletatakse veel üht huvipakkuvat 
sõna - mantu, mis teatud seoses tähendab varandust ja võiks algsõnadena teises järjestuses 
ma-na-ta olla sama, mis leedu k. namas < na-ma-se = loomad meil selles, mis oligi varandus.

Ka kaugetel aegadel oli toit tõsine mure ja eluküsimus. Siis taheti na (või va) saamist 
tagada e. endal elu sees hoida mitme kavalusega (< ka-va-le-se = ? loom tulel see). Kui 
koduloomad olid juba muutunud nii elutähtsaks, et neist sõltus otseselt täiskõht ja mõnu (me-
na = meie loom või meie toit), on usutav, et tolle aja inimesed ka mõtlesid palju oma loomade 
peale, püüdsid igati tollaste oskamiste ja uskumiste järgi aidata, et loomad kiiremini sigiksid 
ja kasvaksid, et nendega ei juhtuks õnnetusi kiskjate, haiguste ega muudel põhjustel. Kuidas 
loomaõnne paluti, nõiuti, loitsiti või kuidagi mõjutada püüti, on huvitav uurimise valdkond, 
sest ajast on jäänud ehk ka sõna “mana” < ma-na = ma loomi; täpsemalt ei tohtinud edasi 
öelda, sest toimingu mõju oleks kadunud, öeldi ainult ma-na või me-na. Saksa k. 
(ver)wünschen (manama) < va-na-se. Selline ütlemata jätmise tava ehk uskumus tabu-
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sõnadesse on tänapäevani jälgitav mitmetes pärismaalaste ühiskondades. Tegelikult on ka 
meie tänapäevases kõnes ja tavas selgelt olemas tabusõnad ja –teemad: nn. rumalad sõnad, 
seksi puudutavad sõnad, Jumala ja Kuradi asjatult mainimine, surnust ei räägita halba, ihuviga
või inetust ei sobi teisele otse öelda jne. 

Teisteks jahi- või loomapidamise õnne tagamise kavalusteks võisid olla soovimine, 
nõudmine, hädaldamine, võlumine, vandumine, nõidumine jt.:

soov < se-va = sellega looma (tahab), ingl. k. wish (soov) < va-se, kui kala on fish < 
va-se ja liha on flesf (va-le-se), saksa k. Wunsch (soov) < va-na-se, Fleisch (liha), Fisch 
(kala); 

nõudma, nõuda < na-ta, soome k. vaatia (nõuda) < va-ta, ingl. k. demand (nõue) < ma-
na-ta, saksa k. verlangen (nõudma) < le-na-ki = tulele loom tulgu!(?)

hädaldus < e-ta-le-ta = sööki ta tulele (tahab), soome k. valitus (hädaldus, kaebus) < 
va-le-ta = looma tulele ta (tahab), saksa k. Not (häda) < na-ta; Elend (häda) < e-le-na-ta = 
söögiks tulele looma ta (tahab), ingl. k. need (häda, puudus) < na-ta = looma ta (tahab) või ne-
ta = pole tal (süüa); woe (häda) < va-e = looma toiduks (tahtma); eesti k. on hädaldamine 
tänapäevaks nihkunud põlastusväärse tegevuse nimetuseks; 

võlu < va-le = loom tulel, ingl. k. bewitch (võluma) < vi-te-se < va-ta-se;
vanne < va-na = looma looma!; soome k. vala (tõotus, vanne) < va-le = loom tulel;
nõidus < nõ-te-se < na-ta-se = looma ta se(llega tahab), ingl k. witchcraft (nõidus), 

witch (naisnõid) < vi-te-se < va-te-se, warlock (meesnõid) < va-ro(?)-le =looma (toiduks) 
tulele; soome k. noitua (nõiduda) < na-ta. 

soome k. vailla (puudu) < va-le; vaiva (kannatus, vaev) < va-va; vaadin (emane 
põhjapõder e. peamine lihaloom Põhjas) < va-ta

Võib esialgu ainult oletada, et ka kaugetel aegadel oli üheks põhiliseks nõidumise 
viisiks sarnasuse maagial põhinev lootus; kui ikka mitu päeva jaht ei õnnestunud, tulele 
polnud midagi panna ja nälg vali (va-le), võeti üks mingist sobivast muust materjalist, näit 
puust, järeletehtud loomakuju ja kõrvetati seda koos loitsudega tulel, vahel oligi järgmisel 
päeval jahiõnn hea, lapsed nägid seda pealt ja tegid ka endale nalle (na-le = loom tulel), 
mänguasi matkis suurte inimeste asju ja mäng tegevusi, mängukits (ki-te-se = keetes tee see) 
või karumõmm ei ole ainult mänguasi, vaid muuseas meenutab nalle-nimega kunagist 
jahiõnne nõidumist. 

Ehk tundub eelnev võlumise-manamise-nõiduse-sõnade käsitlus liialt lihtsustatuna, 
siiski pean loogiliseks, et enne kui hakati selliste meetoditega lapse-, mehe-, sõja- või 
karjaõnne nõutama või üldse mingeid vaimseid soove esitati või arvatavate kõrgemate 
olendite või vägede poole pöörduti, kestis kõige kauem siiski see aeg, kui põhiprobleemiks oli
tuli ja sellel küpsev liha. Tulematerjali leidus Põhjalas ikka, aga kui liha kuidagi kätte ei 
saanud, võidi hädaga ( e-ta = sööki temale) tõesti igasuguseid “vigureid” katsetada ja mõne 
juhusliku täkkemineku korral ka neid taas kordama ja nendesse uskuma hakata. Nii olulises 
eluküsimuses võisid uued (liit)sõnad kindlapeale kujuneda!

Kedagi õnnitledes (e-ne-ta), õnne soovides (ehk algselt “süüa soovides”), on meil 
vähemalt 7 tuhande aasta vanuseks (võib-olla ka 10tuhande) tavaks, et õnnitletu ka midagi 
söödavat pakub, lihtjuhul veidi snäkkigi, aga ümmarguse juubeli või abiellumise puhul 
kaetakse laud, kus ei tohiks ka lihatoit puududa. Kui aga (vanasti) kõht oli tühi ja süüa polnud,
öeldi: e-ne-ta = süüa pole tal (e-ne-ta > õ-ne-ta > õnnetu), nii et õnne “-n-“ tähendab liha, 
(sööki, looma); õnnetu “-n-“ aga eitust ja hoopis “e-“ sööki. Seega võib järeldada, et 
metsakarjanduse ajastul oli üheks toitu ja iseäranis lihatoitu väljendavaks sõnaks na (ne, nõ, 
nä), mis on mõnedes toiduga seotud sõnades säilinud tänini. Enne ja pärast seda aega, seega 
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siis küttide ja hiljem jälle aletajate ajal, oli söögi-söömise vasteks “-e-(-i)”. Näit. söö! < se-ee 
= seda söö, isegi tiibeti keeles on sou! (söö!). Juba küttide ajal oli tulel küpsetatud loom “liha”
< le-(h)e < le-ee = tulel toit, küpsetatud liha, eristamaks seda toorest lihast, mida söödi veelgi 
varasematel aegadel ja mis juba siis võis olla ainult “-e-“. Pärast rinnapiimast võõrutamist oli 
iga lapse esimeseks küsilauseks ee-na! (süüa liha!), millest ajapikku kujunes 
“Anna!”.Muidugi oli toidu, eriti lihatoidu kohta hiljem veel mitmeid nimetusi, sealhulgas 
kindlasti va ja ro, kusjuures va käis ehk kitsamalt veiste või üldse sarvloomade, sh. siis ka 
põhjapõtrade ja põtrade kohta, näit. või < va-i = sarvloomalt (saadud) toit , ro aga rohkem 
taimse toidu kohta, eelkõige rohttaimed loomatoiduna, aga juurikate, viljade, lehtede ja 
vartena (roog) ka inimtoiduks. Kaudselt on lihatoit ka ihu < i-u = söön Jumalat ja seega pärit 
kristlikust ajast, kui armulaual söödi sümboolselt “Kristuse ihu”, saksa k. vaste Leib võib 
sama tähendada: le-i-b = tulel (küpsetatud) söömiseks Jumal, kui arvestame ka tuntud ja palju 
juhtunud tähtede muundumiste võimalusi, et u võis kergesti muutuda v-ks ja v omakorda b-ks.
Huvitava kokkulangevusena on ka eesti k. “armulaua leib”  = Kristuse ihu.

Metsakarjanduse ajal, kui juba paikseks oli jäädud ja alalistes elamutes koos 
loomadega kaua aega koos talvitutud oldi, hakati sooja tarbeks lisaks ka kinniseid 
küttekoldeid ehk ahje ehitama, et eluruum ka pärast põleva leegi kustumist kauem soe püsiks. 
Võib-olla tingis seda ka kliima külmenemine. Kollet köeti okste ja peenikese puuga (aa), mida
ilma kirveta kätte sai. Ka söögitegemine käis  nüüd enamasti ahjukolde kohal aa põletamise 
kuumuses, see oli okstel söögi (aa-ii või aa-ee) tegemise koht, mida tänapäeval kirjutatakse ja 
hääldatakse a-h-i = ahi. Teisest küljest, kui elamu mingil põhjusel maha jäeti või ära põles, 
mädanes orgaaniline materjal peagi olematuks, kuid ahju valmistamiseks kasutatud kivide 
hunnik jäi püsima, sellest tekkis ahervare(me) mõiste. Saksa k. on Ofen (ahi), mis võib 
tuleneda sõnast offen (lahti, avatud) ja meenutada mantelkorstnas (lahtine) tule tegemist. Ma 
ei tea, kas olen õigel teel, kui oletan, et oht < o-h-ta  < a-h-ta, soome k. uhka (oht) < u-h-ka < 
a-h-ki, tuleneb ahjust (ah-oh-uh), sest hüüumärgiga kirjutatult oleks need hüüatused ka 
tänapäevaval hirmu, ehmatuse ja jubeduse väljendid. Äkki oli see nii juba ammustel aegadel. 
Ahi oli ohtlik, ahjust algas tulekahi, ahju juures said lapsed kõrvetada jne. Üldiselt võime h-
hääliku kõikjal algsõnades olematuks kuulutada, aga tundub, et ohu-sõnades võis midagi h-
taolist siiski häälduses olla. Soome k. on veel uho (tuuletõmbus), mille tõttu ka ürgajal võis 
haigeks jääda ja surra. Meil on veel ohkama (suure mure tõttu) ja võib-olla oli ka uhkeks 
arvatud inimene vanasti eelkõige ohtlik. Seletava sõnaraamatu järgi on hüüatus „Uh!“ 1) 
külma väljenduseks ning 2) kellegi ehmatamiseks-hirmutamiseks. „Uhk“ olla väljahoovav 
külm vesi või aur. Väikese murdesõnastiku järgi on „uhk“  üldiselt kasutusel aga seletust pole 
antud, peetakse loomulikuks, et kõik teavad, mida see tähendab. Kindlasti on see üks jube asi!

Esialgu kahtlaseks ja keeruliseks, aga aegamööda järele mõeldes loogiliseks 
mõttekäiguks on seletus m.k. ütlemisele: “õhtu illa pääle”, mis pikemalt seletatuna tähendab: 
(ma jäin) õhtu(l) hilja peale; tänapäeval tähendab see kauaks külla jäämist, hilja koju tulekut, 
ka pruutide juures käimist. Pakun, et need kolm sõna kõik on samatähenduslikud, aga 
näitavad samade algsõnade tuletisi eri aegadest: õhtul < e-tu-le = sööma tule (tule = ta lõke 
juurde), illa < e-le = sööma lõkke (ääres), pääle < pa-le-e = kuuma tule (ääres) sööma. Miks 
nii? Küttide-korilaste ajastul võis elu käia umbes nii: hommikul magati kaua ja kui kõht 
tühjaks hakkas minema, mindi jahile, enamasti läks looma leidmiseks mitu tundi, loom tapeti, 
kanti või lohistati kaugelt koju, võeti nahk maha, puhastati soolikad jms., ehk täideti ka 
mõningaid rituaale, toodi tänuohvrit jne., pandi tule kohale ja küpsetati mitu tundi. Vahepeal 
oli hilisõhtu kätte jõudnud, kui söök valmis sai, siis oli “söök lõkkel” ehk i-le või e-le > illa > 
hilja, soome k. on tänini ilta (õhtu) < i-le-ta = sööb lõkke (juures) ta. E. k. on sellest saanud 
ajamäärus hilja, hiljem, hiljemini. Selsamal põhjusel, et söömine (ee) sattus  enamasti just 
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sellisele ajale, hakati ka seda aega nimetama söömiseks: ee > öö. Arvata võib, et kui sööki 
jätkus kõigile, kaasnes sellega ka üleüldine rõõmustamine, rõõmupidu ja pidu üldse, see 
komme, et pidutseda tahetakse just ööseti, on säilinud tänini. Selles lõigus esines ka sõna 
"valmis", mis algselt tekkiski selle kohta, et just söök on valmis < va-le-me-se = toit tulel meil
see.

Soome k. tervitus “Hyvää iltaa!” (tere  õhtust!) võiks tähendada: i-va i-le-ta = sööme 
looma sööme lõkkel teda.  Sama võib olla vene k.: zdórovo (tublisti, tugevasti) ja zdoróvo 
(tervist!) erinevad ainult rõhu asetuselt eri häälikutel. Mõlemal juhul on samad algsõnad: s-te-
ro-va = koos teiega söön (sööks?) liha

Samast ajast ja seostest pärinevad ehk ka m.k. ele = e.k. hele; m.k. mäletab üht ürgset 
õhtuse heleda tuleleegi paistel lõkke ääres liha küpsemise ootamise ütlust: keri om ele < e-le =
toit lõkkel = nüüdis-eesti k. kõht on tühi, keres on tühjus. Tulevalguses lõkkeäärset 
toiduküpstamist mäletavad saksa k. hell (hele, valge) < e-le, Helle (valgus, valge, heledus), 
äkki ka heilig (püha), sest õhtune rahulik sööma-aeg on alati olnud kõige pühalikum: laulude, 
rituaalide, ohvriandide ja tänupalvetega; soome k. helle (kuumus, palavus), heleä (kirgas, ere);
rootsi k. hel (täis-), eld (tuli), helg, helig (püha); ingl. k. clear, light (hele), light (valgus) < le-
ta, holy (püha) < o-le = on tulel. Püha Õhtusöömaaeg võib olla ühe ülemaailmse väga-väga 
vana pühaduse (õndsa tunde) taaselustamine veidi teisel kujul. Ka "õndsa" võiks olla ee-na-ta-
se = toiduks liha tal see; õnnis < ee-na-se = sööb liha see, (kui vähem-õndsad pidid 
taimejuurikaid närima). 

Üht ebameeldivate mälestustega seotud sõna tuleb veel (h)arutada, kuna see aitab hästi
selgitada kunagiste algsõnade kombineerumist erinevate keelte algmurreteks. See sõna on 
eesti k. okse, mulgi k. ökse < ee-ki-se = toit tuleb se(l). Samadest algsõnadest koosneb see ka 
soome keeles (oksentaa, oksennus). Teistmoodi on samatähenduslik sõna tekkinud teistes 
põhjala keeltes. Rootsi k. vomera (oksendama) on ilmselt ja loogiliselt tekkinud sõnast vom 
(vanasti: magu): vom-ee-ra = maost toit ra(?). Ingl. k. vomit (okse, oksendama), throw up 
(oksendama), maw (magu), kusjuures vom ja maw on ju kokku pandud samadest algsõnadest,
ainult erinevas järjestuses. Ka throw sisaldab nii ro kui ka v(o). Vene k. rvota (okse) < r(a)-vo-
ta tuleneb sõnast život (kõht) < se-vo-ta. Nagu eespool selgitatud, on kõht mulgi k. kõtt ja 
tuleneb algsõnadest ko-ta. Siiski on ka saksa k. säilinud vana sõna kotzig (oksene) < ko-ta-se-
g(a), kuigi uues saksa k. Magen (magu), Bauch (kõht), erbrechen (oksendama, otsetõlkes: 
välja rookima, päriselt riisuma). Võidakse veel küsida, miks okse puhul tähe muutus on olnud 
ee > ö > o, kui tavaliselt peaks olema o > ö, või isegi aa > o > ö. Oletan siiski nii, kuna veel 
mõneski väga olulises sõnas on vähemalt a-e > ö muutunud: öö < ee = söö; söö < se-ee = see 
toitu; töö, too, tee < ta-ee = ta toidu (pärast), ta toidu (jaoks), nii et tee, too ja töö tähendavad 
algselt kõik toidu muretsemist, õigemini: käsku toitu muretseda, tuua, toidu pärast vaeva 
näha. Ei tea, kas “vaeva” topelt-va tähendab mitut veist? Sest suurema seltskonna jaoks pidi 
rohkem vaeva nägema ja korraga üle ühe jahilooma söögiks tooma.   

Allpool veel mõned tulega (le > l) seotud liitsõnad.
Küünal < ki-ne-le = liigub mitte leek, sest küünlaleek põleb vaikselt, ühtlaselt, ei vilgu

ega liigu (kui tuult pole), võrreldes teiste endisaegsete tulevahenditega. Saksa k. Licht 
(küünal, valgus, tuled, tähed), licht (särav, hele, valge), Lebenslicht (eluküünal); ingl. k. 
candle ja soome k. kynttilä: mõlemad ki-ne-ta-le = liigub mitte tema leek.

Valge, valgus, vene k. belõi (valge), saksa k. Licht, Helle (valgus), ingl. k. light (valge-
mitte pime, valgus)
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Pilak (peeruhoidja), ingl.k. clamp, saksa k. Halter
(Tule)lont, saksa k. Fackel (tõrvik), vene k. fakel (tõrvik)
Välk, ingl k. lightning, saksa k. Blitz, rootsi k. blixt, vene k. molnija
(Tuli) vilgub, vilkuma, saksa k. blinken, flimmern, vene k. melkat (vilkuma), soome k.
vilkkua (vilkuda), 
Miilama, saksa k. schwelen (miilama), Meiler (söemiil)
Hiilgama, saksa k. glänzen, leuchten (hiilgama), rootsi k. glanz, glanzig (hiilgus, 
hiilgav) 
Tuul < tuuline <te-le-ne = tee tuld mitte, teha tuld ei saa
Külm < ko-le-me = koos tule juures me, ümber tule me, vene k. holod < ko-le-te, ing. 
k. cold (külm), saksa k. Kälte (külm)
Nälg < ne-le-ki = pole tulel keeta, vene k. golod,
Lööb < le-pi = tuld löö

(Kaera)kile (kaera leotusveest kurnatud, hapendatud ja keedetud tarretis) < ki-
le = keedetud tulel, murdeti ka keez, kiisel > kissell, kiissel, kiistla, kisla, keesa; 
soome k. kiezukiiseli, karjala kaurakiiseli, vadjalaste kagrakiisseli, kiissel, kiisseli, 
isurite kakrasta kiisla, vepslaste kagraine kisel, vene ovsjanõi kisel, ukrainlaste 
vivsjanõi kisel, valgevenelaste kisel, leedulaste kisielius, lätlaste kiselis (A.Moora, 
2007), arvatakse, et ka vene k. kislõi (hapu) on samast tuletatav .

Kui Mulgimaal näib ligimene haigena, küsitakse temalt: “Ka siul om alb olla?”
või kes tunneb end haiglasena, ütleb:”Miul om alb olla”, eelkõige tähendab see, et 
haigel on külm ja ta tahab sooja saada. Aga kunagi ammu, ükskõik, kas elamuks oli 
koobas (ko-pa), koda (ko-ta) või kodu (ko-ta), võis see ütlemine tähendada, et ma 
tahan olla tule lähedal soojas < o-le-pa > olla soojas (olla pa) ja ka o(lla) tule soojas 
või paistel, et sooja saada. Hiljem on olepa > olb > alb > halb, saanud halva tähenduse 
üldse, mitte ainult, et tervis on halb.

Proovime uurida veel paari tõenäoselt väga vana sõna, mis tunduvad koosnevat
tuttavatest algsõnadest ja seotud söömisega, sest ii ja ee paistavad alati sööki või 
söömist tähendama -  need on praegused sõnagrupid elu-elan-elama-elus ja ilu-ilo-ilus.
Küsitav on eelkõige, mida tähendab muutuva täishäälikuga “l” (le, la, lo, lu)? Kui l(e) 
tähendaks tuld-lõket jms., võiks vasteks olla: söövad lõkke (ümber); söök tulel 
tähendabki elu; kui nii pole, on eluke läbi(!); l(a), mis tähendaks laia ja avarust jms., 
see ei sobi vasteks; lo ja lu tähendavad enamasti loomist jms. M. k. ei öelda mitte 
“loom on elus”, vaid “luum om elun”, võiks arvata, et algsõnadest kujunesidki uued 
liitsõnad just omadussõnana ja nimisõna tekkis alles tunduvalt hiljem, kui seda vaja 
hakkas minema. Mulgi keelealast ida pool, teistes Lõuna-Eesti keeltes ja murretes, on 
ka teine täishäälik: “elon” ja “illos” < e-lo-na ja i-lo-se ning võiksid seega algkeeles 
tähendada söögiks loodud; “loodud” selles mõttes, et mitte kõik loomad ei olnud 
söödavad, kas maitse või uskumuste pärast. Polnud söömiseks loodud. Ilus elu = 
söömiseks tulel (küpsetatud) söödav loom (2x!). Soome k. elo (elu), ilo (rõõm, lõbu), 
küpsetatud liha valmistas kindlasti rõõmu! Põhja-saami k. eal´li, eallin (elus, elu); 
evengi k. ile (inimene), neenetsi k. il (elu).

Teiste keelte abil võiks kaaluda veel hinge vasteid, mis laias plaanis viitab ju 
ka elusale, kui hing on “väljas”, siis pole enam elus, siis on surnud. Soome sielu 
(hing), saksa Seele, läti dvesele, leedu siela < se-ela = see elab, norra sjel, rootsi själ, 
islandi sal, inglise soul, ungari lelek, slaavi keeltes on kuidagi “duša” moodi ja 
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Vahemere ääres ladina “anima” sarnaselt; eelmise elu-seletusega võrreldes võiks m.k. 
ing < ii-ne-ki = söömas ei käi, kui hing väljas, siis tavaliselt enam sööma ei tule!?

 
Mida võiks tähendada eesti muistendites esinev murueit (ja tema tütred)?
Muru, kui pöetav rohumaa on muidugi uudissõna. Mu- on minu või meie, nagu

nüüdisajalgi. –ru- võiks tuletada kunagisest algsõnast ro, mis tähendanuks üldisemalt 
toitu ja söömist üldse või ravimtaime ja sellega ravimist kitsamalt. –e- on jällegi algne 
üldsõna toidule, toidu valmistamisele, söögi andmisele, söögi tegemisele < eitte < eit <
e-t(a)-t(e) = süüa ta teeb, võrdl. soome äiti (ema), murueit on seega küllaltki vana 
liitsõna, kus muru < muro tähendab ravitsejat ja eit-eitte-äiti tähendab toidutegijat 
üldse.

Arvan ka, et hõimkond < hõim (e.k.) < õim (m.k.) < eim < e(i)-me-koon =  
sööme me koos, s.t. et hõim on väga vana algsõnade tuletis ja hiljem tekkisid selliste 
meie eellaste alggruppide laienemisel-sigimisel uued sõnad, nagu kodakond, 
kogukond, sugukond, kihelkond, vastavalt siis ko-ta-koon, ko-ko-koon, se-ko-koon, 
ki-e-koon, mis kõik tähendavad kokku kogunemist, koos käimist, koos söömist, võib-
olla algselt ka talgud < ta-le-ko = ta lõkke (juures) koos, mis hiljem, aletamise ajal, sai
koos tule tegemisest koos aletamise, nüüdses mõistes koos töötamise tähenduse. Vrdl. 
soome k. heimo (hõim), heimous (sugulus), saksa k. Geschlecht (sugukond) < ki-se-le-
ko = käib see lõkkel koos, Gattung (sugukond) < ko-ta-n?-ki = koos ta (söömas?) käib,
ingl. k. kinsman (hõimlane) < ki-na-s?-me = käime looma (-?-) me (söömas), kinsfolk 
(sugulaskond, suguselts), folk (rahva-) < fo?-le-ko = fo? lõkkel koos, kinship 
(sugulus), vene k. plemja (hõim, sugukond) < p-le-me-ja (seletus teisal), rod 
(sugukond, seletus teisal, et söömist võib tähendada ka ro ja joomist jo).    

Veel on õnn ja õng-õngitsemine samadest algsõnadest: õng < e-na-ki = söögiks
liha tuleb; õngitse < e-na-ki-ta-se; need sõnad said kujuneda siis, kui juba mingitki 
metalli tunti või saadi, metalli-ajast varem olid ainult sellised okstest riistad, nagu noot
ja natt, mõlemad na-ta = liha temaga (saadakse). Soome k. on veel nuotta (noot – 
kalapüüdmiseks, na-ta = liha temaga) ja nuotio (lõke, lõkketuli, söögivalmistamise 
lõke, na-te = liha temal). Ingl. ja saksa k. on noot vastavalt net ja Netz, (na > ne; na-ta 
> ne-ta > net) kuigi võrgust, aga algselt ehk ikkagi vitstest. 

Metsakarjanduse peatüki lõpuks tahan ettevaatlikult esitada veel ühe 
mõttekäigu võimalikest siitkandi metsakarjanduse aegsetest sõnadest. Praegu Põhja-Karjalas 
asuvat Vienat peetakse nii Soomes kui Karjalas üheks paremaks vana kultuuripärandit 
säilitanud piirkonnaks ja seal on ka oma murdekeel (meenutades seega veidi Mulgimaad 
Eestis). Vienast on üles kirjutad põhiosa runosid, millest on kokku pandud soome eepos 
“Kalevala”. Kuid ka vene bõliinad on enamasti üles kirjutatud samast piirkonnast. Üldiselt 
tunnustatud teoorias tõdetakse, et Kalevala-runod loodi siiski enamasti Lääne-Soomes või 
osalt koguni Eesti aladel ning kangelas-bõliinad Kiievi või Lõuna-Vene aladel, kuid seoses 
ristiusu levikuga neil aladel nihkus suuline rahvaluule levik järjest põhja poole, kus 
usuliikumie oli leebem ning säiluski kõige paremini Viena-Karjalas.

 Kui Viena-sõna esimene pool tähendab algsõnana arvatavasti veiseid (ve), seega ka 
lehmapidajaid ehk metsakarjandusest elatuvate inimeste ala, siis teine pool (na) tähendab seda
kindlasti. Veelgi enam, soome-sugu keeled mäletavad peaaegu sama sõnaga – vene – Vienast 
ida pool asuvaid põliseid soome-sugu rahvastega asustatud alasid, kus nähtavasti samuti enne 
põlluharimist pikka aega ainult karjakasvatusega tegeldi. Russide-mõiste tuli alles sellel ajal 
(veidi üle 1000 aasta tagasi), kui skandinaavlased arvatavalt praeguselt Rootsi alalt (pakutud 
on Roslageni kanti) aitasid vene aladele tulnud slaavi hõimudel riiki luua (rootsi ryska, saksa 
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Russisch, ungari orosz, ladina russian jne.). Ainult soome-sugu rahvad nimetavad ida-alade 
elanikke jätkuvalt venelasteks (venäläinen), maad Veneks (Venemaa, Venäjä) ja keelt vene 
keeleks (venäjä). Oma maade ja rahvaste kohta on aga jäänud kasutusse algsõnade-aegne 
soome-suomi-saami-soomlased-saamid < se-o-me = see on me. Metsakarjanduse mälestuseks 
on Viena nimetuse algkodu (ve-na)  tänapäevases tõlkes lausa – Karjala. Tähtsaim eeposküla 
seal on Wuokkiniemi (vuohi = kits), kultuurilooliselt tuntumad Viena toponüümid on veel 
Sortavala, Kalevala, Valamo (va-la = loomi laialt) jms. Veistepidamist (ve, va) mäletavad ka 
Vepsa-vepsad-vepslased ning Vadja-vadjalased. Kuid läänepoolsed skandinaavia hõimud ja 
muud põhjarahvad  muundasid karjapidajate kohta käiva viena-sõna veidi teistsuguseks: viena
>  fina > fin(a) > finn, fin, Finn ja nii ütlevad nüüd kõik euroopa mitte-soomesugu rahvad 
soomlaste kohta. Esitatud mõttekäik viitab sellele, et kogu ala Põhjalahest kuni Komimaani 
võis metsakarjanduse ajal kanda ühist Viena (Vena) nime, elanikud aga olla omavahel 
hõimlased ja rääkida sama keelt. Teisest küljest viitab see sellele, et Põhjalas eelnes 
põllupidamisele metsakarjanduse aeg, mida mäletavadki eelnimetatud toponüümid ja 
rahvanimed. Huvitaval kombel võis ka Austria pealinna Viini kohal, mida Euroopas 
nimetatakse vahel Vienna´ks, olla kunagi näiteks karjakasvatajate küla või karjandusega 
tegeleva hõimu asuala. Eelmägedes asuvana, kus põlluharimisele eelistati ehk algul 
karjapidamist, võib toponüümi tuletada veisest (ve), algsõnade-õpetuse seisukohalt võiks see 
toetada Vene < Viena > Finn mõttekäiku. Tõestus-abi otsimisel võiksime analüüsida ka vanu 
jõenimesid: Düna (Daugava, Zapadnaja Dvina), Don, Doonau-Dunai (ta-ve-na, ta-na = tal 
koduloomad), Neeva, Nemunas (ne, na, va), Visla, Volhov, Volga (vi-vo-va) ja kohanimedele 
- Vääna, Võnnu, Navesti, Nõva (< ve-na, ne-va) või Onega, Oudova, Moskva, Pihkva (ne, va)
jpt.

Valmistamine käis vanasti ainult toidu valmistamise kohta, õieti oli see va-le-me-seda 
= loomast tulel me seda. Muudele asjadele laienes see hiljem, soome k. on tänapäeval isegi 
valmennus (treening) ja valmistus (väljaõpe). Sõna vanasti < va-na-se-ta mäletab algsõnade 
järgi eelkõige loomapidamist ja peaks olema põllupidajate ütlemine oma eellastest 
metsakarjandusega tegelejate kohta. Nii võib oletada praeguse eesti keele põhjal. Ka 
tänapäevases rootsi k. vana (komme, tava, harjumus) ning Vana-Skandinaavia mütoloogia 
tänapäevane rootsikeelne käsitlus väidab, et (metsakarjanduse aegsed) vanad jumalad vaanid 
elasid Vanaheimis.

 Kuidas aga nimetada vanale ajale eelnevat aega, kui elati nahkadega (ko) kaetud 
püstkojas (ko) ja tegeldi juurikate kogumise (ko) ja korjamisega (ko) ning metsas 
jahipidamise ja veest veeelukate püügiga? Usaldades selleaegsete kaljujooniste uurijat Kaljo 
Põllut (1934-2010), võiksime neid nimetada kodalasteks (ko-ta). Kõlab ilusasti! Tänapäevases
rootsi k.: koja (onn, hütt), soome k.: kontu (elupaik, kodu), kota (püstkoda), saami k.: goahti <
ko-ti (püstkoda), vepsa k.: kodi (elamu), komi k.: koola (püstkoda, onn), handi k.: kot (koda), 
saksa k.: Hütte < ko-te (onn), ingl.: k. cot (osmik), cottage (väike maamaja, suvila), prantsuse 
k.: case (onn).

Kui mehed pidanud toidu saamiseks jahti, siis korilusega olla tegelnud naised-lapsed. 
Kui parasjagu marju ja seeni polnud, otsiti juurikaid. Olen püüdnud uurida, milliste taimede 
juuri siis üldse võidi süüa? Sest ürgmetsa aegadel tänapäevaseid aasa ja põlluserva-taimi veel 
Eestimaal ei kasvanud, need hakkasid siin siginema alles pärast metsade raadamist ja 
alepõllunduse teket (takjas, kikkaputk, võilill, orashein jms.). Need said olla vaid veekogudes 
ja nende kallastel kasvavate taimede juurikad, kus metsa polnud.

Arvestatavad söödavate juurikatega taimed olid arvatavasti pilliroog, järvkaisel, 
metskõrkjas, meri-mugulkõrkjas, hundinui, angervaks, humal. Võib-olla osati söödavaks 
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muuta ka vesikupu ja vesiroosi risoome ja võib-olla leidus põlendikel ka söödavate juurtega 
põdrakanepit. Humala üheaastased juured on pikad, pehmed ja maitsvad, umbes porgandi 
maitsega, 2-3 aastasi juuri peab tulel töötlema. Humalad kasvasid metsa ja luha piiril märjal 
maal. Täht h on hilislooming, uu on tihti vahetuses oo´ga, humal < u-ma-le < o-ma-le = on 
mul tulel. Nii et tuhandeid aastaid alates jääaja lõpust kuni põllumajanduse ajastuni oli 
söödavate juurikatega rohttaimi leida küllaltki vähe liike. Põhiliseks toidutaimeks, kellest jahu
saadi, võis olla pilliroog. 

Nisujahupakil on kirjas, et jahus on umbes 70% tärklist ja 10% valke. Hundinuia 
risoomis olla „Eesti Floora“ andmetel 40% tärklist, järvkaisla juurikas umbes 25%. Pilliroo 
risoomi ja juurte süsinikusisalduse kohta on andmeid raskem leida. 

Isegi tänapäeval kasvab Eestimaa vetes, vete kallastel ja liigniisketes paikades 
eelnimetatud taimi sellistes kogustes, et nälga suremisest võiks päästa suuri rahvamasse. Miks
siis ikka alates 1300-ndatest aastatest on ajaloolastel teada palju nälja-aastaid ja –aegasid, kui 
palju rahvast lihtsalt nälga suri, sest põllusaak ikaldus. Peab arvama, et (ale- ja põlis-) 
põllunduse sajandite ja aastatuhandetega unustati kunagine juurikate kogumise ja jahuks 
tegemise tarkus. 

Jahvekivide kohta, mille kasutamise otstarvet pole arheoloogid suutnud veenvalt 
selgitada, arvatakse vaid, et neid kuidagi terade jahvatamiseks tarvitati. Tõenäoselt olidki 
jahvekivid siiski need kavalad ja unustatud töövahendid, mille abil sai tärkliserikka sisu 
peentest juurikatest välja suruda. Ehk suudame hüpata tagasi üle ale-, põlis- ja 
pärispõllunduse aegade ja taastada tarkuse, kuidas näljahädas rohujuurikatest koogijahu (ko-
ki) saada! Kui ja(h)u koosneb algsõnadest, võib see mingil moel viidata vee kasutamisele, 
vees leotamisele või vees kuumutamisele? Seda võiks mõne huviliste seltskonnaga 
katsetada!!!

Õieti ongi vist ainult eesti ja soome keeltes säilinud vanapärased jahu-jauhot ning 
jahvatada-jauhaa. Teistes põhjala suurtes keeltes on jahu-vaste (milti, miltai, mel, mjöl, Mehl, 
muka jne.) alati tuletatud uuemal ajal ja veski-vastest, ning veski-eelne sõna on ununenud. 

Mõtiskleda tasub ka erinevate keelte sarnasuse üle pilliroo, toidu ja juurika puhul:
keel pilliroog toit, roog juur
soome ruoko ruoka juuri
hollandi ried eten (ee, ii)
inglise reed eats root
saksa Rohr Essen
islandi reed rót

            vene võrõvat, võrvat (juurima)
(võ-, r-, ro-)
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Kaheldav õ ja teised

Küllaltki keeruline ja põnev on otsida algsõnu (grammatikas küll ühesilbiliseks
arvatud) liitsõnale sõnn, murdeti ka sonn, algsõnad peaks olema s(e)-õ-n(a), esimest ja
tagumist algsõna me juba teame, huvitav ongi -õ, mis peaks tähendama midagi 
sigimisega seonduvat, või lausa sigimist ja paljunemist, loomade puhul paaritumist.  
Sõnn < se-õ-na = see sigitab loomi. Paljudel praegustelgi õ-ga  algavatel sõnadel on 
sigimisega seotud kõrvaltähendus. Toon kõrvuti nii murde- kui ka kirjakeelseid sõnu: 
õhetama (= punastama); õhkama, ohkama; õhv (< õ-va), õhvik, õhvake, hõhvanõ, 
õhvats = tiine mullikas, esimest vasikat kandev mullikas, ilma sõnni e. pullita poleks 
seda juhtunud!; õhviti, ohvilde = esimest korda lüpsma tulnud lehm, mullikast sai 
lehm; õis, õieline, õisiline, õilema, õitsema, õilitsema = taimede paljunemise algus, 
sigimise organ; õitsil, õitsiline = külanoored “simuleerivad” öösiti karja valvamist; 
õim, hõim = suguvõsa, ühiste esivanemate sigimise tulemus; õnn, õnnelik, õnnis, 
õnnistama; õrk = iha, soov jne. Mõelgem edasi! Sõnn-sõnnitama-sünnitama. Kui õ 
tähendab sigimist, siis võiks sünnitama < se-õ-ni-ta-me. Kui liitsõna algusosa se-õ 
tähendaks: see sünnitab, mida võiks selle mõttekäigu puhul tähendada liitsõna 
tagumine osa ni-ta-me? Meie seniste teadmiste puhul: mitte ta meie, veidi algsõnade 
järjekorda muutes ka: ni-me-ta = mitte meie ta ehk nimetu, väga lähedane sellele on 
inime(ne) < enime (m.k.); (soome k.) ihminen ; (saksa.k.) Mensch  < me-ni-se; 
(ingl.k.) man, men, (hu)man < me-ni. Võiks siis oletada, et vastsündinu oli alguses – 
nimetu, mitte meie, oli veel võõras, kuni ta sai oma nime = meni (samad algsõnad: ni-
me = me-ni). Nimetust sai inime-enime. Miks aga eesti ja soome keeltes tuli nime ette 
veel i- või e- ? Teame, et see algsõna tähendab kõige algsemal kujul söömist. Ja me 
uurimegi siin ja selles lõigus ehk ühtesid kõige vanemaid algsõnu üldse!! Oskan vaid 
oletada, et ehk oli algul inimeseks saamiseks, mis teda loomast (na) pidi eraldama, 
inimeseks tegema, mingi rituaal, kus talle “söödeti” kaudselt või otseselt nimi. 
Analoogiliselt kinnitatakse ka näiteks meile tuntud ristiusus nimi lapsele vee peale 
panemisega. Meenutan, et eesti-soome nimi on ingl. ja saksa k. name, rootsi-norra-
islandi k. namr-navn-Nafn, vene k. imja, imeni (nimega = inime) ja i- on ees, nema (ei 
ole, pole), nami (meiega), nametit (nimega märkima).

Õde < õ-ta = sünnitab ta, sigib ta.
Kuid loomade puhul on veel sõna poegimine ja inimestel - poeg. Oe = õ ja 

tähendab sündimist, g = ki ja tähendab tulemist, oe-g tähendaks seega: sünnitusega 
tulemist. Mida aga võis algkeele algaegadel tähendada p-, ei oska kohe midagi arvata. 
Ka muudes Põhjala keeltes on see p (b) olemas, näiteks saksa k. Brunszeit (innaaeg), 
kusjuures Zeit (aeg), gebären (sünnitama), boren (sündima); ingl. k. give birth, bear 
(sünnitama), born (sündinud), vana-skand. born (sündima), vene k. rodit (sünnitama), 
roditel (vanem, sünnitaja) jne. Peaaegu kõikjal on sünnitamise sõnas p(b) ja r.  

-r- peaks olema algsõnana olnud ra (raske), samamoodi nagu eesti k. rase < ra-
se = raske see, hiljem ka raskejalgne; soome k. raskas (raske, rase), raskaus (raskus, 
rasedus). Peab tunnistama, et eesti kirjakeelne „rase“  pole siiski üldises tavakeeles 
viisakas väljend, nii häbenetakse öelda, tavakeeles tarvitatakse rohkem: kõhuga 
(Põhja-Eestis), titeootel, m.k. kõtuge või kõtt om ehen jne. 

Aga p- võiks tähendada ka raskeks tegemist, käima peale panemist ja 
panemise-sõna üldse, nagu seda ka tänapäeval sellises tähenduses vahel vulgaarselt 
tarvitatakse. Kui mõttekäik on õige, tähendaks p-oe-g = paneb sünnituse tulema, paneb
käima peale. Vastavalt oleks siis niisamuti indo-euroopa keelte son, san, Sohn, sõn < 
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se-õ-na. Kui näiteks vene k. že-na (naine) < se-na = see naine, see emane, siis na = 
naine, emane ja se-õ-na = see sünnitama (paneb) naise. P- koos mingi täishäälikuga on
ilmselt ka hilisema „paaritamise“ lähtesõnaks, kuna õ-tulemuseks oli tarvis (vähemalt)
kaht osalist, siis on ehk sellest tekkinud ka mõiste „paar“ (mitte vastupidi!), kusjuures 
hiljem arvsõnaks saanud „paar“ ei tähenda ilmtingimata kaht vaid tihti ka kolme, nagu
elus ikka. Kuidas on –õ- ja –p- viisakad ja ebaviisakad vasted kõikides teistes põhjala 
ja üldse euroopa keeltes, jäägu keelehuvilise enda selgitada...

Kaks põhilist kodulooma olid veis ja lammas. Alustasime isase veise ehk 
sõnniga (se-õ-na = see paaritab na), lõpetame teise isase koduloomaga, see on oinas < 
oi-na-se < õ-na-se = paaritab na see.

Ehk võiks selliste algsõnadega proovida seletada ka õhtu-sõna < õ-ta, vähemalt
inimeste puhul on sigimise protseduur seotud eelkõige õhtuga. Saksa k. Abend, kui a <
õ, siis õ-pa-na-ta, siis reastuks siin kõik juba kahtlustatud algsõnad. Teistes Euroopa-
poolsetes Põhjamaades on õhtu vasted hoopis teistest algsõnadest saadud.

Paljudele võib kultuuriloost meenuda, et õ-täht on alles vast 200 aastat tagasi eesti keeles 
kasutusele võetud. Siiski oli see rahavasuus kasutusel juba mäletamata aegadest, aga 
kirjakeele kujunemisel seda alguses tähestikus polnud ja Lüganuse pastor Otto Wilhelm 
Masing hakkas õ-tähte esimesena kirikuraamatus kasutama ja kirjandusinimesena 
propageerima.
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Pa-pu-po-pao-pae-pää-pai-pei-pi

P, ek. - pi, v.k. - pei = eelkõige lööma, kujundiks nui või kivi teiba otsas

Praeguses m.k. ja e.k. on pää-pea, pääl-peal, puu, puri jt. taoliste sõnade algsõnadeks 
pa-pä, mis tähendab kõrgel, peal, üleval olevat. Kõige alguses aga tähendas pa või pä päikest, 
korraga nii kõrgel asuvat, kui ka kuuma, sooja andvat. Nii et päikest tähendavast algsõnast on 
alguse saanud nii kõrgel asuvad asjad ja nähtused, kui ka kuuma ja kuumutamisega 
seonduvad, s.h. painutamisega, sepatööga, toiduvalmistamise ja keha soojendamisega 
seonduvat väljendavad paljud liitsõnad. Teistest keeltest on meile rohkem tuttavad -burg ja 
-berg lõpulised toponüümid, mis samuti kõrgel asuvat, mäel asuvat või lihtsalt mäge 
tähendavad. Rootsi k. berg (mägi, mäestik), borg (loe: borj; linnus, loss), pass (mäekuru, pa-
se), paulun (baldahhiin); rootsi-norra-taani på (peal); ingl.k. above, up (ülal, üle); saksa k. 
oben (ülal), über (üle), Baum (puu), Bau (ehitis), bauen (ehitama), Berg (mägi); vene pere- 
(üle-), vähem teatakse vana-vene k. bui, bujan (mägi, kõrge koht, küngas, legendides ka 
kaubakoht); leedu apie (peal), peř (üle).  Komi, mari, udmurdi keeltes pu (puu), loogiliselt 
võttes võiks puid pidada kõrgeks, nagu eesti keeleski. 

Nagu metsakarjanduse peatükis seletatud, magati sel ajal koduloomadega samas 
ruumis ja selle ajastu lõpupoole oletatavalt loomade kohal laudsil ehk loomade peal. Et ülal-
peal oli algsõnadena pu-pä-pea-pa-bo jne., siis saab nendest tuletada ka nüüdisväljendid 
puhkama ja põõnama. Pu-ko = ülal koos ja põ-na = ülal loomade ehk loomade kohal. 

Püsti < pü-se-ta
Ütlemine: “nagu lep(a)se reega” ei tähenda sugugi, et regi oleks lepapuust, vaid le-pa-

se = tules kuumutatud/painutatud see, s.t., et painutatud reejalased libisesid paremini; algselt  
tähendas pa  palavat, kuuma, aga hiljem kasutusala laienes kuuma ja palavaga seotud 
tegevustele: pai = (kuumutades) painutama, painduma ja edasi painduvad nähtused üldse, 
nagu paio-paju (painduvate okste tõttu, jo-ju võib tähendada kuumas vees painutamist, nagu 
hiljem selgitame); pai-se = pais, (kaardu) paisuma, ülespoole painduma;
Vrdl. soome k. painaa ((allapoole kaardu) suruda, rõhuda, painata), paino (raskus), painostus 
(rõhumine, surumine, surve), painua (vajuda, langeda), painuma (vajunud koht, lohk);

Raua kuumutamise ja painutamise tööd tegi sepp < se-p(a) = see kuumas, (vrdl. soome
k. seppä, seppo), sepp kuumutas (pa), painutas (pai) ja tagus (pei) sepikojas, nii et  pismed 
(m.k.= sädemed e.k.) lendasid, pi-se-me < pa-se-me = kõrvetab see meid või tuline see meile 
või löömisel see meile; aga soome k. sepänpaja (pa(j)a < pa = kuumutamine), e. ja m. k. pada 
= kuumutatakse temas < (m.k.) tas < ta . Üks vajalikumaid sepa tehtud tööriistu oli sirp, 
soome k. sirppi, vene k. serp, se-r(a)-p(ai) = see rauast painutatud. Siiski võib se-ra-pi olla 
mitte raua- vaid hoopis kiviaegne sõna, tähendades: see (kiltkivi) servast löödud või see 
(kiviga) servast löödud. Me ju ei tea, kuidas kiviaja inimene nimetas teravat kivikildu – ehk 
oligi serp. Ka võis see löömise vahend olla kiviajal pigem ki-pi (= käes löön) ja muutus 
hiljem vastavalt b – v muutusele: kivi; vaatamata sellele, et enamikus põhjala keeltes on kivi 
vaste teistmoodi, ainult soomlastel jt. lähihõimudel on kivi ja ungarlastel kő.

Läti k. lapsta (labidas) < la-pei-se-ta = laiaks tagunud ta selle, lapa (leht); vrdl. m.k. 
lapi, lapmeleht = e.k. labidas, labidaleht

Paat tuleneb kindlasti < pa(i)-ta = kuumas painutatud ta, viikingite aegses vana-
skandin. k. batr (paat), vana-ingl. bad (paat), ingl. k. boat (paat, lootsik, paadiga sõitma) < pa-
ta; kuumas (tegemisest) tulenevad paadil nii parras < pa-ra-se kui ka poort < pa-ra-ta; ingl. k. 
bow (loetakse: bau) = paadi vöör e. nina, vanasti enamasti voolujooneliseks painutatud, 
mõnedel aegadel ja juhtudel ka looma või koletise või jumala (hiljem kaitseingli) kujuga 
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varustatud;  kuid bow, mis loetakse nüüdisajal bou (vibu, kaar, look, poogen) = mitmesugused
painutatud esemed, k.a. rainbaw (vikerkaar); pautima = e.k. vist rahvusvah. merendustermin 
paati vööriga vastutuult hoidmise kohta. 

Hästi vana ja palju muutunud peaks olema kehaosa puus, selle koha pealt inimene 
paindub, saab kummarduda: pai-se > pui-se > puu-se > puus. Ingl. k. on -p veel märgatav: hip 
= puus, saksa k. on muutunud -f: Hüfte (pa > p > f).

Umbes siinkohal tuleks arutada ka nahaparkimisega seotud sõnu, sest nahku pidi 
parema säilimise ja vastupidavuse parandamiseks töötlema, teisisõnu: ei läinud need siis enam
mädanema, ning muutusid  pehmemaks ja kasutuskõlblikumaks. Sellele, mismoodi vanasti 
nahku töödeldi, võib etümoloogiline uurimine vihjeid anda. Oletan, et pa-ri-ko ja pei-ri-ko (> 
park) = tümita puhastatud nahka, võiks alustuseks välja pakkuda, ka soome k. on parkitus 
(parkimine). Saksa k. Gerben (naha parkimine), Gerber (parkal), gerben (nahka parkima) on 
samad algsõnad teises järjekorras: ko-ri-pei, usun, et lugeja silm on juba harjunud 
üleminekuid nägema ja oskab häälikuid vastavalt ajaloolisele muutumisele teisendada. Vene 
k. dublenie (naha parkimine), dubilnik (parkal), dubit (nahka parkima), aga ka dubina 
(vemmal, kaigas), millega kuivatatud nahka pehmeks taoti ja dub (tammepuu), kust kaigas 
võeti, või kust õieti kogu sõnade ahel alguse sai dub < ta-pei = temaga tao, temaga löö. Inglise
k. tan (nahka parkima), tanner (parkal) tõenäoselt < ta-na = ta-na(-ko), viimane on tekkinud 
alles hiljuti, umbes 1000 aasta eest, nagu kogu inglise keel üldse ja mäletab ainult seda aega, 
kui ko oli üle na-ko saanud na´ks, veelgi lihtsamaks seletuseks oleks ta-na = tema nahk, vrdl. 
ka vastupidises järjestuses algsõnad ing. k. nat (villkarv), natty (puhas, korralikult rõivastatud)
< na-ta = nahas, karusnahas, kasukas ta, kui coat (ko-ta) tähendab loomanahka, kasukat, mis 
ei ole pargitud. Saksa k. Tanne (nulg). Rootsi-norra-saksa k. on karusnahk vastavalt: päls-
pels-Pelz < pe-lä-se. Tagumise-algsõna (pei) järel olev lä või le on esialgu selgusetu 
tähendusega aga tuleneb ilmselt naha vastest nendes keeltes: läder-lær-leder, hästi oletuslikult 
võiks siin kahtlustada suure ja tugeva seost (la+ra).

Sellestsamast naha tagumisest e. taotud nahast (ko-pei < ko-pa) tuleneb kaup > 
kauplemine, kauplus, soome k. kaupunki (linn), sest kauplemine käis ja oli mõeldav ainult 
kuivatatud ja pehmeks taotud (töödeldud, pargitud) nahkadega, toored nahad läksid ju kohe 
(plusskraadidel) mädanema, haisema ja pahaks. Saksa k. kaufen (ostma) viitab sellele, et 
liitsõnade kaup ja kauplen tekke kunagiseks, kuid nüüdseks ununenud vahevormiks võis olla 
kaupen või kaupan (< ko-pei-an), s.o. taotud nahkade vahel (vahelolevas käändes), kaubitsejat
tunti ja iseloomustati selle järele, et ta istus (kükitas, seisis ja oma varanduse valvamise pärast 
ehk ka magas) nahkade vahel. Sellisest kunagisest võõrapärase väljanägemisega nahkade 
vahel toimetavast mehest (kaufmann) on alguse saanud kogu tänapäevane sõna - kaubandus ja
sellega kaasnevad äri, hullud päevad ja muu seesugune. Nüüdsed kaubandusega seotud sõnad 
eri keeltes mäletavad naha-aega. Näit. ingl. k.: commodity (ko-...), commerce (ko-...), 
customer (ko-se-ta), purchase (pa-ri-ko-se = vt. eespool parkimine), shop (se-ko-p.. = seal 
taotud nahad) jne.

Pada võiks tuletada: pa-ta = kuumas tehtud, kuumutatud ta, kuumas ta. Esiajalugu 
uurivate arheoloogide arvamus, kes ju uurivad põhiliselt sest ajast pärinevaid potikilde, et 
pott- ja pada-sõnad on mõlemad pärit savinõude ajast ja peaks seega tähendama toorsavist 
kuumutamise abil tehtud nõu, umbes 700-1000 kraadisel kuumutamisel nimelt savi paakub 
(pa-ki), muutub vettpidavaks ja kuumutuskindlaks. Nii õpiti valmistama lihtsat vettpidavat 
nõu, kui varem sai kasutada vaid õõnespuud, tohtu, sarve, suurt teokarpi, taimelehte, lohuga 
kivi jms., siis neoliitikumi algul umbes 7000a tagasi hakati meie alal keraamilisi nõusid (pott, 
pada, nõu) valmistama, kauss < ku-se tuli hoopis hiljem sõnana kasutusse, siis kui pa asemel 
hakati kasutama ku > kuum > ku-se = kuumas see > k(a)u-s(e) > kauss. Teeme ka vastete 
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tabeli:
eesti k.        ingl.k.        saksa k.               rootsi k.            läti k.                  soome k
pott      pot      Topf                  panna, spader       katels                 kattila, ruukku
pada          spade, pot    Spaten, Topf     panna, spader       lapsta                 kattila, ruukku
katel         kettle, pan   Kessel               panna                    pavards, katls    kattila, pata
pann            pan              Pfanne              panna                    panoramešana    pannu

Näeme, et pott, pot, topf, spade, spader, pata koosnevad kõik samadest algsõnadest, 
vahel vaid teises järjestuses ja vahel ees s(e)-, nagu ka pann, pan, pfanne, panna, pannu – 
kõigis tähendab pa kuuma.
 Soome legendide ühtedeks muinastegelasteks on sarnaselt germaanlaste trollidele ning
mägede sees kaevandavatele ja sepatööd tegevatele päkapikkudele vuorepeikot (mäevaimud, 
kollid) < pei-ko = taovad (kuumutatut) koos. Ka päkapikud ei pruugi päka- ehk talla-pikkusi 
tähendada, vaid pa-ka-pei = kuumalt koos taovad, sest need tegelased pidid mäe sees rauda 
taguma. Samas on Setumaal kodukaitsjaks peetud (Reet Hiiemäe, Kaitsemaagia, 2012) ja 
selleks kasutatud Pekot (vrdl. peiko) ja Mulgimaal Pelli. Kui nende nimetuste teine pool (ko 
ja le) tähendas kodu ja tuld, siis pidi pe- kuidagi kaitset tähendama. Kaitsemaagia uurijad 
väidavad, et vähemalt Pell-nimetus oli tabu, seda ei tohtinud öelda ega selle asukohast võõrad 
teada, eks sellepärast teamegi neist nii vähe. Sama raamatu lk. 183 on 1890a. üles kirjutatud 
lugu, kus saba asemel öeldakse Haljalas sava, olen mitmes kohas näidanud b ja v vaheldumist.
Kui varem oligi sava (mis nüüdseks unustatud), siis sa-va < se-va = see loomadel ja me ei 
peaks enam otsima saba algsõnade tähendusi, ei pa ega ba abil.

Mind on tihti kiusanud mõte, et vist on ka “paas, pae”, see Põhja-Eesti kivi  ja eestlaste
rahvuskivi nimetus kuidagi põlevkivilt paekivile üle läinud (pa-se = kuuma sellest), mis 
omakorda tähendaks, et põlevkivist osati juba keele kujunemise algaegadel kuuma saada, 
võib-olla ka sepatöödel rauda pehmitada.

Sepatööga seoses meenub veel “ääs”, mis võiks mäletada seda aega, kus metalli 
tagumiseks vajaliku kuumuse saamiseks veel kivisütt ei tuntud, siis saadi “valusat” leeki ehk 
peente okste (aa-see > ääs) kiirel põletamisel sepalõõtsa (le-te-se = kuumust teeb see) abil.

Sõba < se-pa = see kuum ja palaka < pa-le-ko = kuuma tule juures, kuuma tulega koos 
võiks ammuste riietusesemete nimetustest arutluseks pakkuda. Kuid veelgi põnevam on 
palitu-sõna. Tahan jätkuvalt meenutada, et kuigi see tundub Lõuna-Euroopa laenuna, ei pea 
seda ilmtingimata nii käsitlema, selline liitsõna võis algsõnadest tekkida mitmes kohas 
iseseisvalt, kuigi osadesse keeltesse võis see koos moodsa riietusesemega ka laenatud olla. 
Mulgi k. palit, eesti k. palitu, soome k. palttoo, vene k. pal´to, rootsi k. paleta, inglise-saksa-
prantsuse k. paletot, ladina k. palla-pallium-palliolum (mantel-suur mantel-väike mantel). 
Igatahes on see ese soojendaja, õigemini tule asendaja soojendamisel. Kõigepealt tuleks otsida
Vahemeremaade keelte algsõnade hulgast, kas seal leiduks loogilisi algsõnu, millest oleks 
võidud kunagi kokku panna “palla”, kui ei leidu, tuleb kahtlustada  põhjala algkeele sugemeid
ja otsida, kas langobardid, gootid, viikingid-normannid või mõni muu põhjala rahvas võis 
sellised algsõnad oma suus või meeles Vahemere äärde viia.  Võrdluseks veel samadest 
algsõnadest koosnev soome loomanimi lepakko (nahkhiir), kes nii nüüdis- kui ka ürgajal 
lõkketule ümber tiirutas, arvatavasti sooja saamiseks. On veel üks vana vene sõna - lepota, 
mis tähendas ülevat ilu, algselt ilmselt midagi õnne sarnast või lausa ellujäämise võimalust, 
mida ju tulesoojus pakkus, vrdl. ka soome nüüdiskeeles lepo (puhkus, rahu) ja leposija 
(magamiskoht), aga ka vene k. teises algsõnade järjekorras palit (põletama, tulistama). 

Kui aga ilm ja loodus ümberringi oli vahel kuum (pa) ja palav, kujunes sellest 
sõnapaar pa-ta, aga et sellel sõnapaaril oli juba mitu kasutust, muundus see teistest 
eristumisena: põud, soome k. pouta (põud, ilus ilm).  
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Eespool, sepatööde juures selgitasin, et pei või pi tähendas tagumist, löömist, nüüd 
lisan, et pi tähendas ka maha löömist, s.h. tapmist. Tapma < ta-pi-ma = tema löön maha ma; 
Tapa! < ta - pa < ta-pei = teda maha löö! Dr. Aivar Põldvee kirjutab 2013 Tuna-artiklis 
Vanemuise sünd. Jne., et Häme (eba)jumalatest tähtsamaid oli jahijumal Tapio. Järgmine oli 
kalapüügi-jumal Ahti. Vrdl. soome k. napata (kinni nabida, püüda) < na-pi-ta = looma tapab 
ta, tappaa-tappaja (tapma, tapja). Kui loom oli kätte saadud ja tapetud, siis järgnes sellele 
ilmtingimata pidu, mis ilmselt algas tänuohvriga, suuremate loomade puhul tehti ka mingi 
lepitus tapetu vaimu või hingega, edasi oli erilise piduliku ootusärevusega kogu küpsetamise 
aeg  ja  lõpuks söömine ise ja võib-olla lõpetuseks ka tants ja laul, meenutamaks õnnestunud 
jahikäiku. Kõik selle kokku võime panna ühe nime alla – pidu < pi-ta = tapetud ta, vrdl. vene 
k. bit (lööma, tapma) < pi-ta; poola k. bicie (lööma); läti k. piebazt (peale lööma), slepkava 
(tapja), pārspēt (lööma); ingl. k.  beat (lööma) < pi-ta, slaughter, slay (tapma) < se-le-i = see 
tulele toit;); norra k. kampen (võitlus), dreper, drapsmann (tapja), drepe (tapma); rootsi k. 
kamp (võitlus, heitlus), kampanj (kampaania, sõjakäik), drabba (lööma, tabama), drabbning 
(lahing, võitlus); saksa k. Kämpe (võitleja), Kampf (võitlus), kämpfen (võitlema), erschlagen 
(maha lööma), schlagen (lööma) < se-le-ki = see tulele läheb. Alati ei olnud eesmärgiks 
otseselt mahalöömine, vaid sellega ähvardamine: m.k. mea pessa (ma peksan) < pe-se või pe-
sa = löön seda või löön sind. Hiljem, kui viljateri hakati peadest kootidega välja taguma, 
lisandus talgutööd väljendav -ko-: peksame < pe-ko-se-me = taome koos seda me ja see sõna 
kandus üle ka naise-lapse karistamisele. Pesu peseminegi käis vanasti peamiselt (kurikaga) 
tagumisega: pe-se = tao seda, kuid nii oli see ainult Põhja-Eesti murretes, lõuna-eestilist 
mõsemist-mõskmist vt. peatüki “Vesi” lõpust.

Ptk. „Vesi“ on ka juttu beljo-st, mis slaavi keeltes tähendab pesu: aluspesu, voodipesu 
jm., kusjuures bel (pel) peaks tähendama valget, heledat (belõi), mis saavutati tuha kaasabil 
(tagumisega). Tuhk on kõigis slaavi keeltes pel-lõpuline ja esimene algsõna (pe) peaks kõigis 
tähendama löömist-tagumist: vene ja sloveeni pepel, bulgaaria pepol, tšehhi ja valgevene 
popel, slovaki popol. Muide, indo-euroopa tüvest „bel“ on keeleteadlased tuletanud ka Balti 
mere > balti, baltlased, mis tähendaksid vastavalt valget merd ja valgeid (heledapäiseid, 
„valget verd“) inimesi. Eesti k. on veel mõiste: pelgama, peljata. Pel-ki-ma = valgeks 
minema, mis peaks tähendama tähelepanekut, et inimene peljates (hirmuga) näost valgeks 
muutub. Ja on veel (suure küsimärgiga) võimalus, et kui b > v, siis võib ka bel > vel > val > 
valki > valge, seega pel-gi = bel-ki = val-ki = val-ge. 

Pi (bi, be, pe) võiks algselt tähendada ka hoidmist, kinni pidamist. Pidama, pide, pea 
kinni, pihk, pihu, peos, pihid vrdl. ingl.k. pincers (tangid, pihid), pin (kinnitama). Soome k. 
pitää (hoida, pidada), pito (hoidmine, pidamine), pivo (pihk, peo), hallussapito (hoidmine), 
pitää hallussaan (enda käes hoidma), viimased tähendaks tautoloogiliselt: hoidma hoidma, 
sest “hoidma” on (indo-euroopa keeltest:) rootsi k. hålla, saksa k. halten, ingl. k. hold, keep,  
vene k. beretš (hoida). Tundub, et seosest aa-algsõnaga sai tekkida lihtne liitsõna a-pi > abi, 
soome k. apu. A tähendab oksa, pulka. Mida siis tähendanuks pulgast kinni hoidmine? Kuidas
oletatavast „hoidmisest“ sai “abi” praeguses mõttes? Arvan, et sõna tekkis siis, kui elati veel 
metsas, kui polnud veel avarust ja lagedat maad (la) ega kõnniteid, kus lapsed saavad emaga 
kõrvuti käest-kinni käia. Metsarada oli kitsas ja seal käidi üksteise järel. Et laps minnes tagant
ära ei kaoks, et teda käimisel abistada ja ta füüsiliselt tuntav oleks, selleks kasutati 
reaskäimisel abistavat pulka, millest ema ja laps mõlemad kinni hoidsid. See oligi a-bi = 
pulgast hoidmine. Kui aga ema käed töö või tegevusega kinni olid, hoidsid väikelapsed ema 
“sabast” kinni ja hoiavad tänapäevani, tegelikult riietest. Vanasti öeldi selle kohta pe-re-se = 
hoia kinni ümbert selle, millest kujunes algul lastele mõeldud, hilisem rumal sõna “perse”, 
ebaviisakas sest ajast, kui sellest liitsõnast peer-peeretama tuletati ja see ebaviisakaks 
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tegevuseks arvati. Aga võime arutleda ka selle sõna teistsugust tuletamist. Soomes on see sõna
samasugune kui meil, aga norra, rootsi ja sealt edasi inglise k. on säilinud hästi põline sõna 
ass, mis võiks algselt tähendada a-se = kepiga seda ehk vitsaga peksa seda, sellele. Saksa k. 
pekstakse kõvasti = ra > a-ra-se > Arsch, ka islandi k. on rass < ra-se = kõvasti seda,  soome ja
eesti keeles lisati hiljem veel üks pi = löö, kokku sai pe-ra-se = löö kõvasti seda, ning piesta 
(peksta) < pi-se-ta = lööb seda ta (või: lööb see teda); Leedus-lätis kõvasti ei löödud, aga 
ikkagi vitsaga: asilas, ēzelis, tšehhi k. osel. 
 Siiski võib abistamise mõistet tuletada bi-pi ja vi-va-vu vaheldumisest. Kui meie 
kauged eellased omavahel tülli pöörasid ja löömaks läks, siis oli kummalgi osapoolel abi 
tarvis. Löömise riistaks oli kõige käepärasem aa – kepp, malakas, teivas, ora, puuoks vms. A-
bi oleks siis malakaga lööma, nii ütlevad eestlased tänapäevalgi - abistama, aga mulgid 
ütlevad avitama ja soomlased  avustama.

Ehk oleks sarnane seletus abiks ka muistse Vallutussõja  paljuvaieldud Jumal Tarapita 
appihüüdmisele. See võis olla lihtsalt muistne sõjahüüd, mida pealetungi käsuna ikka kasutati:
ta-ra-pi-ta < “Ta tugev, lööme teda!” või “Te tugevad lööma teda”. Kui aga Taara-nimelist 
(metsa)jumalat arvati tõesti olemas olevat, võis hüüd olla julgustav: “Taara lööb teda!” või 
palvena: “Taara, löö teda!”.  Sõjahüüd “Tarapita” võis ka nii põline olla, et selle otsene 
sisuline tähendus oli vallutusajaks ammu ununenud. Ega me ka ju tänapäeval mitmete ründe- 
või kaitsesõnade algtähendust mäleta: põruta < pi-ra-ta = löö tugevalt teda; ründa < ra-ne-ta = 
tugev mitte ta; pihta andma < pi-ta = löö teda, tapa teda; pihta saama < pi-ta saa-ma = löödud, 
haavatud või tapetud tema sain ma; (kinni) pidama, soome k. pi-ta > pidätellä, pidätää 
(takistada, kinni hoida); piiramine, soome k. piiritys (sissepiiramine) < pi-ra-ta; soome k. 
pirstoa (purustada, lõhkuda) < pi-ra-se-ta = lööb kõvasti seda ta; pistellä (pista, torgata) < pi-
se-ta = lööb seda ta; vms. 

Me oleme nüüd juba mitut pidi arutlenud kahest erinevas järjestuses algsõnadest 
koosneva liitsõna: ta-pi ja pi-ta kunagise samatähenduslikkuse üle. Ma süvenen veelgi 
vanemasse kihistusse ja veelgi elutähtsamate sõnade juurde. Eelkäsitletud mahalöömise 
vahenditele eelnes siiski kõige lihtsam ründe- ja kaitserelv – oda < o-t-a < on tal aa. Soome k. 
ase < aa-sellel. Selle relvaga mees oli odamees ehk m.k. sõamees < see-aa-mees. Selliselt 
relvastatud meeste vaheline ta-pi oli sõ-aa-pi-ta > sõapida > (väga hilises keelekihistuses) 
sõjapidamine ja päris uusajal – sõda, soome k. sota. Läbi kogu inimkonna ajaloo arenenud 
sõna on oma kõige olulisema algsõna – pi – täiesti kaotanud ja jäänud on vaid kaks asesõna – 
see ja ta. Ei usu, et pi-sõna naaberhõimule kallaletungi mõttes tabu-sõna oli, sest ilmselt oli 
enamus hõimust siiski rünnaku (st. sõja) poolt ning sellest huvitatud, kuid teisest küljest oli 
kavatsetavast rünnakust otseselt mitte rääkimine ja selle plaani saladuses hoidmine ka kasulik,
et naaberhõim sellest enne teada ei saaks, kaitseks ei valmistuks ja rünnak ootamatu oleks. 
Lisan, et selline sõda-sota kujunemise seletus käib ainult e.k. ja soome k. kohta, teistes 
põhjala keeltes (Lääne-Euroopas) on sellesisuline sõna kujunenud hoopis teistest algsõnadest. 
Vaid ungari k. on veel midagi tuttavat: háboru (sõda) < aa-pi-ra = aa-ga lööme tugevalt (?). 
Kuid sarnased algsõnad esinevad teistes keeltes paljudes sarnastes terminites, näit. vene-
inglise-islandi k. bitva-battle-bardaga (lahing) või paljud löömise ja lööminguga seotud sõnad,
nagu eespool toodud. Või ka piraat (eesti, saksa, taani, inglise jt. keeltes) < pi-ra-ta = lööb 
kõvasti ta. Oletatavalt oli oda siiski raua-aja eelse relva kohta käiv sõna, rauast otsaga relva 
pidi nimetatama  - ora < o-ra-aa = on rauast (otsaga) aa. Nii et arheoloogid peaks õieti leidma 
oraotsi, mitte odaotsi. Vrdl. mõistatusega „Eest kui ora, ...“

Eelmises lõigus käsitletud ta-pi ja pi-ta algsõnadest kujunenud tapmise ja (sõja-) 
pidamise mõistetega analoogselt võiksime ka oletada, et koduloomade pidamine tapmise 
eesmärgil on mõnes mõttes sarnane sõjapidamisega tapmise ja röövimise eesmärgil. Teisal 
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olen küll näidanud, et pigem (loomade) pidamise ja hoidmise mõisted midagi samalaadset 
tähendasid, seega siis kinnipidamise või kinnihoidmise mõttes, sest toiduks (tapmiseks) 
peetavaid koduloomi on meil ikka aedikus, sulus, koplis, paelas, köies, ketis, kablas jne. kinni 
hoitud, et nad jalga ei laseks. Siberi külades olen küll näinud, kuidas kõik sead, veised, kitsed 
ja lambad enamasti vabalt küla vahel ja ümber kõnnivad ja omale toidupoolist otsivad.

Pidu < pi-ta. Selle sõna uurimine vihjab ennekõike löömingule, vene k. praznik < pras 
< pi-ra-se = löödi kõvasti seal. Aga: peie-peied - “Murdesõnastiku” järgi oli peie nii pulma- 
kui matusepidu, peigmeest, kui pidupoissi arvestades vast pigem pulmapidu: pe-ie = pe(?) 
-söömine. Mida see pe siin tähendab, keda või mida söödi? Algselt ehk siiski (maha-)löödud 
(saaklooma) söömist. Karksi murre mäletab, et peiu oli hingedeaja sööming. Küllaltki 
põnevaks võib osutada ka Skandinaavia kesksuvise pööripäeva pidustuste tänapäevase 
põhiatraktsiooni meiupuu (midsommarstång ehk majstång) etümoloogia, stång on kõrge (pu) 
mast või telgpuu, mille külge kinnitatakse kaunis asetuses lehtedega oksad ja lilleõied. Maj 
tähendab ka rootsi k. maikuud e. lehekuud, nagu eesti keeleski, tegelikult püstitati majstång 
ikkagi pööripäevapeoks ja pööripäev oli alati aastaringis praeguse juunikuu lõpupoole, aga 
rootsi k. maja = löva, mis tähendab lehti, lehestikku, nii et see maja-sõna võib veel mäletada 
seda aega, kui rändlevad hõimud tegid omale ööbimiseks lehtedega okstest onni (nagu 
tänapäevasedki poisikesed) ja selle kohta võis juba öelda – maja < me-ie(?), kus ie võis 
tähendada nii söömist kui ka elamist ja mis võisidki algselt ükssama sõna olla. Oletame siis 
nii, et vahel pidu ajal või siis, kui onni omanik paarilist teatud eesmärgil oma onni kavatses 
meelitada, torgati lehtede vahele ka lilleõisi, maagia üheks kavaluseks on ikka olnud 
sarnasusel põhinev võte ja taimede suguorganite „väljapanek“ pidi viitama huvile paarilise 
suguorganite vastu. On ju tänapäevalgi peaaegu kohustuslik tava, et armastatule tuleb 
„salamärgiks“ anda lilleõis, mis muidugi peaks ka hurmavalt lõhnama…  Pööripäeva kunagist
pühitsemist maikuus ehk pööripäeva nihkumist kalendritriivis võivad vist astronoomid 
näidata-seletada pikaaegse „planetaariumi lengerdamisega“. 

Tänapäevane sõna „väike“ teket algsõnadest nii nimi- kui omadussõnana on raske 
seletada. Soome k. pieni ja e.k. peen-peenike peaks algsõnadega seletatult olema pi-ne = lööb 
mitte, tapab mitte, mis võiks sobida ütlemiseks väikese inimese või ka väikesese (süütu) 
looma kohta. Teistes põhjala keeltes näib alati l(i) kasutusel olevat, mis siis ehk samuti väikest
tähendas, kuid mis eesti ja soome keelde ei tulnud. Rootsi lilla ja liten, taani lille, islandi litill, 
hollandi-saksa klein, inglise little ja small, poola mały, tšehhi-slovaki male, vene malõi, e.k. 
tilluke, pisike. Inna Põltsam-Jürjo kirjutab raamatus „Pidusöögist näljahädani“, 2013. lk. 48, 
et keskajal 1400-ndatel aastatel: „Wegge oli nisujahust küpsetatud väike kiilukujuline 
leivake“. Arvan, et algselt linnarahva uudissõna wegge, mis tähendas väikest (leivakest), levis
laensõnana kiiresti ka maarahva sekka ja sai peagi kõigi väikeste olevuste ja asjade 
sünonüümiks. Nii umbes 500-600 aastat tagasi!! Kuid väikese kõrval jäi ka „peenike peos“ = 
vähe peos, peenis (pe-ne-se = väike see), võib olla ka eesti murretes pendu ja põrss-pörsas 
ning soome pentu (kutsikas, looma poeg) jne

Võõra mehe või looma mahalöömiseks pidi mingi kõva või terava asja kätte võtma. 
Alguses oli kõige käepärasemaks paraja suurusega kivi: ki-pi (käega löö) > ki-bi > ki-vi > 
kivi, olen b > v üleminekut teisal pikemalt kirjeldanud.Vastupidises samade algsõnade 
järjekorras: pi-ki (lööma käega) > piik, mis sai tänapäevases mõistes tekkida, kui tunti juba 
metalli, aga võis algselt ka teritatud tugevast puust pulk või teivas olla. Oda, kui üks 
ürgsemaid relvi on tšehhi k. kopí, slovaki kopije, sloveeni skopje, läti šķeps, hollandi-inglise 
spear, saksa Spieß, rootsi spjut, taani-norra spyd, islandi spjóti. Samuti pei-se (lööma sellega) 
> pu-se > puss, soome k. veel rohkem muutunud: puukko (puss) < pei-ki = lööma käega. 
Sarvloom lõi sarvega < sarv < serb < se-ra-pi = sellega tugevasti lööb (b > v). Algul löödi ühe 
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kätte võetud kiviga teise küljest kild < ki-le-ta, kui tunti juba metalli (ra), eelkõige rauda (ra-ta
= kõva ta), sai puust lüüa (pi) pirdu (pi-ra-ta) ja peergu (pi-ra-ki).  Vrdl. ka soome k.: piilu 
(tahumiskirves); piestää, pieksää (peksta); pieksin (klopits); piiska (piits, vits, b > v) < pi-se-
ki; piiskata (piitsutada); piits = rootsi piska, norra-taani pisk, islandi svipa (p>v), slovaki-
serbia bitš, rumeenia bici. Algul tekstid ja kujundid (ruunid) raiuti = löödi (pi) kivisse: piiräntä
(graveerimine), piiru (kriips, jutt), piirustaa (joonistada).

Samasuguse bi > vi > va „transformatsioonina“ võiksime arvata ka viha, vaenu, 
vaenlase ja sõjana väljendatavaid sõnu: norra: fiende (vaenlane); rootsi: fiendskap 
(vaenulikkus), fiendlik (vaenulik); taani: fjende (vaenlane); saksa: Feind (loet.: faind, 
vaenlane, vrdl. m.k. vain(d)line = e.k. vaenlane), feindlich (vaenulik); soome: viha (viha, 
vaen), vihollinen (vaenlane), vaino (rõhk i peal, sõda, vaenus, vaen); poola: wojna (vaen, 
sõda); vene: voina (loet.: vaina, sõda), vrag (vaenlane); ukraina: vijna (sõda), vorag 
(vaenlane), vrdl. vana-vene: varjaag < vorag; inglise: war (sõda), warfare (võitlus), feud 
(vaenus). Samadest algsõnadest tulenevad ka e. k.: võitle, võit < vi-ta  < pi-ta = tapan ta, lõin 
maha ta; juhin tähelepanu, et sõnades võitlema, vallutama ja valitsema esinevad täpselt samad
algsõnad, kuigi täishäälikud on aja jooksul muutunud: v..- l.. – t… Soome k.: voittaa, voitto, 
voittaja (võita, võit, võitja), voima (võim), vallata (vallutada), vallita (valitseda); saksa k.: 
Gewalt (võim), Gewinn, Gewinner, Gefecht, fechten (võitma, võitja, võitlus, võitlema); 
inglise k.: win (võitma, võit); rootsi k.: vinna, vinst (võitma, võit). Hoopis pidetu on oletada, 
kust tulevad soome sota ja e.k. sõda. Kas see pärineb tõesti neist aegadest, kui pärast 
vaenlasega võitlust ja temast jagu saamist söödi ohvri südant (või mõnd muud organit?): sö-ta
< sa-ee-ta = sa söö teda.

Ainult algsõna muutumisena saab seletada ka viljapeksmisel vanasti kasutatud sõna 
pahmas, mis tähendas tarepõrandale laotatud vilja, mida tallati härgade või hobusega või taoti 
terad välja kootidega. Pa kuuma või sooja tähenduses ei anna kuidagi seletuseks alust. Aga 
annaks pi-: pa-ma-se < pi-ma-se < löön ma seda, taon ma seda; pi on muundunud pa´ks. 

Ühe pa-pao-pae-pei arengu tahaks veel esitada. Kui pa tähendab algsõnana kuuma ja 
sooja, siis külma ja tuule käest pääsemiseks (pa-se-ma = sooja see mulle) tuli minna tule või 
kolde juurde karmi ilma eest peitu ehk pakku.  Pakku  < pa-ki = sooja minema; pakku minema
= sooja minema minema; > paos olema > pagulane; (rannamurdes) vesi on pagu (pa-ki = peitu
läinud); ma peidan = m.k. m(e)a paeta < pa-ta = peidan; nii on siis külma käest pääsemine kui 
ka  igasugune peitmine, peitu pugemine, peitu minemine, pagemine - külma käest tule juurde 
peitu pugemisest alguse saanud; ristiusklikud on nende Jumala kaitse alla peitu minekut 
analoogia põhjal päästmiseks nimetanud.

Nii jõudsime lõpuks kõige soojema ja armsama kohani, see on tuba < ta-pa = ta soe, ta
kuum. Kui võru keeles ongi toa tähenduses kasutatud hoopis vanema kihistuse tarõ-sõna, siis 
mujal Eestis on tuba-toa-tuppa olnud sooja eluruumi tähenduses kasutusel väga kaua ja rahva 
igapäevakeeles kuni tänapäevani: too puid tuppa, vii vett tuppa (kuigi tegelikult viiakse 
kööki), mine tuppa, sest väljas on külm, vaatas toaaknast välja, ta käib harva toast väljas jne. 
Kõik köetavad ruumid majas on toad, ainult külmad sahver ja esik pole toad. „Ta soe, ta 
kuum“ algsõnadest moodustatud sooje ja kuumi asju ja kohti on teistes keelteski, mille peale 
kohe ei tule: e.k. pada, vene k. petš (ahi), saksa k. Bad (vann, saun), Bett (voodi), kõigis on 
algsõnad ta-pa või vastupidises järjestuses: pa-ta.

  Algseks Tartu-toponüümiks on kõige lihtsam ja loogilisem oletada tar-pää (e.k. 
metsane ehk metsaga mägi) > Tar-pu > Tarpä > Tarbä > Tarbata > Tarbatu > Tartu,  ka balti-
saksa Dorpat meenutab Tarpät  väga ligilähedaselt ja balti-saksa toponüümid Eestimaa kohta 
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on säilitanud palju vanu kohanimesid, mis eesti keeles endas on kadunud või tundmatuseni 
muutunud.            

Pää (-pu) tähendas kõrgel, ülal (ka mäel) asuvat; ära tundmiseks ja meeles pidamiseks 
ka näit. karu- või veisepealuuga tähistatud mäge = Odenpäh-Otepää, Tarvanpää (nüüdne 
Rakvere). Samuti Kudjapäh-Kudjapä, Kirrumpäh-Kirepi, Cannapäh-Kanepi, Kedenpäh-
Keava, Kirumpää (piiskopilinnus Võru kõrval), Toompea (linnus) jne. Aga merelt 
silmatorkavamad rannakohad (-külad) meremärkidena said tihti nime seal kasvate puude 
järele: Pedaspea, Pihlaspea, Vainupea, Haapsepea, Tammispää, Lepaspea, Kasepää, Kasispea 
või mõne muu asja järele, mille nimetust me enam ära ei tunne, nagu Letipea, Pärispea, 
Kaunispäh-Kaunispe, Karepa ja Kõpu neemed e. tipud ning ilmselt ka tipp-sõna ise < ta-pu (ta
kõrgel, maalt või merelt vaadates). Samuti kõrgetel pinnavormidel asuvad Kassepa jm. 
sellelõpulised talu- ja kohanimed. Vanasti, kui maa oli veel üleni metsaga kaetud, roniti ikka 
kõrge mäe tippu, et oma asukohta kindlaks teha ja õiget edasi minemise suunda valida, kõrged
künkad olid ehk siinmail (ja mujal) orientiirid maal ja meremärgid meresõitjale ning 
arvatavasti kuidagi tähistatud/märgistatud (pää-luu, kõrge koha luu), et teistele rajaotsijatele 
küngast kirjeldada, marsruuti tutvustada ja õpetada, lihtsamini meelde jätta, või siis oli 
kirjelduse märksõnaks puuliik, kelle järele kõrgendikku (pu, pa, pea, pää) ära tunda. 

Mõnel juhul oleks võimalik toponüümi järele asustuse vanust hinnata. Tõstamaa 
Kastna lahest praegu 6-7km kaugusel asuv Lepaspea võis vanasti mererannas paiknev 
meremärk olla. Tõstamaa kant on pärast seda merest tõusnud, merest tõstetud ning mere 
taganemise kiirus on teadlastele teada, maapind kerkib 2-3(4)mm/a., mis tähendaks, et 2000-
nde aastaga võib maapind kerkida isegi kuni 5-6m. Teisest küljest saaks nii täiendada ka 
kultuurilugu, et kui juba meremärke tarvis läks ja need üldteada olid, siis pidi sel ajal juba ka 
meresõitmine vastaval tasemel olema. 

Natuke kahtlane on, aga v.k. sobor (kirik) võiks tähendada: so-bo-r < se-pu-ra = see 
kõrge ehitatud.

Kui põline võiks olla lugupidamise-sõna, mille saatja kirjutab viisakusest kirja lõppu? 
Lugu-lugemine peaks otseselt viitama loole, kirjale, aga on alguse saanud pulkade loojumisel 
liigutamisest, nagu oleme seletanud. Mida aga tähendab siin -pidamine? Soome k. pitää 
(meeldida), pidetty (lugupeetud) viitab tautoloogiale, kuid pi- on algselt ka tagumine (pei, 
löömise mõttes, vrdl ka vene k.: pei = löö) ning soome k. lõhkumise-raiumise-sõnades 
säilinud: pilkkoa (peeneks lõhkuda, tükeldada), pilke (peeneks raiutud küttepuud), pinu 
(lõhutud puud riidas). Aga ka puusse, kivisse vms. raiutu, nagu: pilkka (sälk, täpp), piirre, 
piirto (joon, kriips, jutt),  piirtä (jooni ja kriipse tõmmata, graveerida), piiräntä (graveerimine),
piirtokirjoitus (raidkiri) < pi-ra-ta, piirros (joonistus) < pi-ra-se, piikki (terav pulk, piik), pii 
(pii, pulk), pistää (torgata, nõelata). Kas ehk ruunikirjade kivisse raiumine jms. polnudki 
vanasti pi-ta (löö ta, raiu ta) > pidama või pi-se (löö see), võrdle vene k. pišet (kirjutab), bit 
(lööma, peksma, tapma, lõhkuma), rubit (raiuma). Ka muudes keeltes leidub sellist: ingl. k. 
epistle (kiri), script (kirjutus-), vrdl. ka saksa k. schreiben (kirjutama) < se-ra-pi (seda kõvasti 
lüüakse?), print (trüki-), pick (kirka), beat (taguma, lööma). Luuleliselt räägitakse tänaseni 
raamatusse raiumisest, ega´s raamatuid ei raiuta, ikka mäletab meie keel ja teisedki põhjala 
keeled, kuidas vanasti tekste ja märke kivisse või puusse raiuti-löödi-kirjutati < (pita-pise-
sepi-tapi) > sepi(s)tama, tapitama, tappima tappe.

Siinkohal meenub, et mul jäi Lohukivide peatükis selgitamata pross-sõna algupära. 
Inglise-islandi brooch, norra brosje, saksa Brosche, rootsi brosch, tšehhi brož, läti broša, vene 
k. broš jne. Pi tähendab löömist, r(o) peaks siin tähendama serva, nagu püüan seletada Jää = 
vesi peatükis; pross = sõlg, sõlg < sõgel = taevasõel; pross < pi-re-se = lüüakse servale sellele 
ehk selle servale kirjutatakse > servilaud. Prossile kantud muster oli tegelikult kunagi 
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loojumispunktide märgistus taevasõelal. Pross võis algselt olla samasugune kaelaskantav = 
kaasaskantav ajamääraja, nagu sõgel-sõel, leedu k. sage (pross), vrdl. m.k. sõgel, se-ki = seda 
liigutatakse. Paremini mäletavad pikemat lauset poola broszka ja valgevene broški < pi-ro-se-
ki = lüüakse servale seda liigutades.
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Jahilugu

Riik, riid, riivama, rida, rivi, ring, rikas, risti, kõri, veri, vari, hari, kuri, kari, koorima, 
surema, purelema, paaritama jne. Mis võiks kõigil neil sõnadel ühist olla? Vastus: kõigis on 
algsõna ri (või re).

Vaatleme kohe ka teisi keeli.
Soome k. riista < ri-se-ta (jahiloom), retuutaa (vedada, lohistada), riistää (rebida, kiskuda, 
riisuda, röövida), riipiä, riipoa, repiä (rebida, katkuda), riuhtaista (rebida, tõmmata), reuhta 
(rabelda, kiskuda, rebida), revetä (rebeneda), repale (räbal, lõhki kiskuda), riita, rettelöidä 
(riid, tüli, tülitseda, riielda), puraista (hammustada, pureda), pureutua (hambaid sisse lüüa, 
hammustada), pureksia (närida), rikas (rikas), rinta (rind), riittää (piisata, küllalt olla), rieha, 
reuhata (peomöll, juubeldus, möllata), riemu (rõõm, vaimustus), riemujuhla (rõõmupidu), 
reuna (serv, äär), reunus (ääris, rant);
Rootsi k. kreatur < ko-ri-ta-ri (loom, kari), revir (jahipiirkond), ren (põhjapõder), renhiord 
(põdrakari), deer (hirv), renko (põhjapõdralehm), rentjur (põhjapõdrapull), rispa (sisse 
lõikama, lahti lõikama), rista (sisse lõikama), rits (sisselõige), riva (lõhki rebima, katki 
kiskuma), rensa, rengöra (puhastama, koristama), rem (rihm), rest (ülejääk, jäänus), ria (rehi), 
rik (rikas), rike (riik), riktig (õige), ringla (rõngasse tõmbuma), kreis (ring, sõõr), rival 
(võistleja), krakel (riid, tüli), risk (risk), ripa (rabakana, rabapüü), ritu (rituaal);
Inglise k. quarry < ko-ri (tagaaetav jahisaak), quarrel (tüli, riid, kisklemine, purelema, 
vibunool), cow < ko-va (lehm, veis), rib (ribi, roie, küljeluu), rip (lõhki lõikama, ära lõikama),
ripen (küps, valmis), rike (ära kiskuma, lõhestama), reap (vilja lõikama), carve (liha lõikama),
tear (kiskuma), rend (rebima), pare (viilusid lõikama), right, rightly (õige, õigesti), risky 
(riskantne, ohtlik, julge), rite (pidulik toiming, tavand), ritual (rituaalne, usutavandiline), 
riddle (jäme sõel, viljasari), rid, purify (puhastama);
Saksa k. Reh (metskits, hirv), re (metskits alamsaksa k.), Rind (veis, tõbras, lojus), Rindvieh 
(veis, veised), Rippe (ribi, roie), ritzen (sisse lõikama), riss, reissen (rebima), zerren 
(kiskuma), Ernte (lõikus, koristamine), Riemen (rihm), reinmachen (puhastama), rich (rikas), 
richtig (õige), riskant (ohtlik), Ritus (riitus), riechen (lõhnama, haistma). 
Vene k. karova < ko-ri-va (lehm ), rezat (lõikama), trepat (kiskuma), rvat, razrõvat (rebima), 
grõzt (purema), grõztsja (purelema), rebro (ribi), rjad (rida), stroi (rivi), risk (risk), krest (rist),
zrelõi (küps), possoritsja (riidu minema).

Päris algkeeles peaks ri olema üks küttimise alaseid kesksemaid sõnu. Proovime ri-
algsõna uurides oletada ja selgitada ühtlasi ka Põhjala algasukate elu ja jahipidamise 
mitmesuguseid aspekte.

Oletame, et meie alal oli üheks põhiliseks jahiloomaks tarvas (va). Tarvad on 
karjaloomad ja põhiliseks nende looduslikuks vaenlaseks olid hundid. Tarvad olid juba 
miljoneid aastaid enne inimese tulekut kaitsnud end huntide vastu ringkaitsesse tõmbudes, 
vasikad keskel ja täiskasvanud loomad, sarved väljapoole, ringina nende ümber, nii kaitsevad 
end ka piisonid, jakid ja muskusveised.
Põhjala algkütid ründasid jahisaaki samuti. Tarvakarjale, kes sõi metsalagendikul rahulikult 
rohtu, hiiliti puude taha varjudes reas või rivis hästi lähedale ja võeti kari siis koos 
kaasasolevate koertega rõngasse. Tarvad võtsid kaitsepositsiooni. Kõige tulutoovam oli karja 
rünnata neljast küljest korraga ehk risti, siis läks kaitsjate ring kõige hõlpsamini sassi. 
Vähemalt üht või mõnd looma õnnestus haavata või tappa (= maha lüüa, algkeeles pi), enne 
kui kari rõngast välja otsustas tungida. Rüsinas sai ka mõni jahimees vigastada, selline jaht oli
ohtlik ja risk(antne).

Pean arheoloogide kirjavara järgi mainima, et Lõuna-Euroopa arhreoloogid pole 
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vanadest asulakohtadest kuigi palju ürgveise luid leidnud, millest järeldatakse, et ka 
ürginimene ei saanud ürgveise küttimisega hakkama, ürgveised tõmbasid karja rirgkaitsesse, 
nagu huntide puhulgi. Mina tahan algkeele sõnade varal lugejat veenda, et põhjala algasukatel
olid oma jahipidamise kavalused ja tarvas oli ehk isegi põhiline jahiloom. Teisest küljest 
arvan, et ürgveise kontide ja loode mitteleidmist väljakaevamisetel võib seletada ka näiteks 
usukombe või tavaga, et konte ei tohtinud vedelema jätta, need tuli peeneks taguda, koertele 
sööta või tules põletada.

 Uurime nüüd jahiga seotud sõnu. 

Iga koos jahti pidav rühm (hõim) kasutas kiskjate loomade eeskujul kindlat jahiala, selle 
jahiala piirid ja ulatus oli naaberhõimudega kuidagi kindlaks määratud, kokku lepitud või 
kätte võideldud, oli õigus sellele jahialale.  Selle ala kohta võidi juba algkeeles öelda rik < ri-
ki = jahil käivad või ri-ko = jahti koos (peavad), jahivad koos. Sellest siis riik meil ja 
Skandinaavias. Kuid millalgi, kas enne riiki, samal ajal või hiljem, pidi olema ka ko-ri = 
nahkade jahtimine, millest hiljem sai ko-ri > ka-ri > kari  e. karjatamise ala, teatud alal, teatud
piirides võis pidada jahti, hiljem koduloomi karjatada ja metsloomi jahtida, nendest aegadest 
tähendab algsõna ri või ra ka piire, mille sees tavaõiguse järele võis jahti pidada ja oma loomi 
karjatada. Nagu mitmes seoses näeme, hakkas ri tähendama igasugust piiri, serva, äärt ja 
veert, viimasega seoses oletan, et ve-re < va-re (nüüd –vere) tähendas eelkõige lehmade 
karjatamise õiguse piirides olevat ala. 

 Mitut algsõna olen püüdnud eelnevalt seletada nii, nagu oleks sõna kujunenud seda asja või 
nähtust ümbritseva asja või nähtuse seesoleva  (või vaheloleva ) käändena: aa-aian, tar-taren, 
ko-kojan. Huvitav on, et äär (serv), mis ju iga asja ümbritseb, sisaldab peaaegu igas keeles 
r+täishääliku seost, ülevaatlikuse pärast püüan selliseid sõnu esitada tabeli kujul, lisades ka 
piiri, piiramise, s.h. riigipiiri ning mingite piiride sees oleval alal kehtiva õiguse mõisted: 

Keel äär piir, piirama, riigipiir õigus, õigused

soome    reuna raja, rajan oikeudet

rootsi kanten (e.k.: kandis) begränsa, kant rätt, rättigheter

norra kant begrense, grensen rett, rettigheter

taani kant begrænse, grænsen rett, rettigheder

islandi brun takmarka, landamæri rettindi

saksa rand, Rand (rannas) begrenzen, Grenze rechts, Recht, 
Rechte

hollandi rand beperken, grens rechts, rechten

ladina ore finire, terminus iura

itaalia bordo limitare, confine diritti

inglise brim, verge limit, border rights

prantsuse bord limiter, frontiere droits

rumeenia margine limita, frontierć drepturile

leedu kraštas apriboti, siena teise

poola krawedž ograniczenie, granica prawa
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makedoonia    rab ogranitši, granitsata prava

horvaadi rub ograničiti, granica prava

bulgaaria rib ogranitsavane, granitsa prava

sloveeni rob omejiti, meja pravice

serbia ivitsa ograničiti, granitsa prava

slovaki hrana obmetzit, hranice prava

tsehhi hrana omezit, hranice prava

ukraina krai obmezuvati, meža pravi

vene krai ogranitšivat, granitsa pravõ

Veel näiteid. Piirkond asub piires, piirides, samamoodi ka krunt, riik jms. Kui slaavi 
keeltes oli krai (äär), siis Ukraina < u-kraina = ääre peal, piiri ääres, vene k. on krai 
administratiivjaotuse ala, sloveeni k. krajiny (maa). Piirkond, mis asub piirides on ladina ja 
ingl. k. area, saksa k. Bereich, rootsi-taani-norra k. område. Kui inimese vaba liikumisala on 
riik, mille piire kaitstakse (country, finery, Reich, strana, kreis, respublica jt.), siis loomadel 
on selleks reviir, rootsi k. revir (jahipiirkond), taimeliigi kasvuala on areaal. Kõikjal on r (+ 
täishäälik), mis on jäänuk ürgsest jahiala piirides (ri,re,ra) kehtivast (jahi)õigusest. 

Alguses tähendas siiski ri jahti, jahtimist.

Kari < ka-ri = koos jahiloomad või koos jahitakse, st. et üksikloomi sai ka üksik jahimees 
küttida, kuid karja vastu pidi minema hulgakesi;

koer < ko-ri = koos jahil;

vari, varjus, m.k. varjun, va-ri-un = veiste jaht, veiste jahil;

rida < ri-ta = jahil ta;

rivi < ri-va = jaht veistele;

rõngas, ring < ri-ne-ki = jahiloomad ei liigu;

risti < ri-se-ta = jahi seda;

haavama < aa-va-me = odaga veist me;

risk < ri-se-ka = jahiga see kaasneb.

Recht, richtig, right (saksa, rootsi, inglise) < ri-ki-ta = jahil käib ta

Usutavalt õnnestus mõnd suuremat jahilooma sellise ründe puhul alguses niipalju 
vigastada, et see oma liikumisvõimet kaotas ja jahisaagiks langes, see oli jahi õnnestumise 
otsustav moment, selle kohta pidi algkeeles sõna olema. Üheks ja selgelt tänapäevani säilinud 
ütlemiseks vigastatud looma kohta võis olla ki-ee-se = käes söök see, tänapäevaks 
mugandunud: käes!, kätte saime! Aga see võis ka olla ri-va-ma = jahil (saime) veise me, 
millest tänapäevasesse eesti keelde on veel jäänud sõna „riivama“, millel küll vigastamisega 
vähe seost paistab olevat. Ometi on Eesti keele seletava sõnaraamatu (2009) järele ka 
tänapäevases peenemas kirjakeeles säilinud üks „riivatu“ tähendusi - haavunu - ja riivama 
üheks seletuseks - hingeliselt haavatu. Kas me võiks oletada, et ka see „hingeliselt“ on kauge 
algkeele pärand? Kas juba algkeels räägiti hingest ja hingamisest? Või oli ing < ii-ne-ki = 
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söök ei saa liikuda, s.t. on haavatud.

Ütlemine „ribu-rada-pidi“ < ri-pe-ra-te = jahiloomade taga (pe) kõva tee, s.t. 
saakloomi jälitati neile liikumise radu pidi järele minnes;

paaritama < paari mõiste tuli palju hiljem, algkeeles : pa-ri-ta = hea jahtida teda, sest iga 
jahimees ja loodusesõber on tähele pannud, et innaajal kaob loomadel ettevaatlikkus, nad 
märkavad vaid oma liigi vastassugupoolt ja neile on lihtne ligineda, seda kasutati kindlasti 
ära. Me nimetame tänapäevalgi loomade (ja lindude) inna-aegset erilist tegevust mänguks, 
ingl.k. on siiani nii jahiloom e. uluk kui ka mäng - game < ko-me = koos me või ki-me = 
liigume me.

Jaht oli lõppenud, kui vigastatud loomadel kõri läbi lõigati. Tõenäoselt joodi ka verd. 
Loom suri. Laagrisse tassimise raskuse vähendamiseks lasti arvatavasti välja ka soolikad, 
kuigi, külmal aastaajal ja toidunappuses võidi ka soolikad puhastada ja aegamisi näljaga ära 
süüa. Laagrisse jõudes võeti looma(de)l nahk maha, kui loomi õnnestus küttida rohkem, pandi
nende lihakehad külmal aastaajal arvatavasti riita. Siis tehti piduliku toiminguna rituaalne 
tänuohver, pandi liha tulele ja küpsetati pehmeks. Kui liha jätkus kõigile, rebiti või lõigati 
loom tükkideks, istuti ja söödi ära ning peeti ka üks korralik tantsuga rõõmupidu. Kui aga liha
kõigile ei jätkunud, hakkas kehtima tugevama jõud ja vägevama õigus. Algas tüli, riid ja 
purelemine iga tüki pärast, lihatükid kisti nõrgematelt ja kaitsetutelt ära ja need söögist 
ilmajäänud pidid halvemal juhul hukkuma. Polnud teist teed, kuidas saakloomade ja inimeste 
populatsoonide arvukus omavahel tasakaalus võinuksid olla, lisaks võisid taudid ja rasked 
talved tappa nii jahiloomi kui ka inimesi, nii et alati ei jätkunudki mehi loomakarjale eduka 
rünnaku tegemiseks aga vahel jäi loomi nii väheks, et need peaaegu karja ei moodustanudki.

Vaatleme nüüd neid algsõnu, mida võidi kasutada õnnestunud jahi järel. 

Kõri < ko-ri = nahka lõige;

suri < se-ri = see jahitud või see lõigatud;

koorima < ko-ri-me = naha jahiloomadelt me, hiljem mugandus kartuli ja kaalika koorimisele,
loomade puhul nüüd nahkumine või nahatustamine!!;

riit < ri-i-ta = jahiloomad söögiks tal; tänapäevases soome k. riitta (riit, hunnik, virn), millest 
tuleneb riitää (jätkuda, küllalt olla, piisata), riittävä (piisav, küllaldane (ri-ta-va =jahtis ta 
veiseid));

tarima (tassima < ta-se-me = ta selle meile, tirima, vedama, kokku kandma); algselt ilmselt 
tar-i-ma = (kanni)puudel toitu ma (tassin) või metsast toitu ma (tassin); või: < ta-ri-me = ta 
jahisaaki meile.

riitus, rituaalne - on meil laen- ja uudissõnad, kuid teised keeled mäletavad jahipidamiga 
seotust. Meil võib omakeelseks osutuda urikivi (ohvrikivi tähenduses): uri < u-ri = jumalatele 
(kaitsjale, väele) jahiloom või jumalatele jahi (järel), ohvri- < u-va-ri = jumalatele veis jahi 
(puhul). Peab tõdema, et ohvrikividega seotud sõnavara uurinud A. Tvauri pole urikivi 
üleskirjutistes kohanud; siiski on soome k. uhri (ohver), uhrilehto (püha hiis), uhrialttari 
(ohvrialtar), uhrieläin (ohvriloom), uhraus (ohverdamine), uhka, uhkaus (oht, ähvardus), 
uhkea (uhke, hiilgav, särav), uho (hingus, hõngus). 

lõikama < le-i-ko-me = tule (juures) toitu koos me (vt. ka teistes keeltes);

istuma < i-se-ta-me = sööme seda me;

kuri, purema, purelema, kuid veelgi ilmekamalt on säilinud teistes keeltes;
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tugev < ta-ki-va = tema käes lehma (liha);

rebima < ri-..., vt. ka teistes keeltes: soome repiä; rootsi, taani, norra rip; ingl. rip, rend, tear, 
rupture; saksa reissen, hollandi scheuren; islandi rifa; baski erauzteko; hispaania raskar; 
portugali rasgar; prantsuse dechirer, iiri sracadh; horvaadi rascjep; läti kraķis; makedoonia 
ripuvate; rumeenia rupe; serbia parati; slovaki, sloveeni, tšehhi rip; ukraina rvati; valgevene, 
vene rvat(i) jne.  

Lugege veelkord võõrkeelseid ri-sõnu ja otsige teistest keeltest juurde. Me paneme 
nüüd tähele, kuidas paljudel juhtudel tundub, et ri tähendabki pigem lõikamist, ilmselt kujunes
see algsest jahi-tähendusest hiljem ka lõikamise tähenduseks (sest jaht lõppes kõri 
lõikamisega), hiljem lõigati ka liha tükkideks ja nahk kasutuskõlblikeks ribadeks (rihm, 
rihma, rem, Riemen, remen)  ja kuna ka nahad puhastati algselt neid puhtaks lõigates, kandus 
ri-sõna üle ka puhastamisele üldse (koorima, koristama, riisuma, reha, hari), veel hiljem, kui 
hakati juba vilja kasvatama, oli vaja leida uued sõnad  vilja lõikamisele ja terade 
puhastamisele, sarnasuse tõttu võeti kasutusse sama ri, mis oli olnud juba küttide sõnavaras: 
vilja lõikamisele (nüüdissõnade osana säilinuna näiteks koristama, korjata, ernten, gathering, 
uborka) ja  puhastamisele (riihi, ria, riga, rei, rehi, reinmachen, purify, pure). Mingil ajal 
kujunes põhjala keeltes omadussõna algsõnaga re (või ri), mis tähendas puhast. Saksa k. rein 
(puhas), islandi k. rheinn, rootsi k. ren (mis ühtlasi tähendab ka põhjapõtra), taani-norra rent, 
läti tīri, leedu grynai jne. Eesti k. ilmselt ka riie-riided, mis tundusid nahast valmistatud 
kehakatega võrreldes hulga puhtamad, sest riideid sai puhtaks pesta.

 Kuid õnnestunud jahile järgnenud sündmustele veelkord tagasi vaadates tuleb 
rõhutada, et kogukonna liikmetele eluliselt kõige tähtsamaks oli see, et õnnestus omale 
jätkuvalt tükk liha kätte võidelda ja seda ka kuni ärasöömiseni oma käes hoida. Seepärast on 
sellest nii elutähtsast õnnestumiset igasse keelde rida sõnu tänapäevani äratuntavalt püsima 
jäänud, mis nüüdisajal kiskumist, rebimist, katkumist, tüli, riidu või purelemist tähendavad. 
Muidugi on eri keeltes äärmiselt põnevad ka need ri-sõnad, mis otseselt jahilooma (riista, kari,
quarry),  aga ka veise (Rind) või põhjapõdraga (ren) seostuvat tähendavad.  Leedu k. näib 
giria (mets, laas) otseselt tuletatav jahil käimisest (ki-ri..)

Ma ei ole osanud ühtegi muusse peatükki paigutada üht mõttesähvatust selle kohta, 
kuidas võiks olla kujunenud käsk : „Ole paigal!“ Näib, et see tekkis juba siis, kui seltskond 
(või peab nende kohta kasutama kari-sõna) istus pärast jahti ümber lõkke ja karja juht pidi 
kõigile võrdselt lihatüki jagama. Selles alaliselt toimuvas protseduuris mõtlesid lapsed ja 
noored, kes nagunii pidevalt ringi sebisid, välja, et kui esimese tükiga põõsastesse joosta ja 
see sinna ära peita ja uuesti tagasi tulles uus tükk küsida, siis saaks teistest rohkem! Selle 
ärahoidmiseks ja võrdsuse tagamiseks andis karja juht käsu – Paigal ! < pa-i-ko-le = kuumalt 
sööge koos lõkkel – ja keegi ei saanud oma tükki peitma minna. See võis olla üks inimeseks 
saamise esimestest karmidest reeglitest! Huntide, rebaste ja teiste kiskjate pojad jooksevad 
tänini oma tükiga kohe kaugemale ja suurema tüki haaranu teeb seda jätkuvalt ja ongi 
potentsiaalne uus karjajuht, kiskjate kari on enamasti hierarhiline, söömisel on järjekord ja 
esimene sööja saab kõige rohkem.  Inimkarjas on Paigal-käsuga püütud lastes võrdsust ja 
teiste vastu austust kasvatada. Viisakad, hästikasvatatud lapsed ei jookse ka tänapäevalt 
söögilauast ära ja söövad seda, mida talle antakse. Kasvatamatud lapsed haaravad laualt 
meeldiva tüki ja jooksevad teise tuppa voodile sööma! Kui lapsele pole koolimineku ajaks 
sisse harjutatud, et teiste eest ei krahmata ja leppima peab sellega, mida antakse (nagu ürg-
inimkarjas), siis see laps jääbki krahmajaks, veel hullem, ta õpetab ka oma lapsed 
krahmajateks (nagu kiskjate karjas). 
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Äsja kütitud või poest ostetud liha kohta öeldakse tänapäevani toores (m.k. tooras) liha
või värske liha. Toores < to-re-se = ta jahil selle; värske < va-re-se-ki = loomaga jahilt see 
tuleb. Toore re vasted tänapäevastes teistes keeltes on muutunud pigem ro´ks või ra´ks: islandi
hrar, inglise raw, soome raaka, saksa roh, vene sõroi, poola-tšehhi-slovaki-sloveeni surovy, 
rootsi-norra-taani rå.  On äärmiselt huvitav, et rootsi k. tähendab rå ka piirimärki, piirikivi, 
mis tõenäoselt tähendas algkeeles jahiala piiri ja seletab veelkord, et jahil ja piiril (serval, 
äärel) sai sama algsõna olla. Isegi prantsuse k. on toore vaste brut, ladina ja hispaania k. 
crudo. Värske vasted viitavad nii jahile kui ka jahiloomale (ve, va, na) või mõlemale korraga 
(ve-re = jahiloom jahilt): rootsi färsk, norra fersk, taani frisk, inglise fresh, saksa frisch, 
islandi ferskur, vene sveži, poola swiežy, läti svaigs, leedu naujas, aga soome k. tuore! 

Siia sobib veel paari sõna seletus. Öeldakse: kontkõhn või kõhn kui kont. Millest see 
võiks tulla? Kõht on m.k. kõtt. Siinkohal oleks lihtsam selgitada õ-tähe eelse õ-hääliku 
üleskirjutusega: kö < koe < ko-e = koos sööma. Köt tähendaks siis: ko-e-ta = koos süüakse 
temaga. Kui inimlaps oli hästi söönud, siis tal oli kõtt ehk tal oli (m.k.) kõtt ehen = e.k. kõht 
ees. Kui ta mingil põhjusel, näiteks haiguse tõttu, või teised ei andnud süüa, siis ta oli kõhn < 
ko-e-ne = koos süüa mitte. Või ta oli kond(ine) < ko-e-ne-ta = koos süüa mitte ta. Põhiliselt 
jagati ja söödi koos liha. Rootsi k. kött (liha), köttig (lihav), köttlös (lahja), norra k. kjøtt 
(liha), taani k. kø(liha), islandi k. kjöt (liha), saksa k. Kost (söök, toit) < ko-se-ta = koos seda 
talle, Koch (kokk, lihaküpsetaja)

Jahti, jahiloomi ja nende söömist meenutab veel üks sõnade ring, mis on säilinud 
kõigis põhjala keeltes. Praeguses eesti keeles on see ühe sõnaga „jäänused“. Selle hulka 
kuuluvad nii jahiloomast puhastamisel maha jäetud soolikad ja rupskid, kui ka söömisest 
ülejäänu, mida said toiduks tarvitada veel mõned loomad-linnud. Kuna Põhjalas raisakotkaid 
pole, on peamiseks jäänuste sööjaks alati olnud varesed < va-re-se. Soome: varis (vares); 
rootsi: rest (jääk, jäänus), kråka (vares); saksa: Rest (jääk, jäänus), Krähe (vares); inglise: 
remnant, relic, remains (jäänus, jäänused), rest, remainder (jääk), crow, rook (vares).  

Näib, et “na” loomade tähenduses pole samuti alles metsakarjanduse ajal tekkinud, 
vaid juba küttide ajast. Ega kütid omavahel ei lobisenudki jahiloomi otsides, jaht pidi 
toimuma vaikselt, et loomad ei ehmataks ega ära kaugele ei põgeneks. Kui üks mees 
jahigrupist looma märkas, pidi ta sellest teistele märku andma ja näitama, kuspool saak liigub.
Ta võis öelda “on!” < o-na = on loom!, või sosistas: na! >“näe!” = loom! või na-ki! = loom 
liigub (nüüdisajal “nägema” < na-ki-ma)  ja kui naki-näge(mise) sõna oli juurdunud vaatamise
mõisteks, lisati loomale viitamiseks veel üks na = na-na > näe-na > näen = näe loom!, vaata, 
loom! Jahilooma liikumine võis ka ainult tunduda, selles võidi kahelda, ehk oli selle jaoks 
vastava hääldusvarjundiga sõna “nagu”, mis algselt samuti na-ki = loom liigub! Võrdl. rootsi 
k. tystnad (vaikus), kusjuures tyst (vait!). Nii et meie igapäevased sõnad “on, näe ja nagu” 
võivad algselt olla tekkinud kunagiste küttide sosinatest!!!. Aga samuti ka vait! < va-ii-ta, 
vaikus; saksa k. schweig(e)!, hääld. švaig! (vait!), Schweigen (vaikus); ingl. k. quiet, quitly 
(vaikselt), hääld. ~kvaedli; e.k. tasa, vrdl. vene k. tiše, tihii; poola k. cichy, hääld. tšihhõ; 
ingl.k. still < se-ti või se-(h)ii = seal ta või see söögiks või see sööb, sama on ümberpööratud 
algsõnade järjekorras: tasa < ta-se = ta seal; igal juhul on need kõik vaiksed märguanded 
saakloomade nägemise kohta.

Igaüks meist on kogenud, et kui me tahame kadunud asja leida, ununenut meenutada, 
metsas mõnd teatud looma näha või tuttavat kohata, siis pole mitte kasulik selle otsitu või 
ununenu peale pingsalt mõelda, vaid mõelda hoopis teisi mõtteid, siis tuleb otsitu nagu 
iseenesest või kogemata või juhuslikult ette ja meenub ununenu. Küllap seda märkasid ja 
järgisid ka meie kauged esivanemad, veel vähem võis otsitut nimetada. Jahitav loom nagu 
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oleks öeldut kuulnud või mõtet lugenud ja põgenes kaugele. Sellest pidigi kujunema teatud 
ütlemiste tabuks arvamine; kui ei tahetud, et jahiloom(ad) oleks põgenenud, ei tohtinud oma 
soovi omavahel mõeldagi, veel vähem nimetada. Teineteise mõistmiseks kasutati siis kaudset 
ütlemist: mehed leppisid kokku (kitse või tarvase) otsima minemises < otsi < ee-ta-se = 
söögiks ta seda; naised läksid söödavaid juurikaid, vilju, pisikesi loomi, mune, sisalikke jms. 
otsima ning jahiloomi, maasikaid, pähkleid, seeni jm otsitakse tänapäevani, kuigi tegelikult oli
algkeeles selleks ko-ri = koos jahtima, õieti tulenes see veel varasemast nahkade (ko) 
jahtimisest (ri). Ko-ri mälestusena tarvitame igapäevasena mõistet korjama, näit. marju ja 
seeni korjama. Miks on aga sõnas korjama i (nüüd j) järel veel a-täht? Sest igasugune ko-ri 
toimuski aa abil: naised korjasid juurikaid kepi (aa) abil, mehed läksid jahile odaga 
(peenikesest puust (aa) relv, soome k. a-se). Suurema naha või  hulga nahkade jahtimist oli 
kavalam korraldada (ko-ri) grupina, rühmana; lihtsalt toiduks jahtimine (ee-ri) õnnestus ka 
üksinda ee-ri > era, eraldi. Et inglise ja vene keeled on nii vana keelekihistuse uurimiseks liiga
noored, ja isegi saksa ja rootsi keeled, siis kõige õigem oleks uurida vanu uurali ja saami 
keeli. Neis keeltes aga on raske hankida põhjalikke sõnaraamatuid või pole neid kunagi 
koostatudki. Rootsi k. leidsin mõtiskluseks selliseid oletatavalt ko-ri seosest tulenevaid sõnu: 
kart (toores mari või puuvili), kora (valima = ? otsima), korn (viljatera), kärva (viljavihk, 
õlekubu), kratta (rehitsema, kobestama). Viimane võib olla kõplaviljeluse eelse aja sõna, sest 
kõplad võeti kasutusele metalliajal, kobestamine oli arvatavasti veel varasem võte, kui puust 
kepiga kobestati maad, et mõnd viljataime kodu lähemale külvata või istutada. Esiajaloolased 
seletavad, et metsakarjanduse ajal tegelesid mehed kodus karjaga ja naised otsisid juurikaid, 
vilju ja terakesi, selle ajastu lõpul võeti juba vähesel määral metalli kasutusele ja naised 
hakkasid kõplaviljelust harrastama. Edaspidi, juba kirve ja adratera ajal, hakkasid mehed 
metsa raadama ja kündma, naised hakkasid sel ajal meeste asemel kodus loomi talitama.

Aegade algul oli jaht (ri) lihtsalt toidu otsimine, söömiseks looma püüdmine, 
varitsemine või juhuslik leidmine. Kui aga hakati juba kaupa vahetama, muutus (karus)nahk 
siinkandis põhiliseks „valuutaks“, mille eest sai muid kaupu (soola, metalli jm) vahetada, 
nahkade (ko) jahtimisest (ri) sai rikkaks (ri). Karunahk oli kõige kallim, hinnalisem ja tegi 
rikkaks: karuott < ko-ri-o-ta = nahk kallis on tal. Kõige vähem sai veise naha eest: on ta veis =
o-ta-va > odav. Rootsi-norra k. rik (rikas), saksa k. Reich, reich (riik, rikas), ingl. k. rich 
(rikas), islandi k. rikor (rikas), hollandi k. rijk (rikas), taani k. rig (rikas), prantsuse k. riche 
(rikas) on samuti samade algsõnadega.

Soome k. tarina (lugu, jutt, ka muinasjutt) < ta-ri-na = ta jahist loomale, tarina oleks 
siis jahilugu. Tulevikus toimuva vaidluse teemaks võiks olla, et kas tar-tara ei ole mitte 
tuletatav jahipidamisest: ta-ri = temas jahitakse, kuigi ma olen ta-r tõlgendanud puu-mets ja 
tähendaks algsõnades: ta kõva. Soome tarina sarnaselt võib m.k. mea räägi, temä rääks (ma 
räägin, ta rääkis) algsõnades olla ri-ki = jahil käisin ehk siis samuti jahilugu. Karksi murde 
tundjana tahan täpsustada, et Karksis ja Hallistes „räägitas“, mitte ei kõnelda, „kõneldas“ 
Helme khk-s ja osaliselt ka Tarvastus, samas võib aga ka kõnelemine olla tuletatav kõ-ne-le < 
ki-na-la = liiguvad loomad väljas, käime loomadega väljas mis samuti võiks loomadega 
tegelemist või kaudselt jahilugu tähendada. Huvitaval kombel on ka enamuses põhjala keeltes 
jutu vasted algsõnaga ri: ingl.-norra-taani story, saksa Historie, leedu-vene istorija, poola 
histooria, rootsi berättelse.

Mulgimaal on Polli mõisa maadel üheks kõrgemaks punktiks (kui mitte kõige kõrgem)
maastikul Hiirevarik. See on läbi mõisa- ja maaparanduse aegade müstilisel kombel jäänud 
põldude ja aedade vahel metsatukaks. Võib-olla oli see kunagi Hiievarik. Varik < va-ri-ki = 
sarvloomad jahtimiseks liiguvad. Ja jahimehed ootasid nende tulekut varikus. Aga varasemal 
ajal võis see olla hiiekoht, kuigi m.k. üldiselt seda mõistet ei tarvitata, vähemalt ei mäletata. 
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Tundub, et Hiie-re-va < iie-re-va-(ki) = toiduks jahitavad sarvloomad liiguvad ja Hiirevarik 
(vt. eespool) on sisuliselt samatähenduslikud. Hilisemas kihistuses varik lõuna-eesti keeltes 
jäänud metsatuka tähendusse. Samatähenduslik on ka m.k. lank, eelkõige raielank, kust mets 
on äsja ära raiutud, aga ka lage, varem raiutud ala metsas. Mõnikord öeldi ka suurema 
metsalagendiku kohta, kuhu uus mets istutati – uvve mõtsa lank või nuure mõtsa lank. La-na-
ki = lagedal loomad liiguvad. 

Kahtlustan ka, et elukohast kaugemale, kuid siiski oma jahipiirkonda jahimeeste poolt 
ehitatud varjualune, kus oldi vihmavarjus ja tihti ka ööbiti, võis kanda nimetust – tare < ta-ri =
ta jahi(meeste). Hiljem – metsakarjanduse lõpuaegadel, kui vähemalt suviti ei elatud enam 
koduloomadega  ühes ruumis, vaid ehitati nö. puhas ruum (= ta-re), siis nimetust ei muudetud:
jaht ja puhas on mõlemad ri/re ja on algselt ükssama algsõna. Ning veelgi hiljem, 
viljakasvatuse edenedes, kui rehe all elamine jäi järjest suuremate viljasaakide ja pikema 
rehepeksmise aja tõttu tülikaks, hakati rehtede külge ehitama kambreid (saksa laen), nii tulid 
rehetared.

Et na võis tähendada tegevuse jahiloomadega seotust nii metsakarjanduse kui ka selle 
eelsel ajal, viitame siin vaid veelkord selliste sõnade olemasolule isegi tänapäevastes keeltes: 
e.k.: nahk, nahka panema, nool, nülgima, nälgima, nukk (looma-sarnane mänguasi), nirk, 
naarits; v.k.: nora (urg), norka (naarits, saksa k. Nerz), nota (noot), noga (jalg, koib), nogot 
(küüs), nož (nuga), nosit (kannab, algselt ilmselt jahisaaki) < no-see-ta = loom see tal ehk ta 
seda looma.

Kui nähtud loom õnnestus tõepoolest kätte saada, mõeldi, et “meil on söögiks liha”, 
koju jõudes öeldi hõimlastele seda tollal võib-olla umbes nii: “me o e na”, mis tähendanuks 
samuti , et “ meil on söögiks loom (või liha)”. Tuhandeid aastaid saagiga tulles öeldi ikka 
sedasama ja ütlus aegamööda muutus (me-e-na > me-õ-na > me- õ-n = meil oli õnne) ja nüüd 
küsime, mis on õnn? Õnn on kõhutäis liha!

Kui liha küpses tulel, oli see “tulel loom” = le-na > lõ-na (> lõuna)  aga samas -a 
redutseerumise ja -h- lisamisega ka le-(h)-n(a) > lõhn (= kohati lehk),  liha küpsetamise tundis
kaugelt ära (hõrgutava) lõhna järele, selle hea lõhna tundmise vahendki on kõigis põhjala 
keeltes “liha see e. liha (lõhna) se(llega tunneb)”: nase-nose-nos-nasus-nena-nina (saksa-
inglise-vene-rootsi-soome-eesti), sellele, et ka meie keeltes oli kunagi nina asemel  
nuse<nose<nase, viitavad “nuusutan ja nuuskan”. Vrdl. soome k. vainu (lõhn, haistmine) < 
va-na, ning sellest tulenevad vakoilu (nuuskimine, spionaaž) ja vainaja (surnu = lõhnab). 
Võib-olla oli nii, et sel juhul, kui jahilkäigu tulemuseks ei olnud “ tulel loom” = le-na , siis 
“asenduseks” võis olla nö. tagurpidi le-na e. na-le, millest hiljem kujunes “nali”, ja mille 
veelgi hilisemaks tähenduseks on saanud igasugune veiderdamine, soome k. nolaus 
(narrikstegemine) < na-le-se, aga algselt tähendas see lihtsalt kurba tõsiasja, et lihasööki pole 
ja katsuti nälgimist naljaga unustada. 

Lõhna-sõnast hargnenud arutluses meenus ka üks teine selle valdkonna sõna  - hais-
haisema. Kui jätama h-tähe arvestamata, siis a-i-se peaks juba tuttav olema ja tuletuma 
algselt: (peentest) puudest see ja tähendama liha küpsetamisel tekkiva hea lõhna kõrval seda 
paha, mis tekkis ilma korstnata suletud ruumis (rehetares) tule tegemisel ja mida moodsal ajal 
hakati vinguks nimetama.

Me oleme selles peatükis kokku puutunud mitmete (elutähtsate) põhiliste sõnade 
tekkelooga. Ehk võime siit järeldada, et üleüldse tekkisid algkeele põhilised väljendid seoses 
jahiga, jahisaagi söömise ja sellele järgneva rõõmustamisega. Elisabet Sahtouris kirjutab 
raamatus “Maailmatants. Evolutsiooni uus lugu”, 2000, e.k.2009a.,  lk.141: “Nagu 
inimahvidel, olid inimestel väga paindlikud, väljendusrikkad kehad ja loomulik anne 
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imiteerida. Inimkeel sai arvatavasti alguse tantsudest ja dekoratiivsete märkide tegemisest 
aina vähema karvkattega kehale, eesmärgiga näidata üksteisele oma kogemusi ja neid 
meenutada. Riiete kandmine andis sääraseid rituaale luues võimaluse viimistleda neid 
spetsiaalseteks kostüümideks erinevate peakatete ja kaunistustega. Me võime ette kujutada 
neid tantsimas oma küttimiskogemustest, jäljendamas kurameerimistantsudes loomi jne. 
Võime ka oletada, et hääled, mida nad tantsides tegid, omandasid tähenduse, muutudes lõpuks
kõneldud sõnadeks, mis olid tegevuse ja asjade sümbolid, samamoodi nagu nende 
joonistustest kividel või maapinnal said pildilised sümbolid. Kui kõneldav keel oli kord juba 
tekkinud, pidi neil olema palju kergem aina keerukamaid elamise viise õppida ja üksteisele 
õpetada.”

Esialgu tundub see algkeele tekkeks veidi uskumatu seletusena, aga kindlasti olid jaht 
ja tants ühed kesksemad sündmused ürglase elus ja võisid algkeele tekkel tõesti olulist osa 
mängida. Teisest küljest arvatakse, ja seegi on inimkonna ajaloo äärmiselt oluline tahk, et 
küttide-korilaste aegadel ei peetud veel inimrühmade vahel omavahelisi sõdu. Sõjad, kui 
nähtus, algasid alles karjanduse ja maaviljeluse ajal, kui osadel hõimudel oli toitu ja 
toiduvarusid rohkem, mida siis teised nälgivad rühmad omale tahtsid. E. Sahtouris kirjutab 
lk.150: “ Tänaseks on kogunenud usaldusväärseid tõendeid, et paljud varastest maaviljelusega
tegelevatest ühiskondadest olid tõepoolest rahumeelsed, jagades omavahel maad ja muid 
elatusallikaid, mitte ei pidanud teiste ühiskondade vastu sõda. Paistab, et lõpuks vallutati nad 
teatud rändrahvaste poolt, kes ei olnud kunagi paikseks jäänud ja olid arvatavasti piisavate 
elatusvahendite puudusel agressiivseks muutunud. Sellest ajast alates on alati leidunud 
inimesi, kellel on palju rohkem, ja teisi, kellel on palju vähem, kui neil tarvis läheb.”

Metsakarjanduse ideoloogina arvan, et Põhjalas võis hõimude ja rühmade omavaheline
karja röövimine siiski välja kujuneda ja tavaks saada. Mõned tänapäevased sõnad võiksid seda
kinnitada. Eesti k. võiks näiteks “vaja” olla küllaltki muutumatuna säilinud sõna veiste ära 
ajamise kohta (sest toitu oli vaja, kui nälg näpistas): va-aja-me = veised ajame me, aga ka 
vargus < va-r-ki-se = veiseid mine/tule/vii/too/liigu sa; võib-olla ka härg < a-ro-ki = aja 
(loomne) toit minema; samuti riisuma/röövima < ri-va-me, vrdl. soome: ryöstää, ryöväri 
(riisuma, röövima, röövel), rootsi: röva, rövare (riisuma, röövima, röövel), saksa: rauben, 
Rauber (riisuma, röövima, röövel), inglise: rob (röövima), robber, brigand (röövel), prey 
(rööv-), raid (röövretk). 

Võime algsõnadest proovida kokku liita ka mitmesuguseid inimrühma liikmete 
nimetusi. Mulgi keeles, rääkides isast ja emast (minevikus), öeldakse: miu esät-emät. Isa, m.k.
esä-(t) < ee-se-(t) = toitu see (toob); ema puhul on –t ilmselt lisatud nö riimi pärast, kui 
räägitakse mõlemast korraga. Samas võime näidata, et kodu- e. lapsekeelsete väljenditena on 
-t isa mõiste lõpus tavapärasel sõnal taat, inglise-saksa-kõmri-keelsel dad, leedu-läti tētis, 
poola tatus, baski aita jt. Ema < ee-me = toidab mind, meid; väi < va-ii = loomi (sõralisi) 
toidab; väimees < va-ii-me-se = sõralise toiduks meile see (toob); vana < va-na = sõralise 
toiduks (toob); noor < na-ri = toitu jahib. Algselt võisid need liitsõnad seoses jahipidamisega 
tekkida, hiljem tähendusvarjundid veidi muutusid. Soome k. äiti (ema) < ee-ta = toidab ta, 
emakko (emis), emä (emakas), emo, emä (emasloom), imisä (emane, emas-, emis), emi (taime
õie osa emakas), imeä, imaista (imeda). Teistes põhjala keeltes on ema vaste tekkinud ilmselt 
lapse sünnitaja mõistest: rootsi-norra-taani mor (ema); rootsi mormor (vanaema) < mu-ra = 
mu (me) rase (= lapse kandja, sünnitaja), sellest ka soome morsian (mõrsja, pruut), islandi 
móðir (ema), hollandi moeder (ema), inglise mother (ema), saksa Mutter (ema); aga ka ladina 
māter (ema), prantsuse mère (ema). On seega mõeldav, et ema vasted on kujunenud nii põhja-
kui ka lõuna-euroopas samadest algsõnadest. Samas näib nii, et ladina keelest on kõikjale 
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laenatud sūgo (imema), millest on tuletatud: ingl. suck (imema), sugar (suhkur), suckle 
(imetama), sow (emis); rootsi sug (imemine), sugga (emis); saksa säugen (imetama), saugen 
(imema), Sau (emis); vene suka (emane koer, emahunt, emarebane); eesti k. on sellest 
ladinakeelsest sõnast pärast vallutusaega (ilmselt saksa-taani-rootsi keelte abil) tuletatud sugu-
sugulane (< sug...), keda suguvõsa esiemad on imetanud. Lõuna-eesti murretes imä (ema), 
emmis, immis (emis). Ei ole päris selge, kas ema tuleneb imemisest või imemine emast. 
Ilmselt selgub see siis, kui saab kindlaks tehtud, kas enne oli ee või ii. Mees (< me-se = meie 
see, meile sööki) näib eesti keelega sarnaselt olevat kujunenud soome (mies) ning slaavi 
keeltes: vene-tšehhi-slovaki muž, serbia muški, sloveeni moški; mehe vastete algsõnalist 
päritolu teistes keeltes ei oska ma hästi oletada, ingl. ja saksa keeltes tähendab man-Mann 
tänapäeval nii meest kui ka inimest, võib-olla see tähendaski algul võõrast meest ehk inimest: 
me-ne = meie mitte; küttide ajastul võis me-na tähendada: meile looma (ta toob), 
metsakarjanduse ajal me-na = meie loomi (hooldab, karjatab?). Leedu k. vyras (mees, vrdl. 
võõras-vieras-võeras), läti k. vīrietis (mees), ungari férti (mees). Minu arvamus on, et leedu, 
läti ja ungari k. on mehe vaste algkeeles va-ri-se = saaki jahib see (vt samas ptk-s eespool ri 
seletust). Tegelikult on ka isa vaste paljudes põhjala keeltes samasugune, ainult algsõnad veidi
teises järjestuses: saksa Vater < va-ta-ri = saaki ta jahib, ingl. father, hollandi vader, islandi 
fađir, taani-rootsi-norra far, leedu tēvas, läti tēvs. Muidugi on sedamoodi ka ladina pater ning 
itaalia-hispaania-portugali padre. Vajaks eraldi arhiiviuurimust, kas need sõnad on ristiusu ajal
laiali laotunud või juba tuhandeid aastaid varem, tõenäoselt kasutavad eesti, mulgi ja soome 
keeled ikka veel hoopis algupärasemat sõna: isa, esä-esät, isä.

 Et lähimate pereliikmete nimetused näivad olevat seotud toidu saamise, tegemise ja 
toomisega, siis proovin tuletada, et ii ja ee söögi vastena peaks olema kõige vanem kihistus. 
Sööma on põhjala keeltest ingl k. eat, saksa essen, rootsi äta, läti ēst, poola jeść, valgevene 
josts, vene jest. M.k. mäletab ehk järgmist kihistust: anna süvva, ta(h)as süvva = anna ja tahan
süüa, süvva < (se,) sö va = seda sõralist, süüa sõralist; võib-olla (sagedastel näljaaegadel) 
peeti söö ütlemist tabuks, asendati see-ga, või oli vastupidi (ee > söö), et see´st arenes söö, 
süü. Soome k. syöda (sööma, süüa). Tabu tõttu, et mitte nimetada va´d, võis kujuneda ka se-a, 
süü-a = seda tulel (sest tulel keetmisel või küpsetamisel vajati ikka peent puud (aa). Sea > 
siga. Leedu k. valgyti (sööma), valgis (söök, söömine) < va-le-ki-se = sõralist tulel keeda see 
(või sa). Viimaseks kihistuseks, kuni tänapäevani, peaks olema söök < see-ki = seda 
keedetakse.

Olen eelnevas lauses ja mitmel korral mujal selgitanud, et va (vi, ve) tähendas 
täpsemalt veist, laiemalt igasugust sõralist: veis, kits, hirv, siga, põder, põhjapõder aga veel 
laiemalt ehk ka kõiki kütitavaid loomi, kes olid söödavad, sh. siis ka karu, jänes, kobras jms. 
Algsõnade aegsed mehed jahtisid oma perele või grupile va(-loomi), ri-va = jahtisid 
saakloomi. Aga nad püüdsid söögiks ka kalu. Kala-sõna tundub koosnevat kahest algsõnast – 
ka-la, la tähendab üldiselt suurt, laia, avarat aga ka´ga seoses ei oska midagi arvata. Siis tuli 
mõte, et igipõlised kala-püügiriistad västar (m.k.väster) ja võrk algavad oletatavalt samuti va-
algsõnaga, et väster < vä-se-ta-ri võiks tähendada: (söödavat) saaki sellega ta jahib; võrk < 
võ-ri-ki = saagi jahil käib. Kõige lihtsamalt nende vahenditega püütav kala on haug, m.k. havi
< a-vi = pulgal saak, sest püütud havid aetakse koju toomiseks tänini harulisele pulgale, mis 
käib läbi lõpuste ja lõugade. V võis ajapikku muunduda f´ks või b´ks. Saaklooma jahtimine 
oli ri-va, kala on tšehhi-poola k. ryba (v>b), slovaki k. ryby, sloveeni ribe, vene rõba, saksa 
Fisch, ingl. fish < va-se = saak see, taani-norra-rootsi fisk, islandi fiskur, leedu žuvis, läti zivs,
saks Fische fangen (kala püüdma), ingl. fishing, fishery (kala püüdma) < va-se-ri = saaki see 
jahib. Vaal < va-la = saak suur; see võiks meile öelda, et vaalu või vaalapoegi jahiti juba 
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algsõnade ajal. Söödavatest mereloomadest on veel hüljes, kes saksa k. Robbe, ehk võime 
uskuda, et see on muundunud ro-be < ri-be < ri-ve < ri-va. 

Vend-sõna vasted algavad kõigis põhjala ja ka enamuses lõuna-euroopa keeltes br.... 
Ainult soome k. veli (vend), nagu ka vahel e.k. Kuid soome k. ventovieras = võhivõõras, mis 
võiks mäletada, et võhivõõrast kaupmehest (sõjakaaslasest, uuest naabrist, kaugelt pärit 
õemehest jms.) võis kaua suheldes saada vend, võõraga sõbraks saamist nimetatakse 
tänapäevani vennastumiseks, vennad usaldasid teineteist, norra k. venn (vend), rootsi k. vän 
(hääld.:vεnn = sõber, vrdl. e.k. vend) ja vänskap (sõprus), hiljem taotlesid sellist usalduslikku 
suhtumist ka mungad, kes samuti endid vendadeks nimetasid. Seega siis pole vend algselt 
sugulassuhe vaid usaldussuhe, muidugi usaldasid teineteist enamasti ka sama pere pojad, keda
vahel millegipärast ka lihasteks vendadeks nimetatakse. Ei usu, et siin otseselt liha mõeldi, li 
on ka mõiste „veli“ < ve-li teine pool. Li tähendus on ähmane! Soome k. lisääntya (lisanduda, 
paljuneda, suureneda), mis tähendab ka pere suurenemist, laste juurdesündi, paljunemist. 
Rootsi k.: liten (väike, pisike), få en liten (last saama), lindebarn (imik), liv (keha, ihu, elu); 
saksa k.: Leib (keha, ihu), leiblich (kehaline, lihalik, lihane sugulane).

Siiski on tänapäevases soome k. veri (veri) ja ungari vér (veri), soome k. kaveri 
(sõber), toveri (kaaslane, seltsimees), hollandi vriend (sõber), siit annaks oletuseks pakkuda, 
et verega kinnitatud vendlus või veresugulaste vaheline vendlus võis kunagi väljenduda 
liitsõnades: ko-veri > ka-veri = koos-kaas-ühendatud veri; ta-veri > to-veri = tema veri, sellest
ka vene k. tovarištš (seltsimees, kaaslane) ning oletatavalt ka e.k. b-v vaheldusega sõber < sõ-
ver < se-veri. Samamoodi v-b vaheldusega on ka soome k. kaveri > kapo-kavon (neiu, Lõuna-
Eesti murretes kabu-kabo), millest tuletatud kabama ja kabistama, aga samuti vist ka 
uudissõna kaber - kitsekese tähenduses. Hollandi k. vriend´i abil saaks näidata, et ka ingl.k. 
friend (sõber) ja saksa k. Freund (sõber) on kuidagi niimoodi tuletunud. Soome k. on kõige 
levinum vaste ystäva (sõber), mis koosneb samadest algsõnadest kui e.k. ustav, samas on vene
k. verit (uskuma), uverennost (kindel usk), vernõi (usaldatav, ustav, truu); tšehhi k. věrný 
(ustav), slovaki k. verný (ustav), poola k. wierny (ustav), saksa k. treu (truu), islandi trur 
(truu), läti k. uzticīgs (ustav, algab nagu „ustav“), leedu k. ištikimas (ustav, veidi sarnane e.k.).

Kui kunagi hakatakse tuletama põhjala algkeele aegset kõige algsemat grammatikat, 
siis peaks see algama kõige esmasemast enda ja teiste määratlemisest. Enda kohta oli ja on 
„ma“ ja ma lähisugulaste kohta „me“ ehk omad (o-ma = on minu). Kõik muud inimesed ja 
loomad olid „ve“, mis varsti kujunes kaheks sõnaks: va olulisemate loomade ja võ ehk võõras 
mitte-me inimeste kohta. Meie-teie vastanduses on põhjala keeltes ja ka vene keeles ´võ´ teie 
ehk mitte-meie (= ne-me > ne-mõ > nema (mulgi keeles) > nemad (eesti keeles) = võõras, kui 
tänases e.k. grammatikas on me vasted nii „nemad“ kui ka „nad“ ja m.k. „na“. Nii na kui va 
on algkeeles tähendanud loomi. Tänapäeval on mulgi keeleski näiteks tegusõnast  „tegema“ 
nii ainsuses kui mitmuses 3 pööret. Mulle näib, et veel lähiajaloos oli m.k. 4 pööret : 

m.k. enne                        m.k. nüüd                                                  e.k. nüüd                                    

mea tee (tii) mea tee ma teen

sea tee! sea teet sa teed
temä teep ta teeb  

teem(e) me teeme (me kordub) me teeme

te teede (te kordub) te teete            

na teev(e) nemä teeve  (ne= ve < na=va) nad teevad
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S.t., et ainsuse teise pöörde asemel oli käsk (tee!, söö!, tule!, mine!), sellist käsku oli 
igapäevases suhtlemises kogu aeg vaja anda. Praeguse mitmuse esimese pöördes oli asesõna 
tegusõna lõpus: tee-me > teeme ja alles keeleuuenduste käigus pandi asesõna veel teist korda 
ette ka. Mitmuse teine pööre on tavakeeles väga vähe kasutatav ja isegi peaaegu mõtetu 
(kunstlik), nagu ka ainsuse 2. ja 3. pööre. Kuid mitmuse kolmandasse pöördesse on algkeelest
jäänud mõlemad ajaloolised variandid: asesõnana na ja tegusõna pöördelõpuna -va(d), m.k. 
-ve või isegi ainult –v, kus –e on vaevu hääldatav. Tundub, et kui lisati vägisi ja kunstlikult 
ainsuse ja mitmuse 2. pööre, mida oli tarvis viisakaks teise inimese poole pöördumiseks: Kust
sa tuled? ja daami või härra poole pöördumiseks: Kust te tulete?, siis võeti analoogselt 
mitmuse 1. pöördega kasutusele asesõna kordus tegusõna lõpuna (te tee-te) ja sama pandi 
parema puudusel ka ainsuse 2. pöörde lõppu, ainult ilma –e: sa tule-d (< tule-t < tule-te). 
Käsklauses jäi tegusõna ilma lõputa, nagu vanasti: sa tule! Kust tuli siis keeleuuenduslik 
ainsuse 3. pöördelõpu –b. Olen algsõnade õpetust koostades mitmes kohas sedastanud, et be 
ja ve vaheldusid omavahel kergesti või ehk isegi lahknesid kuidagi teineteisest, seega siis ve >
b(e).

Tänapäeval loetakse meil tegusõna põhivormiks ma-tegevusnime: tegema, sööma jne. 
Tänasel uurijal olekski kõige lihtsam kunagi algsõnadest liitsõnadena tekkinud tegusõnu 
vaadelda m.k. käsklausena: sa tee!, sa söö!, sa hüppa! Nimetame neid (prooviks?) 
algtegusõnadeks. Algses grammatikas lisati algtegusõnadele ette või taha asesõnu: ma, me, na 
ve. Hiljem hakati (vist Hermanni?) kooligrammatikas nõudma, et vähemalt mitmuse 1. ja 2. 
pöördes korduks asesõna ka algtegusõna ees: me teeme, te teete. Veel nüüdisajalgi võime selle
asesõna korduse tavakeeles ära jätta ja saame jutust aru: teeme ära!, jookseme, mängime. Või:
Kas tuled?, Kas tulete? ja Kas sa tuled? Kas te tulete? on ju kõik kasutusel ja arusaadavad.

On arvatud, et germaani hõimudel oli selle ala (a-la < o-la = on la, mis tähendas laia, 
avarat, ümbritsevat jms.), kus elasid teised loomad ja inimesed, nimetuseks ve-la-ta > (= 
elusolendite ala ta), sellest kujunes Welt, mis tänapäeval tähendab (tuntud) Maailma. Et 
germaanlased olid metsarahvad, siis vastavalt ve > va muutumisele Welt > Wald (tänapäevani:
mets). Mets koos seal elavate elusolenditega oligi nende maailm. Ingl.k. world (maailm), 
forest (mets), rootsi värld  (maailm), norra-taani verden (maailm), hollandi wereld (maailm). 
Skandinaavia keeltes on mets ilmselt tuletatud loomisest: rootsi skapa > skog, norra skabe > 
skogen, taani skape > skov. E.k. on loomisest tuletatud loodus, kui teistes põhjala keeltes on 
looduse vasteks arvatavasti loodusteaduste kaasabil ladinakeelse natura eeskujul natur, 
naturen, Natur, nature, natuur jms. Islandi k. heim (maailm, kodu), skógur (mets), koma 
(tekkima).

Üks väärikas jahiloom oli karu, temast sai head liha ja sooja naha. Hiljem ta arvatakse 
olevat olnud püha loom või vähemalt Põhjala usundites ja legendides tähtsal kohal või lausa 
inimese vend. Samas oli mesi kõige magusam toiduaine, mida looduses leidus ja karu oli selle
tarvitamisel võistleja, aga samuti ka konkurent marjametsas ja ulukijahil. Euroopa keeli 
uurides näib, et karu nimetuse tekkimiseks on olnud peamiselt kaks erinevat viisi. Nö. slaavi 
rahvad seostavad selle meega: horvaadi medvjed-med (karu-mesi), jesti (sööma); tšehhi-
slovaki medved-med, vene medved-mjod, valgevene mjadzvedz-mjod, serbia medved-mjed, 
bulgaaria merka-med, teistmoodi on poola nosic-miod ja  sloveeni nosi-medu. Germaani keeli
kõnelevad rahvad seostavad karu nimetust sooja nahaga: pa-ri = palav ümber (võrdluseks ka 
mee vaste): saksa Bär-Honig, ingl. bear-honey, rootsi bära-honung,  norra bjørn-honning, 
taani bære-honning, islandi björk-hunang; ning veel teistes keeltes: iiri bear-mil,  hispaania 
oso-miel, prantsuse ours-miel, baski oso-eztia, rumeenia urs-eztia , ungari k. viselik-mez,. 
Ladina k. on ursa, ursus (karu); mel, mellis (mesi); edo, edi, esum (sööma); kreeka k. 
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(kirjutamiseks on tähed liiga keerulised, hääld.): meli (mesi). Ainult läänemeresoome ja 
põhja-saami k. on karu, karhu, guovža tuletatud nahast – ko. Moksa k. ofta, ersa k. ovto, komi
k. oš. Seletusvariandina võiksime käsitleda läti k. lācis (karu) kõrval säilinud karu kohta 
käivat ja võib-olla tabu-nimetuse aegadest pärinevat nimetust „kārs“, mille vasted on nüüd 
maias, ablas (vrd. e.k. hallivatimees hundi kohta või mõmm karu kohta). Leedu k. on emane 
karu lokė ja isane lokŷs, mõlemad: la-ki = laialt liigub. Magusa vaste soome k. on makea, see 
viitab, et ka meil võis mage vanasti tähendada hoopis magusat. Ma-kea < ma-ko = ma kogun; 
ma-gu-s(a) < ma-ko-se = ma kogun seda. Hiljem ko redutseerus: mea-(ko)-se > me-se > mesi;
slaavi keeltes: med < me-ta < me-(ko)-ta = me (kogume) teda. Olgu lisatud, et mee järel 
magususelt järgmine meie loodusest (harva) leitav asi oli mesimuraka mari, magususelt 
järgmine oli lühiajaliselt (massiliselt) tarvitatav vahtramahl < mal, märkame, et mõnedes 
lõuna-euroopa keeltes oli ka mesi: mil, mel vms. Mahl-mal on väga erandlik, teistes keeltes: 
slaavi sik, suc, sok; germaani saft, safa, juice; leedu sultys, läti sula (vrdl. meie lume 
sulamisega veeks!) Germaani keelte mee vaste – honig < ho-ne-ki < ko-ne-ki = võiks 
tähendada: kogutakse mitte liikudes, s.t. et mesilastelt mett ära võttes (kogudes) ei tohtinud 
rabelda ega järske liigutusi teha, vaid hästi aeglaselt ja rahulikult toimetada, muidu võisid 
mesilased surnuks nõelata. Järelikult pärineb sõna ajast enne seda, kui mesilaste suitsetamise 
kavaluse peale tuldi.
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Vesi

Karu ja mee kõrval sobiks näidata veel inimeste jaoks kahe põhielemendi kohta käiva 
väga vana sõna sarnasust ja muutumist läbi erinevate keelte. Need on vastandelemendid tuli ja
vesi, veega saab tuld kaotada (kustutada) ja tulega vett kaotada (aurustada).  Vesi on 
Vahemere-äärsetes keeltes enamasti sarnane ladinakeelsele aqua´le: itaalia acqua, hispaania ja 
portugali agua, galiitsia auga, katalaani aigua, rumeenia apa. Peaegu kõigis teistes keeltes 
algab see va (vo-)-ga: voda, vatn, water, vand, wasser jt. Samas on tuld tähendavad sõnad 
erinevates keeltes hästi erinevad, tihti isegi lähedastes sugulaskeeltes. Üllataval kombel 
moodustavad tuli ja vesi tihti omavahel riimuvad paarid, nagu oleks keelte “loomisel” 
mõeldud luuletamise või luule tõlkimise lihtsustamisele. Näiteks sõnapaarid: saksa Wasser-
Feuer, taani vand-brand, norra vann-brann, tšehhi voda-požar, ungari viz-tüz, läti ūdens-ugurs,
prantsuse eau-feu jt. Prantsuse ja läti keele kõrval on vesi veel kuidagi teisiti ainult paaris 
keeles: baski ur, albaania ujit ja iiri uisce, viimane on väga sarnane eesti, soome ja ungari 
keelele (viz). Malta k. on vesi “ilma”, mis on samuti sarnane eesti ja soome keelele, vesi tuleb
ju taevast, soome ilma ja e.k. ilm (õhk), e. k. on vihm (e. vee tulek) ilma(stiku) nähtus: vihm <
vi-me = vesi meile, märg meil; vesi < ve-se = vesi see, märg see. Ei usu, et Põhjala algkeeles 
võis vesi olla nii ve kui ka va, pigem on ugrilased hilisemal ajal teistelt va laenanud, veidi 
muutnud (va > vi,ve) ja lisanud “see”: -se > -si, -z. Komi keeles ongi va (vesi).

 Mind painab idee, et Põhjala algkeeles võis vett tähistada hoopis tuttavam sõna! 
Püüan väga põliste  sõnadega seda seletada. 

 Siiani on eestikeelsetele inimestele suureks elamuseks, kui vesi talvekülmadega jäätub,
minnakse jääle, põrutatakse jalaga, lastakse liugu  ja rõõmustatakse, et ollakse jää pääl, 
tegelikult - vee pääl (mis ongi põnevuse põhjus), aga öeldakse: jää pääl!
 Kui vanasti tõesti tarvitati “vee” asemel sõna  “jää”, siis vastavalt  varemkäsitletule 
pidi liikuva (ki) vee kohta öeldama  jää-ki > jägi > jõgi  (vesi liigub tõepoolest!).

Kui me nüüd oletaksime, et  seisva veega veekogu ümbritsev piirjoon e. (järve) äär 
oleks algselt olnud (järve) veer, veered < m.k. veere ning veerte vahel oli jää, siis sellist 
nähtust, kus jää oli veerte vahel, tuli „vahelolevas käändes“ öelda:  jää-veeren > jä-ve-ren > 
järven  ja mulk ütlebki siiani - kala om järven (e.k. kalad on järves). Saami k. javr (järv).

Oja < o(n)-jää = on vesi, vrdl soome k. oja, ojanne (kraav), ojentaa (parandada, otse 
minna – pärast kuivendamist).

Me tarvitame vee kukkumise puhul väljendit  “kallama” - vett kallama, vihma kallab 
s.t. (neil juhtudel) vesi langeb, vrd. ka kaldu, kallak jne. Kui langemine oleks vanasti olnud 
“kall” ja vesi “jää”, siis kosk pidi olema  jää-kall > jägall. Jägall > Jägala juga on suurim  
kosk meie maal. Ilmselt on ka kogu üldsõna algsõnadest tekkinud liitsõna: jä-kall > jugal > 
juga, joal, kuigi on raske arvata, millistest algsõnadest koosneb kall (arvatavasti siiski k(i)-all 
= tuleb alla). Kohe äratuntavalt sarnane on islandi k. halla (kallak), veidi vähem sarnaneb 
taani hældning (kallak) ja hollandi helling (kallak), samad algsõnad tunduvad olevat ka vene 
ja horvaadi k. väljendites naklon (kallak), tšehhi-slovaki sklon (kallak); ukraina-valgevene 
nahil (kallak) meenutab pigem islandi vastet. Kallama sõna vasted mitmetes Põhjala keeltes 
on vihmaga seostatavad: saksa wimmeln, hollandi wemelen, taani-norra wrimle, rootsi 
wimlar. Joa (juga) vaste on enamikus Põhjala keeltes omavahel ja kall´iga sarnane: inglise 
waterfall, falls; rootsi vattenfall, saksa Wasserfall, taani vandfald, aga islandi k. jet (juga), 
samas ingl. k. jet (purse, juga, purskuma). Baltisaksa keel on jäädvustanud taolise-liitelisi 
kohanimesid: Jaggowall = Jägala, Fall = Keila-Joa, Makalafer = Kallavere, Maakallavere, 
Lechtigall = Lähtru. Saksa k. fallen (langema). Jägalaga seoses veel, et üks tema tähtsam 
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lisajõgi on Jänijõgi, mille äärde jääb Jäneda küla, Jäneda linnamägi ja Jäneda mõis, mida 
nimetatakse ka Jäneda lossiks, so. baltisaksa Jendel, isegi Gendel. Jägala jõe almjooksul on 
jälle vastavalt Jägala linnamägi ja Jägala mõis – kõikjal esineb jä.

Joomiseks on tarvis vett. Kui meil on janu, m.k. jänu < jää-nu = vee puudus, vett pole, 
siis janu (e.k.) e. jänu (m.k.) kustutamiseks joome jooki, tahame juua. Jä-ja-jo-ju - on väga 
lähedased ja võisid  tohutu pika ajaga teineteiseks üle minna.  Seega, kui vesi oli jää, siis  “ma
joon” võis  ja pidigi vanasti olema : “ma jää”. Sellest edasi võiks oletada, et vee, kui eluks 
tähtsaimaga seoses võidi kogu elu võimalikkuse kohta  mingis uues  elupaigas öelda  “jää 
siin!” = joo siin! = ela siin!  Sellest sai kujuneda kogu tegusõna “jääma-jääme” > jääme (siia),
sest siin on juua! See on olulise tähtsusega ka tänapäeval, kui reisil peatus- või laagrikohta 
otsitakse või asustamata alal elamiseks kohta valitakse.

Kui Põhjalas kevadise lumesulamise ajal must vesi kaevudesse, allikatesse jt. 
veevõtukohtadesse tungis ja joogivee halvamaitseliseks muutis, oli kombeks lasta ja juua 
puhast ja magusat mahla – rootsi-norra-taani-inglise keeltes juice. 

Nires, kraavis, ojas ja jões vesi jookseb, m.k. vesi juusk < ju-se-ki = vesi see liigub, 
see võib ehk algselt ainult vee liikumise kohta käinud sõna olla ja hiljem laienenud ka 
inimeste ja loomade kiirele liikumisele üldse. Vrdl. vene k. bežit, begajet (jookseb, voolab) < 
be(?)- ki-je-t(a) = ... liigub vesi temas.
Ma ujun, m.k. m(e)a oju < o-ju = on vesi või olen vees. Kaladel on vees ujumiseks ui(u)med.  
Jäin vihma kätte, m.k. m(e)a jäi sao (sajo, saju) kätte < sa-(j)o = sa vesi, sa vesine, sa märg > 
sajab, sadu, sadama. Ahvatlev oleks oletada, et isegi veele mineku ja veelt tuleku koht – 
sadam – peaks nagu kunagi olema tekkinud samast vett tähendava algsõna seosest, kui sajab-
sadama.

Pärnust kagus Reiu jõe ääres on Surju asula, varem Surju mõis (baltisaksa Surri), 
1544a. Sorje küla. Toponüüm on tuletatud Suurjõest < sur-ju < se-ra-ju= see võimas vesi, 
vahevorm: suur vesi või oligi see kunagi praeguse Reiu jõe nimetus.

Kas on sel ideel jumet või millest tuli siis see jä-ja-jo-ju? Miks kõigis neis veega 
seotud sõnades pole algsõnadeks ve või va?

Selles peatükis sattusime paarile eesti ja islandi keele omavahelisele erandlikule 
sarnasusele.  Kallakuse, viltususe, jugade, kuristike, järsakute ja nõlvadega kohtumisega 
kaasnes(b) alati hirm ja oht. Oht ja hirm on võrreldes teiste keeltega eesti keeles täiesti 
erakordsed ja omapärased. Ohu (oht) vasted euroopa keeltes on valdavas osas selgelt 
samadest (ühesugustest) algsõnadest tuletatavad (risk, risiko, rizik, ryzyko, rõzõka jt.), samas 
on hirmu vaste väga erinev, ainult slaavi keeltes enamasti strah. Kuid islandi keelel on siingi 
eesti keelega suur sarnasus: otti (hirm, vrdl. oht < o-t), hættu (oht), veel võib väikest sarnasust
märgata uelsi k. ofn (hirm) ja võib-olla isegi jaapani k. kyofu (hirm) ja vene k. - opasno 
(ohtlik).

Lisaks on tiik, tiigid islandi k. tjörn, tjarna, juga on jet (je-ta = vesi temalt) ja lumi 
snjor (? se-ne-jo = see mitte vesi?), see toetab veidi eespool toodud jää = vesi ideed. Kui aga 
islandi snjor mäletaks ainsana, et tegelikult oli -o- algselt hoopis jo, siis tuleks tõestusele toeks
ka ülejäänud snow, sneg, Schnee, snieg, snø ja paljude teiste euroopa keelte “lume” vasted ja 
kõigis neis on j redutseerunud. Võiksime naljatleda, et juba nende sõnade tekke ajal mõistsid 
need rahvad vee, lume ja jää kui sama aine erinevaid olekuid. Siiski on vaid soome k. jäätikkö
(liustik) ja islandi k. jöklinum (liustik). Rääkimata auru olemuse mõistmisest, kus ladina k. 
(vapor) eeskujul on vaid itaalia k. vapore, malta fwar, prantsuse vapeur ja äkki ka läti tvaiks 
(aur), mis vähemalt va- sisaldavad. Äärmine terasus väljenduks eesti keeles, kui me 
suudaksime tõestada, et juba õige vanasti auru asemel jaur oli ning soomlastel höyry asemel 
jöyry.
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Udu olemust pole keele järele otsustades ükski euroopa rahvas mõistnud, rahe on vaid 
ungari k. jegesö. Senini on jäänud ka mainimata, et jää vasted on ainult soome k. jää ja ungari 
k. jeg. Põhjala keeltes kirjutatakse enamasti i-tähega algavana, ehk polnud neil siis veel sõna 
alguses j-tähte tavaks ja see tuleb meil ise sinna ette mõelda: islandi-taani-rootsi is, norra isen,
inglise ice, hollandi ijs, saksa Eis, kõmri iā, baski izotz, teistes keeltes on jää vasted teistest 
algsõnadest, näit. balti keeltes slaavi keelte moodi: läti k. ledus, leedu k. ledas. Äkki nad 
saidki oma maale nime sel ajal, kui lõuna poolt vaadates jäisele maale elama asusid... Või 
pärinevad läti-leedu jää vasted sellisest külmast (jää)ajast, kui (talve)elamud veel iglu moodi 
jääst tehti, kus soe (le-ta) elada oli. Võib ju ka inuiti-keelne iglu tuletada (j)i-ko-le = jääst 
kodu soe. Samas on nii läti kui ka leedu k. lietus (vihm).

Inkade ketšua k.: yacu (vesi).
Võiksime veel kahtlustada, et kas higi-higistama on kujunenud nii: higi < m.k. igi < i-

ki < ji-ki = vesi liigub, vesi tuleb. Soome k. hiki (higi), hikoilu (higistamine); skandinaavia k. 
on higi rohkem vee moodi: rootsi svett, norra sveat, taani sved, islandi sviti. Siis vast ka 
liitsõnas igijää mäletab igi seda aega, kui jääaja lõpul inimesed siia elama asusid ja jäälaam 
suurteks jõgedeks ja veteks sulas (vesi liigub, vesi läheb). Hiljem, kui jäämägesid enam 
polnud, sulas jää hilisematelt järvedelt ja jõgedelt vaikselt veeks ning igijää sõna jäi mäletama
ainult jäämägede sulamist igivanast ajast. Üldiselt Põhjamaades igi (-jää. –lumi) vasteteks 
rootsi-taani evig, saksa evige, inglise (osaliselt) ever, milledel kõigil oli algselt ehk j- ees (je-);
soome k. (j?-)ikuinen. Sarnaselt nähtavasti ka e.k. igavene, igavesti = soome k. iki, või-olla 
isegi e.k. iial. Samas on soome k. iki vaste e.k. ka „alati“, kusjuures m.k. iki = e.k. küll, alati, 
ikka. Näib, et need on kohe jääajajärgsed sõnad, tekkinud neil igistel aegadel jää sulamisest 
veeks.

Kuid uurime veel veekogudega seotud algsõnu. Järve seletuse juures ja ka mujal on 
juba tulnud ette, et sellised liitsõnad, nagu äär(e), veer(e), piir(e), ser(e)v, ring, rõngas, rand 
veerema, pöör(e)lema, räästad (m.k. restse) = katuse ääred jne. viivad paratamatult mõttele, et 
-r- (re, ri, rä) pidigi tähendama (muuseas ka) äärt, serva, piiri; tänapäevases filosoofilises 
üldsõnastuses võiks defineerida kui kahe erineva keskkonna vahelist üleminekut (et  tundmatu
sõna seletamiseks mitte sama sõna kasutada), ka näiteks saar-saare või surm-surema - 
mõlemal juhul satume meid ümbritseva ühelaadsete omadustega keskkonna piiri ületades 
hoopis uude olukorda, teistsugusesse keskkonda. Teisest küljest, vaadeldes nüüdiskeelseid 
sõnu: ääretu, lõputu, piiritu, tähtsusetu - mõistame ju kohe, et sõna koos lõppliitega –tu (-ta) 
tähendab: ilma ääreta, ilma lõputa jne. ehk teise sõnaga - eitust. Algsõnana tähendas aga eitust
ne, no, nu jms. Erinevatest veekogudest on meri ääretu ja järv enamasti selline, kus äär 
paistab. Järv on äärega.  Ka tänapäevases inglise ja saksa k. tähendab marine (mere-, 
merenduslik, laevastik, merevägi jms.) merega seotut  ja ühtlasi ka sellist asukohta, mis on 
ääretu, kus pole näha serva < ma-ri-ne = mul (meil) äärt pole, sellest on lühenenud variandid: 
more, mare, Meer, morze jt. Kui aga äär paistab, ja kui algselt oleks olnud: (j)o-se-re = veel 
see serv; vrdl. poola jezioro (järv), tšehhi-sloveeni-serbia jezero, slovaki jazero, horvaadi 
jezera, bulgaaria ezero, makedoonia ezeroto, läti-leedu k. ezers-ežeras (järv) < (j)o-se-re,  
valgevene vozera ( jo asemel vo), vene ozero (järv). Aga rootsi k. sjö (järv, meri) < se-jö = see
vesi, taani k. sø (järv), islandi k. sjó (meri), norra k. sea (meri), innsjö (järv e. sisemeri), saksa 
k. See (järv). Kuigi rootsi k. kasutatakse nüüd mere kohta rahvusvahelisemat sõna hav, on 
rahvakeeles sjö nii järv kui ka meri, peaaegu kõigis mere-liitelistes sõnades on mere vasteks 
sjö:  sjödrabbning (merelahing), sjöfarare (meresõitja) jne.  Hollandi k. on meer (järv) ja zee 
(meri), sest hollandlastel ongi poldrite ja tammide tõttu juba ammusest ajast meri ja järv 
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sassis. Rootsi-taani sjö-sø meenutavad, et ka meie e.k. soo on ju üks vesine ala ning oli algselt
ilmselt sjoo (kuigi j-tähte polnud, aga hääldus kuidagi sedamoodi ehk oli).

Seoses se-jo > sjö algsõnadega võiks veel oletada, et kui moksa k. on sjokse (sügis) ja 
ersa k. sjoks (sügis), mis on e.k. sügisega kõlalt väga sarnased ning sügis on ju väga vesine 
kuu, märg (vihmane) ja ka jäätumise aeg: see vesiseks läheb, see jäässe läheb = se-jo-ki-se > 
sü-ki-se > sügis, m.k. sügise. 

Läti k. jūra (meri), ezers (järv), upe (jõgi), ūdens (vesi); 
liivi k. jộra (järv), joug (jõgi), vež (vesi), jei (jää), jūomuāiga (jook), jūodō (jooma).
leedu k. jūra (meri), ežeras  (järv), upė (jõgi), vanduo (vesi), if (jää);
tšuktši k. jerver (jäämägi), mimõl (vesi), veem (jõgi), gilgil, tintin (jää), jiik, iin, jiiõk 

(taevas), iõn, jiõn, iõneiõn (pilv);
mari k. jer (järv), ener, jogaš (jõgi), lum (lumi), ij (jää), juaš (jooma), juõš (jook), jur 

(vihm), jen (inimene), jal, ola (küla); 
handi k. johan (jõgi), jihk (vesi), saljiuk (soolvesi), saj (teevesi); 
mansi k. ajum, ainut (jook), ajun, ajantan, ajalan (jooma); 
komi k. jol (metsaoja), jia (jäine), jöv (piim, piima jooma), ju (jõgi), juž (tihe lumi), 

juöm (jook, joomine), juktalanin (loomade joogikoht), juktodnõ (loomi jootma), jus (luik), 
jutor (oja, jõeke), juõstnõ (natuke jooma), jutš (veest, niiskusest raske), vad (järv, vrdl. vene k.
vada = vesi), val (laine), va (vesi);

moksa k. jei (jää), jeimatf (jääliustik), jur (allikas), ved (vesi), morja (meri), veds 
vajams, jumams (vette vajuma, kaduma), (j)erhke (järv), ljai (jõgi);

ersa k.  jei (jää), jeimatst (jääliustik), jur (allikas), ved (vesi), inoved (meri), veds 
vajams, jomams (vette vajuma, vette kaduma), (j)erke (järv), lei (jõgi, vt. moksa k.);

evengi k. jene (jõgi), njarut (järv), umdja-mi (jooma, kusjuures mu, muve = vesi), jaku
(üleujutatav soo või ala), djuke (jää); 

neenetsi k. ji (vesi), jaha (jõgi), to (järv);
ungari k. jeg (jää), tó (järv);
vepsa k. jogi (jõgi), järv (järv), jä (jää), joda (juua);
saami k. javvr (järv), põhjasaami k. johka (jõgi), koola-saami jok (jõgi), Seidjavvr 

(Seidjärv, soome k. Seidjavvrjoki, seid = püha kivi või kalju);
soome k. joki (jõgi), järvi (järv), juoda (juua), juoma (jook), juonti (joomine), jano 

(janu);
            kõigis Põhjala keeltes on sõna fjord, või sellele ligilähedane sõna

Huvitavaid vihjeid on Tõnno Jonuks´i artiklis „Eesti ja kujutlus Eestist Skandinaavia 
saagades“. Mäetagused nr. 23., 2003a. „Noorem Edda“ järgi olla jöötunid pärit ida poolt. 
Saagade järgi on mitmed hiiglased elanud Austrvegr´i lähistel või lausa Austrvegr´il, mida 
seostatakse Rootsi poolt vaadates üle vee (jö) idarannikul asuva eestlaste (þat váru Eistr – 
Olaf Tryggvepoja saaga) maaga (hiljem Eistland). Sigurđar saaga tegelased kohtasid 
Austrvegr´i rannas jöötunit, kes oli 12 küünat pikk (~6m), jagu saadi seal 6 jöötunist. Eestist 
oli pärit ka üks kuulsaim berserk Starkatherus/Starkär, Saxo Grammaticus paigutab „Gesta 
Danorum´is“ Starkäri Jöötunite maale (Jötunheim), lad. k. Estonae (= Eesti). 

Me käime vahel jõe või järve ääres või veeres ja vahel ka mere ääres (ja aru saame ka, 
kui ütleme - mere veeres). Ehk meenutab ka ääres-veeres samatähenduslikkus, et kui sõna 
“ääres” alguses oleks varem olnud j > jääres, siis jääres = veeres ja jää = vee (vesi); jääres = 
jää ääres, veeres = vee ääres. Äärt-veert tähistav algsõna –re on ka selliste liitsõnade sees, 
nagu juures, kõrval, paaris, pervel, piiril. Viimane võiks tähendadagi löödud piiri: pi-re, piiri 
märgistuseks on löödud postid või tikud, kes teab, kui ammu juba piiriposte löödi.

120



Veega seotud ja veevõtmise koht on ka kaev. Esialgu tundub, et sõna on ilmselgelt 
tuletatud kaevamisest, kaev on kaevatud. Aga m.k. oli kaev “kaju”, tihti aga ka läte. Läte oli 
küll üldiselt allika vaste, kuid joogivee võtmise kohana nimetati m.k. tihti ka kaevu lätteks. 
Kaevama on m.k. kajuma. Kaju < ka-ju < ko-ju = kodu(ne) vesi.  Elutähtsa vee otsimine ja 
leidmine ei ole ainult meie otseste eellaste probleem, vaid kogu inimkonna probleem läbi 
aegade. Siinmail piisas pärast jää-aega vee leidmiseks alati ainult vähesest ringiliikumisest, 
vett leidus ikka, aga kaugetel aegadel, kui siinseid maid veel mannerjää kattis, elasid meie 
eellased mingil ajal ehk ka kuivadel aladel või kõrbetes, kus vee muretsemiseks pidi tõesti 
auku maa sisse “kajuma”. Selleks ei olnud veel raudlabidat, veeauku sai “kajuda” vaid terava 
kepi, laia labida moodi puutüki või lausa käte abil (nagu lapsed rannas tänapäevalgi). Hiljem 
tuli siinmail veepuudus aga just talvel, kui veekogud külmusid; ehk oli kaju algselt ka jää-
augu tegemine: m.k. mea kaju (ma kaevan) = ma ko(-sse) vett. Kahjuks ei toeta jä-jo-seletust 
kuigi selgelt sõnad allikas ja läte. Allikas on ilmselt samadest algsõnadest, mis rootsi-norra-
inglise k. källa-kilde-quelle (allikas), soome k. lähde vrdl. e.k. ja m. k. läte (aga ka Jõelähtme, 
Lähte). Ka teistes keeltes ei leidu kaevu ega allika vastetes jä-jo algsõnu, ehk annab oletada, 
et läti k. avots (allikas) on varem o kohal olnud jo ja tšehhi-slovaki k. zdroj (allikas) lõpus oli 
veel o. Ka on kaevamise sõnad Põhjala keeltes pigem e.k. kaevamist kui m.k. kajumist 
toetavad: rootsi gräva, taani grave, islandi grafa, saksa graben (b=v), ingl. excavate, soome 
kaivaa (kõik: kaevama). Va tähendab neis Põhjala keeltes teadaolevalt vett (vatten, Wasser), ra
aga viitab neis liitsõnades rauast töövahendile, nagu ka läti rakt (kaevama) ja vene rõt 
(kaevama), liitsõna “kaju” aga näitab ammust enne-raua-aegset tegevust või tegemise 
eesmärki, seega siis seda, et vett oli tarvis: iga päev, kogu aeg ja pidevalt; elamise-olemise 
koht tuli valida sinna, kus oli vett, või kui seda polnud, tuli kajuda kaju, et ko-s jo oleks. 
Oletan ka siin, et m.k. mäletab kõige vanemat algkeele kihistust.

Põnevatest seostest veel, et rootsi k. brunn-brunnar (kaev, allikas, läte), brinna-brann-
brunnit (põlema), brunnen (põlenud, põletatud); ingl k. well (kaev, hästi), saksa k. Quelle 
(allikas). Kaev on saksa k. Brunnen, hollandi k. bronnen, taani k. brønde (ø loet. ö), ehk olid 
ka need allakriipsutatud tähed algsõnadena ju-jo-jö, va-algsõna neis ju pole.

Põhimõtteliselt saadi Põhjalas talvel joogivett 3 moodi: a) allikast, b) kärestikulisest 
jõest, mis kinni ei külmunud, 3) jää-august, mida pidi enne rauaaega pidevalt lahti hoidma 
(nagu hülged). Alles rauaajast alates sai jäässe augu tegemiseks hakata kasutama tuura (ta-ra =
ta rauast), kirvest, kangi jt. abivahendeid. Ei tohiks õige olla mõttekäik, et küllap sai alati ka 
lund sulatada. Arvatavasti oli siiski enne vaskanumate kasutuselevõttu väga tülikas tulel lund 
sulatada. Kõige mugavam oli elamine siiski (vist) allika juurde sättida. 

Kui la tähendas algsõnana laia avarust ja välja, aga ka väljumist (vrdl. lähen välja, tule 
välja!) ning kui la > lä, siis võis läte < la-ta = väljub ta. Sel juhul mäletavad ll-tähed ka sõnas 
“allikas”, et ll < l(a) < la = välja ja ka < ki = liikumist, voolamist, tulekut. Küsimus on pigem, 
mida tähendab siin algustäht a-. Julgen ainult arvata, et a < (j)a < jo ning et lause koosnes 
kunagi umbes järgmistest algsõnadest: allikas (e.k.) < allik (m.k.) < (j)o-la-ki = vesi välja 
jookseb; ka algama-sõna on alguse saanud täpselt samadest algsõnadest:  a-l-ga < (j)a-la-ki. 
Veidi toetab ideed ka ingliskeelne analoogia: spring (lähtuma, algama, allikas, läte, kevad), 
kuigi koosneb hoopis teistest algsõnadest.

Soome k. lähde (allikas), lähtö (äraminek, lähtumine), lähtöaika (väljumise aeg), 
lähtökohta (lähtekoht), lähteä (lähtuda), allikko (loik, lomp), allas (bassein, küna, mold, vann).

Leedu k. on algsõna la (välja tähenduses) abil tekkinud tänapäevani kasutatavad sõnad 
laūk (välja), laukañ (välja, õue), laūkas (väli, põld), lauko darbai (põllutöö), laukiniñkas 
põllumees, põlluharija) jne. Läti k. lauks (küla, väli, põld), laukā (väljas, õues). Neist näidetest
võiks nagu järeldada, et la ja selle tuletised on ehk laenud balti keeltest ja tekkinud viimase 
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3000 aasta jooksul seoses aletamise ja põllupidamisega. Mina arvan küll, et kuna tule 
tegemine ja põlemine on le- tuletised, siis on ka aletamine, põletamine ja -l- sõnas põld  le > 
la-tuletised, nagu ka lai, lage, lagendik, väli, väljas, vald, valla, palju, küll, küla jne., vähemalt
l-tähe osas.  Vt. ka Maaviljeluse ptk. lk. 63 ja 67.

 Näib, et sõnad auk ja ava on samuti vee saamisega seotud. Auk < avk < a-ve-ki = on 
vesi käes; ava < a-ve või a-va = on vesi; vrdl. saksa k. offen (avama, algselt jäässe avause 
tegemise mõttes) o-fe < a-ve = on vesi; mitmes teises põhjala keeles on veidi muutununa (ve 
> fe > phe > pe) äratuntav: inglise-hollandi open (avama), rootsi öppet (avama), islandi opna 
(avama), iiri op (ava). 

Veel ühe märja maa nimetuse teket võiks sedamoodi seletada. Praegusel ajal 
nimetatakse loduks pidevalt märga pinnast, mis tavaliselt kujuneb orgudes allikate ümber ja 
nõlvadel allpool allikaid. M.k. lodu mõistet ei tuntud, selle asemel oli loika (loi-ka < la-ki = 
välja tuleb), murdesõnastiku järele tunti lodu vesise maa tähenduses Tartumaal ja Põhja-
Eestis. Lodu < lo-ta < la-ta = väljub ta.

Eelkõige Saare- ja Harjumaal tuntud jala-liitelised toponüümid võiks olla allikate, s.t. 
vee väljumise (jä-la > ja-la = vesi väljub) kohtade järele sellise lisanime saanud. Kuigi 
Saaremaa maalinnadest suurim - Valjala - on inimtekkeline, inimeste poolt kokkukantud 
kividest tehtud, võis Valjala asulas olla allikatega vana vall: Vall-ja-la > Valjala. Praegugi on 
seal hulga allikaid ja vanade mälestuste järgi jooksid Pühasse ojasse Pühade allikate veed. 
Aga siin võib tegemist olla ka (tautoloogilise) erinevatest aegadest pärist algsõnade 
kordumisega: va-la-ja-la < ve-la-ja-la: ve = ja. Küllap olid ka Kõljalas (baltisaksa Kölljall), 
Mustjalas (Mustel), Laimjalas (Laimjall), Ratlas (Ratjall), Anijalas (Hannijall), Hardjalas 
(Hardjall), Laadjalas, Hakjalas jm. oma allikad, millest toponüümid kujunesid. Pr. Eerika 
Salundi Mustjalast on oma käsikirjas kirjutanud Mustjala kandi paljudest allikatest. 
Tänapäevasest Mustjala asulast veidi lõuna pool on muistsel pühal kohal - Iieniidis - olnud 
kolm tähtsat allikat: Iieniidi e. ohvriallikas, Silmaallikas ja Sakuallikas. 1924a. on Iieniidi 
allikat kirjeldatud kui 18m läbimõõduga põhjatut allikat, Silmaallikas oli raviveega, 
Sakuallikas on maaparandustöödega kõvasti kannatada saanud. Iieniidi allikast väljuv vesi on 
Vesikuniidi oja lätteks, läheduses on Matustemägi ja Lihulinna maalinn.

 Loogiline oleks, et Toompea Pika jala ääres väljus järsakul maapinnast järjestikku 
pikalt allikaid ja ka Lühikese jala kõrval oli kaunis nõlva all üks allikas, millest väljunud vesi 
suhteliselt lühikese ojakese moodustas, hiljem kadusid need allikad linnaehitusega sootuks. 
Immitseb veel ju tänapäevalgi talviti Pika Jala äärsest müürist vett! Ka Jüri khk. Vaskjala 
(varem Wasjall) ja Kautjala (Kautel) ning Jõelähtme khk. Vandjala on selgelt seotud vee 
väljumisega, esimesed on Pirita jõeoru allikatele kujunenud asulad, viimane paikneb äärmiselt
ainulaadsel Kostivere karstialal suure Jõelähtme jõe maa alla kadumise ja uuesti väljumise ala
kõrval, vesi väljub > jä-la > ...jala. Haljala (Rakvere lähistel) võis kunagi olla Aljala < 
(J)aljala (tautoloogiline kordus). Jalametsa allikatest (Koigi ja Imavere vahel) algavad nii 
Pärnu kui Põltsamaa jõgede lisajõed, kusjuures Pärnu jõkke suunduvad veed on nüüdseks 
koondatud Neeva kanalisse!! Järva-Jaanist 4-5km põhjas on Jalgsema küla (mainitud 1220a. 
kroonikas), kus on ka suur ainult allikatest toituv karstijärv, millest ei lähtu ühtki nähtavat oja 
ega jõge. Läheduses on Võhmuta mõis ja Türje karjamõis, kuskandis oli vana kaubakoht ja 
kuhu pidi vanasti jõudma üks paaditatav jõgi, mis nüüd on maa alla peitunud. Ainult kevadiste
üleujutuste ajal täituvad mõned nõod vana jõesängi kohal veel veega, kui kõik karstisüvendid 
juba kevadvetega täitunud on.

Hämmastav on, et indoeuroopa keeltest bengaali k. jala (vesi).
Väljumise-sõna ise on tekkinud hiljem, siis kui ja-jo-ju-tähendus oli juba ununenud. 

Rõhutamaks just vee väljumist, öeldi veel “ve” ette: ve-la-ju > vä-l(a)-ju > välju(ma) = vesi 
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väljub vesi. Kui islandi k. on leyfi (väljuma) ja inglise k. leave (väljuma), siis ehk le = la; y,a 
= ja; fi,ve = ve. Leyfi-leave < la-ja-ve = väljub vesi vesi. Välja-sõna vasted teistes Põhjala 
keeltes algavad samuti redutseerunud j või v (ve-vo) tähega, sõltuvalt sellest, mis ajastust sõna
on kasutusse jäänud. Out (saksa-inglise) < (j)out, uit (hollandi), ut (rootsi, norra, islandi), iš 
(leedu), iz, von (vene), ven (tšehhi). Ungari k. ki (välja, algsõnana: liikuma), läti k. kas 
(välja).

Näib, et soomekeelne rahvapärane ütlemine „aivot pellolle“, mis tähendab üldiselt pea 
lõhkemist või lõhki löömist, puruks laskmist ning robustsemalt: „ajude väljumist“, on pellolle 
–sõna seostatav põlluga alles hilisemal ajal ja sarnasuse tõttu. Algsõnade järgi: pe < pi = 
lööma; llo < la = välja, laiali. Sama on e.k. (pead) lõhki lööma, kusjuures lõhki-lahki: lõ(la)-ki
= laiali kirvega, nagu olen eespool Ki-peatükis seletanud.

See, et Mustjala kirikumõis ja kogu kihelkond on baltisaksa k. Mustel, samamoodi 
Mustjala mõis Mustel, Kautjala mõis Kautel jne., viib paratamatult mõttele, et ka paljud muud
toponüümid, mille lõpuliide baltisaksa k. on -el ja selle vaste eesti k. -la, võivad olla oma 
nime saanud kunagisest allika väljumise (la = välja) kohast, samas aga tähendas algsõna la  ka
välja (väli) lageda maa, metsast lagedaks raadatud maa mõttes. Et igaüks, kes on kuidagi ise 
või oma eelaste kaudu seotud mõne la(le)-lõpulise kohanimega, saaks otsida praegusi või 
kunagisi allikaid või nende puudumist, toon lühendatud nimistu taolistest   tähtsamatest 
kohanimedest baltisaksa ja eesti keeles. Selliste hulgas on isegi mitme kihelkonna nimed, mis 
tõenäoselt said oma nimetuse mõne tähtsama keskuse järele, mis omakorda oli saanud nime 
(oletatavalt) allika järele: Ampel (Ambla), Fickel (Vigala), Haljall (Haljala), Harjel (Hargla), 
Kegel (Keila), Kergel (Kärla), Mustel (Mustjala), Rappel (Rapla), Röthel (Ridala), Werpel 
(Varbla ). Valik mõisaid + esmateade: Affel 17.saj. (Ahula), Aimel 16.saj. (Aimla), Attel 2x 
(Atla), Kaesel 1526 (Käesla), Kandel 1524 (Kandla), Kappel 2x (Kabala), Kardell 1544 
(Kardla), Karral 17.saj. (Karala), Kerjel 16.saj. (Kärgula), Kersel 4x (Kaarepere, Loodi, Kärsu
2x), Kochtel 1419 (Kohtla), Maidel (Maidla), Pargel 2x (Parila), Purgel 1513 (Purila), Rackell
1505 (Rahkla), Rojel 16.saj. (Roela), Sandel 16.saj. (Sandla), Thomel 2x (Toomla, Tumala), 
Undel 1453 (Undla), Wattel (Vatla), Werpel 1426 (Varbla) jne..

 Ilma mõistatamata on vaieldamatult allikast nime saanud järgmised mõisad: Allik 
(Allika), Hallick (Halliku mõisad Kodaveres, Raplas ja Kiideva kõrvalmõis Ridalas), Hallika 
Karjas, Halinga P.-Jaagupis, Hallikas (Hallika Kihelkonnal Saaremaal), Kaltenbrunn 2x 
(esiteks: Roosna-Alliku, mõisa kõrval väljuvatest suurtest allikatest saab alguse Pärnu jõgi, 
otsetõlkes: külmallikas, Roosna tuleneb kunagisest mõisnikust v. Rosen´ist; teiseks: Viljandi 
kõrval paiknenud Nödingshof´i = Nöödingi varasem nimetus). Et saksa k. on allika, kaevu ja 
lätte vasteks ka Born (geboren = sündima), siis külmallikat tähendab ka Kaltenborn (Norra 
mõis, Norra tuleneb mõisnik v. Knorring´ist), mõisa kõrval asuv suur Norra allikjärv on üheks
Põltsamaa jõe lätteks. 

Ma esitasin eespool vaid mõningase loetelu mõisa- ja kihelkonnanimesid, mis kindlasti
või arvatavasti on nime saanud allikate järele. Kuid peale selle on Eestimaa igas külas ja orus 
veel palju allikatega seotud tuntud või ununenud toponüüme ning igal allikalgi oli vanasti 
oma nimi...

Vee kasutamisega saab seotud olla ka m.k. ja üldse Lõuna-Eestis kasutatav murdesõna 
“mõskma-mõsema” pesemise tähenduses. Oletan, et mõ peaks algselt olema kujunenud 
lühenenuna kahest algsõnast: me-jõ või ma-jo > m(ej)õ > mõ. Mõseme < me-jo-se-me = me 
veega seda me; mõskme = me vees seda liigutame. Võib arvata, et algne pesu pesemine käiski
pestavat eset vees vasakule-paremale liigutades, praegusel ajal teeb sedasama pesumasin pesu
ringi liigutades. Pesemise sõna ise tuli hiljem, kui pesu hakati kurikaga peksma < pessme 
(m.k.) < pi-se-me = taome seda me. Siit ka pesu - nii voodipesu kui ihupesu tähenduses - pe-
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se = taome seda.
Pesu tagumise ajastul hakati vist juba ka seepi tarvitama: see-pi = seda tagumisel 

(kasutatakse), tänapäevased sõnad pese ja seep lihtsalt koosnevad samadest algsõnadest, 
ainult vastupidises järjestuses.  Algsest mõsemisest tuleneb aga võib-olla särk < se-r(i)-k(i) < 
se-ri-ki = selle puhtaks liigutan. Millalgi veel varem hakati pesemise hõlbustamiseks tuhka 
kasutama, vanasti öeldi tuha kohta nähtavasti leeli < lee-le = tules põlenud. Põhjapoolses 
Eestis sai pesuvahendi nimetuseks libe, lõunapoolses lipe ja lippõ (le-pi = tuhaga taotakse), 
läänepoolses Eestis ja saartel leelis, leeline, leheline, see pesemise viis tegi pesemisel pesu 
libedaks, pehmeks (ja ka valgemaks), libeda sõna kandus hiljem üle libedale teele ja üldse 
libedatele asjadele, nähtustele ja isegi inimese iseloomule, eestikeelse teadusliku sõnavara 
loomisel ka keemiateadusesse - leelis. 

Jo seletust meeldivalt toetaval kombel on ka vene k. pitjo (joomine, jook), mõtjo 
(pesemine; me-ta-jo = me teda veega) ja beljo (pesu), kusjuures bel (pel) peaks tähendama 
valget, heledat (belõi), mis saavutati tuha kaasabil (tagumisega). Ning et pesu pesemiseks oli 
kõige parem saarepuu tuhk, siis oli kõigis neis slaavi keeltes saarepuu jasen, jasan, jesen või 
jesion < jo-se = vette seda. Peaaegu kõigis teistes indo-euroopa k. on hoopis saarepuu ja tuhk 
sarnased, nagu olekski ainult saarepuu tuhka tuntud, vastavalt: rootsi ask-aska, taani-norra 
ask(e)-aske, inglise ash-ash, saksa Esche-Asche, hollandi es-as, islandi aska-ösken. Ehk on 
see ainult saarepuu tuha kohta käinud sõna saanud hiljem igasuguse tuha kohta käivaks 
üldnimetuseks. Võib-olla on see igasuguse tuha kohta sobiv nimetus siiani tuntud veel ainult 
eesti ja soome k., mis võiks mäletada naha, juuste ja näo tuhaga mitmel põhjusel 
sissemäärimist, nagu seda täheldatakse veel praeguselgi ajal mõnede pärismaalaste hõimude 
juures: tuhk < tako või te-ka = tee kokku. Segadust tekitab ka see, et kui saksa k. on (nagu 
eesti keeleski) Wäsche-waschen (pesu-pesemine), siis ingk. k. linen-wash (pesu-pesemine), 
vrdl. e.k. linad, linane, lina (taim kiu saamiseks), ning ingl. k. on lina (taim) hoopis flax.

Kui oletus mõsema algsõnadest on usutav, võiks jo-algsõna oletada ka sellistes 
tänapäevastes veega seotud sõnades, nagu tõrs, kõrs, toru jt. Tõrs, tõrre < te-jo-re-se = tehtud 
vee ümber see, ingl. k. tun, vat (millest e.k. tünn ja vaat). Vett ja muud vedelat pidi kusagil 
hoidma ja kuidagi tassima, selleks oli tarvis teha puust õõnes nõu, vene keeles on säilinud 
mõistetes mõned jo-algsõnad: võjemka (õõnsus), tjosanõi (tahutud), tjosa (õhukesed lauad), 
tesat < tjesat (tahuma), teret (trjot, tjor) < terjet (hõõruma, kraapima, riivima) < te-re-jo = tee  
ümber vee. Toru (~tõrre) < te-jo-re = tehtud vee ümber). See tuletab meelde kunagist eestimaa
venelase ütlust: ”Tjoru sees on õndsus”, kui ta ei suutnud kuidagi öelda “Toru sees on 
õõnsus”. Kõrs, kõrre < kjõrs < ki-jo-re-se = liikuva (jooksva) vee ümber see; saksa k. Lauf 
(jooks vool, liikumine, toru); ingl. k. tube (toru, tuub), tub (toober, vann, kümblus, pesema, 
vannitama). Puhta vee imemiseks, vähese vee kättesaamiseks ja muudel põhjustel võidi kõrt 
kasutada juba algaegadel, kui tasse ja kopsikuid veel polnud, küllap rohukõrred ja putkevarred
olid selleks sobivad, nagu lastele nüüdki. Joomise vahend oli taime osa ja sellest sai ka taime 
osa nimetus, moodsal ajal isegi terve suure taimeperekonna nimetus - kõrrelised.

Eespool olen oletanud, et sõna “puri” < pu-ri esimene algsõna pu peab tähendama 
kõrget, re = serv, äär jms. või ri = puhas, puhastama. Siinkohal saab edasi oletada, et purjed < 
m.k. purje < pu-re-je = kõrge äärel vee e. kõrge (paistab) vee äärel e. (nüüdiskeeles:) kõrge 
(paistab) silmapiiril. Juba väga vanadel aegadel pidid rannavalvurid rahvale kohe teatama, kui
silmapiiril puri nähtavale ilmus, see võis olla halvimal juhul elu ohustav vaenlane, paremal 
juhul suhteliselt vähemkahtlane kaupmees või ammuoodatud oma küla alus. Je-algsõna 
purjedes peaks siingi tähendama vett.

Raamatu esimeses peatükis olen meenutanud vanatüübiliste ühepuupaatide nimetusi 
vene k.: tšjol ja jalik, mis võis ka varem olla jolik. Põhja-Siberis nimetatakse nahkadest paati 
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kajakk < ko-jo-ki = nahkadest veel liigub, vist nimetavad nii ka innuiidid. Ka traditsioonilist 
Eesti rannikupaati hüüti julla´ks (murdeti jullik, jülla, joll, jõll), Rootsis julla, julle või jolle.

Arheoloogid on viimasel ajal näidanud, et meie maa vanimad kiviaja asulad paiknesid 
enamjaolt kõik just jõgede suudmealadel mere ääres, kus (pilli)roog käepärane materjal oli ja 
seda igapidi kasutama harjuti: eluasemete katuse ja seinte (koos saviga) ehitamiseks, inimeste 
ja loomade toiduks, toiduvaesel perioodil arvatavasti isegi põhitoiduks,  allapanuks > 
põrandakatete valmistamiseks, ravimiks, riiete ja mitmesuguste tarbeesemete valmistamiseks, 
põletamiseks ja kes mäletaks, milleks kõigeks veel, see võis olla kogu kultuuri alus, nagu ka 
teatud Tigrise kaldasoode elanikel ning mõnel Aafrika rahval veel tänapäevanigi, rääkimata 
muistsetest tsivilisatsioonidest, mis kõik tekkisid suurte jõgede kallastel, kus kasvas pilliroogu
või mõnd muud sarnast mitmeotstarbelist taime. Ellujäämise mõttes oli kõigist roo kasutamise
võimalustest kõige tähtsam siiski ehk juurikate söömine ja nendest (pikemat aega säiliva) jahu
valmistamine. Võib kahtlustada, et pilliroo juurikate kohta võidi öelda vee-toit = jo-ro > ju-ro,
sest neid juuri pidi koguma veest ja sellest võis kujuneda üldnimetus igasugustele söödavatele
juurikatele ja lõpuks taimede maa-alustele osadele üldse – juur. Olgu meenutatud, et rootsi k. 
råg (rukis, hääld. roog), kelle kõrsi maapiirkondades samuti on katusekatteks kasutatud, nagu 
ka mujal põhjalas ja ühtlasi üks tähtsamaid toidutaimi põllumajanduse ajastul. Aga rootsi k. 
on ka: rö (pilliroog), rätt (roog, toit), rot (juur), röja (raadama, s.t metsapuid vilja e. toidu e. 
eelkõige rukki kasvatamiseks raiuma-koristama), ryka (suitsema, tossama, algselt arvatavasti 
alepõletamise suitsu kohta). Ehk on ka balti keelte jura mere tähenduses põhitoidu e. pilliroo-
juurte järgi nime saanud?!

Maailmakaarti vaadates võib leida sadasid toponüüme (jõed, linnad ja külad vete 
ääres), mille nimed algavad ja-, jo-, ju-, kas see tähendab alati vett? Toon vaid paar näidet. 
Alaskal on Yukon-jõgi (vrdl. jõgi < jo-ki = ju-ki > yukon), mis kohalikus keeles tähendavat 
suurt jõge. Siberis Põhja-Jäämere Jana lahe ääres on  Jukagiri linn, Jana lahte suubub Jana 
jõgi, kohalikus keeles Django. Inglismaal on Jura väin jne. Eestimaal kahtlustan, et Juminda 
küla ja poolsaar sedapidi nime on saanud: jo-me-n(e)-ta = vett meile mitte ta (annab), sest 
Juminda poolsaarel oli tõesti see häda, et põuasematel suvedel külade kaevud kuivaks jäid, 
kuigi ühes küljes on meri ja teises soo või raba. Ka on poolsaarel igivanaks tõdemuseks, et 
mere poolt tulevad vihmapilved tihti enne poolsaare kohale jõudmist kahele poole hargnevad 
ja poolsaarele vihma ei saja, kuigi kahelpool poolsaart sajab. Aerodünaamika abil saab seda 
isegi teaduslikult seletada. Hingerevisjonides on see küla alles alates 1834 aastast Jumindaks 
kirjutatud, varem kirjutati Jumida või Jummida, see sõltus baltisaksa kirjaviisist. Kirjutati ka 
ju näiteks Viljandi sel ajal (baltisaksa keeles) Fellin, Koonga Kokenkau või Pangodi Spankau.

“Aa ja le“ peatüki aletamise alalõigus ning ka “Lohkudega kivide” peatükis püüdsin 
seletada loomise ja loojumise sõnade tekkelugu, arvates, et lo tuleneb le-st ja tähendas 
soojendajat, soojaandjat (le). Nüüd saan veel lisaselgitusena väita, et kuna meie keeleala asub 
mere ääres ja meri on meist just läänes (Läänemeri, sakslastel vastavalt idameri - Ostsee), siis 
meie läänerandadel loojub päike merre, soojendaja (läheb) vette < lo-ju < le-ju, aga tõuseb 
metsa tagant. Taolisel puhul võiks mõtiskleda selle üle, et tänapäevases taimekasvatuses on 
taimede idanemise puhul öeldavad tõusmine ja tärkamine samaväärsed, äkki see tärkamine 
käis algselt ka päikese tõusmise kohta metsa tagant: tär-ka < tar-ki = metsast tuleb.

Mulgi keele abil saab veel selgitada paari väga raskelt tuvastatavat sõnade kujunemise 
rida. Kuivanud puu kohta öeldakse m.k.: puu om ärä kujunu, kuid ka kuivade heinte kohta 
öeldi m.k. vanemas kihistuses: einä om ärä kujunu. Olen metsakarjanduse ptk-s püüdnud 
tõestada, et: kuiva... < ko-va = koguma loomadele või koju loomadele e. ku < ko. Nüüd lisan, 
et: (ku)-ju-nu < (ko)-jo-ne = vett mitte. Seega tahan väita, et -i- sõnas kuiv oli algselt ju. 
Arvan ka, et: ko-va > kõva, loomadele kuivatatud hein on kõva, võrreldes pehme ja painduva 
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kasvava rohuga. Seega on kõva-sõna metsakarjanduse ajal heinakuivatamisest tekkinud, enne 
oli see ra. Kuid m.k. öeldakse ka kõhna (vana või haige) inimese kohta: ta om ärä kujunu. 
Ilmselt arvati vanasti, et paksu (tüseda) inimese kehas on palju vett, kõhn on vee kaotanud (ju-
ne); paks, kõhn või paras – need olid inimese keha kuju põhitunnused. Siit siis kuju, 
kujutamine, kujunemine, kujundamine jne. Ju = vesi. Samuti on ka vist nimetavas käändes 
pada (= kuumas ta) hilisem moodustis, kui omastavas käändes paja < pa-ja = kuuma vett, 
soome k. pata (pada), paja (sepikoda). Samasorti asjaoludest tuleneb ka segadus kodu-koju 
käänamisel, kuid et mulgid ei kääna kodu-koju, siis võiks sellest järeldada, et „see ju ei 
sisalda vett“.

Randadega seoses esitan veel ühe “ketserliku” mõtte. Pa-pu-po... peatükis pakkusin, et
vanasti võisid meie maa kõrgemad mäed ja künkad olla maa- ja mere-märgiks (= orientiiriks) 
ja nende omavaheliseks eristamiseks kasutati erinevate loomade pealuid, millest on jäänud 
hulga pää-lõpulisi toponüüme. Kuid Põhjaranniku paljudes külades on üks kõrgem koht 
nimetatud lausa koljuks, aga ka koljuotsaks, koljuninaks või koljunukiks. Murdesõnastiku 
järgi tõlgendataksegi koljut kui kõrgemat kohta. “Ketserlik mõte” seisnebki selles, et: 
koljunukk < ko-le-jo-ne-ki = nahk kuumas vees ära keedetud = puhastatud pealuu e. kolju, 
mis oli orientiiriks oleva kõrgentiku tipus tunnusmärgiks. Kuid pärast surma põletusmatusel 
paljaks põletatud koljust võis tulla ka kolju > koolja, mis tähendas siis algselt mitte surema 
hakkavat, vaid juba surnud inimest. Lisan veel, et vähemalt “Väikese murdesõnastiku” järele 
tähendas nukk Põhjarannikul (ja enamuses randades) lihtsalt nurka aga Mulgimaal ka nina 
(koera nukk, lehma nukk). Nina e. nuki kuju ja suurus on pealuu äratundmisel kõige 
iseloomulikum (kellele see kuulus?). Nuka-nuka < nu-ka on samad algsõnad, kui koon < ko-
nu, ainult vastupidises järjestuses. Pealuu kohta on veel üks vanem sõna - kolp, soome k. 
kallo; inglise-norra skull; rootsi skalle; ladina calva; läti galvaskauss (!!). Kuigi mõnes keeles 
näib kolba vaste olevat ladina laen, võib see tuletuda ka pealuu puhastamisest: kolp < ko-le-pa
= nahk tulel kuumutamisega (eemaldatud), vene k. tšerep < se-re-pa = see puhastatud 
kuumaga;  leedu k. kaukole (kolp), kauke (mask), kaulas (luu), kaušas (kopp, kopsik), kauti 
(tapma, maha lööma), kau-ko-le = luult nahk tulel (kuumutatud).

Vesi on ja oli alati igapäevaselt ning möödapääsmatult vajalik, vett väljendav algsõna 
pidi olemas olema algkeele alguses. Seetõttu on sel algsõnadena olnud ka kõige rohkem aega 
kõiksugusteks muutusteks, nii et selle äratundmine erinevate keelte tänapäevaste sõnade 
tüvedes on raske ja seletus vaieldav. Ega käesoleva traktaadi autor esialgu isegi päriselt ei usu,
et vee kohta on olnud kaks erinevat algsõna: jo ja ve (va). V-tähega algav algsõna on 
usutavam, kuid mingi seletus peab ju leiduma ka algsõnale jo (jä, je, jõ, ju). Kõige lihtsam 
seletus teaduse maailmas oleks muidugi see, et pühade asjade või nähtuste kohta käivad sõnad
muutusid teatud uskumuste kujunemisel vahel tabuks ja hakati kasutama mõnd teist sõna või 
naabritelt laenatud nö. võõrsõna.
Võib-olla annavad mingigi vihje muutuste ahelale siiski peatüki algul antud vee vasted läti 
(ūdens) ja iiri k. (uisce), kui neil ehk algsõnana j- ees oli, ehk on iiri keelest inglise keelde 
jäänud neist aegadest ka juice (mahl, joogi mõttes, näit. vahtramahl): 
(j)uisce>uisce>uise>uesi>vesi>vase>vasser jne. Juise: jo-i-se = joogiks sööme seda. Arvan, et
see algsõnade muutumise rida näitabki, kuidas jo-st sai va!
Üllatavalt on vana tuntud jääl liikumise vahend eestikeelne uisk väga sarnane iirikeelsele 
veele – uisce (uisk < uis-ki = veel liikuma) ja sellistel „abivahenditel“ liikumine on 
uisutamine, teistes euroopa keeltes pole kusagil sinnapoolegi, vaid soome k. luistin-
luistelemaan (uisk-uisutama), kui soome k. luja  (kõva, kindel) ning uiskennella = uida (ujuda,
supelda). Leedu k. raja (uisutamine) < ra-ja = kõva vesi.

1980-ndatel käisid selle aja kohta äärmiselt põneva loengusarjaga mööda Eestit Vigala 
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Sass ja dots. Meeme Karolin. Vigala Sass (sünd. Aleksander Rassadkin, 1941 Tartus), 
ravitseja, teadmamees, ravimtaimedede uurijana põllumaj. tead. kand. (1987, võrdsustatud 
doktorikraadiga), rahva seas tuntud nõia ja šamaanina, kes on korduvalt rääkinud oma 
„kaugetest reisidest“, lendamisest, ravimisest, ravimtaimedest. Kirjutanud palju raamatuid. 
Teine kõnemees oli EPA dotsent, nüüd EMÜ emeriitdotsent Meeme Karolin (1932 Tõrvas - 
2013). Üheks loenguteemaks oli, et jäävesi on tervendav, st. selline vesi, mis on alles hiljuti 
jääst või lumest sulanud. Soojas aga äsjasulanud vesi kaotab varsti oma tervistava struktuuri. 
Tervistav struktuur säilib kauem aga külmas allikavees. Jääsulamisel saadud veega 
samasugune tervistav struktuur olla orgaanilisel veel, mida saame taimedest – eelkõige kurke, 
tomateid, õunu süües, vahtra- ja kasemahla juues. Sellepärast ongi puu- ja köögiviljade 
söömine sama tervislik, nagu külma allikavee joomine. Lisan keelenäidetena, et ingl k. juice 
(mahl, jõud!!), vis (jõud), leedu k. visas (jõud), Sveiki! (Tere!)

Teisest aspektist olen mõtisklenud võimalust, et mingid jääga seotud algsõnad võivad 
olla ka jääaja eelsest ajast, kuigi tohutult muutunud. Jääaja algul koges ürglane, et jää tuleb ja 
jääb maa peale. Peal-peale oli pu, tuleb ki, laial alal la. Jä-pu-ki-la > jää-pai-ka-la > jää paigal 
= jääb paigale. Peale tulemist ja peale minemist võib tähendada ka soome pukki (sikk-sokk); 
e.k. päike < pa-ki < pu-ki < üles tulemist. Jääaja lõpul liikus jää maad mööda e. teises 
järjestuses: jää maal liikus < jä-ma-ki > jäämägi; jää sulamise veed liikusid jõgedes < jõ-ki < 
jää-ki. 

Kes tahab ise sõnamängu mängida ja erinevates keeltes veega seotud asju ja 
olendeid võrrelda?
Näiteks:
kajakas, rahvakeeli kõikjal Eestis kajak; kui oleks varem olnud kajaki < ko-ja-ki, 
tähendaks ehk koos vee (kohal) liikumist-lendamist, kõigis euroopa keeles on kuidagi 
teisiti, ainult baski k. on suhteliselt sarnane – kaio < ka-jo;
hüljes, murdeti ülje, ülles, ülges; vene k. tjulen
luik, on soome k. joutsen
jaht = purjekas
murdesõnastikus, et Ridalas jootme = jääauk
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Maaviljeluse aeg
ehk õnnetud maaviljelejad, kes peavad aina sõdima.

Rush W. Dozier kirjutab 2002a. oma raamatus “Miks me vihkame?” lk.90 (eesti k. 
tõlkes): „10 tuhat aastat tagasi jääaja lõpul, kui kliima hakkas kuivenema ja kõrbed levima, 
siis sundis see Lähis-Ida kütte-korilasi püsivate veeallikate äärde asuma ja paikseid asundusi 
rajama. Nad hakkasid eksperimenteerima metsikute rohttaimede harimisega, mis viis nisu ja 
rukki kultuursortide aretamiseni. Umbes samal ajal hakati liha ja piima saamiseks kodustama 
ka loomi. Nii tekkis inimkonna suurim leiutis – põllumajandus. Pärast põllumajanduse 
väljakujunemist Lähis-Idas umbes 6500a ema. läks esimeste tsivilisatsioonide tekkeni aega 
veel ligi 3000a.”
Lk. 89 kirjutab ta: “ Tsivilisatsioon kujutab endast ajaloolist üleminekut küttide ja korilaste 
rändavalt eluviisilt paiksema elustiili juurde külades ja linnades (umbes 5-tuhande aasta eest 
Vana Maailma suurte jõgede orgudes). Paari sajandi jooksul pärast esimeste linnade teket 
Lähis-Idas, Egiptuses, Indias ja Hiinas sünnitas tsivilisatsioon kirjakeele, ratastega sõidukid, 
pronksriistad, monumentaalarhitektuuri, purjelaevad ja adra.”

Ajaloos arvatavalt esimese viljakasvatusega alustanud piirkonna keskmes Türgi 
kaguosas Göbekli Tepes tehtud arheoloogiliste väljakaevamiste (Klaus Schmidt) põhjal 
arvatakse, et nisukasvatuse algus selles piirkonnas ei kulgenud mitte tasahiljukesti külvipinda 
pika aja jooksul laiendades, vaid sellest ajast, kui pähikuteks laguneva peaga nisust oli 
aretamisel või juhusliku mutatsiooniga saadud looduslikul küpsemisel koos püsiva peaga nisu,
nii et koristamisel oli võimalik saak kergesti kokku koguda ja säilitusruumi viia, siis kujunes 
kohe kiiresti ka viljakasvatajate vaheline ühiskondlik organisatsioon, et üheskoos ja 
koordineeritult oma põlde metsikute gaselli- ja eeslikarjade rünnakute eest kaitsta. Mindi kohe
ja kiiresti üle suurtel pindadel nisukasvatusele, mis samaaegselt eeldas kohe ka riiklikku 
institutsiooni.

Taigavööndis ja okaspuude ülekaaluga metsaaladel tekitati põldudeks vajalik lage ala 
algse metsa raadamise ja hiljem korduva aletamisega. Mõningaid arvatavalt sellel ajal 
algsõnadest tekkinud uusi liitsõnu vaatlesime eespool aletamisega seoses. Tutvustamata jäid 
soomekeelsed lagendikku tähendavad sõnad aho ja aukea, arvan, et mõlemad tähendavad 
pärast aletamist ja paari-aastast põllupidamist kasvama hakkavat võsa (võpsikut):
 a-(h)-o = võsa on;
 au-ki < a-ki = võsa tuleb;
 hakamaa (koppel) < a-ki-maa = võsasse minev maa.

Aga ka võsa, soome k. vesa, peaks tulenema < ve-se = (sarv)loomadele see, see 
tähendab: vihtadeks; eriti sobivad olid vihtadeks muidugi lubjaste alade pioneertaim haab (aa-
puu) ja happeliste muldade vaarikas e. vabarn, soome k. vadelma, kõik algavad algsõnaga va-,
mis tähendab sarvloomi, eriti veiseid ja kitsi, kes meelsasti vihtasid söövad, sobivast taimest 
vihtasid isegi parema meelega, kui kuivatatud heina. Ka teised aletamise tagajärjel looduse 
päikeseküllastel kuivadel lagendikel kasvuvõimaluse leidnud uued taimeliigid hakkasid tihti 
kandma koduloomade toiduks olemisega seotud nime; soome k. näit. voikukka (võilill) või 
saamiseks, maitohorsma (põdrakanep, tõlkes: piim+lillpaju), maitiainen (seanupp, tõlkes: 
piimane, sest maito = piim), nokkonen (nõges < na-ko-se), keda ilmselt samuti vihtadeks tehti
< na-ko = loomadele kogu!, nõgese vihtasid söövad nii lehmad, lambad, kitsed kui kanad.

  Adramaa
Nagu lohkudega kivide olemuse puhul (mida teadlased pole suutnud usutavalt 

selgitada), püüan nüüd oma (alg)keele meetodil leida seletust adramaa tähenduse ja pindala 
küsimuses, millest dr. Enn Tarvel on kaitsnud 1971a isegi doktoritöö. Jaan Undusk on Enn 
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Tarveli 2013a ilmunud raamatu „Ajalookimbatused“ lõpus autori iseloomustuses kirjutanud  
(lk.246): „Tarvel kirjeldab ammendava põhjalikkusega adramaa kui mõõtühiku tarvitamist 
ajaloos, aga seda, mis see adramaa täpselt oli, ta öelda ei oska“. Iseenesest on see muidugi 
väheesinenud pretsedent, kui teadlane ei suuda oma uurimisobjekti teaduslikult seletada – ja 
saab selle eest doktorikraadi. Kahtlane see muidugi on, et vallutatud maa talupojad maksustati
sellise mõõtühiku (adramaa) alusel, mida pole võimalik tagantjärgi mõista.

Dr. Enn Tarvel on mitme keele tundjana uurinud adramaa (mille ta nimetab adraks) 
kohta käivaid ürikuid alates vallutusajast 13. sajandil ja võrrelnud talupidamist puudutavaid 
pinnaühikuid paljude Põhja-Euroopa teiste rahvaste juures, uurides läbi kogu sellealase 
rahvusvahelise teaduskirjanduse, vähemalt selle, mis oli avaldatud tema dissertatsiooni ajaks. 
Lühikese ja kontsentreeritud ülevaate neist uuringutest ja võrdlustest teeb ta ka oma 
eelnimetatud värskes teoses.

Mulle näib, et hariduselt puht ajaloolasena ei saanud dr.E.T. kaugete aegade 
põllupidamise võimalustest päris hästi aru, ta kirjutab küll kahe- ja kolmevälja süsteemist ja et
normaaltalu suurust rehkendati kuidagi ühe mehe + ühe adra + ühe rakendi (2 härga või 
hobune) aastase tööjõudluse järgi künnil. See oleks nagu Liivimaal olnud keskmiselt 5,3ha 
(või 8ha), aga samas nendib ta ka seda, et toona pidasid mujal lähis-Euroopas kunagised 
põllumehed üle 20 ha-seid üheperetalusid ja Lääne-Euroopas isegi 40-50 ja isegi 100ha-seid. 
Mulle näib, et dr.E.T. on jätnud arvestamata, et talumaade hulka kuulusid ka söödis ja kesas 
maad, 2 külvialuse välja vahele pidi jääma hulga aastaid, kui maa puhkas, oli söödis, võsastus 
ja metsastus. Dr.E.T. kirjutab küll, et: „Adra kui põllumaaühiku juurde kuulusid ka 
heinamaad, karjamaad, metsad ja loomuskohad“, kuid ta ei täpsusta, kas need kuulusid 
talumaa hulka (pindala arvestusse), või olid kuidagi selle kõrval ja sellele lisaks, umbes nagu 
Eestis Poola ja Rootsi  ajalgi, kui heina- ja karjamaad, metsad, ranna- ja luhaniidud olid (ja 
veel ka 20.saj. algul) küla ühiskasutuses, neid kasutasid vastavalt omavahelisele ja 
mõisnikuga kokkuleppele kõik küla elanikud ja need ei kuulunud ühegi talu külge. 
Samasugust süsteemi kasutati läbi aegade ka Venemaa külamajanduses, kus iga külaelaniku 
maja või talu juurde kuulus väikese jaosmaana põllu- ja aiamaa, kogu küla juurde kuuluvad 
metsad ning karja- ja heinamaad olid külarahva ühiskasutuses. 

Ühes raadio-esinemises 2014a. 15. veebruaril selgitas dr.E.T., et kaheväljasüsteemis 
oli põld kogu aeg vaheldumisi üks aasta külvi all ja teine aasta söödis, kolmeväljasüsteemis 
aga 2 aastat vilja all ja 1 aasta söödis, nii olla temale selgitanud põllumajandusdoktor Richard 
Toomre ja põllumajanduse ajalugu uurinud dr. Herbert Ligi. Viga algabki vist sellest, et 
filoloogid, kes on koostanud sõna- ja tõlkeraamatuid, on hilisemal ajal samastanud söödi ja 
kesa ning enamasti ka aletamise ja raadamise. Sõnaraamatute järgi otsustades on need mõisted
ka tava- ja kirjakeeles ähmastunud. Kunagisi mõisteid mõistmata polegi ehk võimalik 
agraarajalugu uurida ega kunagisi põlluharimise võtteid, maa hindamist ja maksustamise 
kujunemist selgitada.

Ma tahan väita, et tänaseks võrdsustatud mõisted sööt ja kesa on algselt olnud siiski 
täiesti erinevad nähtused. Kesa mõiste on agraarajaloos palju muutunud. Tänapäeval 
räägitakse mustkesast, lähiminevikus veeti kesale sõnnikut, kuid vallutusajast kuni 15.saj., mil
talusid hinnati adramaades, oli kesa see aeg, mil maa oli võsastunud ja metsastunud, Eesti 
oludes enamasti lepikus, mis palju kiiresti huumust tekitavaid laiu lehti kasvatab ja 
(tänapäevaste teadmiste põhjal) mügar- e. kiirikbakterite abil mulda lämmastikuga rikastab, 
nagu ristikki. Sõltuvalt pinnasest võis see aeg olla ehk 10-12 aastat, kui selline lepa-kase võsa 
peale oli kasvanud, mille juurikaid veel saha või konksadraga maa seest lahti jõudis künda. 
Aga kesa võis olla ka 30-40 aastat kasvanud lehtmets. Sellest peakski ühe talumaa suuruseks 
kokku 40-50 ha tulema, kui 2-välja süsteemis igal aastal nii 1-2,5 ha uut kesa- ehk võsakündi 
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tehti. Rootsi k. on ju kesa ja kesakünni vasteteks lausa träde-träda, kui puu e. puittaim on trä-
träd. Soomlastel on kesä laias mõttes see aastaaeg (suvi) ja kitsamas mõttes see kuu (kesäkuu 
= juuni) kui juba varemgi aletatud põllumaale kasvanud lehtpuumets maha raiuti, põletati ja 
kesakündi tehti. Saksa k. Brache (kesa), Brachacker (kesapõld), brachliegen (kesas olema), 
sellest ka ingl. k. bruch (võsa, hagu), brushwood (võsa, võsastik) jne. Leedu k. pudymas 
(kesa), samas on dūmai (suits); mida seal ikka muud põletati, kui alet. Murdesõnastiku järgi 
käibis meil murdeti (Lääne-, Viru-, Järva- ja Tartumaal) ale kõrval sõõrd (sõer) < see-ra-ta või 
see-ra = seda raiub (ta) või seda raadab. Sisuliselt sarnased algsõnad on ka mõistes „kesa“ < 
ki-se või ki-sa = kirvega seda, kirvega sa. Ka vene k. võib järeldada, et kesa puhul mõeldi 
pigem tule (ale) tegemist kui karjatamist, sest par tähendab sõnaraamatus nii kesa, kui ka 
auru, leitsakut ja kuumust, moodsal ajal aga juba ka sööti. Tänapäevastes tegemistes näiteks: 
podnimat parõ (kesa kündma), razvodit parõ (auru tegema), poddat paru (leili andma). 
Üldiselt on aletamine vene k. podseka < se-ki = seda raiutakse, raiumise alla minev see.

Kui Inglismaal ja Saksas raadati metsi põlluks nii ammustel aegadel, et mälestus 
nendest töödest ja kasutatud sõnadest on peaaegu ununenud, siis Baltimaadel ja Poolas on 
midagi veel keelepärandisse jäänud. Hoopis selgemad on teadmised ja sõnavara Soome alalt, 
kus veel meie vanaisade ajal oli aletamine tavaline ja tänapäevalgi leidub sürjakülasid, kus 
jätkuvalt või vähemalt turismiatraktsiooniks raadatakse ja aletatakse.

 Et söödist oleks hark- või konksadra aegadel rukkipõldu teha saanud, või et sööti 
minna lastud põllumaa kuidagi viljakamaks läks, nagu meie agraar-ajaloolased arvavad, seda 
muidugi uskuda ei saa. Ka tänapäevases praktikas teab iga agronoom ja põllumees ja isegi 
igaüks, kel vähegi peenramaad on ja väikeaiandusega tegeleb, oma kogemuse varal, et 
põhjalikult umbrohtu ehk sööti jäänud peenart või põllulappi ei saa lihtsalt kobestamisega (= 
konksader) kuidagi umbrohuvabaks aia- või põllumaaks muuta. Selline võimalus võis kõne 
alla tulla alles seoses suurte rauast hõlmaga atrade kasutusele võtmisega (umbes 16.saj.), kui 
heinakamarat oli võimalik (juured ülespidi) sügavale mulla alla pöörata, mis seal 
haljasväetisena lagunedes tõesti mullaviljakust tõstab, nagu iga väikeaednikki teab, sest seda 
võib saavutada ka labidaga mätast ümberpööratult sügavale peenramaasse kaevates. 
Künnivagu hõlmaga sügavale pööravate atrade kasutusse tulles sai ka põldu nn. mustkesana 
harida, seda mitu korda kündes, äestades ja vedrutades või moodsas maaviljeluses – 
randaaliga randaalides ja kultivaatoriga kultiveerides. Mustkesa mõiste kasutusele võtmisega 
ongi vist sõnad sassi läinud ja kesa hakatud mitte puistuks, vaid lagedaks maaks pidama. 
Võib-olla ka see, et kui mustkesa pidevalt ei harita, muutub see kiiresti söödiks. Tänapäevaste
riistadega tehakse söödist mustkesa ja kui neid riistu enam ei kasutata, läheb mustkesa taas 
sööti. Rõhutan veel, et selleks peavad olema vastavad riistad!  Aletamise ja konksadra aegadel
mustkesa pidada ei saanud!

Kuni 16-sajandini ja hiljemgi oli soome põllunduses väikeste variatsioonidega 3-4 
meetodi, kuidas üldse põllusaagi saamine käis. Kõige suurem rukkisaak saadi 
okaspuumetsade raadamisel (soome k. huuhta, uudenmaankaski, salokaski). 50 - 100 aastane 
okaspuumets langetati aprillis-mais (sellest ka huhtikuu = aprill) ja puud jäeti aastaks 
kuivama, järgmise aasta juunis-juulis eelmisel aastal langetatud puud koos risu ja 
metsakõduga põletati, augusti algul külvati rukis (kaskiruis, korpiruis) tuha sisse, sellel rukkil 
kasvas igast seemnest palju kõrsi ja palju päid ning see andis saagiks umbes 100 tera. S.t. et 
külvates näit 1 tündri seemet, sai järgmisel aastal saagiks umbes 100 tündrit. Saak lõigati ja 
peksti järgmisel aastal ja kasutatud maa jäeti jälle 50-100 aastaks metsastuma. Pikaldasemal 
juhul pidigi talu suurus olema umbes 100 ha ringis, igal aastal raadati umbes 1 ha, mis andis 
perele toidu ja elatise ja tsükkel oli vastavalt kuni 100 aastat.

Looduslikes lehtpuumetsades või okaspuumetsade raadamise järel kujunenud lehtpuu- 
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või segametsades aletati 2 moodi. Harilik aletamine (kaski, vanhanmaankaski, kotikaski) oli 
30-40-aastase tsükliga. Suvel juunis (kesäkuu), enne heinatöid, puud langetati ning jäeti 
järgmise aastani kuivama. Järgmisel aastal võidi toimida 2 viisil. Kui käepärast raadatavat 
okaspuumetsa enam polnud, pidi rukist kasvatama alemaal. Sel juhul laasiti eelmisel aastal 
langetatud puud juunis ja kogu puit põletati e. aletati, juulikuus üritati siis ka konks- või 
harkadraga võimaluse piires juurterikast pinnast „songida“ ja karuäkkega töödelda, augusti 
algul külvati rukis ja järgmise aasta augustis saadi saak. Rukist sai selliselt maalt umbes 15 
tera (mitte 2-3 tera, nagu väidavad ajaloolased). Sõltuvalt mullaviljakusest kasvatati sellest 
järgmisel ja heal juhul ka ülejärgmisel aastal otra, kaera, naerist, lina, tatart jm. Rohkem ei 
tasunud sellele maale enam külvata, see jäeti puhkama ja terveks tsükliks metsistuma, algul 
nimetati seda söödiks, sest sellel karjatati loomi, hiljem metsastununa nimetati seda tõenäoselt
kesaks. Sõltuvalt naabruses asuvatest puistutest levisid isekülvi teel sinna kased, lepad jm. 
kiirekasvulised puud, Soomes rohkem kased, Eestis rohkem lepad. Kui aga leivavilja sai 
raadatavalt okaspuumetsa-alalt, siis rukkimure oli murtud, eelmisel aastal langetatud lehtpuud
laasiti ja põletati kevadel (aprillis) ja külvati seejärel kohe kuuma maasse (tulemaa). Esimesel 
aastal külvati oder ja naeris, järgmisel aastal muud kultuurid ja seejärel jäeti maa puhkama 
kuni mets taas kõrge ja muld lehekõdust, metsakõdu mädanemisest ja mügarbakterite toimel 
viljakaks muutunud oli.

Kõige kiirema tsükliga meetodiks oli soome k. rieskamaa, mille vastet me õieti eesti 
k. ei mäletagi. Ütleme selle kohta siis otsetõlke-sõnana toores ale, sest soome k. öeldi selle 
kohta ka tuoreskaski. Sel juhul põletatigi värskeltraiutud toores puit koos värskete võrsete ja 
lehtedega. See on üks igivana meetod, tavaliselt tehti seda väikesel pinnal ja sel polnud suurt 
põllumajanduslikku tähtsust. Rukist nii ei kasvatatud, enamasti aga naerist ja lina, vahel ka 
otra ja tatart. Ring oli Soomes 14-17 aastat, Eestimaal, kui lõunapoolsemal ja veidi pikema 
suvega maal sai võsa raieküpseks 7-10-14 aastaga. Kõrvalolevast kaasikust või lepikust 
lendasid isekülviga kohale seemned, aga ma kahtlustan, et lepa kui hea mullaviljakuse tõstja 
seemet võidi ka ise koguda ja külvata. Kui võsa oli juba 3-5m kõrgune ja juurestik selline, 
mida veel vaevalt sai harkadraga maast lahti kangutada, võsa raiuti kevadel, võimaluste piires 
juuriti, põletati kohe, tasandati äkkega ning külvati sedamaid. Harvem prooviti ka järgmisel 
aastal sel maal midagi kasvatada, veidike saaki ikka sai. 

Soomlased arvavad, et nende sõna kaski (ale) on tulnud koos selle põllupidamise 
võttega Eestist, kus see tähendas noort kaske või kasevõsa, vana kasepuu oli nii eesti kui 
soome k. kõiv-koivu. Algsõnade järgi otsustades ei pruukinud see siiski nii olla: kaski < ka-
se-ki = koos seda kirve(ste)ga (raiutakse). Okaspuumetsade raadamise kunsti olla Soome 
kaasa toonud karjalased ja vepsad, kui need 1400-ndatel aastatel Kainuu ja Savo ning varsti 
ka Mikkeli kanti rändasid ja sealsed alad asustasid, seejuures: savo (suits), savotta (metstöö, 
raietöö), sest nad alustuseks ja asuala laiendamiseks pidevalt raiusid-raadasid ja põletasid 
metsa. Soome uurijad on kirjutanud, et 18sajandil oli alepõllundus Soomes üldine 
maaviljelus-tehnika, veel 1880a. saadi 1/10 saagist alepõldudelt. Osa nn. metsä- ehk 
kaskisuomalaiset-nimetuse all tuntud metsaraadajaid läks Kesk-Rootsi- ja Kesk-Norra 
metsasid raadama ning asustasid seal suured alad, nende järglasi elab seal tänapäevalgi: rootsi
k. skogsfinnare (metsasoomlased) või svedjefinnare (alesoomlased), sest skog (mets), svedja 
(alet põletama), svedjebruk (alepõllundus), sveda, svida (kõrvetama), svedjeland (alemaa), 
mis on kahtlaselt sarnane saksa k. Schweden (Rootsi), rootsi k. svensk; röja, röjning 
(raadama, raadamine), rukit, ryka (suitsema, tossama, aurama). Saksa k. die Schwende 
(alemaa), das Schwenden  (alepõletamine), schwenden (aletama), wenden (ümber pöörama), 
Wenden (lääne-slaavi rahvas vendid), schwerstarbeit (raske töö), schwer, schwierig (raske), 
sõnaraamatus ale vastena antud Rasen brennen on kulu põletamine, mitte ale. Raadamise 

131



vasteteks on Hackwaldwirtschaft (metsaraiumisega põllumajandus), Rodenwirtschaft 
(raadav ...), Waldfeldwirtschaft (metsapõllumajandus); Vene k. podseka (ale), palit podseku 
(alet põletama), setš, ja seku, on setšjot (raiuma, ma raiun, ta raiub), sžetš (ära põletama), sžat 
(lõikama), sejat (külvama). Seka < se-ka või se-ki = seda koos või seda kirvega (raiuma). Ale 
vasteks on J. Silveti „Eesti-inglise sõnaraamatus“ (1980) pakutud: burnt-ower clearing in the 
woods (under cultivation) – ilmselt paremat enam ei leitud. Siiski võib mujalt kirjandusest 
leida veel: slash-and-burn cultivation (~raiumise ja põletamise teel kultiveerimine), burn-
beating (põletamine-peksmine), swaling, swidden cultivation, mis ilmselt on kunstlikud 
konstruktsioonid õige ununenud sõna asenduseks. Läti k. oli 13. saj. lauks (ühe pere 
maavaldus), lauks (tänapäeval küla, väli, põld), laukā (väljas, õues, vrdl. e.k. lage < la-ki 
=lagedaks raiutud), līdums (alemaa), atmata (sööt), papuve (kesa, mida küntakse), tīrums 
(põld, künnimaa, künd; tuleneb sõnast tīrs = puhas, seega ära puhastatud maa). Leedu k.  
laukas (põld, väli), laukas rugiu (rukkipõld), laukinis (mets-, metsik), laužas (lõkketuli, 
oksahunnik), laukininkas (põllumees), lažas (teotöö). Soome k. raivata (raadata), raivaaja 
(ülesharija, raadaja, teerajaja, pioneer), raivaus (ülesharimine, raatmaa, uudismaa), raita 
(raagremmelgas, I pioneertaim), raitti (külavahetee), rykelmä (hunnik), rykelmöityä 
(hunnikusse panna). Kui e.k raadama tähendab algkeeles ra-ta.. raiub tema või rauaga tema, 
siis soome k. raivata võiks meile algkeele järele seletada muudki: ra-ii-va… = rauaga sööta 
veistele, millest saab järeldada, et liitsõna tekkis juba metsakarjanduse aegadel, kui alguses 
hakati ka just koduloomadele parema karja- ja heinamaa loomiseks metsa raadama, võib-olla 
toimus see isegi küllalt suurtel aladel ja pikka aega, enne kui alepõllundus sündis. 

 
Aletamisele viitab ka puunimetus lepp, sellest on arutletud ka Aa ja le peatükis: lepp < 

le-pa = põleb kuumalt või olep < a-le-pa = võsa põleb kuumalt. Läti ja leedu k. alksnis (lepp) 
< a-le..., inglise k. alder , saksa k. Erle < a-ra-le = võsa raiutakse põletamiseks; sloveeni alder, 
tšehhi olše < a-le-se = võsa põletatakse seal.

Aletamine oli raske ja töömahukas ning eriti põletamine ja tule ohjeldamine nõudis 
suure hulga inimeste koostööd – teda põletatakse koos > ta-le-ko > talgu(d), soome talkoo(t), 
rootsi talko, läti talka, vene toloka. Inglise k. on talgu vasteks pandud bee (mesilane), eks see 
mesilaste moodi koostöö olegi! Aga seda harjutati algselt aletamisel, tänapäeval rohkem 
koristustöödel, vahel ka ehitustöödel (barn raising).

Olen ka ise soome alerukki (kaskiruis) kasvatamise katseid teinud tuha sees 
kasvatades, mina sain 1 seemnest parimal aastal keskmiselt 1600 seemet, keskmiselt oli taime 
kohta 40,5 hästiarenenud kõrt ja viljapead (nagu põõsas), peas oli keskmiselt 39,3 tera. 1 
külvatud tera andis saagiks 36x rohkem teri kui meie põllunduses levinud sordi "Elvi" (andis 
riiklikes katsetes keskmiselt 44 tera). Olen sellest kirjutanud ka Eesti Looduse 2012 
jaanuarinumbris ja Rahvamuuseumi omad on kirjutanud mujal. Viimase paari sajandiga on 
aleviljelejad Soomes aretanud alerukki saagikuse 10-15kordseks, seda sai hõlplalt teha lihtsa 
valiku teel, kui iga aasta uus külviseeme koguti ainult kõige rohkekõrrelisematelt ja 
viljakamatel isenditelt, käsitsi ja sirbiga saaki kogudes on seda lihtne teha.

Mõistetest veel niipalju, et alepõlde ei tohi segi ajada põlispõldudega. See on hoopis 
teine tootmisviis ja põhineb sellel, et mulla viljakuse taastamiseks ei lasta lahjaks jäänud 
põllumaad mitukümmend aastat metsastuda, vaid põldu väetati iga 2-3 aasta tagant 
loomasõnnikuga, vanimad uuritud ja dateeritud põlispõllud on meil teadupoolest Jõelähtme 
kihelkonnas ja arvatud umbes 3000 aasta vanusteks. Need on küll nii õhukestel paepealsetel 
muldadel ja juba sajandeid tagasi nii lahjaks kurnatud, et neil praegu enamasti ainult rohi 
kasvab, isegi põõsad ja puud mitte, rääkimata põllutegemisest. Tänapäeval käib põldude 
väetamine enamasti tööstuslikult toodetud kunstväetistega, kuid hoiatatakse, et ega tööstuse 
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toorainet enam kuigi kaua loodusest kaevata ei saa, saab otsa.
Põlispõldude väetamiseks oli hädavajalik sõnnik < se-na-ki = see loomadelt tuleb, 

saksa k. Dünger, rootsi k. dynga, ingl. ja islandi k. dung < ta-na-ki = ta loomadelt tuleb; 
sõnnik on soome k. lanta < laiali loomadelt ta, lannoitaa (väetada) < la-na-ta = laiali 
loomadelt ta. Eesti k. vägi < vä-ki = loomadelt tulev, millest hiljem on m.k. tulnud väätame < 
va-ta-me = loomadelt teda me. Väetis on vist moodne sõna, aga õieti kokku pandud! Eesti k. 
on ka algselt ainult sõnniku kohta käinud sõna – laotame < la-ta-me = laiali ta me, kust na on 
ära jäetud. Igaüks teadis nagunii, mida põllule laotati – sõnnikut, mis andis väge.

Põlluharimisega seoses on ilmselt kujunenud ka töö e. tee! (= teha käskimine). Toon 
näiteks mõned põllupidamisega koos tekkinud sõnad: raiuma-raadama, kündma, laotama, 
kütma, aletama, niitma jt., kus ühe algsõnana esineb –d, -t, -ta, -te jne. Raiuma on m.k. raidme
< ra-te-me > ra-teeme  = rasket tööd me e. rasket teeme, ra-te-me = raadame. Kündma-
kündme (m.k.) < kuun või koon teeme  < ko-na-teeme = koos sarvloomaga s.o. härjaga teeme.
Laotame (sõnnikut) < la-ta-me = laiali teeme. Kütma < kütme < ko-te-me = koos teeme, sest 
kütise tegemine nõudis alati koostööd. Aletame < aa-le-teeme = peente puude tuld teeme, 
vastandina raadamisel tehti (te) tuld (le) jämedatest, rasketest (ta-ra) puudest – tar´idest. 
Niitma seletusena oletan, et alguses pidi olema näätme või naitme, mis algsõnadena oli na-te-
me = loomadele teeme. Vedama < va-te-me = loomadega teeme. Äestame < aa-se-te-me = 
okstega seda teeme.

Kui elutähtsaks sai viljakasvatus, kombineetiti ka selleks igapäevaelus vajalikud 
uued sõnad metsakarjanduse aegsetest sõnadest. Nii loomad kui taimed kogusid kasvades 
jõudu, pikkust, suurust, kaalu, massi. Ko oli algsest naha-tähendusest saanud metsakarjanduse
ajal (talveks) kogumise-korjamise mõisteks, kuid hakkas maaviljeluses tähendama (uue aja 
mõistetes) omandamist, juurdevõtmist, kuni sai kasvamise tähenduse: ko-se-va > ka-s(e)-va = 
kasvab see, mulgi k. tähendavad kosup ja kasup siiani ühtmoodi kasvamist: „rüga kosup või 
kasup“ tähendavad mulgi  k. mõlemad rukki kasvamist, kosuma > kasuma (m.k.) > kasvama 
(e.k.) > kasv. Siit saab tuletada veelgi hilisemad eestikeelsed: kosuma (jõudu koguma), 
kasum, kasumit saama (kasu koguma, kasu saama). Ka kasu saamise kohta äri puhul 
rahvapärane ütlemine: „ kasu lõikama“, mis tegelikult tähendas algselt saagi lõikamist, õieti 
sirbiga vilja lõikamist, mis andiski kasu ja rikkuse. Et mitte jätta pahasoovliku või kadeda 
muljet, on tuttavat kohates tulnud kohe küsida: „Kuidas läheb? Kuda käsi käib?“  Need on 
maaviljeluse ajal kujunenud viisakus-vormelid, mis algselt tähendavad siirast huvitumist, 
kuidas vilja kasv edeneb, kuidas vili kasvab, kuidas (vili) läheb, seda küsiti suvel kuni saagi 
koristamiseni. Kasv > kasu > käsu > käsi: kuidas kasvamine käib = kuidas käsi käib. Nii et 
see käsi ei tähenda kätt, vaid kasvu ja kasu. 

Vrdl. rootsi k. on växa (kasvama), islandi vaxa, taani-norra vokse, saksa k. wachsen 
(kasvama). (Va)-ko-se > va-k(a)s(e) on samad kasvamise algsõnad (ka-se-va) teises 
järjekorras, kusjuures -ks-, -x-, -chs- on vaid samade häälikute erinevad kirjutusviisid 
erinevates keeltes, õieti redutseerunud täishäälikutega ka-se. Toodud näidetes viitavad va ja 
ko algselt loomanahkade kogumisele, siis loomade kasvatamisele ja lõpuks kasvatamisele 
üldse ning maaviljeluse ajaks taimekasvatusele eriti. Ka ingliskeelsed grow-growth, wax 
(taimi kasvatama, kasv) näivad mäletavat, et liitsõna algaegadel kasvatati loomi – w (v, ve, 
va). Grow < ko-ro-va = kasvatama toiduks looma ehk elajat; vrdl. vene k. korova (veis). Eesti 
k. võib kunagist vilja head kasvamist (või selle soovimist) meenutada veel sõnad: vohama < 
voama < va-ma = kasvab mul; aga võib-olla ka: mul veab! <  ve-ta-ma < va-ta-ma = kasvab ta
mul. Ka vili-sõnale ei oska ma muud seletust leida, kui vale > väli > vili, kus va-le = 
kasvatamiseks põletatud e. aletatud. Muide, naabritel lätlastel on augļi-augt (vili-kasvama); 
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leedu k. vaisiai (vili), augti (kasvama), soome k. vilja (vili), aukea (lage, avar, 
lagendik).Täpsustatult on otseselt teravili siiski islandi-taani-norra k. korn, saksa k. Getreide, 
hollandi k. graan, kõmri k. grawn, ingl k. grain, leedu k. grudai, läti k. grauds. Kõigis peaks g 
< ki ning r < ra, seega ki-ra = läheb tugevaks, tuleb jõud.  Rootsi k. spannmål (teravili), 
viimane tähendab sõnasõnalises tõlkes vakatäit, kui korn (viljatera, kitsamas tähenduses: 
oder).

 Põhiliste teraviljade nimetused on sest ajast ja seostest: 
rüga (m.k.) = rukis (e.k.), see võiks tähendada ru-ki-se < ra-ki-se = tugevaks läheb see,

või tugevaks läheb sellega; vrdl. ka soome k. ruis, rukiin (rukis, rukkis), vene k. rož (rukis) < 
ra-se = jõud selles, saksa k. Roggen (rukis) < ra-ki = jõud tuleb või ra-ko(-na) = jõudu kogub, 
ingl. k. rye (rukis) < ra-e = (annab) jõudu süües. Muinas-Skandinaavias rugr, rootsi k. råg, 
taani k. rug, vana-alamsaksa roggo, läti rudzis, leedu rugys, vadja rüiz jne. Röa algsõnad 
vastupidises järjekorras annavad kaera: rü-ka > ra-ka > ra-ko (ümberpööratult:) ko-ra > ka-ra 
> e.k. kaer, soome k. kaura < m.k. kaar < ko-ra = kogub jõudu, tugevust.
 E.k. oder = soome k. ohra < o-ra = on tugev, on jõud; m. k. on oder “kesu” < ko-su < 
ko-se; e.k. oder < o-ta-ra = on ta tugev, on temas jõudu. Saksa k. on oder Gerste <? ko-ra-se-te
= kogub jõudu sellesse ta, või ki-ra-se-te = tuleb jõud see temasse. Odra terade jäljendeid on 
arheoloogid Asva linnusest tõestanud I aastatuhande algusest enne Kr., teri on leitud I 
aastatuhande lõpust pärast Kr., seega siis umbes 1000 aastat tagasi, samuti on teated rukki 
kasvatusest umbes 1000 aasta tagused, nisu hakati kasvatama alles 18saj., kuigi Poola alalt on 
tõestatud nisuterade arheoloogilisi leide juba 2500 aasta tagusest ajast, kaera arvatakse Eestis 
olevat kasvatatud vast 15-16saj alates, kuigi ta esines Euroopas odrapõldude umbrohuna juba 
tuhat aastat varem, nagu rukiski nisupõldude umbrohuna. A. Moora arvab põlispõldude 
väikestel lappidel olevat meie aladel vilja kasvatatud juba umbes 2000 aastat tagasi, viimase 
aja väljakaevamised Jõelähtme põlispõldudel tahavad nende põllulappide vanuse nihutada 
3000 aastat tagusesse aega. Ka A. Moora julgeb oma postuumselt ilmunud raamatu “Eesti 
rahva vanem toit” kordustrüki teksti esimesel lehel oma mõtiskluses kirja panna, et “Meie 
ajaarvamise alguseni oli Eestis koduloomakasvatus olulisema tähtsusega tootmisharu kui 
maaviljelus”. Keelepärand õpetab sedasama! Või veel enamgi: et viljakasvatus 
(põllumajandus) võrreldes metsakarjandusega meil väga hiline nähtus on.

(Vilja)tera < te-ra = teeb tugevaks, annab jõudu, vrdl. saksa k. Korn,  ingl.k. grain, 
corn (tera) < ko-ra-na = kogub (kasvatab, annab) jõudu loomadel, vene k. zerno < se-ra-na = 
see jõudu loomadele; e.k. puder < pu-te-ra < pa-te-ra = kuumas tera (keedetud) või 
kuumutatud terad. Rootsi korn (oder), inglise corn (nisu)

Jahust ja veest segatud (ja vahel ka kääritatud) “jõujook” oli  rokk < ro-ko < ra-ko, 
vrdl. soome k. ruoka (toit, roog) < ra-ko < jõudu, tugevust kogub. 

Väga vana sõna tundub olevat eestikeelne karask, millele vastab soomekeelne 
algsõnade järjekorralt teist moodi kokku pandud liitsõna  - rieska, ra-ko = ko-ra, vähemalt osa
algsõnu on tuttavad.

Küllaltki palju on praeguses keeles –na- (ja –va-) silbilisi sõnu ajaterminites, raske
on neis leida sirget seost koduloomade või söögiga, kuid mõtiskledes võib keegi ootamatult 
sellele tulla? Panen mõned meeldetulnud kirja: vanasti, toona, enne, täna, varsti, suvi, nädal, 
homme (m.k. ommen < ommena?, soome k. huomenna), tund (m.k. tunn), noor, vana, tuna: 
tunamullu, tunaeile. 

soome k.: vaihe (periood, ajajärk), vuonna (tänavu), vauhdikas (kiire), vartti 
(veerandtund), varhain (vara), eilen (eile), talvi (talv), kevät (kevad). 

Na, va ja lau asemel on nüüdisaja sõnaks kari. Ka- tuleneb koos tegemisest, koos 
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käimisest, kooshoidmisest, kogumisest (ko), millest ju üldiselt ka karjatamise mõiste on 
tulnud, ehk siis tegelikult tuleneb kari karjatamisest; na loomade tähenduses esineb nüüdisajal
veel sõnas karjane = koos hoidma loomi, ligilähedaselt sama ka soome paimen. Nendest 
seostest võib ka proovida tuletada, et poeg, m.k. poig, soome k. poika (hääld. poiga), 
meiekeelne poi lõpuliide -g võib algselt olla kas ko kasvamise tähenduses või ko 
kooshoidmise-karjatamise tähenduses, kuid õ-peatükis olen selgitanud sellist poeg-sõna 
kujunemist, kus -g < ki. Soomekeelsete paimen ja poika koostisosade vahepealne võib olla 
meie pagan < pa-ko-na, sõnaühend võib osutada karjahoidjale, karjakaitsjale.
   Huvitav etümoloogia võiks olla  meiekeelsel sõnal naine, m.k. naene, murdeti naane. 
Mansi k. on najt (šamaan) ja najt-ne (naisšamaan), vrdl. meie nõid, nõiduma, m.k. naidme, 
mea naiu, temä naiup < na-i-U, na-i-U-pi: na peaks tähendama kodulooma või liha, i toitmist, 
U kaitsvat Jumalat, pi tapma, seega: looma söögiks Jumalale tapma. Samuti ka naine-naene-
naane peaks esimesed 2 silpi tähendama liha toiduks (praadimist), aga mida tähendab siin –
ne? Kas see oli algselt le (tulel) > naele? Lähedaseks võiks pidada nii Põhja- kui Lõuna-Eestis
murdeti kasutatud nääl-sõna, kelleks nimetati naiseõde, kirjakeeles on nääluks kuulutatud 
hoopis naisevend. Ka soome k. nalle mängukaru tähenduses võiks mäletada kunagist 
perekommet, kui mõni perenaise noorem õde tavaliseks laste mängukaaslaseks (-seltsiliseks, 
vaatajaks) oli, kes isa jaoks oli nääl, kui aga ema juhtus surema (mida juhtus tihti), oli nääl 
laste loomulikuks uueks (kasu)emaks ja mehe uueks naiseks, primitiivsetes ühiskondades käib
see tänini nii ja genealoogid tunnevad seda tava eesti ühiskonnas samuti kuni 20saj. alguseni. 
Kuid nõid-naida < na-i-ta (= loomi söödab ta) seletuse aluseks võiks olla ka mõttekäik, et 
metsakarjanduse algaegadel, kui hakati loomi kodu juures pidama, võis olla küllalt müstiline 
jälgida, kuidas mõnedel käisid loomad järel ja tulid juurde, et süüa saada, kui seni olid loomad
inimest nähes kõik kabuhirmus põgenenud. Nii müstilise tegevuse või tegelase kohta võis 
tekkida omaette liitsõna.

Pöördun veelkord tagasi algsõna va (ve) juurde, millest sai tuletatud vas e. veis ja 
muid sõnu, sealhulgas osales va koduloomade kasvatamise liitsõnades ja edasi vilja- ja üldse 
hilisemate taimekasvatuse alaste sõnade kujunemisel. Nüüd turgatas veel pähe mõte, et sõna 
vaata (< va-ta = veised ta, loomad ta) võiks samuti sellest algsõnast tuleneda, räägime ju siiani
(loomade) järele vaatamisest ja laste vaatamisest, mis sisuliselt tähendavad sama, mis 
karjatamine. Ja tegelikult ongi järele mõeldes nii, et va tähendas algselt küll põhilist 
jahilooma, kuid hiljem kodustatud  looma vaatamist, järele vaatamist, karjatamist ning vas 
tähendanuks siis hoopis “karjata see!” < va-se. Ka vahtima, näit (metsa)vaht tähendab ju 
samasugust tegevust va-(h)t(a), põlluvaht, lapsevaht ja valvama > piirivalve, auvalve, 
surnuvalve jne. Võrdleme ka teiste keeltega: saksa k. wache, bewachen, überwachen 
(valvama), Wächter (valvur), Wache (vahikord, valve), Wachen (ärkvelolek, valvamine), 
Wacholder (kadakas); ingl. k. look (vaata!, järele vaatama, hoolt kandma, pilk, välimus), 
watch (vaatlema), watchman (valvur, vaht), watch, look (vahtima, valvama); rootsi k. vacker 
(ilus, kaunis), väppling (härjapea e. ristik, va = härg), vara (kaup, ilmselt veiste liha, nahad, 
või jms.), varg (hunt) < va-ro-ki = loomi söömas käib, vrdl. e.k. vargus; vag (ebaselge, 
ähmane), vaka (valvama), vaken (ärkvel, üleval, virge), vakt, väktare (valve, vaht), vakta 
(valvama, hoidma), valla (karjamaale ajama, karjatama,vrdl. m.k. välla, e.k. välja (ajama)) , 
vallare (karjane, karjus), vallpojke (karjapoiss). Viimased rootsikeelsed sõnad meenutavad 
mulgile, et  “lehmä om valla” ja (m.k.)”välla mindme” tähendab e. k. välja minema; küsime, 
et mida selle metsakarjanduse ajal seal väljas ikka muud tehti, kui oma karjaga tegeldi; eriti 
avar ja rohurikas karjatamise  koht (luht või lagendik) oli siis ehk va-la (= lehmade ala), mida 
nüüdiskeeles meenutavad sõnad väli ja välu (välla, väljas, välja), värja (kaitsma), omvårdnad 
(hool, hoolitsemine), värd (peremees), värdig (väärikas). Soome k. vaadin (põdralehm), vaalia
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(hoida), vaania (varitseda, luurata), vaara (hädaoht), otta vaari jostakin (millegi eest 
hoolitseda, järele valvata, jälgida), vaellus (kulgemine, rännak – ka loomadega), vahti (vaht, 
valvur, valve), vahtia (valvata), varus (kaitse), vartioida (valvata), vartija (valvur, valvaja, 
vaht), varpa, vapa (vits), valpas (valvas, erk, reibas), valve (ärkvel olema), valvonta 
(järelvalve, kontroll), vainio (nurm, väli, vain). 

Vain-vainu-vaino on Murdesõnastiku järgi praegusel Eestimaal kasutatud Põhja-Eestis,
Läänemaal, Tartumaal, Põlvas, Räpinas. Olen Väike-Lohkva küla 1812a. kaartilt leinud 
toponüümi – Küila Waino. See on eraldi ala 4 põlistalu (Kronska, Klementi, Susseri, Kangro) 
vahel, umbes 6-7 ha suurune. Näib, et sellel sõnal, kui see pärineb metsakarjanduse aegadest, 
võib tähenduseks olla: Va-i-ne = veised söövad mitte e. veiseid ei tohtinud vainule lasta. 
Tõenäoselt peeti vainu puhtana, kus ei tohtinud olla sõnnikut, rahvalaulude järgi võib aimata, 
et seal oli külakiik ja pidukoht, vain pidi ehk alati olema valmis tähtpäevade tähistamiseks, 
rahvakogunemiseks, külaliste vastuvõtuks jms. Küllap sealt koguti ja kuivatati loomadele 
talveks ka heina. Huvitav on ka seos kalmega, Läänemaal Laukna muinaskülast (13sj.) on 
teada nn. Varetemäe kalme, mis praegu Vainu talu maal. Võib-olla peeti külavainul ka peiesid 
või põletati surnuid, on ju ka soome k. vainaja = surnu. Mulgimaal vainu-mõistet ei tuntud, 
ehk sellepärast, et mäletataval ajal ei olnud ka külasid. Üksik-suurtaludel oli selle asemel 
uuemal ajal uss-aid e. puhas-õu, kuhu veiseid ei lastud. Samas kiik oli kodust kaugemal mõnel
künkal, nõlval või hoopis veekogu ääres.

M.k. välla, e.k. välja, väli, saksa k. Feld, ingl k. field, rootsi k. fält - kõik 
samatähenduslikud ja ilmselt samadest algsõnadest kujunenud mõisted, kus va (vä, fe, fie) 
tähendab sarvilisi koduloomi, eelkõige veiseid ning la (li) metsast lagedaks raiutud avarat 
lagendikku. See viib vägisi mõttele, et metsakarjanduse arenedes, kui kõik kodulähedased 
metsaalused olid juba üle karjatatud ja loomatoitu jäi väheseks, ning nähes, et äikesest 
lagedaks põlenud metsalagendikud andsin hulga rohkem loomasööta, siis hakati ka meelega ja
omal jõul metsalagendikke tekitama, need olidki väljad. Rootsi k. fälla (langetama), fält (väli),
fä (kariloom, elajas, lojus), fåra (vagu, vagusid ajama), fähus (laut, kui hus on maja, hoone), 
får (lammas). Alles tükk aega hiljem hakati neile väljadele ka lisasöödaks ise seemneid 
külvama, nii algas väikselt aleviljelus, mis aegamööda põllupidamiseks arenes, kus ka 
inimesed omale toidutaimi kasvatasid. Teisest küljest arutades võis ka niipidi olla, et 
metsalagendikud, mida ei lastud enam metsaks kasvada, vaid peeti edasi põlispõldudena, neid 
sõnnikuga väetades, neile loomade (sõnnikut) laotades = vä-la > väl(j)a, väli.

Huvitaval kombel on lehm ka ladina k. vacca, kindlasti ei saanud see ladina keelest 
meie keelde tulla, sest va (va-se) oli siin olemas juba tuhandeid aastaid varem, kui vallutusajal
sakslaste-taanlaste kaudu mõni ladinakeelne sõna siinmail tuttavaks võis saada. Pigem võib 
küll vastupidi olla, et Põhjamaade vallutajad hõimud mõne oma sõna Vahemeremaadesse 
võisid poetada. Kõige usutavam peaks siiski olema, et mõlemal pool, nii põhjas, kui lõunas, 
sama algsõna sama mõistete ringi tähendas. 

Ve-algsõna oli ja on kõikides põhjala mitteslaavi keeltes (peale eesti keele) nisu 
vastetes: rootsi vete, norra hvete, islandi hveiti, taani hvede, inglise wheat, saksa Weizen, 
soome vehna, hollandi tarwe, läti kvieši, leedu kviečiai. Väidetavalt hakati meie põldudel alles
18saj nisu kasvatama, kuigi peenemale linnarahvale pagarid juba 15.saj. sisseveetud 
nisujahust nisuleivakesi (wegge) küpsetasid (I. Põltsam-Jürjo, 2013). Ve-algsõna võiks 
meenutada, et nisu algul loomade jaoks kasvatati aga võib-olla ka midagi muud?

Tahan ka mõne näite tuua tähtede muutumise üle teistes keeltes. Näiteks saksa k. -q-, 
-qua-, -que- . Seda hääldatakse umbes nagu kv-, kva-. Ma ei oska pakkuda, mida tähendaks 
algselt kva alguses olev k-, võib-olla on see lihtsalt ühe „kunagise hääldamise moega“ 
lisandunud häälik, aga va võiks siiski olla seesama sarviline koduloom, kellega koos elati. 
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Quark, Quarke (kohupiim, ka juust) < (k?)-va-r(a)-ki = lehma (või kitse või lamba) piim 
kõvaks läinud. Vrdl. vene k. tvorog (kohupiim) < te-vo-ro-ki; m.k. vaar (kohupiim), e.k. 
vaarak (kohupiimasai), m.k. vaarak (vaarikas), kellest va´le (= sõralistele) vihtasid tehti ja 
kodukitsedele oligi vaarikas metsa all peamine toidutaim ja on tänapäevani. Kohupiim on 
m.k. paks piim. Sich quästen (vihtlema), Badequast (saunaviht), loomadele (va) talveks 
kuivatatud viht oli Quast < (k)-va-se-te = loomadele see tehtud, vrdl. ingl k. whisk oneself 
(vihtlema), bath whisk (saunaviht) < v(a)-i-s(e)-k(o) = loomadele toiduks see kogutud. Quas 
(sööming, orgia) < (k)-va-se = loom see, looma sööma. Quatsch (rumal, loll, arvatavasti 
mõttes: rumal nagu loom) < (k)-va-ta-se. Quecke, (orashein, väga hea taim loomasöödaks), 
ingl. k. quitch (orashein). Quartier (korter, majutus), kas võiks see sõna algsõnadeks lahti 
lahutatult mäletada lehmade-kitsede-lammastega koos elamist? Ja liitsõna tagumine osa andis 
veel tänapäevase sõna Tier (loom, elajas, tõbras) < ta-ra.

Teiseks muutumise näiteks toon saksa k. Futter (loomasööt) < va-ta-ro = sarvloomad 
teda söövad, Futterrübe (loomanaeris, loomapeet) jne. Kolmas näide: Viehstall (loomalaut) < 
va-stall (Stall = laut, tall); Viehherde (loomakari). Me näeme, et ainult saksa keele alal on va 
oletatavalt muutunud qva-, fu- ja vieh.

Eesti k. võiks v-b vahetuse ajaloolise ajastamise võimaluseks olla kabris, kaber, keda 
on eesti k. vahepeal kaua metskitseks hüütud. Ta võis algselt olla kava < ka-va = (näit.:) koos 
lehmadega (kodukitsena). Toponüüm Kavilda, Kavilda org võiks seda sõna mäletada. Teiseks:
kabu, millel ÕS-s on 2 tähendust: kohiloom ja kaunis neiu. Ei usu, et neil kahel tegelasel 
võiks midagi ühist olla. Pigem on kohiloom kuidagipidi kokkusattumus või võõrsõna. Ehk oli 
ikka neiu kaunis kui kitseke, kabujalake... Aga klindialuste Kaberla ja Kaberneeme küla kohta
on geoloogilises ajas tagasiarvutatav, millal need kohad maapinna tõusmise tõttu nii kõrgel 
olid, et sinna külad said tekkida ja neile nimed pandi, veidi varem Kaberla ja veidi hiljem 
Kaberneeme. Vrdl. kurb-kurvalt, turb-turva, soome.k. luvata (lubada), Revel-Rebala. 
Kindlasti on mõnigi põline metskitse-kava-kave-kaberiga seotud kohalik toponüüm säilinud 
baltisaksa-keelsetes mõisanimedes: Kawa (Kaave); Kawast (Kavastu Haljalas ja Kavastu 
Tartu-Maarja khk-s); Kawelecht (Puhja ja Kavilda mõisad Tartumaal); Kaweremois, hiljem 
Kagrimois (Kaagri ehk Kaagvere Kanepis); Kawershof (Kaagvere Võnnus, Kaagjärve 
Karulas, Kaavere Põltsamaal, Loopre Pilistveres); Kawrimoise, hiljem Ayakar (Aakre 
Rõngus), Kabbal (kabala Pilistveres), Kappel (Kabala Raplas ja Kabala Viru-Nigulas).

Võib arvata, et tegelikult taandub edaspidine algsõnade uurimine ja otsimine 
tõestamisele, seaduspärasuste leidmisele ja tõlgendamisele, kuipalju ja kuidas üheski Põhjala 
keeles algsõnad ajaloos muutusid. Viimastes lõikudes toodu ongi selleks, et näidata, kui palju 
võivad aja jooksul nii kaashäälikud kui täishäälikud muutunud olla, kuid tähelepanelikul 
uurimisel võivad muutumise teed siiski aimatavad olla. Ma olen va-algsõna algtähendust juba 
paaril korral muutnud aga mida rohkem ma seda uurin, seda rohkem seoseid hakkab viitama 
sellele, et tegelikult on sel veelgi ürgsem algtähendus. Ilmselt saab see nüansse juurde ka siis, 
kui käsitlemisele tulevad ve-võ-va muutused. Tuleb välja, et va- tähendab algkeeles ka surnut,
see omakorda laiemas ja algsemas tähenduses elutut keha. Selles seoses oli kodu juures 
peetavate loomade mõte ja kasvatamise eesmärk lihakeha, mida süüa sai, mitte piim, või ja 
juust, nagu tänapäeval, sest alguses oli taoline toodang koduloomadel üpris pisku. Va-sõna oli 
nende loomade jaoks, kelle liha söödi ehk keda peeti lihakeha saamiseks; need loomad, kes 
süüa ei sündinud  või keda mingisuguse uskumuse pärast ei söödud (koer, rebane, orav, 
saarmas), ei kuulunud va alla. Ehk selgub siit ka seletus, miks kabu tähendas kohilooma, nii 
sai ka isaste koduloomade liha söödavamaks muuta: kabu < kava < ka-va = kõlbab söödavaks 
lihaks. See tähendaks siis seda, et surnud looma ja surnud inimest väljendati sama algsõnaga, 
kuid tegelikult on see järele mõeldes enam-vähem nii ka tänapäeval, ainult et selleks on teised
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sõnad, eesti k. näiteks: surnud-surnu, koolnud-koolnu, laip < saksa k. Leiche; soome k. 
vainaja, kuollut, ruumis (keha) jne. 
 

Metsakarjanduselt alepõllundusele üleminekul muutus kogu elu. Tööriistad olid teised,
hooned tehti teistsugused, hakati ohverdama teistsugustel eesmärkidel hoopis teistele 
Jumalatele (või kuidas neid siinpoolseid ja teispoolseid kaitsjaid ja karistajaid ka nimetati?), 
sööma pidi hakatama hoopis energiarikkamat toitu, sest metsa raadamine, aletamine ja 
põllutöö olid enneolematult rasked tööd, eriti kevadel ja sügisel.  Põllupidamise aegsest 
söömisest ja toiduvalmistamisest varasemaid toitumiskombeid võib mõnes mõttes võrrelda 
tänapäevaste grillimis-pidudega: kord päevas õhtusel ajal. Aleviljeluse aegne ja kogu hilisem 
maaviljeleja maarahvas aga pidi raske töö tegemiseks jõudu koguma vähemalt kolm korda 
päevas tugevalt süües ja kogu see raske töö kuluski sellesama toidu kasvatamiseks ja 
valmistamiseks, s.h. metsa raadamine, kändude juurimine, kivide teisaldamine, rehepeks, 
käsikivil jahvatamine või uhmris tagumine jt. sellised rasked tööd. Tundub nagu mõtetus - aga
tegelikult oli ikkagi suur edasiminek selles, et mida rohkem põldu tehti, seda rohkem rahvast 
sai samal territooriumil elada ja end ära toita. Muidu oleks pidanud pidevalt sõdu ja 
tapatalguid korraldama, et rahva arvu (pindalaühikul) ohjata. Ilma sõjata (kus oli vähemalt 
võimalus kangelaseks saada), oleks pidanud enamus liigsest populatsioonist lihtsalt nälja ja 
selle mõjul nõrgenenuna haiguste tagajärjel kuulsuseta surema.

Neil aegadel, kui metsakarjanduse kõrval hakkasid meie eellased toiduks ka taimi 
kodu juures kasvatama, ilmnesid uuel tegevusalal peatselt uued hädad. Üks oli see, et 
taimtoidulised koduloomad kippusid igal viisil ja võimalusel põllul kasvatatavaid taimi ära 
sööma, kui vähegi ligi pääsesid. Seepärast pidi kogu aeg oma põlde valvama e. järele 
vaatama, milleks kohe algsõnadest ka vastav ütlemine pidi tekkima: koos-kaas vahime-
vaatame teda < kaas-va-ta > kasvata > kasvatamine. Nii et “taimi kasvata!” tähendab 
tegelikult: ta-i-me koos-va-ta = teda sööme me / koos valvame teda. Lapsed ja viletsad 
vanainimesed, kes muud tööd veel või enam teha ei jõudnud, pidid põlde valvama, põllu- ja 
väljavahi ametid olid mõisates olemas veel 19.sajandil, seni kuni sõjamehed okastraadi 
lahingurinnetel kasutusele võtsid ja mille loomapidajad pärast lahingute lõppu kiiresti ära 
korjasid ja omale karja-aedadeks tegid. Tuntum viis loomade peletamiseks oli hirmutamine < 
i-ro-me-ta-a = toidu sööjad me teda vitsaga. Kui loomad sajandite jooksul olid juba õppinud 
valvureid-hirmutajaid ja koeri kartma, piisas vahel ka vana ja räbalates põlluvahi matkimisest 
hernehirmutisega. Miks aga just herne? Sest teadupoolest olid ühed vanimad põlluviljad 
teraviljade (eelkõige odra) kõrval hernes ja naeris. Minu arust tulenevad nende mõlemate 
nimetused samadest algsõnadest, ainult veidi teises järjestuses: e-r(o)-n(a)-se = toidu söövad 
loomad selle  ja na-e-r(o)-se = loomad toidu söövad selle, seega mõlemad taimed meeldisid ka
loomadele väga. Ehk märkasite vahepeal ka veel üht algsõnade seost: i-ro > i-r(o) > hiir = 
toidu sööb või söögist toitub, ei ole võimatu, et ka härja nimetus, kellega põldu hakati harima,
ja kes taimede vahel käies neid napsata armastas – i-ro > ä-ra > härjad, aga  r võib ka tugevat 
jõudu (ra) tähendada. Vaatleme ka teisi keeli. Soome k. kasvaa (kasvada), kasvi (taim) < ko-
se-va = koos seda valvame; nauris (naeris), herne (hernes). Rootsi k. växa (kasvama) < va-ko-
se = valvame koos seda, vrdl soome k. vakoilla (nuhkida, spioneerida, järele vaadata); ingl. k. 
grow (kasvama, kasvatama) < ko-ro-va = koos sööjaid (või toitu) valvame, scarecrow 
(hernehirmutis), kusjuures scare = hirmutama, scare < se-ka-ro, crow < se-ro-va; nurture 
(kasvatus, hoolitsus, toitmine) < na-ro-ta = koduloomad söövad teda; nurse (hoolitseja, 
kasvataja, üles kasvatama, imetama) < na-ro-se = loomad söövad seda, > nursery (nüüdisajal: 
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lastesõim, puukool, kalakasvatus);  saksa k. wachsen (kasvama) < va-ko-se-na = valvame 
koos loomade (eest), Erbsenscheuche (hernehirmutis), kusjuures Scheuche (hirmutis) < se-u-
ko = seda hirmutame(?) koos, sest u võib kuidagimoodi hirmutamist ja koledat asja tähendada
(peale jumala), näit. soome k. uhka (ähvardus), e.k. öeldakse hirmsa elamuse, ehmatuse, 
kohutava külma jms. puhul “uh?”, aga mitte näit. ih või eh. ; vene k. vaspitat (kasvatama 
looma ja inimese kohta) < va-se-pi-ta tähendaks ehk valva seda löö teda, sest pi(pei) on 
eelkõige indo-euroopa keeltes  säilinud “löömise” mõttes, aga kui pitat on nüüdses vene k. 
toitma, siis vas-pitat võib olla ka lihtsalt “lehma söötma”. Ka rasti-rastenie (kasvama-taim) < 
ro-se-ta = toitub sellest ta või söö seda, kusjuures va ja na ei esine neis sõnaühendites. Ko-ro-
va (e.k. lehm) tähendanuks siis ´koos toitu valvame´. Naeris on saksa-inglise-vene k. 
vastavalt Rübe-rape-repa < ro-pi, mis võiks tähendada “sööjate (ro) löömist (pi)” e. sööjate 
minema ajamist aga võib-olla ka hoopis söögiks (ro) kuumutamist (pa). Rootsi k. rova (naeris)
= ro-va= toiduks loomadele, sellest võiksime järeldada, et algaegadel oli naeris ikka 
loomatoiduks kasvatatav juurikas ja alles hiljaaegu, kui rahvas sigines ülerahvastatuks ja toitu 
ei jätkunud, hakati näljaaegadel ka ise naereid sööma. Hernes on neis suurtes keeltes vastavalt
Erbse-pea-goroh. Pakun: Erbse < e-ro-pi-se = toidu sööjaid löö see; pea < pi-a = löö vitsaga, 
aja ära; goroh < ko-ro-(uh ?) = koos sööjaid hirmutame?.

Hernest, kui algset põhivilja mäletab ka saksa k. Ernte (viljasaak), meil tekkis 
omakeelne viljasaagi vaste juba varasemal metsast toidutaimede kogumise ajal, jäi kasutusse 
viljakoristuse ajal ja tarvitatakse tänapäevani, s.o. - saak < se-ko (sa-ko) = seda kogu, seda 
korja, sa kogu, sa korja.

Herne kõrval oli üheks varaseimaks kasvatatavaks toiduviljaks lääts < le-te-se = tulel 
tehakse see, muide, see on üks maitsvate ja hästi toitainete-rikaste viljadega taim, kelle vilju 
nüüdisajal imporditakse kusagilt Itaaliast, Türgist või hoopis Aafrikast, mõningatel andmetel 
andvat lääts pindalaühikult kõigist lühiealistest kultuurtaimedest kõige rohkem kaloreid e. 
toiteväärtust. Viljade puhastamine nõudvat liiga palju käsitsitööd ja puhastusmasinad olla jälle
liiga kallid, et meil kasvatada. Vanasti oli läätse-puhastus pikkadel ja pimedatel sügis- ja 
talvetundidel naiste ja laste põhiline ajaviide, mida sai vähese valgusega või üldse pimedas 
toimetada.

Samadest algsõnadest tulenevad e.k. kamar ja vene k. komar (sääsk) < ko-ma-ro = 
nahka ma söön, nahka mul sööb. Saksa k. on kamar kahte moodi: Kruste  < ko-ro-seda ja 
Schwarte < see-va-ro-ta, (sääse)parv on Schwarm, va võiks siin tähendada looma, 
loomanahka, iseäranis looma jala- või säärenahka, sest mujalt kehalt nülitud nahk läks muuks 
otstarbeks, jalgade küljes olev nahk aga toiduks ja söömise järel nätsutamiseks, nagu 
nüüdisajalgi. Vrdl.: saksa k. Wade (säär, sääremari), ingl. k. crust (kamar), gnat (ko-na-ta, 
sääsk), gnat´s bite (sääse piste, vt. veidi eespool pi), rootsi k. vad (sääremari).

Tänav ja tanum on sarnased sõnad ja tähendavad algselt üht-sama, kivi- või lattaiaga 
eraldatud põldudevahelist karjateed, sest muidu oleks pea võimatu olnud karja pikas reas 
maitvate põlluviljade vahelt karjamaale ja sealt koju ajada või oleks pidanud kahel pool teed 
iga mõne sammu tagant karjapoiss valves olema, pudulojused pööraks ilmtingimata põllule. 
Ta < tä < te peaks algselt teed tähendama, na-nu ja va loomi-karja, seega siis tee karja ehk 
karjatee. Väga vana ja pika ajaga tublisti teisenenud paistab olevat “lojus”, meenutan, et –j- 
on suhteliselt uudis-täht, u ja v aga küllaltki vabalt vahelduvad, nagu teisal selgitan. Nii, et 
(j)u-s tagant kumab ehk ikkagi vas, lo- aga on looduse, loomade ja üldse loomise-tekitamise 
sagedane alg-osa. Nagu ka ohvri-ohverdamise –ve- meenutab otsesõnu, keda ohverdati 
(eelkõige veist, kitse, lammast). Samas, viidates eelmisele peatükile vee ja jo(ju) 
samatähenduslikkusest, võime nentida, et ka lojus´e puhul: lo-ju-se = loob (tekitab, toodab) 
joogi see (mõeldud on piima!). 
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 Vaatleme nüüd veel erinevate Põhjala keelte mõnesid seni tutvustamata jäänud  lehma 
e. veist tähendavaid (või kaudselt seotud) sõnu nüüdisajal. Näete, kui paljudes on olemas 
algsõnad, mis algavad k, r ja v tähest. On selgusetu, kas mõnedes on osa neist hiljem 
redutseerunud või hiljem juurde liidetud. Ülevaatlikuse mõttes paneme nad ka tulpa ja 
sarnased algsõnad ülestikku:
vene k. korova (lehm) ko     ro   va

skot (kari) ko
ingl. k. cow (lehm) ko            v

bovine (veis, härjalik, veise-) (bo)     vi
cattle (kariloomad) ca
warble-fly (veisekiin)          ra    wa

saksa k. Kuh (lehm) ku
Viehhof (veiselaut)     wie
Färse (mullikas, värss) r    fä         

hollandi k. koe (lehm), kudde (kari) ko, ku
rootsi k. vall (karjamaa), vrdl. e.k. väli, väljas         va

fält (väli)      fä
varg (hunt > vargus) gu      r     va
ko (lehm) ko           (bo)
fä (kariloom, lojus, elajas)      fä

                        fähus      fä
kadaver (korjus, raibe) ka      r     ve

leedu k.           karve (lehm) ka      r     ve
läti k. govs (lehm) go      v

versis (härg)            r      ve
sanskriti k. go (härg) go
ladina k. bos (veis)                 bo

eesti k. karva(ne) ka      r     va
kari ka      ri
härg g        r
vanker ke      r     va      
vagur (loom) gu      r     va
veis (vas)                                  va
tarvas           r     va
kaber = (mets)kits                   ka     r      v(=b) 
tõbras          ra     b
raibe          ra     be

Meie mõtisklusi toetab rootsikeelne sõna boskap (veised, kari), enamasti on veiseid tähistaval 
liitsõnal nüüdisajal veel nöt ette kirjutatud, samas tähendavad rootsi nüüdiskeeles: bo (elamu, 
kodu, elama asuma) > by (küla); skapa  (looma, tekitama). Liitsõna "boskap" (sõna-sõnalt 
tõlkides = kodu looma, kodu asutama) mäletab arvatavasti, et kodu e. püsielamu e. paikne 
eluviis tekkis sel ajal, kui lehmi hakati pidama; miks, mismoodi ja –ajal ko ja bo vahetusid, 
seda oskaksid ehk rootslased ise paremini seletada. Ühe mõttearendusena pakun, et bo < pa, 
sellest võiks järelduda, et kui algselt magati-elati soojas lehmade kohal, siis see algne elukoht 
(bo) oli lehmade (bo) kohal (pu). Teise hüpoteesina näib, et kui mitme algsõna puhul on 
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Põhjalas vahetunud be ja ve, siis võib sellest oletada, et ka ve,va lehma ja üldse sõralise 
tähenduses võis muutuda be-ba-bo. Ma ei tea, kas see võiks kuidagi asja seletada aidata, aga 
millegipärast  muudes Põhjala keeltes v-tähena hääldatav täht kirjutatakse vene k. “b”. 
Müstilised seosed tulevad tihti ette Põhjala ja kreeka- ning sanskriti-keelsete kõige 
kesksemate algsõnade vahel, kreeka keeles on būs (lehm) ja sanskriti k. gō (lehm). 

Tegelikult võib probleem ka kuidagi nii laheneda, et suurel taimedele ja loomadele 
kahe-kolmesõnaliste nimede andmisel nimetas Rootsi professor Linnè koduveise Bos taurus 
domesticus Linnè, võttes ladinakeelseks perekonnanimeks rootsikeelse veise vaste Bos; saksa 
zooloog ja Vilniuse Ülikooli veterinaariaprofessor L.H.Bojanus  nimetas selle 1827a ümber 
Bos primigenius taurus Bojanus.

Üks selline mõte tuli ka, et kui enne koduloomade (na) pidamise aegasid olid põhilised
jahiloomad, keda söömiseks kütiti, need, kellel olid sõrad: ürg- e. metsveis e. tarvas, piison, 
metskits e. kaber, metssiga, põder, hirv(?), põhjapõder jms., et võib-olla need kõik olid va, 
mitte ainult veis. Sel juhul võiks oletada, et vald-valla (va-la) võis algselt tähendada ühe 
kogukonna jahiala, liikumis-territooriumi, hilisemat maavaldust. Vähemalt metssiga ja 
metsveis kodustati mingil määral paikse eluviisi ajal, õieti sellepärast paikseks jäädigi, et 
loomi hakati elukoha juures pidama ning sigade-veistega koos oli rändlemine väga tülikas. 
Veelgi karmima kliimaga alade rahvad (saamid, neenetsid jt.), kus rohtu ja lehtpuid ei jätku 
loomadele talveheina ja -lehiste varumiseks, peab rahvas (või vähemalt osa rahvast) 
paratamatult koos põhjapõtradega rändlema, sest need loomad suudavad end ise talvel 
samblikke otsides toita. Ja liha on rahval külluses. Sõralised koduloomad (kits, siga, lammas, 
veis) olid vana keeletraditsiooni järgi ka hiljem va ja valla sõna tähendus muutus karjatamise 
alaks ja hiljem vist veel ka territoriaalüksuse tähenduseks – vald, valla. Muide, la  tähendaski 
algsõnana ala, praeguses mõttes ümbrust, keskkonda, avarust, laia lagendikku, kuigi 
alepõllunduse aegadel tähistas la metsast raadatud lagedaid alasid üldse.

Kui eestlaste ja mõnede meie Põhjala lähinaabrite aasta tähtsamad pidustused on 
pööripäevade ajal - jaanipäev ja jõulud, siis lõunapoolsetel ristiusulistel rahvastel on 
tänapäeval aasta suurimate pidustuste ajaks Ülestõusmispühad ja neile enne suurt paastu 
eelnev karnevalide aeg, suurimad pidustused maailma rahvastel üldse on brasiilia karnevalid. 
Karnevale peetakse samal ajal, kui meie peame vastlaid, karneval tuleneb ladina k. caro, 
carnis = liha, ihu ja valeat = ära, maha (jätma), karneval = liha jätma. Ka eesti k. nimetatakse 
vastlaid vahel “lihajätted” ja ülestõusmispühi “lihavõtted”, mil pärast vahepealset paastu jälle 
mune, võid ja liha võis toiduks tarvitada. Siit tuleb mõte, et siis ehk ka meie “vastlad” < m.k. 
vastle, oli alguses ehk hoopis - vastne < va-s(e)-t(a)-n(e)-e = liha seda ta ei söö e. lühidalt va
´st ne = lihast ilma. Samast on tulnud ehk ka tavakeelde päris juurdumata vastne-sõna uue 
tähenduses, uue inimese või uue perioodi tähenduses, seoses ülestõusmiseks valmistumisega. 
Need sõnad on siis kõige usutavamalt eesti keelde tekitatud pärast ristiusustamist, aga pole 
sugugi võimatu, et mingisugune liha söömisest loobumine e. lihajätt võis meie eellaste tavaks 
olla ka juba enne ristiusuga kokkupuutumist, samuti teistel põlisrahvastel, kust see 
ristiusukommetesse üle võeti. Ei ole usutav, et algristikogudus sellise lihajätte ja paastumise 
kombe lihtsalt välja mõtles. See oli Juudamaa ja arvatavasti teistelgi vanadel rahvastel juba 
ammu enne tavaks.

Mitmed, vähemalt pooletuhande aasta tagused haldus-territoriaalsete jaotuste ja maa-
omanduse nimetused algavad va-silbiga, mis võivad siiski tuleneda eelmiste aegade 
tavakarjatamisõigusega kehtivatest piiridest, need sõnad on kas kohaliku algupäraga või 
vallutajate loodud, aga vallutajadki olid Põhjala rahvad: poolakad, rootslased, taanlased, 
vestfaallased jne. Sellised sõnad on näiteks vakus, vardjaskond, voolost, folvark jt. Tundub, et
ka feodaal on sellest rubriigist, saksa k. Feudįlherr, vene k. feodal, rootsi k. feodalherre, 
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soome k. feodaali. Maa-ala piiride tähendus hakkaski sellest kujunema, kus kelle veised käia 
võisid, kus neid küttida või karjatada võis, teisel pool piiri läksid õigused üle naaberhõimule 
või naabrimehele.

Otsest seost toidu ja sõraliste vahel võiks kahtlustada soome k. ravinto (toit), ravintola 
(restoran, einelaud), rootsi k. föda (toit), inglise k. food (toit). Va > vi, fö, fo.

Mulgi keeles öeldakse magama mineku kohta "Viska pikali! ", viskas pikali jne. Ei 
usu, et sellega otseselt viskamist on mõeldud, "pikali" seostus mul lapsepõlves mõistega 
"kogu pikkuses". Nüüd arvan, et "viska" võiks olla mälestis loomadega koos magamise ajast: 
vi-s(e)-ka < ve-se-ka = loomadega see koos; "pikali" peaks pärinema veelgi varasemast, lõkke
ümber olemise ajast: pi-ka-le < pa-ka-le = soojas koos lõkke (ümber) või pa-ko-le = soojas 
nahkadel lõkke (ümber), mujal Eestis tuntud tavafraas "heida pikali" või "pikali heitma" peaks
tähendama: ee-ta – pa-ko-le = sööb ta soojas nahal lõkke (juures). On ju usutav, et aegadel, 
mil polnud veel kollet, mööblit ega (tavatähenduses) majagi, puhati ja söödi õhtul sooja lõkke 
ääres nahal lesides.

Hilisematel aegadel pikemal reisil (jahiretkel, kaubareisil, pruudiotsingul) olles vajas 
reisija iga päev paar korda ka süüa. Selleks kujunesid teede äärde söögikohad ja veel hiljem 
kommete arenedes ka joogikohad. Soome k. ruokkia (süüa anda, sööta, toita), ruokatalo 
(söökla) < ro-ko = süüakse koos; rootsi k. krog (kõrts) < ko-ro-(ki) = koos sööma 
(minnakse?), krögare (kõrtsmik), kräkas (oksendama); saksa k. Krug, Krüger (kõrts, kõrtsmik)
< ko-ro = koos sööma; kõrts < ko-ro-tas = koos süüakse seal (tas, temas); ro-ko ja ko-ro - 
algsõnad on vahetuses.

Oletan veel sõna „nurm“ tekkelugu. See peaks algselt tähendama koduloomade (na) 
jaoks taraga piiratud ala või ka taraga piiratud põldu, et mets- ja koduloomad põllu kallale ei 
pääseks. Baltisaksa k. on säilinud vähemalt 12 mõisa nime, mille osaks on -norm: Awwinorm-
Avinurme, Onorm-Oonurme, Idenorm-Hiinurme, Kassinorm-Kassinurme, Padenorm-
Paadrema, Sonorm-Roosna, Uellenorm-Ülenurme, Uxnorm-Üksnurme jt. Norm < na-ri-me = 
loomad piiratud (tarastatud, ümbritsetud) meil, loomad tarastanud me.  Samuti võib oletada, et
Padenorm võiks tähendada: pa-te-na-ri-me = kuumaga tehtud nurm s.t metsast nii kuuma 
alega tehtud, et puude-põõsaste juured, võrsed ja seemned hävivad. Soome k. nurmi (aas, niit,
muru), noro (vesine org, soonik) < na-ro = loomadele süüa, s.t et orgudes ja soonikutel oli 
koduloomi kavalam karjatada, sest seal oli rohkem toitu, aga ka rohusööjad metsloomad tulid 
lagedatesse orgudesse rohtu sööma, kus neid oli ümbritsevast võsast hea varitseda ja jahtida. 
Soome k. narttu (hunt, rebane) < na-ro-ta = koduloomi sööb ta. Saksa k. Wiese (nurm, aas) < 
va-se = (sõralised) koduloomad seal.

Netis ülevalolevast „Paganliku Euroopa ajaloos“ viidatakse Galician-Livonien 
Chronicle´le, millest võib järeldada, et enne ristiusustamist olnud leedulaste Jumalate 
panteonis metsajumalanna Meidein, kuid hiljem on mainitud metsajumal Geraitis´t. 
Algsõnadega seletada proovides võiks olla nii, et koriluse aegadel, kui naised olid toidu 
muretsemisel olulisemad, oli metsajumalanna  ja nimeks Meidein < me-ta = me talle 
(ohverdame), kuid ajast kui kirved kasutusele tulid ja mehed hakkasid metsa raadama, 
ohverdati ja paluti toetust (mees)jumalalt Geraitis´elt – ki-ra-ta = käe rauaga ta  või kiřvis 
(=kirvega) ta, võib-olla sel ajal tuli jumalanna nimele n(e) lõppu: me temale ei ohverda. 

Peatüki lõpetuseks nendin, et üldiselt ei ole maaviljeluse aeg enam hea aeg algsõnade 
esmaseks uurimiseks, liitsõnad on selleks ajaks juba liiga keeruliseks muutunud ja ka 
väliskeelte mõjud, eriti pärast vallutusaega, ajavad arutluse liiga komplitseerituks. Kui aga 
algkeele areng kuni maaviljeluse ajani on selginenud, tuleb ka sel ajal kasutusse võetud sõnad 
läbi uurida, et loogiliselt tänapäevase keeleni jõuda. Loomulikult on tänapäevases keeles palju
laensõnu võõrkeeltest, kuid laensõnade algkeelelist koostistki on huvitav jälgida, 
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esmajärjekorras muidugi neid, mis laenatud Põhjala teistest keeltest. Lõuna-Euroopa 
keelelaenude abil võime aga jõuda laiemate alade algkeele uuringuteni, nii Euroopa, Euraasia,
Vana-Maailma kui ka Maailma ulatuses.

Toon viimase tõdemuse näiteks kusagilt Lõuna- või Kagu-Aasiast pärineva sõna üle 
Euroopa laotumise põneva hüpoteesi, vastavalt sellele, kuidas võeti härjad (veised) 
tööloomadena kasutusele. See on (härja)ike, soome k. ies. Vastavalt interneti tõlketabelile on 
ike malai ja indoneesia keeltes kuk, vietnami k. ách, hindi k. hääld. joug. Ladina iugum, 
prantsuse joug, hispaania ja baski yugo, ungari iga, vene igo ja jarmo, läti jūgs, leedu jungas, 
iiri ja inglise yoke (hääld. jeg), uelsi iau, saksa Joch, tšehhi jho, rootsi ja islandi ok, norra åk, 
taani åg, valgevene ja slovaki jarmo, sloveeni jarem, poola jarzmo, ukraina iro. Näeme, kuidas
räägitavad sõnad muutusid tasapisi, kui ühest kohast teise imbusid. Näiteks toodud ikke-sõna 
on töövahendi ühelt keelealast teisele liikumisega kaasas käinud ja enamikus keeltes veidi 
suupärasemaks sätituna kasutusel. Väga uduselt näen joug-sõnas algsõnu jo-ki, mis põhjala 
algkeeles tähendaks ju vees liikumist, aga võib-olla oli see nii ka üle-euraasialises algkeeles – 
teame ju Kagu-Aasias ikkes veisega riisipõldude harimist, kus vees liiguti!
Olen eespool näidanud, et vesi on bengaali k. jala ja see keel on indoeuroopa keelkonnast.

143



Toponüümika

           Kodu-sõna kõrval pean esitlema veel üht arvatavasti väga põlist mulgi-keelset talu 
kohta käivat vanema kihistuse sõna, s. o. -sado või -saadu, mis esineb vanades 
hingerevisjonides kas eraldi talunimena või talunimede tagaliitena, näiteks Abja, Penuja ja 
Veelikse kandis: Jennesesado, Lembasado, Latsisado, Reikasado, Pulgasaado, Killi sado, 
Nõmme sado, Niitsado (kus sündis August Kitzberg), Saadu, Saddomäe, Sado (Kaubil) jne.  
Penujas ja Õisu Kaarlis on Saate-nimelised talud, mis vanemas kirjapildis on Sate, Penuja 
1811a. revisjonis on Saddema. Tihemetsas Neitsisadu ja Laugasado, Viljandi Puiatus olid 
Münningsadu ja Saatre talud,  Kaarlis Karasadu, Aidus Mikosado, Satre ja Kuritsado, Päril 
Umbsaadu, Tarvastu Voorul Saadu talu, Paistu Savikülas Väike-Saadu talu, Paistu Holstres 
Saate talu, Paistu Loodis Sado talu, Heimtalis Saado ja Luhasaado, Viljandi mõisas Saado 
talu, Navestis Sado talu, aga ka Kanepi Põlgaste mõisa all on olnud vanas kirjapildis Saddo 
talu, Setumaal Saatse e. Satserina küla, Tartumaa Ilmatsalus Sadda talunimi. Ka Saaremaal on
Kaarma khk. Pähkla, Randvere ja Pärni külades Saadu talud olnud ning Kõljalas Saadu, 
Kihelkonnal Saado talud ja Pöide Maasil Saado vabadikukoht. Saarde Jäärjas asutati metsa 
vabadikutalud Kokkasadu, Kukkesado, Mardisado, Karbisaadu, Kaarasaad, Nõmmesaad ja 
Sadometsa; Häädemeeste Orajõel oli Kirjotsadu e. Kirgosadu talu, varasema nimega Sado. 
Äksi khk-s on Saadjärve ääres vana asustus, linnamägi, Saadjärve mõis jm. Tihemetsa 
karjamõis Sangsado nimetati hiljem keele arenedes ümber Sangaste karjamõisaks

Karksis on mitmed vanad külanimed -ste-lõpulised: Võhmaste, Vakiste,  Anniste, 
Sudiste, Pollis Allaste, Mägiste, samuti Halliste kihelkonna Sammaste ja Kariste. Mujal 
Lõuna-Eestis samuti, näit. Emmuste, Mõnnaste, Väluste, Pirmaste, Tõlliste, Sangaste, Urvaste
(Urbs), Kooraste (Korast), Kõlleste, Põlgaste (Pölks), Piigaste (Pigast), Sõreste (Serrist) ning 
saartel Karuste, Räimaste, Himmiste, Hirmuste, Kõiguste, Tareste, Emmaste, Mudaste, 
Kidaste, Kallaste, Pädaste jt. Arvan, et Lõuna-Eestis on Sate tihti säilinud -ste-tagaliitena ja 
-a- on redutseerunud. Teame, et -ste- lõpulisi talu- ja külanimesid on ka endisel Eestimaal 
küllaltki palju ja ainult mulgi keel mäletab, et see tähendab Sate-Saado-Saadu. Murdesõnastik
annab eraldi aletatava põllu vasteks m.k. saat. “Eesti Rahvakultuuri Leksikon” (2000) pakub 
isegi ale vasteks m.k. saat. Arvan siiski, et sõna on olnud laiemalt kasutusel, kui ainult 
Mulgimaal, kuid m.k. säilitas seda kauem, kuni üleskirjutamiseni. 

Eespool, ki-algsõna all on selgitatud tulemise-minemise sõnade teket, sealjuures ka 
ellujäämise seisukohalt ääretult olulist tule juurest ära ajamist ehk omadeks ja võõrasteks 
jagamist. Võib oletada, et kui kodust keegi ära pidi minema, siis võis see olla: saatne = saat-ne
(kodust ära), mis on nüüdseks üle-eestiliselt muutunud saatmiseks (saatma, saadan, m.k. 
saatme). Algaegade soojendava lõkketule juurest ära ajamise analoogiks sai hilisemal ajal ja 
hilisemas keele kihistuses õuelt, saadost (saadist, saadest, saadust, saadast?) ehk kodust välja 
ajamine, teele ajamine, võõraste juurde ajamine. Püüame midagi sarnast leida ka teistes 
keeltes:
e.k. käi välja! kasi minema!
m. k. käu välla (= e.k.: käi välja!) < ko (ki?) vä(<võ)-la = kodust (või: mine) teiste alale;
                         sest: vä < võ (= nemad, teised, võõrad), la (= ala)
ingl. k.  go way! hääld.: kõu vei!  (mine ära!, kasi minema!) way (tee)
vene k.  von ot sjuda!  hodi von!  (mine ära!, kasi minema!) hodi < kodi, von (välja!).
rootsi k. gå din väg! gå vägen! (mine minema!)
norra k. gå veien! (mine minema!)
hollandi k. ga weg!
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Oletan, et kasi, käi, käu, kõu (go), gå  ja hodi-kodi on kõik tuletatavad algsõnast ko, kusjuures
e.k. kasi < ka-si-ta < ko-si-ta = ko + sita < ko + sata, kus samatähenduslikud sõnad korduvad 
ja -ta on lõpust redutseerunud.

Eelnevast järeldub, et kuidagi algsõnade tasemel ja minema kihutamisega seotult on 
tekkinud tee-sõna - s.t. raja, teele minemise, minema minemise mõttes, sest meie-teie ehk me-
te vastandamisel, nagu ka ingl. k. võis see areneda sarnaselt: kodust (ko > kou > go) ja meilt 
(we > wey > way) ära ajamise või minemise mõttes. Käi välja! ja käu välla! tähendavad 
samuti võõraste juurde minemist, võõrsile (võ) minekut või isegi va-la = loomade juurde või 
loomade söögiks minekut. Leedu k. vyti (ära ajama , võ-ta), vytis (vits). 

Isegi vene k. sad (aed) võib samadest algsõnadest tuletada ja tähendas samuti 
elukohta-talukohta, sest kui aed tähendas algul tara (sees olevat ala), nagu eesti keeleski, siis  
sad(a) oli samuti (taraga ümbritsetud) õu koos elamu, loomade ja muu varandusega ja see võis
elukohta tähendavaks väljendiks olla. Vrdl. ka leedu k. sodas (aed). Et tarastatud õue mõiste 
võis tähendada kogu elamist, võrdle ka saksa k. Hoff (õu) > loss, õukond; vanemas e. k. hoov 
(õu), soome k. ovi (uks); m. k. ussaed (e.k. õu), s.t. ukse esine aed, aiaga piiratud ala.

 Teisteski põhjala keeltes on sat-saat mõningase otsimisega hoomatav: rootsi k.: sitta, 
satt (asuma, olema), sätta undan (asutama); saksa k.: Saat (külv), Saatfläche (külvipind), besät
(kaetud, ülekülvatud); ingl.k.: sit, sat (hääld. sœt = asuma), site (hääld. sait = hoone asukoht, 
ehituskoht).  
 Peaaegu igas Lõuna-Eesti vallas esinev põline talunimi Vanausse = vanaõue = vana 
talukoht, põline talu, ning on ka sellised põlistalude nimed, nagu Pöögle Illausse, Kariste 
Saarlausse, Tarvastu ja Heimtali Kalpusse, Heimtali Kurtusse, Lausse, Palkusse, Pilli Usse, 
Kärstna Undiusse, Holstre Liivausse jt.. M.k. ussaid tähendas veel 20. sajandil õue, aga see oli
nn. puhas õu, kus oli ka lilli, istumiskoht, pesukuivatamine jms., erinevalt karjaõuest, kus 
liikusid loomad, oli sõnnikut, reed-vankrid, puuriidad, vahel söödaheinavarud jms. Kõik 
eelnevad  näited võiks aidata tõestada, et aia (sees oleva ala), õue ja kodu või elukoha mõisted
võisid kunagi ühe sõnaga väljendatavad olla (sad, sado, saadu). Soome k. sato (saak, lõikus) 
võiks mäletada esimest saaki, mis metsast raadatud lagendikult lõigati ja satu (muinasjutt) 
seda lugu, mida suguvõsas jätkuvalt meenutati ja korrati kunagisest metsa raadamisest ja 
kodu(talu) rajamisest sellesse kohta. Võib-olla mäletavad midagi sellist ka saksa k. satt 
(küllalt söönud, täissöönud) ja Sattheit (kõhu täisolek), kus ise juurikaid kasvatades võis kõhu 
hulga kindlamini täis saada, kui metsasügavustest otsides. E. k. võiks ja võis (heina)saad 
tähendada raadatud metsalagendikult kogutud heina. Saat oli 18saj. isegi heina mõõtühik, 1 
saat oli 1/3-1/4 koormat ehk 7,5-10 leisikat ehk umbes 60-80 kg kuivatatud heina.

Kui saat oli kunagi vähemalt osaski Eestis metsast taluks raadatud raiesmikuga 
samatähenduslik, siis võivad ka sõna-ühendid “siit saati” või “siit saadik” algselt tähendada > 
koduni, siiani, sest elati ju üldjuhul kodus (oletamisi m.k. saadin, e.k. saadis ?). Vene k. (ot) 
sjuda (siit) < (ot) sada; zdesj (siin) < s(a)des (= umbes: aias, taras, õues, kodus). Tagasi eesti 
k. juurde naastes peaks analoogia põhjal ka “siit, siia, siin”  tulenema < si-ta < sa-da. “Siit 
saati” peaks seega olema samasugune algsõnade kuhjumine,  nagu “mine minema” või 
“kokku koguma” (ko-ko-ko-ko). 

Pärast keerulisemat seletust küsis vanasti Mulgimaa koolmeister õpilaselt või isa 
lapselt: Ka sa saat aru?, Ka sa sait aru?, Ka siit saadik om arusaadav? Allakriipsutatu on 
tänapäevane saama-tegusõna. Kodust saadi peaaegu kõik: kasvatus, söök, riided, kodust võis 
saada nii armastust, soojust kui valgust, kas pole siis loogiline, et kõike seda saadi saadust e. 
(metsalagendikule = saadile rajatud) kodust. Kui uusasunikul sai mets raadatud ja 
metsalagendikule elamu ehitatud, siis võidi öelda: „ saadi valmis“, m.k. vallmi, siis mindi 
vanast kodust välja ja koliti uude elamusse sisse. Valmis < vallmi < va-la-mi < va-la-ni = 
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loomade alal (väljas) mitte (mi < ni) või: võ-la-ni = võõral alal mitte. Seda meenutavad ka 
mõned naaberkeelte valmis-sõna vasted: vene k. gotovõi < ko-ta-võ = (vanast) kodust ta välja,
valgevene k. gatovõ, läti k. gatavs, poola k. gotowy. Soome k. valmis (valmis).

Tagasi minnes õue tähendavate sõnade juurde, olen veel vanadest hingerevisjonidest 
leidnud, et Suure-Jaani kihelkonna Vastemõisas oli rida talusid, mis olid liitnimega ja mille 
teine nime pool oli -aue, näit. Ire aue, Jürriaue, Metsaaue, Punnaaue, Märaaue, Juhkroaue, 
Wanna aue, viimasest pärinevad A.H. Tammsaare nii ema- kui isa-poolsed esivanemad. Ka 
Käru mõisa all oli Aue talu ning Vändras 1795a. hingerevisjoni järele Aue Tõnnise talu (nr.50,
1811a. Aue Tomas ja 1834 Aua Karel), aga oli ka Wannaaue talu nr. 65. Harjumaal Kolga 
Kahalas oli 1834, 1850 ja 1858 hingerevisjonide ajal Aueaida talu (Kuusalu 1856a. pers.r. ka 
Öueaeda), kus, muide, elasid vähemalt 5 põlve kuulsa maadleja Alexander Richard Ahbergi 
(Aaberg) esiisad. Nüüdseks on see perekonnanimi teatmeteostes lühenenud veel Aberg´iks. 
Kuusalu koguduse personaalraamatutes nimetati selle talu peremehi Aia Jaaguks ja Aia 
Jaaniks. Üllataval kombel pandi perekonnanimede andmise ajal selle talu elanikele nimeks 
just Aaberg < Aa(berg), nagu oleks mäletatud, et aed tuletub aa-st. Wannaaue talu oli ka 
Harjumaal Anija mõisa all. Taani hindamisraamatus on 13saj. Virumaal nimetatud praeguses 
Jõhvi vallas Aue (umbes Sompa kohal) ja Väike-Maarja khk-s Auespæ - nüüd Avispea, ehk on
ka Avinurme nii kujunenud. Ma oletan, et au-aue on tuletatav veelgi varasemast sõnast - aie, 
aia, mida algsõnana käsitlesime traktaadi alguses  -aa algsõna selgitustes ja mis tähendab 
okste või peenikeste puude (lattide, lippide jms.) vahel asuvat ala (aian, aias). Võib oletada 
järgmist sõna arengut: aa > ai > au > ou > ov > of > Hof (saksa k.) või > av > af (rootsi k.). 
Tagasitõlkimisel antakse saksakeelse Hof vasteteks: õu, hoov, talu, mõis, õukond, hoovkond, 
tara, rõngas, halo jt. Rootsi k. on sellest tulenenud isegi eesliide av = eesti k. seest- ja 
alaltütleva käände lõpud -lt ja -st, viimane lõpuliide võib samuti tuleneda sada´st < s(a)-t(a). 
Av-eesliidet kasutati algul rootsi k. võõra inimese päritolu tutvustamisel (sellest külast või 
talust < sellelt aiaga piiratud alalt) ja hiljem ka aadlitiitlina: av Ludenhof, af Ludenhof (Luua 
mõisast) (vrdl. saksa k. von Üxkyll - Ükskülast)  Aga saksa k. on ka teine sõna - Zaun (aed, 
tara) < se-au-(n), mis sarnaneb Vastemõisas, Vana-Vändras jm. säilinud algsõnaga. Seega: 
aian = -auan = peenikeste puude vahel = aia sees =  õues, talus. Ingl. k. on õu-õukond vasteks 
yard, court, otsustage ise, kas allakriipsutatud tähed võiks viidata meie keeles säilinud 
algsõnadele? Kusjuures lõpp -r(d) on tuletatav algsõnast ri või ra, mis tähendab ümbritsemist, 
piiramist, millegi sees või vahel olemist ja millest meie keeles on  säilinud rida, piir(e), äär, 
ümber, ringi, serv, rand, raam, pöörlema, tiirlema, kerima jm. 

Mida siis see sado-sada-saat võiks algsõnadena tähendada? Kui keegi selgemat 
seletust ei anna, pakun esialgu: sado < se-te = see tehtud. See peaks siis olema hästi põline 
sõna ja on seetõttu niipalju muutunud. Seletuse toetuseks näen analoogiat ka naaberkeeltes, 
kus tegemise-loomise-sünnitamisega seotud algsõnad kattuvad õue ja tara algsõnadega: leedu 
k. tvora (tara), tverti (tarastama), tvirtas (tugev, kindel, kõva), vyras (mees); vene k. dvor (õu, 
õukond), dvorohozjain (taluperemees), tvorit (looma, tegema, sünnitama), tvortšestvo 
(looming), rodit (sünnitama). NB! ra-ta = ta-ra, ainult algsõnade järjestus on vastupidine. 
Rootsi k. gården (õu) < ko-ra-ta, göra (tegema) < ko-ra. Annab selgitada ka sedamoodi, et kui 
suvine heinatöö on heina tegemine ja aletamine ale tegemine, põllu harimine oli põllu 
tegemine ja metsa raiumine metsa tegemine, siis võis ehk ka võsa raiumine olla võsa tegemine
< aa-te. Konkreetse metsalagendiku kohta oleks see siis: seal (sellel) võsa tehtud < se-aa-te > 
s(e)aat(e).  

Metsaraadamise ehk suuremate põldude ja nende juurde asustuse rajamise algaegsed 
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peaksid olema ka Kännu-Kannu-Kõnnu-taolised toponüümid, mida mäletame talude, külade 
või mõisate saksa- ja eestikeelsete nimedena. Mõisatest näiteks Karuse (khk.) Känno 
(baltisaksa)-Kännu (e.k.), Kuusalu Könda- Kõnnu, Kadrina Köndes - Tõdva-Kõnnu, Pärnu-
Jaagupi Könno-Kõnnu, Kihelkonna Könno-Kõnnu, Rapla Wahhakant-Vahakõnnu, viimases 
mõisas Issakanno talu, Ahhekanno küla ja talu, Vändra Käru mõisas Atsekenno ja 
Tammekenno talu, Kuusalu Tapurla rannaküla Kännu ehk Kannu talu jne. Tammekand on 
Põhja-Eestis mitmel juhul ka talunimest seal elanutele perekonnanimeks saanud.

Seni on jäänud selgelt rõhutamata, et eespool toodutega sarnased arutlused aitaksid 
selgitada toponüümide teket ja seega üldse asustuse ajalugu, vähemalt annaks taolistele 
uuringutele lähtekohti. Selgitatud algsõnu püüan otsida oma lapsepõlve kodukohast Karksist. 
Ma olen sündinud Nuuda põlistalus, ka mu vanaema sündis sealses rehetares, mis veel 
praegugi laudaks ümberehitatuna ja kokkuvarisenuna näha, selle ehitusel pole palkide 
tükeldamisel saagi kasutatud, ainult kirvest. Ka vanaema isa elas juba enne talu 
päriseksostmist samas talus, Polli mõisnik v. Stryk tõi ta oma Viljandi juures asunud Vana-
Võidu mõisa Vennijaagu talust 1854a. aprillis mõisa aidameheks ja ta ostis talu vabaks. 
Arvan, et nuuda on veidi muundunud nauda, tähendab karja, karjakasvatust ja mäletab aega, 
mil ka siinmail karja nii nimetati. Naabritalus Leekal (le-ko) sündis mu isa, kohanimi peaks 
tähendama koos aletamist või koos tule tegemist, Nuuda talu üheks piiriks on Lagaste org, see
võiks tuletuda  algsõnadest le-ki-ste või le-ko-ste või la-ki-ste või la-ko-ste või lo-ko-ste, ste 
tähendab talu või aletatavat ala, nagu eespool seletatud, kuid nime esimese poole algsõnade 
otsustamiseks peaks rohkem pidepunkte olema, fantaseerida võib lõkkest ja aletamisest kuni 
loodud koduni, kuid kõige tõenäosemalt tähendab la-ki ikkagi sama, mis ki-la, algsõnad on 
vaid teises järjestuses, seega küla. Nagu ka läheduses asunud Killaste talu, mis Nuudaga sama
oru nõlval: ki-le-ste (vrdl. le-ki-ste) aga ka näit. ki-la-ste, mis võiks tähendada “küla-talu” e. 
esimest küla talu, mis algsõnadeks taandatult tähendaks ikkagi: koos põletatud, koos aletatud, 
koos loodud,  kirvega loodud vms. Killaste kohal olid orunõlvad laugjad, lammiala lai ja igal 
kevadel üle ujutatud (nüüd üles paisutatud Nuuda järv) ning seetõttu ilma puude-põõsateta ja 
lage või kergesti väljatõmmatava lepa- ja pajuvõsaga, seal sai ürgmetsa aegadel ehk tõesti 
ilma aletamatagi midagi kasvatada ja seal võis kaldapealsel ki-la > kü-la olla, Nuudal on 
orunõlval ka vana, nüüd kaitsealune külakalme olemas. Nuuda kohal on ürgoru nõlvad järsud,
lamm kitsas ja lihtsam loomi karjatada kui põldu pidada. Killaste kohal oru vastaskaldal on 
Kiisa talu (ki-se), seda toponüümi esineb Eestis palju mujalgi. Nagu ka Killaste kõrval asuvat 
Urisaare toponüümi, mis peaks mäletama kunagist hiie- või ohverduspaika. Nuuda, Killaste ja
Kiisa naaber sama ürgoru kaldal on Arukse, varasemad nimekujud mõisaajast on Arrokse, 
Arrokesse. Aru tähendust oleme eespool selgitanud. Aruksel on algkodu suurel osal Eestimaa 
Arro´dest ja ka osadel Aru´dest, kelle esivanemad sealt pärisnime said. Arukse naaber on 
Koogemetsa talu (ko-ki = koos käima või koos kirvestega). Ürgorg algab Valdre soost ja 
kunagi oli olemas ka Valdre talu, va peaks lehmi (või veiseid) mäletama, rohkem ei oska 
midagi arvata. Need kõik olid Mulgimaa tava kohaselt üksiktalud. Valdre soost kuni praeguse 
Nuia asulani asunud talusid nimetati mõisa ajal Vakiste külaks. Va-ki peaks kõige algsemas 
otsetõlkes tähendama veiste liikumine + talu. Mõisajaotuse järele oli Karksi mõisa naabriks 
Taagepera < Stackelberg, mis baltisaksa keeli oli Wagenküll < Vakiküla, Vagiküla vms., mis 
on algsõnade poolest samaväärne Vakiste´le. Enamik Vakiste küla põlistaludest asus teise, 
Karksi ürgoru kaldal, mis Karksi lossi ja Karksi-Nuia kohal on äärmiselt järskude nõlvadega, 
põllupidamiseks lootusetud. On mõeldav, et toponüüm mäletab küttide-korilaste aega, kui siin
võisid ürgveised oma rändeteel liikuda. Põhiline jahiloom oli tarvas nooremal kiviajal, siis 
piisas nende nimetamiseks sõnast va, alles hiljem, kui osa tema populatsioonist elas 
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kodustatuna ja osa metsikult, pidi nende eristamiseks kaht nimetust tarvitama: tarvas (metsa 
veis see) ja vas (veis see). Teine küla Valdre soo ja Karksi ürgoru vahel oli Anniste (varem 
Aine, Aniste, Annist), nüüd rahvakeeles Aine ja praegustel kaartidel millegipärast 
baltisaksakeelne Ainja. Selle oru (Aniste) nõlvad on oja ülemjooksul hästi laugjad ja lammiala
lai, kus ei kasvanud kevadiste üleujutuste tõttu võsa (Ani-ste < a-ne-ste = võsa pole + talu = 
võsata talu = lage talu) ja sai ilma kirvest omamata lagedal puudeta alal põldu ja heina teha. 
Juba Karksi lossi aegadel tehti Ainesse vesiveski ja paisutati lammile vesi peale, s.o. Aine 
järv. Uurijad on nimelt tuvastanud, et Aine veskitammis ja Karksi lossi müürides on 
samavanad ja samas telliselöövis valmistatud tellised. Arvan siiski, et tellised võidi tammi 
ehituseks tuua ka lossi juurest pärast selle lõhkumist ja nii oleks paisjärv sajandeid hilisem, 
tõenäoliselt feldmarssal v. Lieveni aegadest, kui ehitati Karksi mõis ja Karksi lossi lõhkumisel
laiali pillatud kividest praegune kivikirik.  Aine järve äärde kujunes küla koos kõrtsiga, mis 
asus umbes poolel teel Tartu ja Pärnu vahel. Siin oli üks Lõuna-Eesti suuremaid postijaamu-
kõrtsihooneid, kõrtsi alusmüürile ehitati hiljem karjalaut. Et aga Karksi loss oli sõdades 
purustatud, saadi pikapeale aru, et Lõuna-Eesti ida-läänesuunalisel peateel (Otepäält ja Tartust
Pärnusse) polnud enam vajadust Karksi lossi juurest läbi minna ja uus tee rajati Karksi ürgoru 
lõunanõlvale, kui see enne oli käinud lossi kaudu põhjanõlval. Lossi vastasnõlvale tekkis uue 
teega ristumisel (Ruhja lossi ja üldse Liivimaa lõunaossa, sealhulgas pealinna Riiga mineva 
teega) uus risttee, kuhu ehitati uus kõrts – saksa k. neue Krug, rahvapärases häälduses noie 
või nuie Krug, mis asus praeguse Nuia keskväljaku kohal. Umbes 150 aastat hiljem, kui 
lähedusse ehitati Apostliku Õigeusu kirik, hakkas tasapisi kujunema uus asula, nimeks jäigi 
kõrtsi järgi Nuie, baltisaksa Nuja, tänapäeval Nuia (= uus)  ja Aine hääbus. Karksi-Nuia oli 
hiljuti mõned aastad isegi linna staatuses, nüüd vallakeskus. Kõrtsi või kõrtsmiku järgi on 
nime saanud veel teisigi Nuia lähimaid asulaid (mis pole mõisast kujunenud): Viljandi poole 
minnes praeguse Sultsi asula kohal oli veel Kitzbergi noorpõlves ainult ristteel asetsev kõrts, 
kus kõrtsmikuks oli Schultz; Tartu tee ääres kujunes Ala asula kunagise Ala kõrtsi ümber, kus 
1886a. sündis Ella Marie Murrik-Wuolijoki ja Ruhja-Riia tee äärde kujunes Lilli kõrtsi ümber 
Lilli asula, kus legendi järgi olla kunagi olnud kõrtsiomanikuks Lilje-nimeline mees, igatahes 
on Põhjasõja-eelsel 1680-ndate aastate kaartil Lilli kõrts juba olemas.

 Karksi ise kui paikkond, kihelkond, vald jne on muidugi eelkõige lossi järgi nime 
saanud. Eelmise sajandi Karksi suurima kodu-uurija Mari Tõrvandi teada olla H.Tampere 
arvanud ja Mari toetas seda arvamust, et algselt oli lossi nimeks Kõrgusse = kõrge (piiratud) 
õu, millest saksa k. sai Karkus (ladina Carcus). Arvan siiski, et algsõnadest seletust otsides oli 
ka „kõrg“ juba küllaltki hilistekkeline sõna. „Kõrgele“ võib tuleneda: ko-ri-ki-le = kori läheb 
lendu s.t et kihelkonnakeskus asutati vanale kärajakohale, kus rahva vaimne juht ja ravitseja 
oma (lendamise) tseremooniaid korraldas. Kuna meil esialgu see kori-nimetus on veel 
oletatav, siis ongi õigem öelda: Kõrgusse < ko-ri-ki-(õ)u-se = kärajal (kori juures) käimise õu 
(= piiratud ala) see.

Karksi linnuse, üldse
                       linnuse ja linna terminitega 
seoses meenub ka, et nendegi sõnade teke tuleks veel selles kogumikus ära seletada. Le 
(muutunult li) tähendas siis algselt tuld ja põlemist-põletamist, ni-ne-na aga eitust. Seega 
peaks tähendused olema: linn < le-ne = põleb mitte; linnus < li-nu-se = põleb mitte see, kuidas
kusagil need algsõnad omavahel järjekorda sattusid või pandi. Sellised liitsõnad pidid tekkima
sel ajal, kui kindlusi kividest hakati ehitama ja need enam nii lihtsalt põletatavad polnud. 
Sõjad ja omavahelised kallaletungid käisid sageli ja see pidi vallutada kavatsetava kindluse 
iseloomustamisel väga oluline olema, et kas seda ikka ka maha põletada annab. Ajalugu ja 
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arheoloogid kirjutavad ju, kuimitu korda ühtki varasemat puitkindlustust on maha põletatud 
või see ise põlenud. Soome k. ”linna”  (kindlus, loss) ümber kujunes tihti ka eesti k. linn ehk 
soome k. kaupunki, viimane tähendaks hoopis kauplemas käimist (kauban-ki, kus kau < ko 
muidugi algselt karusnahka tähendab). Ahvatlev oleks oletada, et Tallinn < ta-li-ne = ta põleb 
mitte, aga teadupoolsest algsõnade aegadel sellist linnanime veel polnud. Läti Henrik kirjutab:
Lindanise < li-ne-Taani-see, või li-ne-da-näs = põleb mitte ta neemel. Mõned arvavad (jõe 
järgi), et kindluse algne nimetus võis olla Härjapää, sarnaselt Härgmäele praegusel Läti alal 
(Tõrva lähedal), kus 1560a. peeti üks tähtsamaid Liivi sõja lahinguid. Viljandi (baltisaksa 
Fellin < velinn, vilinn, võlinn, mulgi k. vilendi < ve-li-ne-ta = võ-linn ta), Vastseliina vanad 
kivikindlused, ning paeplaatidest müüriga Alulinn (Lüganuse khk.), ordu ehitatud Maasilinna 
kindlus, kivivalliga Ridala Tubrilinn  jt., mis olid vähemalt osaliselt ja hilisemal ajal 
kivimüüridega, samuti Aluliina (Aluksne Lätimaal). Paide nimetus oligi otseselt: valgest 
kivist = baltisaksa Weissenstein. Võib-olla on Linden (eesti.k. Ungru)  Haapsalu lähedal ka 
mingi kivikindluse mälestis-nimi. Virumaal on vallutusajal olnud Agelinde linnus (nimet. ka 
Äntu Punamägi). Nii et -linna-liitelised toponüümid said ikka alles siis tekkida, kui juba  
kivikindlus oli; kui Tallinna esimese kivikindluse ehitasid alles taanlased pärast vallutamist, 
siis ei saanud selle nimi enne kivikindluse ehitamist olla (ei Tallinn ega) Lindanise, nagu 
kroonikaid on tõlgendatud, või on kroonik kasutanud hilisemat nimetust ja jätnud 
ennevallutusaegse nimetamata. Võiks  veel küsida, et miks selline liitsõna (li-nn) vaid eesti ja 
soome k. kujunes? Tegelikult võis see nii olla ka teistes Põhjala keeltes, aga põletamatuid 
kivikindlusi rajati seal kohati juba 2000 aastat varem ja selliste vanade linnade nimed on 
ajapikku rohkem muundunud ning me ei pruugi algsõnasid ilma tähelepanu juhtimata 
märgatagi. Mitmesuguste kombinatsioonides esineb l(i)-n(e) + t(a) või s(e) siiski paljude 
vanade Põhjala kindluslinnade ja losside nimedes: Vilnius-Vilno, Berliin, Köln, Lund, 
London, Lausanne, Dublin, Helsingör, Helsingborg, Helsingfors-Helsingi (le-se-ne = põleb 
see mitte), kui vaid meile suhteliselt tuttavatest praegustest linnanimedest valida. On muidugi 
võimalik selline kentsakas asjade käik, et mujal Põhjalas vanasti kivikindluste puhul 
kasutatud linna-sõna võeti meie keelde üle ja hakati ekslikult kasutama ka põlevate 
puitkindluste puhul, nagu näit. Linnuse maalinn (Hanila vallas) ja Kärla Lihulinn (Lihulinna 
maalinn).
  Ka kindel < kindlus on sedamoodi saadud: ki-ne-ta-le = läheb mitte ta põlema e. 
kaasaegses sõnajärjestuses: ta ei lähe põlema, ta ei põle. Siinkohal tahaksin teravmeelitseda, et
nii meie rahvakeeles kui ka teaduslikus kirjanduses, näit. K. Aluve “Eesti keskaegsed 
linnused”, aga ka arheoloog A. Tvauri käsitlustes, pole linnuse, maalinna, linnamäe, linnus-
asula jt. selliste linna-liiteliste sõnade tarvitamine muistsete eestlaste püstpalkidest taraga 
kaitserajatiste  kohta päris õige, õige oleks nende kohta oletada või tuletada mõni tar-
eesliiteline sõna. Võib-olla see oligi kunagi näit. taran (= palkide vahel) või taram, tarme, 
tarm (= palkide(vahel) me), viimane on tegelikult sama, mis muundunud täishäälikuga saksa 
k. “turm” ja see on ehk ka germaani keelte alal alles hilisemal ajal saanud torni tähenduse ja 
võis sealgi algselt palk(kaitse)ehitist tähendada. Tarbatu, Purtse Tarakallas ja Taramägi, 
Keblaste Taramägi ja  Torma (linnamägi) on kindlasti olnud vanad palkkindlusega 
kaitserajatised. Torma on põline kihelkonnakeskus (see on ka baltisaksa k. Torma), aga Tormi 
on asulakoht (küla, karjamõis) Saad(!)järve loode-otsas, sealgi võis kunagi palkidest 
kaitserajatis olla, baltisaksa k. oli see Klein-Cambi (ka-me-pi = koos me lööme, tapame). 
Kuigi Saadjärve kagu-otsast veel edasi oli vanasti ka teine linnus, tiheda asustuse korral võis 
ju teineteisest umbes 10km kaugusel 2 linnust olla. Läti Henriku kroonikas (1219) on juttu 
Virumaa suurimast Tõrma külast Tarvanpää lähistel, hiiemäe ja kalmistuga. Tõrma küla on 
tänini veidi Rakverest lõuna pool. Sealt on mitu aarde- ja ohvrileidu, leidub vähemalt 8 
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lohukivi. Tõrma küla on ka Rapla vallas. Saaremaal on arheoloogid kaevanud viikingiaegset 
Tornimäe sadamakohta ja matusekohta, sadamakohas pole otseselt kindlusehitisi tuvastatud, 
kuid on olnud suured palkhooned. Saaremaalt teame ka Torgu ja Tori vanu sadamakohti. 
Tornimäe nimelised toponüümid on Hiiumaa Kõpu poolsaarel, Häädemeeste Rannametsa 
luidetel, Tartumaal Prangli ja Maaritsa vahel, Võrumaal Karula Lüllemäel ja Loosi kandis, 
Setumaal Värska ja Petseri vahel. Huvitaval kombel nimetatakse Alam-Pedja rabamassiivi üht
osa Torni rabaks, kas sealgi oli mingi (palk)kindlusrajatis, nagu Kuusalu Pajulinnas. Läti 
Semgalis Lielupe orus võis Tervete palk-kindlus kunagi olla hoopis Tarvete, Leedus on 
taolised kantsid olnud Derbutais ja Taurapilis, enamasti on aga sellised vanad kantside nimed 
koos kindlustis-rajatistega ammu hääbunud. Lisan veel, et kui juba vana mõiste taaskasutule 
võtmiseks läheks, ei tohiks see olla ka kants (m.k. kanss), sest see on jälle puhas hiline saksa 
laen – die Schanze. Naljakal ja ebaõnnestunud kombel on 2010a. ilmunud arheoloogide 
kogumikus „Ilusad asjad“ (lk.36) Jägala linnamäe meie ajaarvamise eelsete kindlustuste puhul
kirjutatudki „tarandilaadsetest puitkonstruktsioonidest“.

Peatüki algul arutletud sado-saadu-sate-ste õue või üldse elukoha tähenduses 
võimaldab arutleda ka laiema territooriumi üle ja isegi ilmakaarte üle. Mitmes kirjakohas olen
püüdnud oletada meie naabermaade ja –rahvaste nimetuste teket. Eestimaa ja eesti rahva 
nimetus võis tekkida õige kaugetel aegadel, kui soome-sugu rahvad üldse siiakanti tulid, 
saagades on Aistlandi ja Eistlandi tõlgendatud hilisemaks Eestimaaks, aga tänapäevasele 
veelgi lähedasem germaani keelte vorm tekkis ehk alles Rootsi kuninga Johan III aegu 16. saj.
teisel poolel, kui Rootsi kuningriik püüdis oma ida-alasid e. idamaad (öst, est, øst, Osten) 
laiendada ja vallutada. Estland on saksa k. idamaa, rootsi k. idariik. Aastakümneid idaalade 
pärast nii taanlaste, sakslaste, poolakate kui venelastega sõdides pidi ju seda ala Rootsi 
Riiginõukogus ja teiste riikide saadikutega läbirääkimisi pidades kuidagi nimetama, 
tolleaegsetes dokumentides on kirjas, et seda nimetati idamaaks, ida-alaks või idariigiks. Kuid
varasema variandi puhul peaks olema nii olnud, et kui soome-ugri hõim(ud) ida poolt 
siiakanti tuli(d), siis sellel aeglasel rahumeelsel nihkumisel (rändel, liikumisel, imbumisel) sai
loogiliselt mõeldes kogu aeg öelda, et nad elasid sadas (ste) ja nende esivanemad olid elanud 
samuti oma kodus – sada, sate > ste > st, kuid kui hõim edasi (lääne poole) liikus, jäid nende 
esivanemate hinged sinna (ida poole) maha. Kui isa tähendab algsõnadena i-se = i-see või i-sa
= i-sinu, mis viitab sellele, et isa algsõnaks oli tegelikult i (ja emajärgse sugukonna puhul e-
me = ema meie ehk meie ema < e, siis idapoolsetele läbitud aladele jäid isade (või emade) 
kunagised kodud ja hingede maa  > ist, est, mis praeguses mõistes oli ida pool, ja on ka tänini 
skandinaavia (rootsi, norra, taani) ning saksa, hollandi, inglise, prantsuse, itaalia keeltes 
ühtmoodi öst, øst, Osten, oosten, east, est. Nihkuvast hõimust lääne poole jäid aga kogu aeg 
võõraste alad ja kodud: võ-sada, ve-sada  > võ-st, ve-st > väst, vest, west, Westen, ouest, 
ovest. Selgitan seda teises kohas, kuidas võ ja ve tähendavad algsõnadena võõraid (mitte-
meie). Et eesti-soome ida-itään võiks samuti tähendada i-ta > isade ta, kus isade ja nende 
hingede maad jäid alati päikesetõusu suunda, siis võiks oletada, et ilmakaarte nimetused ist-
est  ja vest ongi soome-sugu hõimude poolt kasutusele võetud ja hiljem lõuna poolt tulnud 
skandinaavia germaani hõimud võtsid need ilusad lühikesed sõnad üle. Teistes euroopa 
keeltes on ida ja lääne vasted hoopis teistest algsõnadest tekitatud, kuigi rahvusvahelises 
merenduses on ida üle ilma E ja lääs W.

Teisest küljest olen täiskuu-ööl (19.09.2013) magades tulnud mõttele, et idast läände 
liikumine võis nii jahist elatuvate metsavööndi hõimude (soome-ugri) kui ka stepivööndi 
karjakasvatajate (näit. ungarlaste eellaste) puhul sõltuda päikese suunast. Jahile mindi ikka 
hommikul ja päike ei paistnud silma, kui mindi lääne suunas (päri päikest), samas oli 
jahiloomadel vastu päikest (ida poole) vaenlaste jälgimine suhteliselt tülikam, sest päike 
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paistis silma. Isegi mõiste „päri-päeva“ võib sellest ajast pärit olla: pä-ri < pe-ri (mulgi k.) < 
pi-ri = pi(dama) jahti, kusjuures pi tähendas jahil olles tapmist. Samuti võis karjakasvatajatel 
hõimudel olla tavaks või uskumuseks, et karja ei ajanud karjased mitte omal suval, vaid karjal
lasti ise minna, kuhu see tahtis, loomad teadsid ise vaistlikult, kuspool rohkem süüa on. 
Tegelikult aga tahtsid loomad hommikul karjamaale minnes alati olla ja liikuda lääne poole, 
siis ei paistnud päike teravalt silma (nagu inimeselegi), söödav rohi ja kiskjad olid suhteliselt 
paremini jälgitavad, kui vastu päikest peaga ida suunas liikudes. Vabalt stepis liikudes läkski 
kari eelistatult lääne suunas ja karjased aegamööda oma telkidega nende kannul. Nii jõuti 
kaugetest Aasia steppidest karjaga aegamööda Euroopa mägismaadeni, kus stepialad lõppesid.
Mindi läände: lä-na-ta = lää(me) n(a)-de(ga) = lähme loomade (järel). Võrdluseks: igaüks, kes
on pidanud tänapäeval sõitma autoga ühepäevasele reisile Tartust Tallinna ja Tallinnast 
Tartusse, teab, kui ebamugav on sõita hommikul itta (Tartusse) ja õhtul tagasi läände 
(Tallinnasse), sest päike paistab mõlemal juhul silma. Tartust päevaga Tallinnas käimine on 
aga mõlemale poole sõites mugav, ehk päri-päeva.  

Kui juba ilmakaarte seletamiseks läks, siis proovin anda vihjeid ka põhja, 
rahvusvaheliselt nord ja N kohta, kuigi päris selgust selles pole. Üks muljetavaldavam põhja-
suunaline nähtus on e.k. virmalised, soome k. revontulet, mõlemas on algsõnad vi, r ja re, v , 
ainult omavahel vastupidises järjestuses. Virmaliste vasted kõigis Euroopa põhjala keeltes 
tähendavad põhjatulesid e. põhjavalgust. Pakun, et eesti keeles võivad virmalised mäletada 
üht uurali algkeelset sõna (vir) ja tähendada Põhjala metsa(rahvaid), kus see loodusnähtus 
paremini ja sagedamini nähtav oli, kui siinmail: komi k. vör (mets), moksa k. vir (mets), ersa 
k. vir (mets), handi k. ur (mets), mansi k. vor (mets). See võib tule ja vee kõrval üks vähestest 
sõnadest olla, mis meie keelde sellest ajast jäi, kui üle Uuralite tulime, äkki sellest ka Viru, 
virulased = (sel juhul) metsaelanikud. M.k. mõts (mets), liivi k. mõtsā (mets), läti k. mežs 
(mets).  
Virmalised islandi k. noršurljosin, seejuures ljosin = tuled, ljos tuli;
norra k. nordlys, seejuures lys = valgus;
rootsi k. norrsken, seejuures norr = põhi, põhjakaar; sken, skina = särama, hiilgama; skinn = 
nahk, karusnahk; 
inglise k. northern lights;
saksa k. Nordlicht, seejuures Licht = valgus, licht = valge, hele;
vene k. severnoje sijanie, kusjuures sever koosneb samadest algsõnadest: ve, r.
E.k. on mõjukatest taevastest nähtustest  veel vikerkaar < viker < vi-ke-r ja vihm.
E.k. pilved on taevas = m.k. pilve om taiven.
Me võime neist näidetest proovida oletada, et põhjataeva algsõnad võisid olla vi (ve) ja r, ning
kui vi (ve) pidi arvatavasti tähendama taevast, siis põhja tähistamiseks jääb r, rr,(re). Kust aga 
tuli no? Mida see tähendab? Võib-olla rootsi k. norrman (norralane) ja norra k. norsk 
(norralane) ei tuletu ilmtingimata põhjamaalasest, see no võis tähendada midagi, mille oleme 
unustanud ja sai hiljem norr´i üheks algsõnaks, millest veelgi hiljem kogu Põhjala ühissõna 
„nord“ kujunes. Et norrakad ja rootslased on lõuna poolt põhja tulnud germaani hõimude 
järglased (mitte saamid), siis võidi neid nimetada „mitte põhja“ (rahvaks) e. ne-rr > no-rr. 
Seega tänapäeval Skandinaavias põhja tähendav „nord“ võib algsõnadega seletatult tähendada
vastupidist – mitte-põhja ehk siis hoopis lõunat.

Ka mitut moodi seletatud Rävala-Rävel-Rebala-Revel- Reval  toponüümid võisid 
sellest tekkida, et see paikkond teistest kõige põhjapoolsem, põhja suunas, põhjataeva all oli. 
Re-ve-l = ~ põhjapoolsel serval, põhja-äärel = veerel < ve-re-l (algsõnad on vastupidises 
järjekorras).
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Usk ja kunst

Küllaltki huvitava mõttearenduse vanade loodus-uskumuste kohta rääkis mulle kadund
läti dendroloog ja kultuuriloolane Raimonds Cinovskis. Ta seletas, et läti k.“mežs, meža” 
tähendab mets, metsa ja “velns, velna”  on kurat, kuradi (ristiusu järele) e. maajumal vana usu
järele, leedu k. velnias. Meževelns oli metsakurat e. metsajumal e. metsavägi (vä!) – kes oli 
algselt ka karjakasvatajate (pea)jumal.  Selle jumalusena austati aga tegelikult kadakat, kelle 
kohta siis öeldi (teise sõnaga, sest õige sõna oli tabu) meževelns ja slaavlased hakkasid selle 
järele kadakat nimetama laensõnaga mezeveln > mezevelnik > moževelnik (sest neilgi oli 
õige sõna tabu), samas lätlased ise laenasid (tabuta) puu-nime liivlastelt – kadakis. Muidugi 
on nii vene kui läti keeled alles üsna hiljuti siiakanti tulnud keeled, kuid nad on kohalikest 
vanadest (ugri) keeltest mõndagi oma ülevõetud sõnavaras jäädvustanud, mis soome-ugri 
keeltes on hääbunud. Saksa k.  Wacholder (kadakas) tähendab otseselt va-hoidjat e. 
karjahoidjat, sest nüüdisaegseski saksa keeles on halten (hoidma), Halten (hoidmine), Hüter 
(hoidja, vaht). Eesti k. võib võlun-sõna teke veln-sõnaga alateadlikult või teadlikult seotud 
olla. Võlusõnade abil räägiti Jumalaga. Igatahes võis kadakas olla siinkandis 
metsakarjakasvatajate peajumal, sellal kui puud veel jumalad olid. Ladinakeelse kadaka nime 
Juniperus pani siitkandimees rootslane Carl von Linne´ ja temagi võis kasutada mõnd vana 
siinkandis jumalaga (hüpoteetiliselt näit. Ju-na  > ju-ni = jumal loomade) seotud sõna. 
Ametlikult aga on botaanikutel praegu 3 seletust: 1. juba Vergilius olla kadakat nii nimetanud,
2. lad. k. juvenis = noor ja pario = sünnitama, see viitab abordivahendile, sest 
Vahemeremaadel kasutati sealse sabiina kadaka auru abordi tegemiseks, kui liiga noorelt 
rasedaks jäädi, 3. keldi k. tähendab jeneprus = kange, kõva, jäme, paindumatu, kare, mis 
võivad osalt olla kadaka omadused aga samuti võivad kõik ka ühe vägeva metsajumala 
omadused olla, kes tõepoolest suudaks karja ja karjapidajaid kaitsta kiskjate, kollide ja muude
ohtude eest. Samad ülesanded ja omadused pididki algsõnadest sarnaseid liitsõnu tekitama.

Vladimir Sergejev ja David Vseviov väidavad oma raamatus “Venemaa, lähedane ja 
kauge” 2002,  et:
(Vene alal) Jumal Volos (või Veles) kaitses karja ja aitas koguda vara. Iidolitele ohverdati 
kariloomi.
Maatarkade e. nõidade seisust olevat Vene alal nimetatud “volhv”.
Esivanemaid kutsuti hüüdega “Tšurr!”, mis tähendavatki esivanemaid.
(Eeltoodud väiteid pole kuhugi viidatud, võib-olla on autorite arvamus)

Vanarooma mütoloogias oli loomade (fauna) kaitsjaks saba, sõrgade ja sarvedega, kuid
üldiselt meesterahva kehaga Faunus (faun, faunid), Põhjala algsõnade järgi va-U-na = kaitseb 
Jumal loomi. Roomast alates sai sellise välimusega tegelane kristluses üleeuroopaliselt tuntud 
Kuradi kehastuseks.

V. Sergejevi ja D. Vseviovi kirjapandu meenutab, et kuidagi peaksime püüdma 
läheneda ka nõia ja šamaani mõistetele. Näib, et šamaan on teaduses üldmõistena kodunenud 
ühesugusena kõigis kultuurkeeltes: shaman, shamaani, schman, Schmane, šaman, sjamaan, 
chaman jne., kuid see ei tähenda, et nii oleks seda ametimeest erinevates keeltes ka sel ajal 
nimetatud, kui nad oma ametis tõepoolest olid. Võib-olla nimetati neid ristiusu ajal kas 
nõidadeks või kuidagi niimoodi aga võib-olla sarnaselt ka juba varem. Euroopa keeltes võib 
nõidasid väljendavaid mõisteid nüüdisajal jämedalt jagada 3 gruppi (mis ei tähenda, et need 
kõik kohe ka šamaani vasted vms. võiksid olla): ingl. ja rootsi witch, ukraina vidma, vene 
vedma, valgevene vedzma, bulgaaria veštšitsa, horvaadi vještica, makedoonia vešterka, serbia
veštitsa. Läti vecene tähendab rohkem vanaeite ja nõiamoori, kelle vaste soome k. on eukko, 
varem akka, mis eesti k. tõlgendades tähendab pigem tarka naist, leedu vecene ka vanemat. 
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Soome eukko-akko sarnaselt kõlavad nõia vasted hollandi-norra-taani heks (< ekk) ja saksa 
Hexe. Mõnedes keeltes on nõia vasted teistmoodi aga omavahel sarnased: tšehhi-slovaki 
carodejnice, sloveeni carovnica, poola czarownica, ungari boszorkany, kus kõigis on algsõnad
ka-ra > ca-ro ning samasugused algsõnad, aga vastupidises järjekorras on ka läti-leedu nõia 
vastetel: ragana < ra-ka (= ca-ra). Meenutan, et slaavi keeltes on veise-vasted krava, krowa, 
karova, korova ning balti keeltes karve, govs, vērsis (vrdl. värss). Huvitaval kombel on meie 
põhjanaabril jälle rakkaus (armastus) ja rakas (armas, hääld.: ragas), mis viitab tõdemusele, et 
armastav inimene on nagu ära nõiutud. Rootsi k. kära (armas, kallis) on samad algsõnad taas 
pahupidi: ra-ka = ka-ra. Armsa vasted teistes põhjala keeltes: islandi kæru, norra kjære, taani 
kære, läti dārgais. Kolmanda grupi moodustavadki eesti nõid, soome noita, saami noid ja 
islandi norn. Eesti, soome jt. läänemeresoome k. na-ii-ta peaks algsõnade järgi tähendama: 
sarvloomi ohverdab ta. 

Vägisi kisub mõte vägi-väe peale. Kui algset vä tähendust mäletaks näiteks sõnaühend
„väga hea“, mis m.k. kõlab „väega hää“ või „vääga hää“, siis see võiks ju algselt tähendada: 
vääga < vä-ka < vä-ko, ehk tõlkes umbes: Jumalaga koos, väga hää oleks siis umbes: 
Jumalaga koos hea.

Robert Graves´i raamat „Kreeka müüdid“ (1990, eestik. tõlge 2010.) selgitab, kuidas 
kreeka mütoloogias kõige esimene olla olnud kuldne sugupõlv, sellele järgnes hõbedane ehk 
leivasööjate sugupõlv, see oli veel matriarhaalne. Kolmas oli pronksine sugupõlv, selle 
esindajad pudenesid siia ilma küpsete viljadena saarepuu otsast* ja kandsid pronksist relvi, 
nad sõid lisaks leivale ka liha ja nautisid sõdimist, üldiselt tuleb neid käsitleda kui esimesi 
hellenitest sissetungijaid, pronksiaja karjakasvatajaid, kes võtsid omaks Poseidoni 
saarepuukultuse. Kogu kolmanda põlvkonna olla tapnud Must surm. Neljas põlvkond oli 
samuti pronksine ja selle sigitasid jumalad surelike naistega, sellesse põlvkonda kuulusid 
Mükeene ajastu sõdalaskuningad.

*Alla: tänapäeva geneetika õpetuse kohaselt (seejuures nii looduslikus kui ka 
kunstlikus hübridiseerimises) saavad omavahel järglasi anda eelkõige samasuguse 
kromosoomide arvuga vanemad, harilikul saarepuul ja inimesel on (vist juhuslikult?) täpselt 
samapalju kromosoome.
 Lk. 54 kirjutatakse (tsiteeritud lühendatult): Vennad Hades, Poseidon ja Zeus 
meenutavad India veedade meeskolmikut Mitrat, Varunat ja Indrat. Jumalate liisuheitmisel sai
aga Poseidon merede valitsejaks ja maa jäi jumalate ühise valitsuse alla. Arvatakse, et 
(mõned) varased hellenitest pealikud, kellest said tamme- ja saarekultuse pühad kuningad, 
võtsid endale nimeks Zeus ja Poseidon. Mõlemad puud tõmbavad ligi välku ja esinevad 
kõikjal Euroopas vihma ja tule tegemise tseremooniates. Algul olid Zeus ja Poseidon 
mõlemad relvastatud piksenoolega (s.o. tulekivist kaksikkirvega), mida Mükeene usundis veel
meestel kasutada ei lubatud, hiljem teisenes Poseidoni piksenool kolmeharuliseks ahinguks, 
kui tema tähtsamatest kummardajatest said meresõitjad.

Lk. 39 oletatakse: Uranos, kelle nimi tähendab taevast, võitis oma Algisa positsiooni 
kätte ilmselt tänu samastamisele karjakasvatajate jumala Varunaga, kes kuulus aarjalaste 
meessoolisesse kolmainsusesse, tema kreeka nimi on aga meessooline vorm Ur-ama´st 
(„metshärgade valitseja“ ) ja see lisanimi viitab jumalanna kesksuvisele orgiastilisele 
aspektile. Uranose abielu emakese Maaga (Gaja) talletab mälestust hellenite varasest 
sissetungist Põhja-Kreekasse, mis võimaldas Varuna rahval väita, et nende jumal on isaks 
sealt eest leitud kohalikele hõimudele, mööndes küll samas, et ta on ka Emakese Maa poeg. 
(lk.40) Maa ja Taeva elu ja surma peale võitlus viitab kahtlemata hellenite sissetungist 
põhjustatud kokkupõrkele matrialhaalse ja patrialhaalse süsteemi vahel.
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Lk.166 Nümf-jumalanna Nemesis kandis lisanime Adrasteia („see kelle eest pole 
pääsu“), mis oli ka Zeusi titena hoidnud saarepuunümfi nimi ja et saarepuunümfid ning 
erünnused (e.fuuriad) olid õed, kõik sündind Uranose verest, võis Nemesis just sel teel saada 
kättemaksuidee kehastuseks. Saarepuu oli üks jumalanna aastaajale vastavaid ning tema 
karjustest kummardajatele tähtsaid muundeid, seostudes äikesetormide ning tallede sündimise
kuuga, mis oli püha aasta kolmas kuu. Nemesis = Aphrodite.

Lk.397. Matriarhaadi ajastu müütides ajas võrguga relvastatud ja tapmise kavatsusega 
jumalanna taga püha kuningat, patriarhaadi ajal asendus see jumalanna tagaajamiseks 
armuvalus püha kuninga poolt. Nii jahtis Minos Britomartist (kes olla kalavõrgud leiutanudki)
ja Prokrist, Seth Isist, Moxus Derketot, Zeus Europet jne.), enamasti lõppes jaht ja 
võrgutamine maipühade eelõhtul. Kelti rituaalis nimetati jumalannat Goda´ks („hea“), kes 
ratsutas oma iga-aastasele armupeole kitse seljas, ainsaks kehakatteks võrk, kaasas jänes ja 
kaaren. Saksamaa, Skandinaavia ja arvatavasti ka Inglismaa keltide seas oli Godal rituaalne 
side kitsega või kitsenahkadesse rõivastatud mehega - püha kuningaga, kellest sai hiljem 
nõiakultuse Kurat. Ilmselt on Revalist tuttav Maikuninga sissesõit samast rubriigist.

lk. 256 Kommentaar Europe´le: 
Europe tähendab “laianäolist” (eur-ope), kui aga sõna aluseks on eu-rope, siis tähendaks see: “
seda, mis pajudele hea on”, see tähendab “hästi kastetut”. Paju valitseb püha aasta 5. kuu üle  
ja on kõikjal Euroopas seotud nõiakunstiga ning viljakusriitusega, eeskätt esimese mai 
eelõhtul, mis langeb just sellesse kuusse, lk.234: Paju oli vägeva kuumaagia puu.

Imestan, kuidas jumalanimes Varuna on tuttavad Põhjala algsõnad va ja na, mis seotud
karjakasvatuse ja eriti lehmade ja härgadega, aga vist ka varesega eesti ja vene keeles. Paljud 
uurijad ja koolkonnad (ning isegi ajaloo peavool) on püüdnud selgitada ja tõestada Põhja-
Euroopa karjakasvatusele aarialastelt päritud õpetusi ja eeskuju, India vedad võivad olla 
aarialaste loodud, ilmselt ka Vana-India, Vana-Pärsia ja võib-olla isegi Vana-Hiina kultuurid. 
Ka Skandinaavia mütoloogias oli saarepuu kõige püham – yggdrasil, kes ühendas alumist ja 
ülemist maailma. Sama tähendavat sümboolselt ka saarepuust valmistatud ristpuu 
šamaanitrummil. Olen sel teemal arutlenud „Eesti Loodus“ nr. 10. 2007a. artiklis „Arutlusi 
saarepuust“. Tundub, et Yggdrasil < ak-dra-sil < A-ko-dra-se-la = jumala(te)ga koos (olemise)
puu see suur, sest rootsi k. < A-k(o) jumal-(-aga koos vms.), dra =~ träd (puu). Põhjala 
algkeeles la = suur, tugev, jõud, vrdl. ka vene k. silo (jõud), silnõi (tugev, võimas, vägev) < se-
la = see suur, lai. Ygg lähedased on soome k. Ukko (taeva- ja ilmajumal), ukko (kõu, pikne 
vanamees), ukonkivi (piksejumale ohverdamise kivi), eesti k. Uku (piksejumal).

Paljud uurijad siiski ei pea Varunat karjakasvatajate kaitsjaks, pigem on teda 
kirjeldatud kui tormi, tuule, mere ja taeva jumalat.

Käeolevasse peatükki võiks kuuluda ka väike katse otsida ühiseid algsõnu Põhja- ja 
Lõuna-Euroopas ja isegi Araabia maailmaga. Proovime seda teha müütidest tuntud 
väljenditega ja läheme tagasi esimese algsõna (aa) seletuse esimese märksõna juurde (aed), 
mis tähendas puidust taraga piiratud  maa-ala või elukohta. Analoogselt tähendavat “taraga 
ümbritsetud” ka paradiis (algselt kreeka k. paradeisos ja peaegu samamoodi ka vana-pärsia 
keeles). Paradiisi ainult veidi muudetud variandid on ka inglise, saksa, prantsuse, hispaania, 
portugali, itaalia, aga samuti läti, taani, rootsi, norra ja islandi keeltes. Samas on paradiisi 
vaste serbia ja makedoonia keeltes paj ning slaavi keeltes (poola, tšehhi, slovaki, sloveeni, 
horvaadia, serbia, vene, ukraina, valgevene) rai või raj. Leedu k. rojus. Paljuütlevaks 
vahelüliks on albaania parajse. Malta k. genna, türgi k. cennet. Viimased tuleb ilmselt 
seostada islami-maailma araabiakeelse sõnaga džanna (aed), kahjuks ei oska meist suur 
enamus araabia keeles kirjutada ega lugeda. Kui me nüüd püüaks „katsetada“ ühiste 
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algsõnadega, võiks see olla umbes nii: rai < re-ai (ümber puidust tara); paradiis < paradeisos <
pi-re-aa-te-se < löödud ümber (peentest) puudest tehtud see. Õieti on serai < se-re-ai = see 
ümbritsetud puidust (seintega) idamaades tuntud kui varjualune, katusealune ja sarai vene ja 
ukraina keeles kui ait. Mongolitel oli serai-sarai valitsemise keskus, Kuldhordi pealinngi oli 
Sarai. Samas on ait hollandi k. schuur (vrdl. kuur), rootsi k. lada (vrdl. ladu Põhja-Eesti 
murdes ja kirjakeeles), albaania k. angar (vrdl. angaar), saksa k. Scheune (vrdl. saun, sauna).

 Sauna puhul olen mõtisklenud, et kui soome k. sauho, savu (suits), savusauna 
(suitsusaun), savupiipu (korsten), savuliha (suitsuliha), siis varem võis suits olla lihtsalt sau < 
se-U = see (tõuseb) jumalatele e. ohvisuits jumalatele ja Scheune-saun-sauna < se-u-na = see 
jumalatele lihast. Saun oli algselt eelkõige lihasuitsetamise ruumiks ehitatud ja selle kõrval sai
seal ka end pesta. Võib-olla lihasuitsetamise lõhna arvati ikkagi teispoolsuseni tõusvat, 
teispoolsusega ühenduses olevat, seepärast viidi ka sünnitajad ja surijad sauna, s.o. hingede 
tulekuks ja minekuks soodus koht nagu suitsetamisekski. Suits < se-u-i-te-se = see jumala 
toiduks teeb selle (??). Soome murretes vist sau-sõna ei tunta, aga end. Eestimaal (mitte 
Liivimaal) oli savi sau, Võrumaal aga oli sau ja savvu suits. Sauna mõiste võis aga tulla ka 
sellest ajast, kui osati kividest kollet ehitada nii, et kivide vahed täideti märjaks tehtud ja 
tambitud saviseguga, mis aegamööde kõvaks kivistus, ilma kivide vahesid täitmata läks 
palkidest maja kergesti põlema. Seda kunsti aga ei mõeldud välja Põhjamaades, see laenati 
lõuna poolt, lõunamaalased oskasid savist telliseid teha juba siis, kui meie kandis alles jääaeg 
oli. Ka karjala keeles (murdes) hääldades on savi vasteks sav. Kuna aga saunades kasutatakse 
lahtisi keriseid tänapäevani ja sisuliselt saab hakkama ka savi abil tihendamiseta, jääb kogu 
see sau-savi teooria nõrgaks.

Eespool oleme selgitanud, et ra pidi algsõnana tähendama tugevat, kõva, rasket jms. 
Väidetavalt tähendas tar vana-egiptuse keeles rada, teed, sest tallatud tee on võrreldes 
ümbritseva loodusliku pinnasega tõesti kõva = ta-ra = ta kõva; ratas ja vanker, millega aga 
teed mööda sõideti, on ladina k. “rota”; selles on ju samad algsõnad vastupidises järjestuses: 
tar(o)-rota. Egiptuse keeles olla tee-tähendusega ka “tarokk” (ennustamise kaardipakk, 
millega saab eluteed seletada) ja judaismis käsuõpetus “Toora”, kuidas eluteed käia. 
(R.E.Guiley. Salapärane tarokk., 2004.)
 Sara-tara-tare tähendusmuutuste arengu üle mõtiskledes võime jõuda selgusele, et 
praeguses eesti k. küll lagunevat hoonet tähistav sara võis algselt olla just kõvaduse ja 
tugevuse väljendiks.  Sa-ra ja ta-ra  e. sina (või see) tugev ja tema tugev erinevad ju ainult 
(umb-)isikulisuse määralt. Sel juhul oleks saarepuu nimetus otseselt ehitusmaterjalina 
kasutamisest tuletatav ja vähemalt Mulgimaal oli (ja tihti on ka praegu) saarepuu peaaegu igas
õues majahoidja-puuna kasvamas. Ajalugu väidab, et 14.saj. olid Inglismaal veel kõigi 
elumajade seinte konstruktsiooni püstpalgid alati saarepuust. Kaitseehitise ja varjupaigana oli 
serai-sarai nii vene, ukraina kui idamaa keeltes tuntud, kuigi nüüdisaegses vene k. samuti 
enamasti ainult küünina-kuurina. Aga germaanlastel ja skandinaavlastel oli saarepuu 
(Yggdrasil) kõiki ilmasid ühendavaks ilmapuuks ja pühaks. Ka leedu k. uosis (saarepuu) 
viitab pühadusele, nagu U = Kaitsja (Jumal) selgitusest juba teame. Lisaks on meil veel 
teinegi samanimeline puu - sarapuu ja see on praktiliselt meie ainus metsapuu, mille viljad 
süüa sünnivad. Võrdluseks, et ka tamme pidasid germaanlased pühaks eelkõige selle tõttu, et 
tammetõrusid vanasti toiduks ja võib-olla isegi taimseks põhitoiduks tarvitati. Üle-eestiliselt 
ei saanud tamm meil toidupuu ja püha olla, sest see puu pole viimastel aastatuhandetel kliima 
jahenedes nõus sise-Eestis igal pool metsapuuna kasvama. Kindlasti olid aga tammepuu 
palgid ja plangud hädavajalikud tammide ehitamisel, millest ka puude nimetus nii soome 
(tammi) kui e.k.: tamm-tamme, tamm-tammi. Muidugi ka muudes vesiehitistes (sillad, 
purded, kaid) ja laevaehituses, sest tammepuu mädaneb niiskes ja märjas kõige aeglasemalt, 
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lausa vee all aga võib säilida sajandeid ja isegi aastatuhandeid (nn. must tamm).
Sara või kuur on soome k. “vaja”. Selle seinad on nüüdisajal enamasti lattidest või 

laudadest (aa) ja “õhulised”, et veised (va-s) suvel palava päikese ja parmude käes ei peaks 
olema (va-aa > va-ja = veistele lattidest). On mõeldav, et sedamoodi tehti lattidest ka 
kunagised talvelaudad, talvekuudeks ümbritseti need paremaks soojapidamiseks heina, turba 
ja okstega ja alles hiljem, kirveste levimise ajal, hakati palkidest lautasid meisterdama. Või 
olid eraldi talve- ja suvelaudad algusest peale? Igatahes on Euroopa lõunapoolsete 
mägikarjamaade laudad, kuhu loomad ööseks kiskjate eest varjule pannakse, samuti 
lattseintega. Seal on ehk asi rohkem ka selles, et latte on kergem alt üles mägiaasadele tassida.
Põhja-Eesti rannamurdes on lattidest suvelaut tahrhuone.      
 Eespool toodud U = Kaitsja (Jumal) seoses tahan veel märkida, et Jonathan Goldman 
viitab oma teoses „The Power of Harmonics“, 2002 (e.k. „Tervendavad helid“, 2007), William
Grey raamatule „The Talking Tree“ (1977), kus öeldavat, et: korrates poolihääli 
täishäälikuhelisid (A.E.I.O.U), võib esile kutsuda „kosmilise täisteadvuse seisundi“. Iga 
teatud kombinatsioonis lauldav täishäälik võib luua resonantsi vastavate jumalike 
aspektidega. „A“ võrdsustatakse maaelemendi ja põhjakaarega, „E“ õhuelemendi ja 
idakaarega, „I“ tule-elemendi ja idakaarega, „O“ vee-elemendi ja läänekaarega ning „U“ 
eetriga (mida nimetatakse „universaalseks tõeks“ ning selle suunaks on „siin ja seal“. Ja veel: 
„“Täishäälikud olid heebrea keeles „ülearused“ ning nad sobitusid konsonantidest 
koosnevatesse sõnadesse, andes neile tõelise, sõnade taotlusega kooskõlas oleva tähenduse. 
Täishäälikud olid algselt tõepoolest väga erilise heliga ning neid kasutati alguses peamiselt 
„jumalate nimede“ tähistamiseks ja teistel pühadel eesmärkidel. Konsonandid andsid sõnadele
keha, täishäälikud puhusid neisse hinge“.

„Mäetagused“ nr. 20 (2003), artiklis „Tšuktšid VII. Kas amka, kosatko, või hoopis 
keegi muu?“ kirjutab Ülo Siimets lk.165, et tšuktšid laulavad loitse enamasti ainult 
täishäälikuid kasutades. Olgu lisatud, et tšuktsid on Euraasia põhjalas ainus rahvas, keda pole 
kunagi ristiusustatud ja kellel on säilinud šamanismi traditsioon, kuigi ka neil nõukogude ajal 
paremad šamaanid hävitati. Tsaari ajal ei õnnestunud venelastel tšuktše alistada, nõukogude 
ajal alistati, aga siis ei levitatud ristiusku ning šamanismi traditsioon ei katkenud.

Gerina Dunwich´i 1998a ilmunud ja 2003a. eesti keelde tõlgitud vana nõiakunsti ja 
uskumusi käsitlev teos “Maagilised pruulised” seletab, et vanainglise sõna Wicca tähistas ja 
tähistab kaugetest aegadest tänapäevani nõida ja sabatitel nõidade kooskäimist. Kirjalikud 
andmed on sellest 9. saj. maj. Austati Jumalannat, meie mõistes siis ehk Metsaema ja tema 
kaasat e. Sarvilist Jumalat, meie tänapäevases (ristiusu) tõlgenduses Saatanat, Kuradit, 
Sarvikut. Jutust tundub järelduvat, et Metsaema e. Jumalanna oli kõige tähtsam ja 
teadupoolest austati teda kõige rohkem matriarhaadi ajal e. sel ajal, kui kogu toidukraam otsiti
või püüti loodusest. Sellest murragulisest ajast alates, kui hakati kodu juures ise kariloomi, 
eelkõige sarvilisi, söömiseks kasvatama, algas ka üleminek patriarhaadile, sest karja 
hoidmisel ja kaitsmisel oli mees olulisem. Meestekeskse ühiskonna tegemisi aitas-kaitses 
Sarvik – Sarvedega Jumal, Tema oli seotud Päikesega, kui (varasem) Metsaema oli Kuu mõju 
all, eelkõige arvatavasti Kuu kasvamise-kahanemise tsükli ja menstruaaltsükli ajalise 
sarnasuse ja seotuse tõttu. Sarvik oli ja on üldiselt Päikese- ja viljakusjumal, korraga tugev 
kütt ja leebe hoolitsev karjakaitsja, keltide Cernunnos ja Herne, Skandinaavia Odin < o-ta-na 
= on tal kariloomad,  Wicca võiks tuletuda < ve-ko = karja koos hoidja, vastavalt võis siis 
akka (a-ko) varasemas kihistuses tähendada kepiga (a) söödavate juurikate kogumist (ko), mis
hiljem, karjakasvatuse arenedes taandus eriliselt tarkade ja austatud naiste ravi- ja 
võlujuurikate kogumiseks. Kuigi enamik nooremat rahvast tunneb juba inglise keelt, esitan 
mitteoskajate jaoks (kes ma ka ise olen) mõtisklemiseks veel valiku sõnu: wicked, devil 
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(kurat), witch (nõid), wish (soovima), wit (arukus,taibukus), wice (asemel, asetäitja, 
asendaja), wictim (ohvriloom), witch = wych (sageli nõiataimede nimetuse osa).

Mitmesugustes usukultustes ja ravimisel kasutati teatud taimi. Tänapäeval tarvitavad 
põliseid nõiataimi enamasti narkomaanid, aga ka mõned traditsioonilise kultuuriga 
põlisrahvad. Tuntumad sellised taimed on uimakaktus (peyote, Lophophora), kokapõõsas 
(Erythroxylum), india kanep (Cannabis sativa) ja unimagun (Papaver somniferum, somnus + 
fero = uinutav, uimastav, surmav). Eestimaistest taimedest võisid nõiataimedeks olla mõned 
mürgitaimed, nagu koerapöörirohi (Hyoscyamus niger), kollane käoking (Aconitum 
lycoctonum ssp. lasiostomum) ja täpiline surmaputk (Conium maculatum). Nende abil osati 
veidi „lennata“. Sellele viitavad ka viimaste ladinakeelsed nimetused Aconitum ja Conium. 
Lad. k. conicio (ruumis või ajas ümber paigutama), kusjuures see koosneb eesliitest con-, 
cum- (üheskoos, kellegagi koos) ja tegusõnast cedo (liikuma, minema, siirduma, üle minema, 
muutuma, lahkuma). Teispoolsusse rännakuteks kasutasid Põhja- ja Siberi rahvad, eelkõige 
nende šamaanid, rohkem kärbseseent, lõunapoolsemate Euraasia rahvaste šamaanid meie 
koerapöörirohule lähedast belladonnat (Atropa bella-donna) ja Uue maailma šamaanid  
eelnevaga samasse metsvitsaliste sugukonda kuuluvat ogaõuna (Datura stramonium). 
Ogaõuna kasvab ka siin-seal Eestis, iseäranis prahipaikadel ja mererandades, looduslikuna 
arvatakse see pärinevat nii Ameerikast, Euraasiast kui ka Aafrikast, on üpris dekoratiivne ja 
silmatorkav, aga tugevasti mürgine, ogaõuna kasvatatakse suurtes kogustes ravimitööstuse 
tooraineks. Arvatavasti 16.saj. tulnukana teda Eestis siiski šamaaniaegade- või nõiataimena 
eeldada ei saa.

Midagi võiks õpetada vanad taimenimed. Omal ajal kogus ja uuris vanu 
taimenimesid Gustav Vilbaste (1885-1967), kelle käsikirja jäänud töö „Eesti taimenimetused“ 
ilmus trükist alles 1993.a. Lk. 364/365 on koera-pöörirohu kohta esitatud kunagi kirja pandud 
87 erinevat nimetust. Enamikust nimetustest võib välja lugeda, et selle taime osade söömine 
ajab koerad või ka muud loomad ja inimesed marru, pööraseks või hulluks, paljud nimetused 
viitavad hambavalu ravitsemisele. Kuid viidatud allikates on 1787a nimeks kirjutatud ka 
Hullu Käro rohhi, 1791 Körrapori rohhi ning 1830 Köra pori rohhi ja Pöra Köra rohhi. 
Allikana kasutatud J.B. Fischeri töös olla kellegi uurija poolt lausa servale märkus kirjutatud, 
et koera-pöörirohu nimetuses „koera“ on viga, tegelikult peaks olema „ko-ära“. See tundub 
mulle tähtsa ääremärkusena, sest on jõutud algkeeleni, kus ko tähendas kodu, ko-ära = kodust.
Mida tähendas algselt aga „pöra, pori“ vms., millest arvatavasti on kujunenud ka mõisted 
pöörane ja pöörama (tänapäevases žargoonis ka „pöördes, ära pöörama“), võib vaid oletusi 
pakkuda, arvatavasti pö, po < pä, pu ja tähendas kõrget või kõrgele? Sel juhul võiks tagasi 
parandatud kunagine taimenimi siiski mäletada, et koerapöörirohu abil käidi kodust kaugemal
ja kõrgemal. Meenutan veel ri seletust otsides, et ohvrikivi, millel ohverdati, võis olla U-ri-
kivi. Saksa k. über (kõrgemal, kõrgemale, teisel pool, ülalpool) < u-pä-ra.

Kui (eespool mainitud) käokinga kasvab Eesti looduses väga harva, siis tihtimini meie 
loodusest leitava mõeldava nõiataime - täpilise surmaputke vanadeks nimetusteks Vilbaste 
järele on muuseas ka Hullud peeterselid (1869), koera pööri rohhi (1870), koer putk (1732, 
1818), körputk (1777), koera köömnid (1818, 1830), mis kattuvad osaliselt koerapöörirohu 
vanade nimetustega, mis omakorda viitab sellele, et neil taimedel oli sarnane kasutus, sest 
välimuselt ei saa neid kuidagi segi ajada. Kui eelmise lõigu tagasiparandus osutub 
usaldusväärseks, võib ehk ka surmaputke puhul samasugust parandust katsetada, et koer 
tegelikult ko-ära tähendas ja putk algselt pu-t(a)-k(i) = kõrgele temaga minnakse ning alles 
hiljem on putk taime toruja varre väljendiks saanud, soome k. putkilo, millest edasi on 
tuletatud tehniline mõiste „putki“ (vee-, kuivendus-)toru ja isegi suurtükiraua tähenduses. 
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Tänapäevalgi räägivad teises ilmas käinud ja surnuist tagasi tulnud inimesed, et nad oleks 
nagu torus lennanud, mille teises otsas paistis valgus. See ütlemine on lausa vanasõna moodi 
ja see võib pärineda šamaanide tuhandete aastate pikkusest kogemusest. Eestikeelne toru 
tuleneb pealiskaudsel otsustusel arvatavasti: to-ru < ta-ra = ta rauast, ta metallist ja pärineb 
hilisest ajast, kui linna veevärgitorud juba metallist tehti.

Kuid toru võib tuletuda ka hoopis põnevamast algsõnade kooslusest – ta-u-ru. 
Tänapäeval võiksime toru defineerida kui piklikku piiratud ruumi. Põhjala algkeeles võisid 
sellised algsõnad moodustada tol ajal vajalikke mõisteid nagu urg ja urgas, mis on enam-
vähem samaväärsed, kui koobas, koopa käik või õõnsus. G-täht sõna lõpus tähendab muidugi 
(ur´us) liikumist – ki. Pikk piiratud ruum on ka org (u > o). Soome k. urpu (urb = torukujuline
õisik, näit. pajudel); urut (orel), samuti teistes keeltes: orgel, organ, organas, ladina organi ( = 
torud); ladina ūro (põletama, kõrvetama), keldi ūrus (metshärg), viimased sõnad on seotud 
jumal(te)le ohverdamisega (ur), nagu muistses eesti k. urikivi. Rootsi k. mäletab holma 
(piirama) ürgsete küttide aegset jahiloomade piiramist (piiratud ruum!), hålrum (õõnsus), hål 
(koobas, urgas, õõs), hålla, höll (hoidma), huld (varjupaik), hylsa (kest, tupp, kaun), hålla 
uppe (üleval hoidma), hälsa (tervis), hålla inne (tüürima, suunduma – merenduses), häls på 
(külastama) – viimased sõnad võivad kõik kuidagi meenutada erinevatel põhjustel lende 
teispoolsusesse. U > o, ur > or muundusi arvestades ka ladina k. ordo (rida, rivi, kord, 
korrastus), ordino (korraldama, korrastama), Orcus (surnute asupaik, allmaailm), orchas 
(piklikovaalne oliiv). Et mitte ainult rootsi ja ladina keelega piirduda, siis: islandi hola 
(õõnsus, u > o), hollandi holte (õõnsus), saksa Höhle (koobas, õõnsus, õõs), inglise hollow 
(õõnsus), narrow (kitsas), burrow (urg, koobas), hole (urg, kitsas), taani-norra k. hulrum 
(õõnsus), viimane meenutab liitsõna hullruum. Algsõnade vastupidises järjestuses (o-r-g > g-r-
o) rootsi grotta (koobas), hollandi-ingl. grot (koobas) jne. Toru - õõnsus - urg – koobas ja kõik
need teised selle lõigu sõnad? Enamik meist mõistab, et midagi põlist neis sõnades peidus on?
Aga selle „midagi“ avastamine võib võtta aega, ja võib-olla avastatakse see hoopis arvuti 
abil?

Kui juba oletusteks läks, siis võiks ka mitte taime-, vaid seeneriiki kuuluv Põhjala 
šamaanide „lendamise“ abivahend kärbseseen olla olnud: kärbse < k(o)-är(a)-p(u)-se = kodust
ära kõrgele sellega; kuigi kärbseseent koos suhkruga ka tõepoolest kärbeste mürgitamiseks 
kasutati. Muide, m.k. on kärbsed selgelt “kärpse“, soome k. kärpänen (kärbes). Aga sellest 
algsõnade ühendist võib tuleneda ka kärbse enda nimetus, kes ehk lendamisel kaaslaseks või 
asendajaks oli. Lisan veel paar väljavõtet netis olevast Aivar Jürgensoni artiklist „Kärbes 
eestlaste uskumustes“ (mõningaste omapoolsete parandustega botaanilises terminoloogias): 
vt.:(http://www.folklore.ee/era/nt/PF4/4Jurgenson.htm)

„Kärbest on erinevate rahvaste folklooris peetud nõia, haigusdeemonite või kuradi 
kehastuseks. Mõnes prantsuse dialektis esineb kärbes viinauima, joovastuse sünonüümina. 
Mõistete saatan-kärbes-joovastus seostele rajanevad mitmed uskumused. Nõiad suudavad end
uskumuste kohaselt kärbseks moondada. H. de Vries jutustab muuhulgas ka Kärntenist 
pärineva loo, milles näkk annab laevamehele võime „lõikheina” käsutamise abil kärbseks 
muutuda. Siin on oletatud vihjet vee ääres kasvava päideroo Phalaris arundinacea 
psühhoaktiivsusele. Süüria panteonis on tuntud kärbestejumal Baal-Zebub, kelle nimest 
arenes kuradinimetus Beelzebub (Beltsebul > Peltsebul – M.L.)

Mõistete kompleksiga liitub veel verb lendama, näiteks saksa Fliege (kärbes), fliegen  
(lendama). Saksa k. huvitav seos: Pilz (seen), Pilger, Pilgrim (palverändur, rändur), pilgern 
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(rändama). See on kristluse ajal muidugi palverännuga seotud aga võidi laenata varasemast 
teispoolsusse rändamisest seente abil. 

Lendamisfenomen on iseloomulik šamanismile. Võimalikele paralleelidele eesti 
usundis võib leida mitmeid vihjeid. Näiteks on teateid tuulispasaks või kratiks käivate nõidade
esinemisest kärbse kujul.

...
Hingelooma kujutelm eesti usundis näib tagasi ulatuvat traditsiooni, kus šamaani hing 

lahkus transis olles kehast teise maailma, suhtlemaks vaimudega, kusjuures hing kehastus 
mingi looma, linnu või putukana. Viimane esindas šamaani ennast. Võimatu pole hingelooma 
kujutelma teke veelgi varasemal ajal.

Kirjandusmuuseumi uskumuste ja kommete kartoteegis sisalduvate hingelooma 
kujutelma kajastavate teadete põhjal võib öelda, et kärbes on üldse levinuim hingeloom: 
näiteks kratiga seoses nimetatakse kärbest 16 korda, teisel kohal olev mesilane järgneb 14 
korraga, tuulispasaga seoses on vastav suhe 18:14, mõnes muus kontekstis on kärbse ülekaal 
võrreldes mesilasega veelgi suurem: nõiaga seoses nimetatakse kärbest hingeloomana 
kolmeteistkümnel, mesilast seitsmel korral, teistest näiteks herilast kolmel korral, ülejäänute 
kohta on vaid üksikteateid: sitikas, parm jne. Näeme, et kärbse domineerimine hingeloomana 
on üldine. Ka Oskar Loorits nimetab hingeloomana kõigepealt kärbest ja porikärbest.“ 
(Tsitaadi lõpp).

Rahvaluuleteadlane Udo Kolk on kirjutanud („Folkloori olemust otsides“, 2013, lk. 
213): „ Setu surnuitkudes... hoolitsetakse peamiselt surnute suhtlemisvõimaluste eest 
elavatega..., surnut kujutatakse liblika või kärbsena“.

Porikärbse puhul meenutan veel Körrapori või Köra pori nimelisi nõiataimi, minu 
arust pole neil kärbestel erilist seost poriga (vesise pinnase mõttes), pigem võiks neid 
nimetada sõnnikukärbesteks, ilmselt oli see algkeeles ikkagi pu-ri. Lääne-saarte murretes on 
pori olnudki porikärbes, vahel nimetatakse Saaremaal poriks ka roiskunud, kärbsevakladega 
toitu, millest vanasti teati kärbsed tekkivatki.

Üldiselt on mitmes põhjala keeles kärbse ja lendamisega seotud algsõnad olnud samad 
või sarnased. Lisan kärbse-tuletiste näidetena: ingl k. fly (kärbes, lendama, põgenema); 
rootsi k. fluga (kärbes), flyga (lendama), flugsvamp (kärbseseen), fly (põgenema), flytta
(ära minema); islandi k. fluga (sääsk), fljuga (lendama); saksa k. Fliege (kärbes), 
fliegen (lendama), fliehen (põgenema), flattern (lendlema), Fliegenschwamm, 
Fliegenpilz (kärbseseen, otsetõlkes ka: lendamise seen), seejuures Schwamm (seen, 
käsn, tael), aga schwimmen, schwamm (ujuma, oletame, et ka õhuookeanis). Fli-fly-
flie-flu < f-le < p-le < p(u)-le = kõrgele lendama, esimeses peatükis seletasin, et li või le
tähendas ka tule ja leegiga kaasnevat suitsu ning sädemete tõusu ja lendamist > lend, 
lind. Vene k. muha (kärbes), leedu k. musė, musca (kärbes), läti k. muša (kärbes), mūžs 
(elu), võib kahtlustada mu-se tähendab „minu see“, mida tarvitati tabu-nimetuse asemel,
sellist nime ei võinud öelda. Üldiselt on tabunimede kunagine olemasolu ja 
kasutamiskeeld meie kultuuris siiski veel selgitamata ja uurimata fenomen. 
        Meil algavad samade algsõnadega, aga vastupidises järjestuses (pu-le > li-p(u)), 
veel liblikas ja lepatriinu, mõlemad lendavad,  mõlemaid imetletakse, austatakse ja 
peetakse kuidagi alateadlikult müstilisteks, nendega on seotud palju uskumusi. Samas 
pole lepatriinud kuidagi seotud lepapuuga, pigem ikka aasalilledega. Tunnistagem, et 
neist putukaist me peame lugu, pöörame neile tähelepanu ja vaatleme neid, kui näiteks 
oma olemuselt hulga põnevamad lendavad olevused, nagu kiinid, vaablased, 
hiilamardikad, kuldpõrnikad, sikud, poid, aiajooksikud, sirelased, pihklased või 
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kärsakad jätavad meid ükskõikseks.
Algsõnadele pu-ri seletuse otsimisel tuleb mainida ka mõningat lähedust 

ladinakeelsete ja sealt ristiusuga indo-euroopa keeltesse levinud mõistetega, mis on seotud 
teatud müstiliste taotlustega. Soome-ugri keeltesse on need jõudnud vaid uuema aja 
võõrsõnadena. Ladina k. pūrus (puhas, puhastatud, puhastav), pūrgo (puhastama); ingl. k. 
pure (puhas, rikkumatu, süütu), purgatory (puhastumine), purification (puhastus); saksa k. pur
(selge, puhas), purgieren (puhastama); rootsi k. pur (selge, puhas), aga samas ka arvatavasti 
ristiusu-eelne: purra (petma, ninapidi vedama), viimase puhul võiksime mõtiskleda, mida 
võiks algsõnadena tähendada – ninapidi? Näit.: na-pi = looma tapma või loe: „Mäetagustest“ 
(nr.34, lk.79 jm.) tšuktšide tava, kuidas põhjapõder paelaga tõmmatakse (peast) ohverdamise 
ajal õigesse asendisse, et loom kukuks ettenähtud küljele. See võiks ju olla kauge kaja 
ninapidi vedamisest, soome k. vetää nenästä (ninapidi vedada) ja mäletada sama tava Euroopa
Põhjalas. Tegelikult peteti ohverdamisel looma, loom hakkas peast tõmbamisel (ninapidi 
vedamisel) vastu ja võttis tahtmatult sellise asendi, mis paljastas odatorkeks ta südameaordi.  
Soome keelde ei ole algsõnadega pu-ri eelpool toodud mõisteid võetud, kuid on ilmselt 
kiriklikku keelde võetud samad algsõnad vastupidises järjestuses (ri-pu): rippi (pihtimus, 
armulaud), ripittää (pihtida, üles (= pu) tunnistada), rippileipä (armulaualeib), rippikoulu 
(leer), aga ka ristiusustamisest varasemad sõnad: ripe (kübe, raas, = ~e.k. puru), ripeä 
(tänapäeval: väle, käbe), ri-peä < ri-pu võis olla „lendamise“ või üldse igasuguse kiirelt kõrgel
ärakäimise kohta käiv iseloomustav sõna, ka e.k. pu = pää = pea Otepää, Toompea, pääl-peal, 
ripub (ülalt alla). Soome k. võiks siiski hilistekkeline puro (oja) ladinakeelsest puhastamisest 
tuletatav olla, selles mõttes, et ojas pesti (e. puhastati) pesu ja ja iseennast, koera jt. 
koduloomi, aga ka mullast kaevatud juurikaid, tapetud loomade rupskeid jms. 

Mõtiskleda tasub ka soome keeles selliste omavahel sarnasete sõnade üle, nagu: 
hyönteinen (putukas) ja hyödyllinen, hyödyntää (kasulik, ära kasutada), mis on osaliselt 
samadest algsõnadest tekkinud ja kus sõna osaks on ilmselt v(e,a) kaotanud hyvä (tänapäeval: 
hea, tubli), mis algselt võiks olla U-va = Kaitsjale (ohvri)loom, kelleks oli küll enamasti üks 
sarviline loom - metsakarjanduse ajal: pull, oinas, sokk, jahiloomadest ilmselt ka põder, 
põhjapõder, hirv, kaber jt. Arvatavasti sai pärast hea looma ohverdamist (kasulikku) putukat 
lendamiseks kasutada või hing putukaga (kärbsega) koos lennata või putukana lennata.
Endisel kunagisel Mulgimaa alal, praeguse Eesti Mulgimaa kõrval Lätimaal on Burtnieki järv 
(e.k. Asti järv), läti k. burt (nõiduma), burtnieki (nõiduma mitte midagi või nõidumas mitte 
käima < ne-ki?), burt < pu-ri-ta = po-ri... Lätiga võrreldes Eestist väga kaugel, Aasia Põhjalas,
on Tšuktsimaa tšuktsidel hämmastaval kombel kaitsevaimu kohta kasutatavaks sõnaks – kipur
(ki-pu-ri)!!!. Kuid laiemas mõttes sümboliseerivad tšuktside kaitsevaimu ka koeranahast 
tehtud trummid (bubine), mis šamaani abistavad ravimisel ning rännakutel üla- ja alailma. Nii 
väidab oma Tšuktsimaa reisikirjas Ülo Siimets, kes arvab ka, et tšuksidel tänini säilinud 
šamaanide institutsioon võiks olla kunagiste eestlaste šamaanidega sarnane, nagu juba 
kirjutatud, pole tšuksid õieti kunagi ristiusku omaks võtnud, mistõttu tuleks sealsete 
šamaanide tegevust, rituaale, tekste-väljendeid jm. analoogiat oletades põhjalikumalt uurida. 
Ü. Siimets kirjutab ka, et tšuktside jarangas magavad mehed sissepääsu poolt vaadates lõkkest
vasakul asetsevas polog´is (katte all, magamistelgis)  ja naised paremal pool. Hing on tšuktsi 
keeles uvirit. „Tšuktši rahva uskumuste järgi on inimesel peale peahinge, kes juhib kogu keha 
tegevust, veel palju hingesid, mis kuuluvad inimeste organite juurde. Omad hinged on 
jalgadel, kätel, siseorganitel. Kui inimene kaotab mõne oma organi hinge, siis see organ 
haigestub või koguni kängub. Viimane juhtub siis, kui hing väga pikaks ajaks kadunuks jääb. 
Peahinge kadumisel inimene sureb. Šamaanid liiguvad transis olles ringi ja korjavad kadunud 
hingi ning teevad neist enda abilised. Hinged iseenesest on väga väikesed, umbes Vene ühe-
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kahekopikalise mündi suurused. Šamaanid leiavad kadunud hinged üles õrna mesilase või 
põrnika häält meenutava heli järgi“. Transsi minekuks kasutatakse kärbseseent koos bubini 
saatel hüplemisega. (Ülo Siimets. Tšuktsid VI. Mäetagused nr. 19. 2002, lk.198). Teised 
Siberi šamanismi uurijad on šamaanitrummi käsitlenud eelkõige sõiduriistana, millel šamaan 
sõidab teispoolsusse, šamaan sõitvat nagu trummi peal või seljas, sümboliseerides koos oma 
trummi, rõivastuse ja liigutuste-tantsu-häälitsustega kas mõnd looma või lindu, või kui on 
tarvis ära käia mitmes kohas, siis vahel ka mitut looma ja lindu järjest. Burjaatidel pidi 
kaitsevaimu nimetuseks olema khubilgan, nganassaanidel djamadi. Kui tšuktši k. on tõeline 
šamaan enenõlin, siis igapäevaseid riitusi külas või rändava põhjapõdrakarja juures korraldab 
ja abi osutab teadjamees giulet-remkkõn ning šamaani abistaja-hinge kuju on rekkeh, ka 
viimastes on meile juba tuttavaid algsõnu. Tänapäevaks on ka selgunud, et šamaan tähendab 
evengi k. „see, kes teab“, mitte hullunud inimest nagu varem vene uurijad arvasid. „Shamaan 
on lihtsalt inimene, kes muudab tahtlikult oma meeleseisundit, et kõnetada ja reisida teise 
reaalsusesse väe ja teadmiste järele“, sellise tõlketsitaadi Jonathan Horwitz´ilt on toonud 
2006a. Ü. Siimets „Mäetagustes“ nr. 34, lk.60. J. Horwitz asutas Skandinaavia šamanismi 
uurimise keskuse.

 
Eelpool tsitaadis vihjatud päiderooga seoses tutvustan mõnd rida Jim DeKorne 2003a. 

eesti k. tõlgitud raamatust „Psühhedeeliline šamanism“, mille järgi troopilises Ameerikas 
„lendamiseks“ kasutatavat ayahuasca´t seletatakse kui mitme taime tõmmiste segu, kus 
peamiseks toimeaineks on N-dimetüültrüptamiin ehk DMT. Nende ainete mõjul toimuvad 
tarvitajaga reaalsed sündmused, mitte nägemused, talle „avanevat uks meie kõrval asuvatesse 
teistesse maailmadesse“. Eestis tavalistest looduslikult kasvavatest taimedest sisaldab sellist 
toimeainet vaid päideroog Phalaris arundinacea, kelle abil eelmise tsiteeringu järgi võiks 
soovija kärbseks muunduda ja lennata teisi ilmu takseerima. Jim DeKorne „viskab terakese“, 
et päideroost võib isegi muru külvata, „millisel juhul juba ainuüksi üks niitmine tagaks 
piisavalt taimmaterjali, et end kogu aastaks ayahuasca´ga varustada!“ ja lisab: „Sellel alal 
tuleb veel palju uurimistööd teha“, aga “selle hankimine ei sõltu kasumile orienteeritud 
diilerite monopolist“. Eesti keelde tõlgitud aruande DMT-ga tehtud teaduslikest inimkatsetest 
võib leida 2012 ilmunud Dr. med. Rick Strassmani raamatust „Vaimumolekul DMT“, arsti 
teedrajavad uuringud surmalähedaste kogemuste ja müstiliste kogemuste bioloogia vallas. 
Minu tõlgenduses väidab autor, et inimese aju käbinääre toodab ka ise DMT-d, kuid 
normaalses olekus vähe, ainult erakordsetes organismi oludes, nagu sünni, surma jt. 
vapustuste puhul toodetakse DMT-d rohkem, mis võimaldab inimvaimul siseneda teistesse 
dimensioonidesse, kohtuda sealsete olenditega (UFO-dega inimröövijad, inglid jms.) ja saada 
sealt infot, mis võib päädida erakordselt loova andekuse ja vaimu selgusega. Teistest 
organismidest saadud DMT-d manustades võib selliseid olukordi kunstlikult luua. 
Botaanikuna täpsustan, et kuigi päideroogu loetakse apofüüdiks ehk nad levisid meil laiemalt 
pärast seda, kui metsaraadamisega oli inimene palju valgusküllaseid alasid juurde loonud, oli 
see liik meie pärisflooras olemas ka 6-7tuhat aastat enne seda, kohe jää-aja järgselt, sest see 
taim sai hakkama jõgede üleujutatavatel lammialadel, kus valgust varjavad kõrgemad 
puittaimed ei saanud kasvada.

Kaudseid vihjeid päideroo tundmisest meie muistsel kodumaal võib leida ka Vilbaste 
raamatust „Eesti taimenimetused“. Ka selle taime üheks unustatud nimeks on koerarohi 
(1888). Märkuste osas kirjutatakse, et eestikeelsele teaduslikule terminoloogiale üle minnes 
pandi talle algul nimeks paelrohi, mis oli otsetõlge saksa keelest (Bandgras). Hiljem valiti 
uueks nimetuseks Lõuna-Eestis rahvasuus kasutatud pääderoo asemel päideroog, sest 
pääderoog (= e.k. peaderoog) ei kõlavat hästi. Meenutan eespoolsetest seletustest, et pää ja 
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puu tähendavad algsõnade seletuses ühte ja sama, s.t. kõrget, kõrgust, kõrgel olemist. Roog 
aga toitu ja toiduks tarvitamist. Siit annab keelepärandi abil tõlgendada, et seda taime tarvitati 
ehk ka toiduks (ehk suu kaudu manustamiseks), mille abil kõrgele mindi (lennati). Tegelikult 
ongi see siis kaunis ehedatest algsõnad koosnev taimenimetus: pä-ta-ro-ki = kõrgele teda 
süües läheb. Päideroo triibuliselehist vormi on üldiselt ja üle-eestiliselt kasutatud 
kalmistutaimena. Sellestki võib mõningaid seoseid luua!

Samad algsõnad peituvad ka kõigile Põhjala merekallastele lähedastes rabades 
kasvavas porsas (Myrica gale) < porss < po-ro-se < pu-ro-se = kõrgele süües seda. Legendide 
järgi tarvitanud porsa-tõmmist enne lahingusse tormamist tuhande aasta tagused 
viikingiaegsed elukutselised sõdalased – berserkid, kes tõmmise mõjul tapnud vaenlasi 
hullunult ja ilma igasuguse hirmuta. Kuigi berserki nimetust tuletavad mõned bär-serkist, 
nagu oleks nad alati kandnud karunahka (bär-särk), võib selles nimetuses algsõnadena siiski 
olla ka be-r(o)-se-r(o)-k(i) < pu-ro-se-ro-ki. Meie saarte õllemeistrid on porssa kasutanud 
õllemärjukese lisandina, et selle mõju tugevdada ja tarvitaja kõvemini purjus oleks: purjus < 
pu-ro-se. Kahtlasel kombel on samad algsõnad ka rahvusvahelises taimenimetuses porru ehk 
porrulauk, seda taime on juba kaua aias kasvatatud ja rahvapäraste nimede seas on G. Vilbaste
järele ka purro, porru ja puru.

Samad algsõnad on ka tänapäevaks unustatud sisuga mõistetes: puruhull, puruloll ja 
puruhaige, ehk need sõnad mäletavad veel aega, kui sellised tegelased arvati (juba) viibivat 
teispoolsuses, nagu ka purjus ja purupurjus, viimased käivad nüüd eelkõige alkoholi 
liigtarvitanud inimese (või looma) kohta, kuid võisid vanasti olla arvatud teispoolsuses 
olemiseks. Seletavas sõnaraamatus arvatakse, et puru- tähendab „täitsa“ ja „väga“, tänapäeval 
on see tõesti nii! Aga meie otsime algtähendust. Purujutt (omastav k.: -juti) käib kaasas 
tuulekeerise, tuulispasa ja üldse igasuguse väga kiire liikumisega, kus liikuvat eset näha 
polegi, aga on selge, et midagi või kedagi nähtamatut liigub, kes väikesi aineosakesi kaasa 
tõmbab, need osakesed saidki nimetuseks – puru. Mulgi k. öeldakse tänapäeval kiire liikumise
kohta: „läits müüda ku sitapurujutt“ (= läks mööda nagu ...), mille algset tähendust muidugi ei
mäletata (sita < se-ta?).

Eespool arutlesime köra võimalikku seost šamaanide (või õieti mõne teistsuguse 
nimetusega tegelase) „lendamisega“. Saame ka oletada, et mälestus selliste tseremooniate 
toimumise kohtadest võiks olla säilinud toponüümides. Üheks sellesarnaseks kohanimeks 
võib olla Kära või Käära talunimi, kui see ei asu just jõekäärus, aga siis see oleks pigem 
Kääru. Viimsi poolsaare  Kära talu  Muuga külas paikneb kõrvuti Allika taluga, kus 
perekonnanimeks saadi Kiwwikangur ja kus on ka Eesti üks suurim ja korrapäraseima 
vormiga rändrahn - Muuga Kabelikivi, kivist möödub Käära oja, hilisemal ajal lisandusid oja 
äärde veel Käära Eeriku ka Käära Kangru talud. Karksi khk. Pöögles oli Kära e. Käära talu 
lähestikku kõrgendikul asuva Urisaarega, olen oletanud, et Urisaare-toponüümid peaks 
mäletama kunagisi ohverdamiskohti. Ja purupurjus inimesed käivad kiira-käära ning selliste 
inimeste juhitud jalgratas või auto sõidab ka kiira-käära. Võime siit järeldada, et ega see 
„lendutõusmine“ nii ladusalt alanudki, algul ikka kiira-käära...

Aga Käära, vanemas kirjapildis Kära ja veel vanemas Kerra talusid on veel palju, näit. 
Viljandimaal Pärsti ja Aidu vallas, Saarde Laiksaares, Vändra vallas, Läänemaal Mihkli khk. 
Keblaste mõisa all oli Kära t., kus perekonnanimeks saadi Kärmann, Põltsamaa Tapikul jm. 
Urvaste Linnamäe mõisa all olid 2 Köri talu. Õisus on lähestikku olnud Kara, Gera ja Käriko 
talud. Võrtsjärve lõunatipus Väike-Emajõe suubumiskoha lähedal olevas Käära talus olla 
mõne koduuurija järgi elanud „küüditatutena“ Rootsi kuninga Erik XIV (sohi?-)pojad ja 
nende järglased läbi aegade, kuni Wabariigi ajani (loe legendi netis: Alf Kubbo, Käära 
põlistamm...), viidatud loos meenutatakse ka, et vanemas keeles „Kära“ tähendas koosolekut, 
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koosoleku või rahvakogunemise kohta, nagu ka Läti Hendriku kroonika järele Harjumaa 
rahvakoosolekud „kärajad“. Kelle juurde siis meil rahvas kogunes kärama ja miks sinna 
koguneti? Kas saatis see rahvakogu sealt kellegi (lennates) teispoolsusse, et saada õpetust ja 
infi haige õigeks ravimiseks või paremaks elukorralduseks?

Paljudes kihelkondades ja mõisates olid Käära´le väga sarnase nimega Kääriku talud. 
Mitu mulle teadaolevat sellenimelist talu asuvad eestlase maitsele väga kaunis looduspaigas ja
mitmest pärinevad või seal tegutsevad eesti kultuuriloole tähtsad tegelased. Väljateooria 
uskujad ütlevad, et sellistes kohtades on lihtsalt selline väli, mis sünnitab suuri ideid. Nii 
kasvas Halliste khk Sammaste küla Kääriku talus populaarne koolimees, seltsielu initsiaator ja
luuletaja Peeter Ruubel (1859-1929), „Kaunimad laulud“ sõnade autor. Kõrval asuva Taru talu
maadel on kalme- ja hiiekoht. Paistu khk Heimtali Kääriku talus on sündinud 
tektstiilikunstnik Anu Raua vaiba- ja muud kultuuri-ideed. Lähedast mäge ja paikkonda, kus 
praegu on Heimtali mõis, nimetati enne mõisa rajamist Kurvitse, mäel võis olla pühakoht, 
hiiekoht või kärakoht – kur-pi-ta-se või kur-pu-ta-se, sest pi>vi ja vi>pi üleminekud olid 
tavalised. Pärast Õisu mõisa jagamisi 19.saj. I poolel Halliste kihelkonda jäävates Sammaste 
küla Nahksepa ja Veski taludes elanud  Kurvitse Juhan ja tema poeg Kurvitse Peter pärinesid 
tõenäoselt (Heimtali) Kurvitsalt, nad said nimeks Laarmann ja nende otsejärglasteks on 
kultuuriloos tuntud graafik, maalikunstnik ja literaat Martin Laarmann, poeet ja näitleja Juhan
Viiding, tõlkija ja literaat Linda Laarmann-Viiding, populaarne poliitik Indrek Tarand. 
Mäletan 1960-ndate tudengiajast, kui suured mõtted ja ideed tekkisid ja öeldi välja Tartu 
Ülikooli Kääriku spordibaasis Otepääl. 4-5 Kääriku (Keriko) talu oli Paistu Holstres ja 2 
sellenimelist talu Paistu Loodis.

1937a Juminda külas üles kirjutatud rahvapärimuslikus tekstis on lõik: „Pärast veedi 
see kabel istiusuliste poolt Kura talu aia taha, kus püsib veel surnuaid praigagi“ (101 Eesti 
pühapaika, lk.106). 

Võib-olla tuli aga ladinakeelse munk Hendriku tõlgendajatele selline käraja-sõna pähe 
ladina keele eeskujul, kus Roomas nimetati sugukondade esindajate koosolekut curia´ks, mis 
hiljem kujunes senatiks (Curia-küria-kärija-käraja – kas pole sarnased?). Lad. k. cūra, cūrātio 
tähendavad juhtimist ja haldamist, aga ka ravi (!) ning hoolt ja hoolitsust > kuratoorium, 
kuraator kureerib, kuursaal, ravikuur. Samas on ladina k. forās! (kasi välja!), mis ilmselt on 
algsõnana olnud ko-ra-se, nagu olen näidanud Ko-peatükis. Rootsi k. kora (välja valima), kur 
(ravimine), käring (vanaeit, moor), köra (vedama, viima, sõitma, ajama, hobust vms. juhtima),
körsel (sõitmine, vedamine, vedu), körare (vedaja), kärra (kaarik, käru, auto); saksa k. küren 
(välja valima), karren (kärutama), Karre (käru), Kärrner (vedaja), Kurier (kiirkäskjalg), 
kurieren (ravima), Kur (ravimine), Kurator (hoolekandja), Gericht (kohus); soome k. kärryt 
(kaarik, vanker, auto), kärrätä (vedada), kura - kurainen (pori !!, porine), käräjät (kohus, 
kohtupidamine), kuri (kord, distsipliin, karistus), kuraattori (hooldaja), kuriiri (kuller), kurja 
(vilets, vaene, armetu). 

Siiski võime Kära-Kerra müstilise olemusega seletuste kõrval leida ka asisemaid. 
Mulgi k. küsitakse: mis kõrd sii om?, miukse kõrra all mi eläm? (= e.k.: mis kord see on, 
millise korra all me elame). Kord-korra (m.k. kõrd-kõrra) on riigikord, valitsuskord, üldse 
igasugune kord, mille järele elu on korraldatud. Elukorralduse küsimustes tuligi aeg-ajalt 
kokku koguneda ja korraküsimusi arutada, vajadusel korda luua või muuta ja otsused teha, 
võib-olla ka kusagilt kõrgemalt veel nõu või luba küsida. Ehk kehtis kord ka korraküsimuste 
arutamise ajastamises, näiteks kord aastas või korra üheksa aasta tagant (m.k. kõrra aastan, 
kõrra ütese aaste peräst); soome k. kerta (kord) leedu k. kařtas, kařta, nê kařto (kord, üks kord,
mitte kordagi).

Taani Hindamisraamatu järele oli Neeruti (< von Nieroth´i järgi) mõisa kohal 
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vallutusajal Coskius-nimeline küla, eestlaste keeles siis ehk Koski < ko-se-ki =  koos seal 
käiakse, mis vihjab veelgi varasemale kooskäimise, pühale või tseremoniaal-kohale. 

Korraliku otsimisega võime meie ja naaberkeeltest leida veel hulga samu algsõnu ja 
teemasid sisaldavaid liitsõnu, näit. soome k. kerho, mis nüüd tähendab ringi või klubi, kuid 
see võis varem tähendada muidki kogunemisi; käry on nüüd kõrbehais, kärsahais, mis võib 
olla ohverdamiste-aegne väljend. Isegi e.k. ogar < o-kar = on kar. Kuigi ogar on tänapäeval 
pigem lollaka sünonüüm, võis see varem tähendada tuikuvat või (oma arust) lendavat tegelast.
Või kust tuli karskuse-sõna vooruslikkuse ja alkoholi mittetarvitamise kohta, kas ei olnud veel
varem samatüveline sõna ka (pühade) joovastavate jookide tarvitaja kohta, keda võidi lugeda 
hoopis tänapäevases mõttes korralikuks. (Toone)kurg tõi lapsi e. uusi hingi ja viis (surnud) 
hinged Toonelasse, seega käis nagu kurjeer-kuller pidevalt siin- ja teispoolsuse vahet. Leedu 
k. karstlige (palavik), kartu (koos, üheskoos). Soome k. võib kärbse asendajaks algsõnade 
järgi kahtlustada veel korento-nimelist harukordselt head lendajat – kiili, veelgi üllatavam on, 
et sama korento-sõnaga nimetatakse soome k. ka kandmisepuid e. kannipuid. Kannipuud olid 
ju transpordivahendiks enne ratta leiutamist, ratta abil  liigub käru. Väidetavalt usutakse 
Indias, et kiilid on pühad, neid ei tohi tappa ega kahjustada, sest kiilides on surnud inimeste 
hinged. Igatahes vaatleb meiegi rahvas kiile aukartusega, ega püüa neid kahjustada.

Käesoleva teemaga seoses on hämmastav, kui hästi mõjus minu põlvkonna lastele 
1949a. ilmunud õpetlik muinasjuturaamat „Väike Mai“, autor Alide Dahlberg (1891-1981). Ei
usu, et lapsed sel sõjajärgsel näljaajal raamatu moraaliõpetuse järgi paremini või 
tervislikumalt sööma oleks hakanud või üldse loos esitatud õige söömise üle oleks 
mõtisklenud või sellest õpetust saanud, aga meeldis ikka eelkõige see, kuidas väga väikeseks 
jäänud Mai sattus kärbseseene all ja selle sees elava Päkapiku juurde, kes hätta sattunud last 
toitis ja aitas ning Päkapiku käsutuses oleva sõidukiga sõideti taeva all koju, kusjuures 
sõiduriista vedasid kiilid (mitte kärbsed!). Ei ole teada, kust kirjanik selle hea mõttekäigu sai, 
kas luges väliskirjandusest, nägi unes või tuli idee poolunes (nagu tänapäeval arvatakse), või 
oli ta millestki veidi joovastuses..., aga kärbseseenemehe ja putukate abil sai lennata, see jutt 
oli vist(?) alateadlik (taas)kohtumine muistse mälestusega, isegi väikelapse puhul, igatahes oli
see minu elu parim lasteraamat.

Väikest kahtlust tekitavad veel mõned G. Vilbaste kunagiste taimenimede uurimusest 
„Eesti taimenimetused“ leitud  sarnased nimetused.  Nii on J.G. Fleischer 1830a. avaldanud 
ülevaate varem ilmunud siitkandi taimenimetuste käsitlustest, kus selgub, et harilikku 
lodjapuud on 23 erineva nimetusega (vähemalt 1/3 juhtudest) seostatud koeraga (köra?: koera 
iispuu, koera-õispuu, koera õitspuu, koera õilispuu, aga ka köra-õispu ja köra-oispu , 
enamuses on kirjas siiski sellised nimetused nagu lodja pu, loidap, looda-pu, mis võiks nagu 
olla tuletatud (õhu)sõiduvahendist lodjast. Huvitaval kombel on isegi harilikku kuslapuud 
nimetatud vanasti mõnel pool köra lodja pu, nagu lodjapuud – koerlodipuu. Nii kuslapuu kui 
lodjapuu on meie floora põõsad. Kuigi nad kuuluvad küll botaaniliselt ühte sugukonda, on nad
tavalise vaatleja silmale nii erineva õieehitusega, et neid ei saaks küll omavahel segi ajada. 
Järelikult pidi neil kunagi midagi muud ühist olema, et neid vahel ühtmoodi nimetati.

Soomes Tamperest loodes on Kyrösjärvi, milles asuvad ka Taivalsaared, järve 
suubuval Pappilanjõel asub Kyröskoski, lähedal on veel asulad Hämeenkyrö ja Kyrospohja. 
Kyröskoski arvatakse olevat sama, mis Kalevala Hämeen hälläpyörä, sel 22meetri kõrgusel 
kosel on praegu hüdroelektrijaam. Eelmistest Vaasa pool asuval Kyrönmaal on Isokyrö 
Orismala küla ja seal Levänluhta soo, kust 1886 leiti kraavitamisel kolpasid, mis dateeriti 
600-ndatesse aastatesse. 1980-ndate riiklikel arheoloogilistel kaevamistel leiti üle 100 kolba ja
muid inimluid, kõik ikka umbes samast ajast (600-650). DNA-d kätte ei saadud, aga tuvastati,
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et sel ajal pidi seal allikajärv olema, mis hiljem kinni kasvas. Millegipärast uputati seal 
põhiliselt naisi ja lapsi või maeti surnuid järve. On kaalutletud vangide või orjade 
ohverdamise võimalust. Mõned soome ajaloolased on püüdnud neist säilmetest tuvastada 
Soome keskosa asustanud hõimude juuri. 23.02.2015 Soome Yle Historia sarja saates 
Suoruumiin tarina räägiti Iiri mõnedest rabadest leitud ilmselt ohvrirituaalis ohvrina tapetud ja
siis rabalaukasse uputataud meeste kehad. On teooria, et need olid tegelikult kuningad või 
hõimupealikud, kes ei suutnud tagada oma rahvale piisavat viljasaaki, mis oli nende põhiline 
kohus. Seetõttu nad ohverdati ilma tegevatele jumalatele, teadupoolest just neil aegadel , 600-
700a e.m.a. toimus Põhjala külmenemine koos pidevate sadudega.

 Isokyrost voolab läbi Kyronjoki (= jõgi), mille ülesvoolu asulateks on Ilmajoki (ilma 
= õhk, maailm, ilm), Kurikka ja Kauhajoki, jõgi saab alguse Kauhajärvest (kauhea = 
hirmus, õudne). Soome ajalooprofessor Matti Klinge kirjutab K. Vilkunale viidates, et 
kyrönsarvi (kyrö sarv) oli kultus-ese, joogisarv, mis oli seotud Ukko vakka (joogiohvri, 
enamasti mõdu) pidustustega, see oli kujundina ka üks kesksemaid elemente kultuslikel 
kivisammastel. Pärast paganlusaega on mõned umbes poole meetri pikkused tarva sarved 
vahel rippunud kettidega isegi mõnes kirikus, nüüdseni näiteks 3 sarve Kyrö kiriku 
kantseleis, kuigi on seotud paganliku kultusega.. Neid sarvi olla välja üüritud 
pulmapidustustel viljakusmaagia sooritamiseks. 

Völva (ka vala, volve) on muinaspõhja šamanistlik naissoost nägija või prohvet, vọlva (< 
vọlr), mis tähendas „võlukepi kandja“ (ingl. k. wand carrier) või maagilise kepi e volen´i 
(saua) kandja (carrier of a magic staff). On tuletatav varasemast proto-germaani sõnast 
walwõn. Ka vala on tuletatav samast algtüvest, näit. Valborgi mägi, Valamo klooster jms 
Tor A. Bringsvœrd seletab ka, mida volve ennustas Odinile Ragnaroki sündmustest, sest 
isegi Odini arvates olid Midgardi e. inimeste maa ennustajad, kes oma volenil ringi 
lendasid, kõige paremad ennustajad. Ja enne lendu tõusmist määris volve oma võlukepi 
hullukoerarohust ja ogaõunast valmistatud salviga („Põhjala Jumalad“ 2014, lk.223-225). 
Sama raamatu lõpuosa nimeregistris kirjutab tõlkija Andres Mänd: Volvedel on palju ühist
šamaanidega, üheks näiteks on see, et transsi mindi trummi tagudes. Volved suudavad 
transis ühendusse astuda hingede maailmaga ja tunnevad paremini kui keegi teine 
lausumisi. Codex Regiuse (Kuningate Raamat) kosmogoonilise osa nimi on Voluspå, mis 
tähendab „volve ennustus“. Rudolf Simek, 2007 „Dictionary of Nortern Mythology“ on 
arutlenud, et Vana-Skandinaavia Geiravör peaks tähendama sama, mis hilisem ingl.k. 
valkyrie (loet.: vœlkiri), kusjuures vör = tähelepanelik (ingl. careful), teadlik. Rootsi 
valkyria, soome valkyyria; meie „Võõrsõnade leksikoni“ järgi on valküür sõjasangareid 
abistav ja võitluses langenuid Valhallasse viiv jumaliku päritoluga neitsi Skandinaavia 
usundis.

Kas juhusliku kokkusaattumusena või pigem ajaloolises seoses on ka see et, saksa k. 
algsõnad k- ja r- on mitmetes haiguste ja ravimisega seotud sõnades (šamaani sõnavara): 
krank (haige), Krüppel (sant, vigane), Krampf (kramp haigusnähuna), Krätze (sügelised), 
Krebs (vähktõbi), Kraft (jõud, tugevus), Kraut (rohi, roht-, ravimtaim). Alamsaksakeelne 
krutwiginge tähendanud keskajal rohtude pühitsemist, Saksa aladel oli olnud vanaks 
uskumuseks, et suve lõpul, 15. augustil kogutud taimedel olla maagiline vägi (A. Mänd, 
2012 „Pidustused keskaegse Liivimaa linnades“, lk. 267). Seda päeva kutsuti 
taevaminemise pühaks ja ristiusu levimisel sobitati sellele päevale Neitsi Maarja 
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taevaminemise püha, eestlaste rahvakalendris muutus see „lendamise“ päev katolikuajal 
rukkimaarja päevaks. 

Ka meil Eestis on Kose kandis Leva raba (vrdl. veidi eespool: Levänluhta Soomes = 
Leva luht), mis ilmselt samuti on kinnikasvanud järv, sest raba keskel on veel praegugi 
Kirivalla järv ja raba ääres ka Kirivalla küla (Taani hindamisraamatus: Kiriawold). Naabruses 
asuva Karla (Karol) küla serva jäävad ka Kirimäe  ja Kurena toponüümid (Taani hind.r.: 
Kiriollae maec, Kurkenoy). Rootsi k. kärr (soo, raba). Vt. ja vrdl.: Kyrö-Kiri-Kära-Köra-kur-
kor-kar-kär-jms., kõigis on samade algsõnade kaashäälikud. Võiks ju ka arvata, et 
teispoolsuse ja Jumala poole pöördumiseks ehitatakse tänapäevani kirik, teistes Põhjala 
keeltes: soome kirkko, rootsi kyrka, taani-norra kirke, islandi kirkja, hollandi kerk, saksa 
Kirche, inglise church. Ametlikus keeleteaduses tuletatakse kirik jt. siiski kuidagi 
kreekakeelsest Issandast. Ka ladina keeles (kus k-tähte ei kasutata) on mitmeid sarnaseid 
sõnu, millest annab Põhjala keeltesse misjonäride poolt toodud kirik-sõna tuletada: circito 
(kõikjal käimas), circe < Kirke (Heliose tütar, võlur), circulātim (rühmiti, ringidesse 
kogunedes), circulor (kuulajaid enda ümber koguma), circulus, circus (sõprusring, ring) jne.“ 
Otseselt põhjala algsõnade järgi otsustades võiks „kirik“ (< ki-ri-ko = käime jahil koos) 
tähendada jahil käimist, mis ei saa aga kuidagi olla õige, see on kindlasti laensõna.

 Kär- ja kar- algusega on paljud tuntud ohvrikivide asupaigad ja oletatavad 
ohverdamiskohad: Karla, Kärla, Kärdla, Kuremäe, Kuremaa, Kirepi, Koiola (Kirrumpäh), 
Kirna, Kirumpää, Käru, Kärgu, Kärkna, Kääriku, Kärevere, Kaarepere jt. Käravetel 
(esmamainingus Kiriver, baltisaksa Kerrafer) oli ohverdamiskoht Nõiamägi, Käravete 
allikatest algab Jänijõgi, osa allikaid aga annab oma veed Ambla jõkke, mõlemad on Jägala 
jõe harud. Para-veebi järgi olla Kirna mõisas energia- ja raviväljad, Inglikivi ning liikuvat 
rikkalikult kummitusi, 13.saj. olla seal olnud klooster. Ka Kuremäele rajati klooster 1891a., 
jumalaema ilmutust on seal nähtud 16 saj., veelgi varem oli seal olnud vadjalaste hiiekoht 
püha tamme ja ohvriallikaga, mille vett ka tänapäeval püha terviseveena pruugitakse, end 
sellesse üleni kastetakse ja vett kaasa viiakse.

Siia ringi peaks kuuluma veel rida kuri-sõnu ja –toponüüme. Küllalt müstilised on 
isegi tänapäeva inimestele karstilehtrid, mida on kurisu´deks nimetatud. Kurisudesse kaovad 
terved jõed, nagu Jõelähtme jõgi Kostivere küla juures, mis küll Jõelähtmes jälle välja ilmub 
ning Pirita jõgikonnas on Kose-Uuemõisa vastas üle tee Kuivajõe, mis samuti pikalt maa all 
toimetab. Samas on Tuhala nõiakaevu läheduses paiknev Kata karstiala paljude 
langatuslehtritega ning võimsalt pulbitsevad Saula Siniallikad ja hiiekoht, 3 allikat on kokku 
umbes 700m2 ja neist väljub 20-30liitrit vett sekundis, mis pidada olema tervendav. 
Kohmakas tänapäevane termin langatuslehter tähendab sellist sissevajunud kuiva auku, mis 
tekkinud maa all voolava jõe kõva pinnast murendaval toimel. Kurisuid ja nn. langatuslehtreid
võidi pidada allilmaga ühendavaiks või seotuiks. Kreutzwald on Ikepera või Kikepera rabasid 
luulendanud allilma ja Põrgu sissepääsudeks, ei tea, kas see oli tema luule või on ka 
rahvaluules midagi sarnast?  Ka mõisate nimetused peaks mäletama nende maal olevaid 
kurisuid: Kurisu (baltisaksa Kurriso) Emmastes, Kurisoo (Kurrisal) Järva-Jaanis, või-olla ka 
Polli (Kurrisal, Kurrisaar) Kadrinas, Kurista (Kurrista) Võnnus, Kurista (Kurrista) Põltsamaal 
jne. Erinevates murretes on kurisu olnud kurimik, kurismik, kurimus, kuristes, kuristiauk, 
kurjemaauk, kurissu, kuriso, kuristik jms, enamikus Eestimaa pae-alal. Soome k. rotko, kuru 
(kuristik), ingl. k. gorge (!!, vrdl. kõrge), ravine, canyon (kuristik), rootsi k. klyfta, ravin 
(kuristik, lõhe), islandi k. gljufri (kuristik). Kuna Eestimaal peale paeklindi õieti kuristikke 
polegi, siis tuleb vägisi mõte, et need ohtlikku auku, järsakut ja kuristikku tähistavad algsõnad
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(ku-ri) võivad meie sõnades olla sellest ajast, kui meie kauged keele-eellased elasid näiteks 
jääajal kusagil mägedes, kus olid tõelised ja eluohtlikud kuristikud. Kui soomlastel, kellede 
maal on kaljumägesid ja nende vahel ohtlikke kurusid, siis eesti k. on mäekuru just see kõige 
ohutum koht mägede vahel, kust mäestikust üle saab minna. Kurisude ja kuristikega seotud 
võivad rahvaluules olla ka kuradid ja muud kurikaelad. Lõuna-Eestis karstinähtusi ja –lehtreid
polnud, seal pidid kuradid-vaesekesed siis liivakivi paljandites ja –koobastes pesitsema, nagu 
ristiusustamise järgne rahvaluule pajatab.    

Üldse peame kahtlustama, et paljud tänapäeval hiite või hiiemägede nimistusse kantud
kohad on hoopis kunagised köra-kära-kure-kuri-kohad, seega siis šamaanluse aegsed 
tseremoniaalkohad, võib-olla peaks hiiekohad meie rahva teadvuse ja mälestuste järgi jääma 
pigem surnute ärasaatmisega seotud paikadeks. Šamaanid suhtlesid surnute hingedega ja 
kasutasid neid oma abilistena, aga need olid väidetavalt siiski sellised hinged, kes olid kuidagi
„ripakile“ jäänud; kes aga olid juba leidnud tee teispoolsusesse, neid mälestati hiites. 
Kaarepere läheduses oli Kassinurme mõis, linnuse koht, hiiekoht, jõudu ja energiat andvad 
pühad kivid, ohviallikad; Kassinurme-nimeline mõis eraldati Kudina mõisast alles 17saj., 
Kudina kandis 15saj. baltisaksa k. nimetust Karistfer, küllap kuidagi nii oli ka eesti keeles. 
Kassinurme on kaetud Kalevipoja-legendidega (nagu ka Kuremäe), ei ole teada, kas need on 
põlised või hilisaegsed, Kassinurme on nüüd üks mitmekesisemate huviväärsustega 
turismikoht. Halliste khk. Karistes (mõisateks jagatuna Uue- ja Vana-Kariste, baltisaksa 
Karrishof) on väga vana asustus ja räägitud lendamise ja lennutamisega seotud legende, kuid 
ristiusu ajal üleskirjutatuna on neist saanud (isegi mitte nõia-, vaid) Vanapaganalood. Kärkna 
klooster oli Baltikumi tsistertslaste suurim klooster ja Eesti ala vanim klooster üldse (rajatud 
1228), tõenäoselt oli seal ka enne mingisugune põlisrahva pühakoht (Amme jõe ääres), kuid 
mälestused sellest on ununenud. Saaremaa Kärla khk-s on 3 kivi, mida on kasutatud ilma 
muutmiseks, Kogula küla ilmakivi juurest on arheoloogid leidnud ohverdatud raha, Kaarmise 
küla kivi on kasutatud vihma või kuiva tellimiseks, Ulje küla Pühajõe talu kivi ümber käidi 
oinaga vihma saamiseks (Saaremaa andmed A.Tvauri „Ohvrikividest“ – netis). J. Jungi järgi 
oli  Vändra khk. Rahnoja külas ohverdamiseks Kurikivi, kust leitud palju rahasid, Viljandi 
khk. Kurede külas on ohvrikivi ümbert leitud rahasid, Mihkli khk. Ura (=~Uri) külas on 
arheoloogid ohvrikivi alt leidnud helmeid, kuljuseid jms. Nimede ajalugu tasuks veel uurida 
teineteisest umbes 100m kaugusel olevate Pilistvere Arussaare Pühakivi ja Arussaare 
Uduallika puhul, ehk neil olid varem ka teistsugused nimed, eriti pühakivi on ju pigem 
üldnimi.

Le-va < le = põlemine, põletamine, va = surnu, sest soome k. vainaa ja vainaja (surnu),
e.k. vaim, vana, vaev-vaevama-vainustama, vaikima-vaik-vaikne-vait, vaibuma-suikuma, 
vaene-vaine, haigus-vaivaja, mõned muistsete kalmete nimetused (näit. Kaberla Varetimäe 
kivikalme) jt. tuletised. Arvan, et va-algsõna surnu tähenduses on lihtsalt tabu-sõna asemel 
kasutatud väljend ja tähendab algsõnana nad-nemad. Seda õiget sõna, mida me tabu tõttu ei 
suuda tuvastada, ei tohtinud välja öelda, nii vähemalt on uskunud ja usuvad paljud 
põlisrahvad.  Algsõnad lubavad oletada, et surnuid võidi põletada ka paadis või spetsiaalsel 
alusel ja need vajusid põletamise käigus ja ajal põhja, nagu randlaste ja mererahvaste 
muistsetest matustest teame. Eesti Leva raba koos Kirivalla toponüümidega on Tuhala 
karstiala ja nõiakaevu vete ülemjooksul, Leva rabaga ühes massiivis on ka Naisteraba, õieti on
need sama raba eri osade nimetused, raba liigveed lähevad Tuhala jõkke < tuhk, mis võis 
pärast põletamist veepinnal ujuda. Sellest ka hilisem paikkonna ja mõisa nimetus. Võib-olla 
uputati-maeti-ohverdati naisi ja mehi erinevatesse järve osadesse, milledest on mälestus 
säilinud nimetustes. 

Teistpidi arutledes võis Leva algsõnadeks olla hoopis le-ba (= le-pa = tuli kuum?). Et b
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võis muutuda v (b > v), vrdl. e.k. leib-leiva (m.k. leva), samuti muutuvad ka soome k. mõned 
sõnad, näit. kupu-kuvun (kuppel-kupli), viimane tähendab ka taevakuplit ehk tähistaevast, mis
tiirleb taevasamba (Sampo) ümber.  Neid soomekeelseid sõnu hääldatakse kubu, Sambo. 
Eestikeelne kubu (haokubu ja õlekubu tähenduses), nagu juba paaris kirjakohas seletatud, 
kubu < ko-pu = kogutud (materjal) kõrgel e. peal; oksa-, õle- ja heinakubusid kanti õla või pea
peal (pu). Nii et va > ba ei pruugi algkeeles surnut tähendada, oli ehk selles tähenduses üldse 
tabu-sõna ja sattus kõnekeelde sõnade käänamisel kaashäälikutest lihtsamalt hääldatavaid 
tarvitades e. muutumise kulg võis olla: pu > pa > ba > va.

Seoses usu-teema ja pu-algsõnaga veel üks mõte, et näpp (käe osa) võiks olla 
vallutusaegne misjonäride poolt kohalikest algsõnadest loodud liitsõna: nä-pu = näeb ülalt, 
näeb kõrgelt. Misjonär näitas näpuga üles, taeva poole ja ütles kuulajatele, et ei tohi pattu 
teha, sest Jumal näeb ülevalt kõike, patud tuleb üles (= pi < pe < pu) tunnistada ehk pihtida 
(pi-ta) ning ainult tema – munk või preester sai Jumalalt patu (pa-ta > pi-ta) tegemise 
andeksandmise vahendada. Saksa k. beichten (pihtima), beisteh(e)n (aitama, kaitsma); rootsi 
k. bekänna, vene k. ispoved (pihtimine); leedu k. išpažintis (piht), iš- (seest, -st, -lt), pažinti 
(teada saama), žinoti (teadma), išgânymas (lunastus). Kuigi näib, et pihtima-sõna on puhas 
laen saksa keelest ning see tuletatud aitamise ja kaitsmise vastest, võib algsõnasid uurides 
täheldada, et ka saksa k. on säilinud be-po-algsõnad < pu(?): oben (ülal), empor (ülespoole, 
kõrgele). Hoopis hobune, m.k. obene, kui üks kõrge loom, võiks koos nimega sealtkandist 
tulnud olla, praeguses saksa k. Pferd, ingl k. horse, kui high (kõrge), above (ülal).

Kär-kõr-kür-kor sõnade pesa uurides tundub tõenäosena, et ka kõrge-kõrgel-kõrgele 
ise veidi hilisemal ajal kär-kör-kür´ist kujunenud on, teame ju, et kõrge vasteks algsõnana oli 
pu. Ehk oli see kõrgele lendamine nii püha tegevus, et sellest rääkimisel isegi õiget algsõna  
(pu) kasutada ei tohtinud ning pu asenduski aegamisi uudissõnaga kõrge < kõr-ki < kõr läheb 
(kür liigub). Aga edasi: kõrgel-kõrgele < kõr-ki-le, kus le peaks tähendama lendu, lendamist, 
nagu ma Ale ja le peatükis olen ettevaatlikult pakkunud ja teistest keeltestki näiteid toonud. 
Nüüd püüan seda asja m.k. abil lahti seletada. Kõige varasemas inimeseks saamise staadiumis
hakkasid meie eellased tuld enda juures pidama. Tuleleegid, tulesuits ja tulesädemed tõusid e. 
lendasid (le, li > lind) üldjuhul ülespoole. Ülalpool, üleval  oli algsõnana pu, ülespoole 
lendamine oli sel juhul pu-le > puu-le (m.k.) > poole (e.k.). Kui aga metsas elavale rahvale 
tuli ülalt näiteks külm tuul või külm vihm, siis seegi tuli nagu lennates (ülalt)poolt, m.k. puult,
e.k. poolt. Kui midagi lendas mitte alt üles ega ülalt alla, vaid mingis muus kindlas suunas, 
siis kasutati puule-puult sõna ikka, aga ette lisati, kuhu puule see puup (m.k. = poole puhub 
e.k.), näit. mõtsa puule, rehe puule, lätte puule, nii ütlevad mulgid tänapäevani. Kogu ekskurss
üles- puule, ülalt-puult peaks meid püüdma veenda, et sõnades kõrgel-kõrgele peaks l-le 
sõnade lõpus tähendama lendamist, ge = minemine, liikumine (läheb-tuleb lennates).
 Loomingu Raamatukogus ilmunud Hasso Krulli raamatus „Loomise mõnu ja kiri“ 
püüab autor teisi tsiteerides ja ise arutledes luua ristiusu-eelsete aegade uskumustesse 
süsteemi, kus ühe teemaringina on härga seotud kiviringide (labürintide) ja ohverdamistega 
nii loodusetsüklite (ka Kuu) normaalse kulu kindlustamisel kui ka põllu- ja loomaviljakuse 
tagamisel. Järeldan sellest, et metsakarjanduse aegadel oli pull või pullvasikas kindlasti üks 
ohverdatav loom ning tõenäoliselt ka põllupidamise ajastul, kus pragmaatilistel kaalutlustel 
ehk vasikaid ja piima andvaid lehmi ei olnud mõtekas ohvriloomaks võtta, aga pullvasikaid 
jäi söömiseks ja ohverdamiseks üle. Minu teada vist emasloomad ja kohitsetud pullid ehk 
härjad ohverdamiseks ei kõlvanudki, ohvriloom pidi täiesti terve ja kahjustusteta olema, nii et 
see härja ohverdamise jutt on tõlkeviga, mis tõenäoselt juurdus seoses härjavõitluste 
kirjeldamisega. Tegelikult ohverdati ikkagi pulle ja ka härjavõitluses võideldi pullidega ja 
seegi vaatemänguks kujunenud tseremoonia oli algselt pullide ohverdamine.
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Veidi võiksime proovida pulli-bulli algsõnade arutlusel spekuleerida nii, et kui pu 
tähendab üldiselt kõrget, üles tõusmist ja le tuld-põlemist, siis pu-le võikski tähendada 
ohvritulel põletamisel kõrgele (jumalatele meeleheaks) tõusmist, lisan siia mõtisklemiseks 
pulli, kitse ja siku vasted enamikus euroopa keeltes (lehma vasteid on käsitletud 
Metsakarjanduse peatükis):

 keel pull,sõnn kits sikk,sokk

islandi bull geit hann-geit
norra bull geit geitebukk
taani bull ged gedebuk
hollandi bul geit hijgeit
inglise bull goat he-goat
sloveeni bull koza kozel
läti bullis kaza āzis
slovaki býk koza kozel
tšehhi býk kaza kozel
poola byk koza kozioł
serbia bik koza japtsa
bulgaaria bik koza kozel
ukraina bik koza kozel
ungari bika kecske bakkecske
valgevene bõk kaza                kozjol
vene bõk koza kozjol
kreeka(hääld.) tavros katsika trago
prantsuse taureau chevre bouc
rumeenia taur capră ţap
iiri tarbh gabhar sé-gabhar
portugali touro cabra bode
itaalia toro capra capro
hispaania toro cabra cabrón
rootsi tjur get bock
saksa Stier Ziege Ziegenbock
leedu jautis ožka ožys
soome sonni vuohi vuohipukki
albaania dem dhi ai-dhi

Kahtlustan, et pulli ta-ro algsõnadega vasted võiksid tähendada: ta (jumalale) toiduks, 
aga samas ka lihtsalt: ta (sööb) rohtu.

Kogu eelnevat pikka arutelu kokku võttes kujuneb muster, mille keskmes on ko-ära 
-kira-köra-kära-kure algsõnu sisaldav institutsioon või tegelane, kes ohverdab, korraldab 
hõimu elu, korra nimel ka karistab ja kui hõimul oma tarkusest ei piisa, lendab või arvab 
lendavat teispoolsusse haigete ravimiseks või elukorralduse parandamiseks nõu ja abi saama. 
Lendajat või infot veeti kohale porikärbse abil või kujul ja porikärbsega „saadi kaubale“ 
teatud (psühhedeeliliste) taimede või kärbseseene abil. See on väga sarnane Siberi šamaanide 
ülesannetele ja tegevusele ning tegelikult ongi sama. Näib ka, et praeguse Eesti, Soome ja 
Rootsi-Norra alal võisid käsitletud valdkonna algsõnad olla sarnased või lausa ühesugused, 
aga samas erinevad, võrreldes Ida-Siberi rahvaste või meie lõuna-poolsete naabritega. 
Mõtisklemist väärib, et ka rootsi ja eesti keele rike-riik puhul, mis kunagi korra loomiseks 
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loodi, on oletatavates algsõnades vähemalt kaashäälikud samad: r ja k. Ka meile rikkuse 
kojutoojad tegid legendides seda lennates: kratt, krätt, puuk - nendeski nimetustes näeme 
samu tuttavaid algsõnu (kö, ra, pu), ainult pisuhänna mõtles Ed. Vilde vist ise välja, või oli 
selle algkuju midagi pu-se > pi-su taolist. Tegelikult ei mäleta me ka enam, kuidas šamaanluse
ajal Põhjala keeltes šamaane nimetati, sest šamaan on ju moodsa etnoloogia poolt siberi 
keeltest kasutusele võetud sõna, kahtlustan, et selles õiges sõnas pidid ka olema algsõnad kö 
(kü, kä) ja ra. 

Ristirahvana oleme harjunud (püha)piltidel nägema, et surma hetkel kehast väljuv hing
on umbes samasuur kui surnu kehagi, ainult et hinge kontuurid on peenemate ja õrnemate 
joontega ning hing näib läbipaistvana, aga kindlasti pole tal mingit probleemi lendamisega. 
Vanu teadmisi ja uskumusi omavahel kokku sobitades tuleb siiski arvata, et vanasti teati hing 
kaunis pisike olevat, nii pisikese mündi suurune ja kindlasti ka väga kerge, teaduslikele 
katsetele viidates on kirjutatud, et täpsel kaalul surnud inimene on surma hetkel paar grammi 
kergemaks jäänud, arvatavasti siis lahkunud hinge võrra. Kõik see lubab arutledes väita, et 
ega see kärbsega teispoolsusse sõitmine või lendamine nii väga mõeldamatu polegi, hing ja 
porikärbes on enam-vähem ühes suurusjärgus ja kaalus. Või kui hing tunduski kärbsest veidi 
suurem olevat, siis vedasid ka ju toonased pisikesed härjad endast hulga suuremaid vankreid 
ja endast palju raskemaid koormaid.

Kui kör-kär osiseid sisaldavad sõnad on põhjala keeltes moodustanud (hingede 
teispoolsusse) vedamist ja ka sealt saadud info põhjal ennustajate ja ennustamisega seotud 
sõnu, siis suure pühaduse ja saladuslikkuse tõttu tuli neid sõnu mõne aja pärast tabu-võtteid 
kasutades ja nime muutes peita. Et tabu toimiks, oli kõige lihtsam samasisuline sõna laenata 
mõnest võõrkeelest, sellest peitmiseks piisas. Kui kör-kär-sõnadest moodustatud ennustaja-
ravitseja tegutsemise ja funktsiooniga seotud mõisted polnud enam kasutamiseks kuigi  
turvalised, hakati vana-skandinaavia k. kutsuma naisi, kes suudavad vaimude abil ennustada –
seiđr. Nad kutsusid vaimud välja loitsides ja lauldes. Nii peavad saamid kui ka loode-
venelased Koola poolsaart müstiliseks paigaks, ja seal on kõige pühamaks kohaks Seidjärv ja 
selle ümbrus. Ka kreeka legendide Hüperboreat, kus olla sündinud Apollo(n) ja Artemis ja kus
Apollon olla ka hiljem tihti käinud, seostavad mitmed uurijad Koola poolsaarega. Koola 
saamide keeles olla seid üksteise peale laotud kividest (maagiline) sammas või post, need 
omakorda tunduvad olevat seotud kunagiste kividest (ja porosarvedest) laotud püramiidide 
ning spiraalsete kivilabürintidega. Nende nähtuste taustal hakkavad meie peas kohe tiksuma 
ka vana kultuuri olemasolu meenutavad kaljujoonised ja kivijoonised.

Aado Lindrop on oma 2014a. ilmunud raamatus „Loomisaja lood“ lk 192 – 195 
seletanud soome-ugrilaste, õieti permi sõnatüvedes ilmnevat termini „püha“ ja liminaalse aja 
(pööriaeg –Jaanipäev, Jõulud, talvest kevadeks ja sügisest talveks üleminek, hämaruseaeg 
õhtul ja muud muutused) sarnasust, nende aegade nimetuseks oli permi rahvastel vožodir; 
vožo´d oli selliste aegade üleloomulikud külalised, meil seotud rohkem hingede ajaga, mis 
tegelikult on sügisest talveks ülemineku aeg ehk põllutööd on lõppenud ja minnakse üle 
talvisele elule. Pööriaeg oli eriline ja ohtlik aeg, selle üleloomulikud külalised vajasid erilist 
kohtlemist. Püha mõiste on seotud võõra ja kummalise, erilise ja liminaalsega. Enne kristlikku
terminoloogiat kasutati nende fenomenidega seotud sõnades vež –tüvelisi sõnu. Tõenäoliselt 
kasutati sellest tüvest tuletatud sõnadega ka erilist kohtlemist nõudvaid paiku, aegu, esemeid 
ja olendeid, sealhulgas kalendrilisi ülemineku- ja vaheaegu, ning geograafilis-terrritoriaalseid 
üleminekualasid. Siia kuulusid ka kultusekohad, -esemed ja –objektid, vež oli kristliku mõiste
„püha“ omakeelne vaste. Vahel arvatakse ka komikeelseid tšuude vožo-taolisteks tegelasteks, 
Lintrop arvab siiski, et pigem tšuud on slaavi algupäraga (tšodo, tšudõi – ime), mida ristitud 
slaavlased kasutasid paganlike soome-ugrilaste kohta. Kuna pööriaegade külalisi seostati 
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surnud esivanematega, said neist komide-kristlaste jaoks paganlikud esiisad või kangelased 
ning nad omandasid kuratlikud tunnused. Kar on permi keelte linn, linnus. Veža ja vožo 
kasutamist religioosse mõistena peaks kinnitama toponüümika, näiteks hantide-manside Obi-
äärne pühapaik, mütoloogilise Püha linna taadi eluase jem vož/jalp us, mis pärast komide 
ekspansiooni sai täpse komikeelse vaste Vežakarõ (püha linn)

Spiraalikujuline nn. Skandinaavia labürint, ükskõik milliseid seletusi ka tänapäeval 
labürindi olemusele ei anta – pühapaik, maagiline paik, müstiline teekond, tšakrate 
puhastamine, mediteerimine jms. – on üks vanimaist  Põhjamaadel ja just Koola poolsaarel 
teadaolevatest kultuurimälestistest. Oma olemuselt kopeeris Skandinaavia spiraalne labürint 
oma asupaigas Päikese liikumist läbi aasta ja põhja pool polaarjoont ka mõneks ajaks Päikese 
kadumist üldse. See Päikese kadumine ja hirm, et Päike võibki kadunuks jääda ning Päikese 
tagasituleku ootus, meenutasid igal aastal tollastes legendides räägitud pikka pimenemist sel 
ajal, kui poolus asukohta muutis ja Koola senini soe kliima seejärel niivõrd külmenes, et I 
Põhjala tsivilisatsioon pidi lõunasse kolima. Arvatakse, et tõenäoselt selle Põhjala 
suursündmuse ja Päikese kadumisest johtuva fenomeni tagajärjel saadud ehmatuse tagajärjel 
tekkisidki siit Lõunamaadesse läinud rahva abil või eestvõtmisel tsivilisatsioonides 
päikekummardamisel põhinevad kultused Egiptuses, Hiinas, Jaapanis jm. Tegelikult oli ju 
Lõunamaades Päike alati ühtmoodi taevas ja polnud mingit hirmu, et see võiks ühel päeval 
kaduda.

Et kindel olla Päikese liikumise korras ja korrapärasuses, ehitatigi Põhjalas spiraalsed 
kividest laotud labürindid, kus sai igal päeval kontrollida, kas Päike ikka liigub, nagu peab. 
Selle kohta, et spiraalsetel labürintidel (mitte segi ajada hoopis teistel eesmärkidel rajatud nn. 
Daidalose Labürindi sarnaste ehitistega, kust ei osatud välja tulla) võis Päikese liikumist 
kontrolliv tähendus olla, ei saa enne olema veenvat põhjendust, kui keegi oskab ära seletada, 
kuidas Päikese liikumise tee labürindis kajastus ja kuidas see maha märgiti. Arvan, et sel on 
mingi analoogne seletus, kui lohukivide tegemisel ja kasutamise põhimõttel (vt. eespool). 
Võib-olla oli labürindi mahamärkimise abiliseks ja hiljem liikumise jälgimiseks just seesama 
seid e. kividest laotud sammas või kividest laotud püramiidi tipp, kust loojumisel viimast 
päikekiirt püüti. Olgu lisatud, et spiraalse Skandinaavia labürindi avaus, kust sisse ja välja 
võis käia, oli alati suunatud suvise pööripäeva päikeseloojangu punktile horisondil. Siit peaks 
mõttekäik meid edasi viima, kuidas iga päev Päikese loojumispunkti suund muutus kuni 
spiraali keskpunktis ehk talvise pööripäeva ümbruses sündinud pimenemiseni ja sealt uuesti 
suvise pööripäevani kulges. Kuidas Päikese loojumispunkti (või keskpäevapunkti, või 
tõusupunkti) suund või nurk kivi asukohaks (labürindis) trasformeetiti, ongi see kavalus, mida
ei oska välja mõelda tänapäevane mõtleja, kuid mida tundis juba esimene tsivilisatsioon 
Põhjalas.

Väidetavalt on senileitutest vanimaks spiraallabürindiks Irkutski kandis leitud 
mammutiluule süvistatud labürint, mis arvatakse olevat 24000 aastat vana. Viimastel aastatel 
on ka Peruus Nazca väljadelt tuntud ahvikujundi rõngassaba arvatud spiraallabürindiks, 
loodud 1300-2100 aastat tagasi. Eestis senileitutest ainus suhteliselt terviklikult säilinud 
spiraallabürint on Aegna saarel. Aegna on keskaegse rootslaste asustusega saar, omaaegne 
Viimsi mõisa karjamõis Wulf, mida e.k. Hundisaareks on tõlgitud, tegelikult oli ta vanemas 
kohalikus keeles Wulvesöö (öö = saar), kus Wulve meenutab väga eespool selgitud sõna 
volve. 

Praegustes põhjala keeltes on hulga sisult ja algsõnade poolest sarnaseid nägemise ja 
ennustamisega seotud sõnu, näiteks: inglise k. see (vaatama, vaata!), seer (nägija); saksa k. 
seh(e)n (hääld. seen, nägema), Sehende, Seher (nägija); rootsi k. se (nägema), si! (vaata!), sia 
(ennustama), siare (ennustaja), seende (nägija); islandi k. sjá (nägemine, vaatama), sjáandi 
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(nägija) ja üllatusena: eesti k. seen, soome k. sieni, läti k. sēne (ilmselt liivi keelest laenat), 
hiina k. hääldus dzin (sin < sen < seen???; euroopa tähestikus kirjut. jūn), jaapani hääldus 
kiin, (hiina ja jaapani k. vasted tähendavad umbkaudset seene vastet hääldusena). Arvan, et 
ennustaja või tema saadetud hinge teispoolsuses käimist hakati meie kodumaal eeltoodud 
sõnadest mõnd laenates kasutama, rääkides tabu-keeles saladuslikust seitmisest e. sõitmisest. 
Sõitma < m.k. seitme , rannamurdes: seitama. Küllap algul käis seitamine kärbse ja 
kärbseseene abil või muututi ise või muutus hing kärbseseene abil kärbseks, tänapäeval 
sõidame autoga ja lendame lennukiga. Laeval sõitma on e.k. seilama, ingl k. sail. Vajaliku 
info hankimiseks oli ilmtingimata vaja seitamas käia. Tundub, et ka number seitse võib 
kuidagi ennustajatele väga tähtis number olla. Tavakeelde on sellest ajast (vist?) jäänud: silm, 
(metsa-, vaate-)siht, sihtima (relvast) jt. Ka saksa k. on Sicht (nähtavus), zielen (< si-l.., 
sihtima).

Eespool käesolevas peatükis leidsime, et kord-korra peaks olema küri-kära jt. tuletis. 
Kui tervis või elu on korrast ära, tuleb need korda teha. Kergema haiguse korral mindi vanasti
ravitseja juurde, raskema haiguse puhul šamaani juurde ja kui lootus tervenemiseks kaduma 
hakkas, käidi ennustaja juures, kes kõik pidid aitama tervise korda seada või korda sättida.  
Seadma, m.k. säädme ja sättima, m.k. sätme on peaaegu samatähenduslikud ja kuni 
tänapäevani on need enamasti korda-sõnaga paaris - korda seadma. Samasugust korda 
sättimist on alati vajanud ka inimeste tõsised elumured ja -probleemid: raskused naise 
leidmisel või mehele saamisel, armuasjades üldse, tülliminekud sugulaste ja naabritega, 
lähedaste kaotus, surmahirm jne. Kuidas need asjad korda seada, selleks olid vanasti 
abistajateks-nõuandjateks ennustaja ja šamaan. Hiljem, keskajast peaaegu tänapäevani mindi 
neis küsimustes preestri juurde, kes palus kõrgemalt poolt hädalisele Jumala abi või pärast 
reformatsiooni pastori juurde, kes õpetas, kuidas ise Jumalalt abi nõutada, raskematel juhtudel
palub ka kogu kogudus ühiselt (eestpalve). Tänapäeva moodne inimene läheb arsti, 
psühholoogi, sotsioloogi, nõustaja vms juurde, et tervis või suhted korda seada. Muidugi on 
suhete korda seadmisest tuletatud ka seadus, m.k. säädus ning juriidiline mõiste - säte. 

Mõnedki on väitnud, et tõeliselt nägija ja šamaani nimetuseks on meil olnud ja peaks 
ka praegu olema teadmamees (või siis lihtsalt teadja). Arvan siiski, et see on uuema aja sõna, 
sest ei oska seda algsõnadeks lahutada. Samas on teadja jälle väga lähedane seadja´ga, m.k. 
säädja-täädja, säädma-täädma, säädus-täädus, e.k. vasted: seadja-teadja, seadma-teadma, 
seadus-teadus, nii et võiksime vähemalt hüpoteesina oletada, et kui tabusõnaks mujalt 
laenatud sõna oli juba kaua kasutusel, tuli ehk seda/teda veidi muuta, et tabu taas toimiks ja 
võib-olla arvati selleks esitähe muutmisest piisavat: s > t, tunneme ka ju muid selliseid 
paralleele: sääl-tääl, sinna-senna-tänna, seda-teda-toda, sel-tal-tol jne.  

Üks huvitav ja erandlik sõna on veel soome k. seitti (ämblikuvõrk). Meie teadmistes 
pole ämblikuvõrgul nagu mingit seost ennustamisega, kuid alateadlikult siiski imetleme 
looduses ämblikuvõrku ja peame seda isegi veidi müstiliseks, kuigi toanurgas hävitame. Kuigi
paljud ka austavad ämblikuid, ega hävita nende võrke ei looduses ega kapi taga. On 
kirjutatud, et ravitsejad panid suurtele lahtistele haavadele ämblikuvõrku, vähemalt viikingi 
sõdalaste puhul. Ja enamik naisi ja lapsi millegipärast kardavad ämblikke, mõned isegi 
paaniliselt… Kas ämblikku ei peetud kuidagi teispoolsusega seotud olevaks? Äkki oli nii, et 
porikärbse sai teispoolsusse sõitmiseks appi kaubelda ainult suveperioodil, kui kärbseid 
leidus, aga kui talvel oli tarvis, aitas ehk hädast välja mõni ahju taga elav ämblik (m.k. ämlik, 
lastel ämmelgas), kes samuti vist kuidagi saladuslikult lennata oskas, kuidas muidu, kui 
lennates, ta need niidid ühelt seinalt teisele või ühelt puult teisele tõmmatud sai? Ämblik-
sõnale ei ole euroopa keeltes samatähenduslikult sarnast vastet, ehk see leidub suhteliselt 
sarnaselt soome-ugrilaste väidetaval kunagisel kodumaal Altais jumal Erliku kujul (vt. 
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järgmises lõigus), praeguses türgi k. örümcek (ämblik).
Haljand Udam kirjutab raamatus „Türgi“ (2011) lk. 26: „Altai türkidel on pärimus, 

mille järgi šamaaniusu rajas jumal Erlik....Hiljem, kui Erlik oli muutunud allmaailma 
isandaks, seostati temaga üksnes nõidu ehk musti šamaane (qara qam), valged šamaanid (aq 
qam) olid seevastu seotud taevajumala Ulgeniga“, samal lk-l: „ evengi sõna sam või šam on 
türgi sõna qam häälikuline teisend“. Lk. 25: „Türgi algupäraga sõna nõia ja targa jaoks on 
qam, sellest on tuletatud vene keeles šamaani rituaalset tegevust tähistav verb kamlat ja 
teonimi kamlenie – loitsimine“. Oletatava seose leidmiseks võib mainida, et teiselpool Altai 
mägesid Mongoolias on nomaadide elamu ümmarguse jurta nimetuseks – ger. Viimastel 
ajastutel on mongolid olnud valdavalt budistid, kuid varem olid kindlasti šamanistid, ehk sai 
kunagine püha telk hiljem kõigi elamute nimetuseks. Teise variandina võime kahtlustada, 
tsiteerides Johan Huizinga´t („Kultuuriajaloo ülesanne“ e.k.2013, lk.179): „Avesta sõnas 
zervan (pärsia zaman) on tabavas ja mõttekas seoses segunenud kujutlused saatusest, 
taevalaotusest, otsatust ajast, maailma igavesest muutumisest ja liikumisest. Aeg ise sünnitab 
ja sünnib ja mõjutab kõike, mis juhtub“.

Eestimaa ajaloo allikast on teada, et vallutusajal 1210-1217 olid Virumaal rahva 
pealikeks Thabelinus ja Kyriavan. Viimane võis olla vaimne juht ehk tänapäevases keeles 
šamaan või keskaegsete ristiusuliste jaoks nõid. Läti Henrikut uurinud Enn Tarvel esitab 
nimest 3 varianti: Kyrian, Kyrianus ja Kyriawanus – viimased siis ladina keeles. Kui kyri 
(köri, käri) oli selle ameti nimetuseks, siis on ürikus ehk juttu küri Avan´ist. On üpris 
tõenäone, et kyri- köri-kära-küre jms. on juba kuigipalju muundunud algsõnad, alguste 
alguses oli kori < ko-ri, mis tähendas koos jahi pidamist aga ka selle juhti, pealikku, jahi juhti,
kes hoidis küttide kambas korda, korraldas rituaalide toimetamist, tegi õigust saagi jagamisel, 
et ka väetid ja haiged oma osa saaks, pidas nõu ja läbirääkimisi kõrgemate võimudega aga ka 
naabruses tegutsevate küttidega jahimaade jagamise ja elukaaslaste vahetamise küsimustes. 
Algul piisaski hõimul sellisest pealikust, hiljem, kui karjakasvatuse ja põllupidamise arenedes 
tekkisid toiduvarud ja varandus, ahvatles see hõimudevahelistele rüüsteretkedele, siis said 
tähtsamaks meheks nö sõjapealikud, kelle juhtimisel õnnestunud röövretkelt hulga suurem 
varandus koju toodi, kui kyri-köri juhtimisel jahi- ja põllusaagi kogumisel, samas ei suutnud 
see tegelane oma hõimu varandust veel tugevamate naabrite rüüsteretkede puhul kaitsta.

Sünonüümisõnastik annab ka mõned sõnad, mis võiksid selle teemaga seotud olla ja 
midagi mäletada: käristama – (raskust) tõstma; kära - lärm; kärgatama – käratama, müristama,
vanasti ehk ka trummipõrina kohta; kärakat võtma – jooma, vanasti ehk midagi 
psühhedeelilist jooma ja sellest julgust koguma (nn. bersergid); kuraasi võtma – jooma; 
kuraasi täis – purjus, uljas; levima – edasi kanduma; levitama – edasi kandma. Ladina k. levo 
(kergendama, kergitama, üles tõstma); ingl k. levitate (õhku kerkima, õhus hõljuma), 
levitation (spiritistide poolt võimalikuks peetav õhkukerkimine).    

Leba-leva algsõnade müstika on meilgi kuidagi seotud rabade (Leva), liblikate, 
lepatriinude, nahkhiirte (soome k. lepakko), võib-olla isegi  soome k. levä (vetikas), kelledest 
osa suurekasvulisemaid võidi pidada müstilisteks vee-elanikeks ja teiste vee-elanike või 
hingede (näkk, aal) metsaks, nagu maismaal puid. Ka sõna „elavad“, m.k. elave, mis koosneb 
tõenäoselt küll algsõnadest: e-le-ve = söövad tule (ümber) nad või söövad tulel (küpsetatud) 
loomi, nagu ka rootsi k.: liv (elu), leva (elama) < le-va, võivad kuidagi samasse algsõnade 
tähendusringi kuuluda. Huvitaval kombel on soome k. valta (riik) samadest algsõnadest 
kujunenud (va-le-ta), kuigi ma olen teisal neid algsõnu jahi- ja karjapidamisega seostanud. Ja 
lepatriinu on soome k. leppäkerttu < ker < kär, samas kui ainult kerttu on põõsalind, mis 
tõenäoselt on küllaltki tänapäevane nimetus. Valgevene k. karoika (lepatriinu), millest vist on 
vene k. tulnud božja korovka = jumala lehmake (lepatriinu).
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Käesolevas peatükis oleme mitmel korral kokku puutunud leva (=le-va) algsõnadega 
ja vana-põhjala mütoloogiast ka inimeste maal (Midgardis) ennustavate ja lendavate volve
´edega (< vol.. < vo-le), kus esinevad ju samad algsõnad, aga teises järjestuses (va ja le). 
Samas peaks volve ja kuri-köri-käri olema ligilähedaselt ühesuguste ülesannete, võimete ja 
oskustega tegelased. Kuidas seda seletada? Arvan, et köri on kohalik ja aastatuhandeid vanem 
kihistus, volve-leva tuli meile ilmselt alles viikingiaegadel (tuhat aastat tagasi), kui suhtlemine
(kaubandus, külaskäigud-abielud, vastastikune elukoha vahetus, rüüsteretkedelt kaasa võetud 
orjad, Venemaale läbisõidul peatused jms.) skandinaavlastega tihedaks läks. Mõtisklemiseks 
veel paar tänapäevast rootsikeelset sõna: våld (vägi, jõud), välde (riik, võim), folk (rahvas, 
inimesed. Samas kui vanasti rik tähendas rootsi k. riiki (nüüd käibelt ära), on see liitsõnades 
alles: riksdag, riksbank, rikskansler jne. 

Soomes on, eriti Vakka-Soomes (va-ki) ja Ala-Satakunnas (sa-te), levinud Kila-
toponüüm, see tähendanud soomlaste mäletamist mööda enne ristiusu aega rahva 
kogunemiskohta, seal peeti pidu, söödi koos, ohverdati hingedele ja loodusjumalatele 
(tsiteeritud netis üleval olnud koduleheküljelt: www.kila.fi). Küla on soome k. kylä. Ka on 
soome k. korkea (kõrge), korkeus (kõrgus), mis kõik võivad olla kõrgele lendamisega seotud 
sõnad, sest algsõnana peaks kõrge olema pu või pä. Teistes Põhjala suurtes keeltes midagi 
korkea-kõrge (ko-r) sarnast selles tähenduses ei leidu. Küll aga võivad neist algsõnadest (ko-
ra) olla kokku pandud rootsi k. kraft (jõud, võim) ning saksa k. Kraft (jõud, võim, tugevus, 
mõju). Otsides leiame samad algsõnad ka rootsi k. tänapäevastes sõnades styrka (tugevus) ja 
verkan, inverkan (mõju), samast on tulnud verka (töötama, mõjuma) ja verk (töö, teos), aga ka
verklighets flukt (tegelikkusest põgenemine), sest verklig (tegelik, tõeline).

Kui me usu ja šamaanlusega seotud algsõnu uurivas peatükis puudutame ka tavade ja 
rituaalidega seotud sõnu, tuleb esmalt vaadelda ehk tervitamise, tervise ja ravitsemisega 
seotud sõnu.

Et ka viimase aja šamaanide peamiseks ülesandeks oli ravitsemine, siis üritangi 
tervisele läheneda algsõnade kaudu. Soome k. terveys (tervis), terve (terve, tere! tervist!); 
vene k. zdorovje, zdravije (tervis) < s(e)-do-ro-v = te-r-ve, on samad algsõnad, zdravstvui 
(tere!, tervist!), zdorovõi, zdravõi (terve, tugev, kaine); valgevene zdaroje (tervis), zdarovja 
(tervis); poola zdrowie; tšehhi zdraví; slovaki zdravie; sloveeni zdravje. Skandinaavia keeltes 
on tervise vasted teistsugused: rootsi hälsa, norra helse, inglise health, islandi heilsa, saksa 
heil (terve, kui Gesundheit = tervis), kus algsõnad on täiesti teistsugused. Soome k. 
tervitussõnaks on ka Hei!, saksa k. oli Heil! Kui eesti-soome ning slaavi keeltes on tervise ja 
selle vastete põhilised algsõnad ra (tugevus) ja vi, mis võib olla vi < ui < jui või ei; näit. 
ladina vis (jõud, tugevus, võim), ingl. vis (jõud, vrdl. ter-vis), juice (mahl, jõud), aga ka force 
(jõud) < fo-ra-se < ve-ra-se (algsõnad vastupidises järjekorras, kui (z)dorov-terve). Samade 
algsõnadega on saksa Kraft (jõud) < ki-ra-ve-ta, taani-norra-rootsi kraft (jõud). Samuti inglise 
gravity (raskus), rootsi svårighet (jõud), saksa Schwierigkeit (raskus) < se-ve-ri < se-ve-ra; 
leedu svōris (raskus) < vo-ri < ve-ra. Ka eesti k. ravi-ravitsemine (ra-vi) koosnevad samadest 
algsõnadest, aga soome k. hoito (ravi, hoolitsemine, kasvatamine, juhtimine) võib tuleneda 
eelpool pakutud vi < ui < oi < hoi. Ka saamide rootsi k. joik, soome k. joiku, e. k. joig-
joigumine on väidetavalt seotud energia muundamisega, joi-ki = jõud(?) liigub.  Käesoleva 
peatüki kontekstis võiks mõtiskleda veel mõnede tänapäevaste sõnade üle, näit. leedu k.: 
vargùs (raske, väsitav), svarùs (kaalukas, raske), vařgas (vaev, häda, vaesus), jėgo (jõud), 
svaiginamas (joovastav, peadpööritav), svajōne (unistus), veikùs (kiire, tugev), vežikas 
(voorimees), vežióti (vedama); saksa k. Sorge (mure, hool, hoolitsus), sorgen (hoolitsema), 
Versorgung (hoolitsemine, teenistus, varustamine), Versetzung (ümberpaigutamine), variieren 
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(teisendama, muutma), Wert (väärtus, hind), wert (armas, kallis), Werk (tegu, töö, looming). 
Kokkuvõttes arvan jätkuvalt, et tervise ja raskuse tähenduses põhiline ja määrav 

algsõna oli ra, olen seda algsõna tutvustanud mitmes kirjakohas, eelkõige tugeva, kõva ja 
raske tähenduses, nagu sõnades raud, tera, rada, rase, rasv, ramm, karu, tara, vara, kara jne., 
aga ve või vi tähendus selles kontekstis on veel hämar, võib-olla see jõu-tähendus on siiski 
juhuslik ja episoodiline, ning seletus on kuidagi teistsugune. Va-ve-vi-ui-ei-oi-joi-jõ-fo-fe 
võivad kõik olla jõule vastava algsõna muudendid, lisan veel e.k. vägi-väe, sest üks muistne 
jõud on ju seegi: vä-ki = jõud liigub! Ja äkki ka jä-jää (jäävee kohta), kui Vigala Sassi ja dots. 
Karolini jutt jõuvee kohta õige oli.

Eelmise teema lõpetuseks ja järgmise teemaga seostamiseks märgin, et praegusesse 
Aserbaidžaani jääb gegraafiliselt Kura jõe alamjooks, Kura madalik ja Kura org. Üldiselt on 
Kura kohalikes keeltes Kür. Seal, nüüdse Šäki linna kandis oli kunagi muinasajal Albani riik. 
Skandinaavia ja Maailma mees Thor Heyerdahl otsis sealt Skandinaavia mütoloogilise 
peajumala Odini sünnikodu (A.Herkel, 2010). Kas nende nimede ja toponüümide 
kultuuriloolised liikumised käisid siit sinnapoole või sealt siiapoole, selles vist Heyerdahl 
selgusele ei jõudnud, ega ole teada, kas kunagi jõutakse või kas neid seoseid üldse on? On aga
olemas selline sõnade muundumisel põhinev teooria, et Šäki kandis elasid sakad, teise nimega
sküüdid, kes kaotasid sõjas pärslastele, samas hakkas sinnasuunda tikkuma laienev Rooma ja 
ida poolt surusid peale hiina-mongoli hõimud, sakadele ei jäänud asuala, nad suundusid põhja 
poole, neist tuletuvat ka nimetus saksid ja nad jõudsid Skandinaaviasse, veidi haavu lakkudes 
ja jõudu kogudes läksid varsti gootidena tagasi kaotuse eest kätte maksma... Viikingite 
peajumala Odini haud on aga Eesti vetes Osmussaarel, varasema nimega Odensholm.

Ajas ja ruumis kaugete maade šamaanide tegevusega tutvumiseks ja võrdluseks võiks 
(kultuuri-)huviline  lugeda Graham Hancock „Üleloomulik“, ilmunud eesti k. 2007. Lk. 93 
mainitakse näiteks, et Aafrikas Tansaanias on kaljumaalingutel näha palvetajaputukaid, 
kelleks sealsed šamaanid end moondasid. Ida-Venezuela Warao „mesilasinimeste“ hõimu 
šamaanid peavad aga leidma „kauni mesilaseneiu“ ja sellega korduvalt ühtima (lk.415). 
Lõuna-Ameerika Colombia tukanod nimetavad hallutsinogeen ayahuasca´t ’yaje’ (hääld ja-
he). Antiik-Kreeka Eleusise müsteeriumitel pidid palverändurid jaama kykeon´i, mille üheks 
koostisosaks oli odra tungaltera ja mis muutis joogi hallotsinogeeniks (lk.489). Tasub uurida, 
kas sellel eesmärgil ei hakatud ka meie mail jooma just nimelt „odramärjukest“.

Sõna-huvilised võiksid uurida ka
                 vana-skandinaavia mütoloogiat, 

seda enam, et 2004a. on tõlkes  ilmunud Tor Åge Bringsvaerdi “Põhjala Jumalad”, millest 
siinkohal vaid mõned hästi valikulised andmed. Asjahuviline leiab sealt kindlasti palju juba 
tutvustatud hüpoteetilisi algsõnu, peetagu meeles, et a-le ja p(b,f)-l omavahelistes seostes 
tuleb otsida aletamist ja põllupidamist, va-  ja na-  puhul aga metsakarjandust ja jahipidamist. 
Võib-olla aitab see meetod edasi vaidlustes, mida selle ala uurijad peavad jumalanimede 
tõlgendamisel ja müütides juhtuvate sündmuste seletamisel. Võib ju olla, et tuhandete aastate 
jooksul, mis eelnesid müütide kirjapanekule, võis rahvaluule paljutki segi ajada, unustada ja 
juurde luuletada, nagu ka “Kalevala” ja “Kalevipoja” lugude loojate ja jutustajate puhul.
   Oli 2 jumalate sugu, vaanid ja aasid.
   Vaanid olid mäletatavalt kunagised aasidele eelnenud (vanemad) jumalad (vanir, 
ainsuses: vane, mille algse tähenduse üle teaduses vaieldakse, aga meie juba oskame aimata!),
kes võitluses jäid aaside soole alla. Vaanid elasid Vanaheimis, see pole tõlge, nii seda 
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nimetatigi, kusjuures  –heim (kodu) hääldatakse (h)aim! Kas pole tuttav käesoleva kogumiku 
algusest (< a-i-me)? Va-na on metsakarjanduse aegsed sõnad (kodu)loomade kohta ja 
viljakuse tagasid vaanid pudulojustele, mitte põlluviljadele. Ehk leitakse siit seoseid ka meie 
Vanemuisega, keda loetakse tänapäeval pseudomütoloogiliseks tegelaseks. Vane-ma-i-ne 
võiks tähendada “vaane ma toidan mitte” ehk “ma ei ohverda vaanidele”, see tähendab, et 
selleaegne esiisa hakkas metsa raadama, aletama ja põldu pidama, ta hakkas ohverdama 
teistele jumalatele – aasi´dele < a-sa-i = A sa toida, A-(jumalatele) sa ohverda. Seega on F. 
Kuhlbars oma loodud „Kungla rahvas“ liinuska@lavakas.ee. täiesti õieti kirjutanud, et 
Vanemuine hakkas kannelt mängima just murumaal < mu-ra-maa = meil (metsast) raadatud 
(lage) maa. Samas on vana-ga seotud sõna moksa k. just karjakasvatusega: vanams 
(karjatama), vanõ (karjane) või kaupmeestega seotud: vanoms (külastama).

 Huvitaval kombel on nii, et kui koguda kokku Vanemuise tegevust ja võimeid 
kirjeldavad killukesed (Aivar Põldvee, 2013. „Vanemuise sünd. Tuna 58), kuidas tal oli väge 
õhu, vee ja tule üle, suutis tekitada põuavälku, tema riided olid iseäranis kirjud, vöö ehitud 
sulgedega ja mitmevärviline, ta lennanud nagu Mercurius, oli lauljate kaitsja ja kandle 
leiutaja, oskas tuld teha, jahimehed kutsusid ta kannelt mängima, et metsloomad ära ei 
jookseks, kaladki hüppasid rõõmust..., kõik need on ju tüüpilised šamaani võimed ja 
toimetused, lihtsalt Vanemuise aegadel loeti šamaane veel nõidadeks, nad olid keelatud, neid 
hävitati ja põletati. Skandinaaviast laenatud A-jumalad (kes omakorda laenati Kreeka 
mütoloogiast), jõudsid meile U-jumalatena (sest algsõna aa tähendas juba peenikest puud, 
oksa), tüüpiline ja tuntuim näide on Ucko < U-ki (Jumal liigub, s.t. mürinaga taevas), millest 
U aegamisi redutseerus, järele jäi ki > ko > Kou > Kõu, kes müristas < mü-ri-se-ma < me-U-
ri-se-me = meid Jumal jahib see meid s.t. et pikselöögist sai mõnigi äikese ajal puu alla 
varjunu pihta või surma, see meenutas jahipidamist.

Üks viimastest vaan-jumalatest oli Njord  (Na- ?), kellelt paluti head ilma (ja 
kalaõnne). Teda peetakse vanagermaani maajumala Nerthuse vasteks Skandinaavias. Njordi 
abikaasa oli hiid Alvalde tütar Tjatse, nende tütar oli jahijumalanna Skade (ka = ko). Njordi 
lapsed olid ka Alvheimis (Al(e)v-) e. haldjatemaal elav viljakusejumal Frǿy ja Folkvangis 
elav armastusejumalanna Froya e. Freyja. Haldjad on vananorra keeles alver või alfer, 
ainsuses alv või alf (a-le-v). Võrdluseks: keltide ja druiidide vanas usundis oli hingedeaeg 
“samhaim”, mis hiljem algas halloweeniga, teise tõlgendusena võib vaadelda ka selle 
hingedeaja kogu maad Samhaimina, kui maa oli haldjatele lahti, kui haldjad said ajutiselt 
maaelanikele külla tulla. 
  Võimul olnud vaane asendasid aasid, algselt A, ainsuses ås või ass (< a-se = jumal 
see), see tähendabki “jumal”. Nemad elasid inimeste maailmast Midgardist vikerkaaresillaga 
eraldatud Åsgardis. A-se-ka-ra-ta  -  sellest ka-ra võiks tähendada koos raadatud-raiutud. 
Hilisem gard-tüvi tähendab indo-euroopa keeltes üldiselt aeda ja õue (gard, garden, Garten, 
kärner, bulgaaria ja makedoonia k. gradina = aed) või kindlustatud ala (linnus, grad, gorod 
jne.), mõlemad rajatised olid puidust (a või tar) taraga. Aaside peajumal e. jumalate kuningas 
oli Odin (< A-ta). Odinil oli 2 venda: Ve ja Vilje, kolmekesi koos lõid nad vees triivivatest 
puuhalgudest esimesed inimesed. Ask tehti saarepuu- ja Embla jalaka-halust. Odin andis neile
eluvaimu, Ve kuulmise-, nägemise – ja kõnevõime, Vilje aga mõistuse ja liikumisevõime. 
Odini naine oli maa- ja armastusejumalanna Frigg, tuleviku ennustaja, ka tema võis veel 
pärineda vaanide soost. Nende poeg Balder oli kevade, valguse ja rõõmu jumal ja ta elas 
Breidablikis. Odinil oli palju järglasi ka armukestega. Jord´iga said nad Tor´i, kes oli üks 
vägevamaid jumalaid – piksejumal. Jord oli Maa kehastus, Natt´i (öö) tütar ja Dag´i (päev) 
õde. 9 hiiuneiuga magades sai Odin Heimtall´i (a-i-me-ta-le), kes valvas vikerkaaresillal, et 
võõrad jumalate linnusesse ei pääseks. Heimtall oli uue inimsoo, nähtavasti siis 
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metsaraadajate-aletajate-põlluharijate esiisa. Vahekorrast Mor´iga sünnib Heimtallil Jarl, 
pealikute esiisa, kelle poeg omakorda on esimene inimkuningas Konr Ungr (= noor pealik) e. 
Kon Ung, ( konung > kuning > kuningas), Mori (vrdl. meie: vanamoor) loetakse pealikute soo
esiemaks ja nimi tähendab “ema”. Vahekorrast taluperenaise Amma´ga sündis Karl, Ammat 
loetakse talupoegade soo esiemaks, Amma tähendab “vanaema” ja tema tegelik abikaas Avi 
tähendab “vanaisa”. Karl = ka-ra-le < ko-ra-le ja tähendab koos raadamist ja põletamist e. 
aletamist, hiljem on karl Skandinaavias ja baltisaksa k. tähendanud karjameest. Heimtalli ja 
Edda vahekorrast sünnib Trell. Eddat loetakse orjade soo esiemaks ja nimi tähendab 
“vaarema”, tema tegelik abikaasa oli Åe - tõlkes vaarisa.

Toon võrdluseks, et Ida-Bhutanis kõneldavas šartšopi keeles: ama (ema), abi 
(vanaema, vana naine), apa (isa), meme (vanaisa, vana mees) (Britta Das. Päikesetõus 
Himaalajas. 2008)  

 Huvitav, et suhteliselt sarnane on 6000 aasta vanune Sumeri esimene kuninglikust 
soost esiisa nimi – Abba või Atab või Atabba, kusjuures abba tähendab isa ja adabba sama, 
mis Adapa ja adama (Aadam) (Laurence Gardner. Graali kuningate sünd, 2001, eesti k. 
2005.). Me võime sellist sarnasust pidada üheks vihjeks, et vana-skandinaavia e. vana-viikingi
kultuuri juured võivad olla seotud sumeri või foiniikia kultuuriga või sealt lausa pärit, nagu 
mõned uurijad oletavad, eriti merekultuuri osas aga võib-olla ka üldisemalt; mõned uurijad 
arvavad ka vastupidist, et Põhjalast võidi kliima halvenedes koos oma Jumalatega Lõunasse 
rännata.
   Proovides neid viimaseid Skandinaavia tegelasi loogiliselt järjestada, võiks oletada nii,
et metsade raadamise (ra-) e. aaside ajastu alguses haarasid maal võimu vähesed oma- või 
võõramaised ülikud, kes teisi orjusse surudes raadasid põlluks kõik sobivad metsad. Kui 
nende järglastele enam põllumaaks sobivaid metsi ei leidunud, hakati seniseid üksikuid 
suurmaavaldusi poegade vahel suurtaludeks jagama, ja edasi ehk neid veel ka väiketaludeks. 
Kui suurmaaomanikud Jarlid raadasid-aletasid orjade-trellide abil, siis talupojad – Karlid - 
pidid suurematel talgutöödel – aledel omavahel koos- e. kaastööd tegema, vrdl. ka-le-v(e)  ja  
ka-r(a)-l(e). 

Skandinaavia kunagiste Jumalatega tutvumist ei soovita ma mitte seepärast, et neid 
Jumalaid oleks kunagi ka siinsel maal usutud. Seal elasid siiski indo-eurooplased, germaani 
hõimud. See soovitus on nö. arutluse meetodi selgituseks, et oma keele ja sõnade vanemat 
arengulugu uurides oleks võimalik ka siinse rahva kunagist usundit ja Jumalaid tuvastada ja 
senise usundiloo tõepära analüüsida. Skandinaavia Jumalad on kaunis vanades tekstides kirja 
pandud (meil pole). Kui me leiame vaieldamatuid seaduspärasusi, kuidas algsõnadest 
erinevates keeltes uued sõnad kujunesid, peaks olema võimalik ka vastupidise suunaga 
tõestustee: hilisematest sõnadest tuletada varasemad sõnad, nimetused, Jumalad ja kogu 
usundilugu või vähemalt proovida seda teha. Ei ole usutav, et kunagi näiteks 5 tuhande aasta 
vanuseid tekste leitaks, mis siinsetest Jumalatest ja usundist räägiks ja millel teadusliku tõe 
väärtus man oleks. Ilma selliste allikateta jääks see ikkagi ainult oletuseks, teaduslikuks 
hüpoteesiks, usuks  usundist ja Jumalatest. Vaimne kultuur otsib aga oma juuri ja tahab 
tundma õppida möödunud aegu. Kui 1,5sajandi tagusel ärkamisajal paigutasid  Faelmann ja 
Kreutzwald Kalevipoja kündmise e. maaviljeluse aega, siis Kivirähk Ussisõnade raamatus 
käsitleb juba selgelt metsakarjanduse aega, kuigi paigutab tegelased ilukirjanduslikult 
sellisesse üleminekuaega, nagu oleks metsakarjanduse ajast otse vallutusaega jõutud. See on 
põnev ja hingelähedane ning mõtte-spekulatsoonina huvitav. Kuigi reaalse Eesti ajalooga 
võrreldes jäi Kivirähul vahele 1-2 tuhande aastane maaviljeluse e. alepõllunduse aeg. Kuid 
mõnel pool raadatigi põlismetsad põldudeks varem, mõnel alal hiljem. Nii suur elukorralduse 
muutus pidi aga kindlasti ka usundi muutumise esile kutsuma: vanad loodusega rahus elavate 
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metsaelanike loodusjumalad pidid asenduma loodust ümberkujundavate maaviljelejate 
viljakusjumalatega nagu naaberrahvastelgi. Muidugi on ka see sõna „jumal-jumalad“ siin  
puht kokkuleppelise tähendusega, võime neid samahästi ka väeks, vaimuks, loojaks, kaitsjaks 
või kuidagi teisiti nimetada. Suurt vahet ju pole, kui vaim tähendaks algsõnadeks 
lahtiseletatult näiteks va-i-m(a) = sarvloomaga toidan ma e. sarvloomi (härg, sokk, oinas) 
ohverdame me; jumal < i-u-ma-l(o) aga tähendaks vastavalt: toitu ohverdan ma loojale. 

Püha < pü-aa võiks tähendada kõrgel asuvaid jumalusi, nüüd teame, et Jumal asub 
taevas, vanasti võis see tähendada pigem, et (hiie)puude latvades või võrades, või et need 
kõrged (hiie)puud olidki jumalad (< pu-aa = ülal okstes). Selle fenomeni üle on omamoodi 
mõtisklenud ka Valdur Mikita raamatus „Lingvistiline mets“, 2013.

2009.a. ilmunud mitme tänapäeva selle ala juhtiva autori ülevaateteoses „Looduslikud 
pühapaigad“ tõdeb Eesti Rahvaluule Arhiivi folklorist M.-A. Remmel, et arhiivis on 
tuhandeid hiitest ja teistest pühapaikadest kõnelevaid tekste, kuid kõige olulisem teave, mis 
me neist säilikutest leiame, on et „hiiepaikades... käidi sellepärast, et koht oli püha“. Hiisi võis
Eestis olla üle 500. „Kõik läänemeresoome rahvad, v.a. lõunaeestlased ja liivlased, tunnevad 
hiis-sõna“. Keda usuti ja kellele ohverdati, on rahvapärimuses pika mõisa- ja ristiusu aja ning 
tänapäevastel jutustajatel ka nõukogude ajaga ununenud. „... kui palju sellest infost on 
järjepidev suuline traditsioon ja kui suur on koguja või jutustaja haritusest ja lugemusest 
tulenev panus, seda on sageli võimatu määratleda.“  Niisiis ei vii ka hiite alase rahvaluule 
uurimine meid vanade uskude selgitamisel suurt edasi. Äkki siiski algsõnade uurimine... . 
Siiski on M.-A.Remmel hiie-mõistet laiendanud ja erinevalt paljudest teistest uurijatest 
julgenud väita, et „hiie mõiste hõlmab ka sealpoolset, mütoloogilist paika või valdust, samuti 
jumalat ning ilmselt selle jumaluse või valdkonnaga seotud vaimolendeid“ (lk.245-248).

Olen püha-sõnale algsõnalist lahtiseletust püüdnud anda nii, nagu peaks püha lõpus 
alati pidanud –a olema. See teeb asja keeruliseks. Kui aga oletame, et algselt oli lõpus –i või –
e, mis tähendaks sööki ja söömist (> pühi < püü-ii < pää-ii) või koguni pühis < püü-ii-se, siis 
võinuks see tähendada: kõrgele söögiks seda. Siis sobiks püha-sõna ka seente kohta 
(kärbseseen, Psilocybe), kelle abil sai kõrgele lennata. „Seened on püha toit! … või Jumalate 
toit“ olla Roomas öelnud Nero, kui ta kasuisa keiser Claudius seentega mürgitati. 
Väheusutava, teispoolsuse, teisitisuse jms vasteks on meil eesliide eba-. Ma ei ole kusagilt 
leidnud, millal see eesti keelde sattus, kui see oli aga juba ammu, siis tähendab see sama, mis 
püha: püü-ii = ee-püü < eba. Järva-Jaanist on murdesõnastikku kirjutatud ebakas = lendlev. 
Võõrsõnadena on nii e.k. kui ka peaaegu kõigisse teistesse Euroopa keeltesse eba- vastena 
kasutusele võetud kreeka keelest laenatud pseudo- (näit. pseudonym) ja ladina keelest 
laenatud quasi > kvaasi. Sõnaraamatute järgi on quasi vasteks e.k. eba- kõrval „peaaegu“. Kas
märkate? Pea < pää, pea = pää. Kas ka „peaaegu“ pole algkeele püü-ee-ki = kõrgele söögiks 
läheb? Hiljem on tähendus veidi nihkunud. Lisan lähedaste mõistete näiteid mitmest keelest, 
kus esineb ilmselt algsõna pää tuletisi (pi, be, pa, po, bo): leedu beveik (peaaegu), apie 
(umbes), pakilti (tõusma); läti k. pieaugt (tõusma), par (umbes); tšehhi k. stoupat (tõusma); 
poola prawie (peaaegu); vene potšti (peaaegu); inglise about (umbes). Kas see on 
kokkusattumus või reegel, aga ka eba- vastetes võime vanast kreeka keelest leida algssõnalist 
kokkulangevust põhjala algkeelega: pseudo < pü-se-U-ta (?), kui ladina keele puhul seda pole.

Toon järgnevas mõnede põhjala keelte tänapäevased vasted 3 mõistele: 
kõrgel/püha/püha vaim.  Soome k. korkealla/pyhä/pyhä henki; rootsi hög/helig/helige ande; 
norra høy/holy/hellige ånd; taani høj/hellig/hellige ånd; islandi hár/heilagur/heilagur andi; 
inglise high/holy/holy spirit; saksa hoch/heilig/heilige Geist; hollandi hoog/heilig/heilige 
Geest; poola wysoki/swięty/duch swięty; ukraina visokii/svjatii/svjatii duh. Näeme, et anne, 
ehk vaimuanne, mis tundub väga eestipärase sõnana, võib tegelikult pärineda kas ühisest 
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põhjala algkeelest, aga võib olla ka laen viikingiajast või vallutusjärgsest taani või rootsi ajast.
Arutleme veel sõnade üle: and, anne, andma. Esimene algsõna a- tähendab oksa ja 

väga raske on andmisega seoseid luua, kui mitte arvestada vitsaga peksa andmist. 
Usundilooliselt aga olid vana-skandinaavia mütoloogilised jumalad A. And < a-na-ta = 
jumalatele looma ta. See tähendaks, et ohvrilooma andmine oleks pidanud toimuma 
samanimelistele jumalatele kui Skandinaaviaski, ehk sel juhul oleks meil pidanud olemad 
samad jumalad kui Skandinaavias. Selle kohta andmed puuduvad, kuid asja tuleks uurida. 
Soome k. anti (and, kink). Samas on soome k. ka lahja (and, anne, kink). Seda saaks seostada 
ptk-s Vesi selgitatud allika algsõnade järjekorra vahetusega: ja-la > la-ja > lahja. Allikas annab
vett, seda võidi väljendada vanasti andena ja nii jäigi. Saksa k. Geschenk (and, kink) < (ge)-
se-na-ki = see loom läheb (ohvriks); rootsi k. present (kink) < (pre)- se-na-ta = see loom talle; 
ingl. k. gift (and, kink) < ki-va-ta = läheb loom talle, give (andma) < ki-va = läheb loom. 

Kes kaasa mõtles, võis nüüd pika sammu läheneda arusaamisele, et kõige lihtsam ja 
tavalisem algne püha tegu või saavutus oligi seente või mõnede taimede söömise abil 
teispoolsusesse tõusmine ja hingede või vaimudega kohtumine. Hiljem leiti ja praktiseeriti 
mitmesuguseid muid meetodeid, nagu tants, laul, muusika, retsiteerimine, palvetamine, 
nälgimine, mediteerimine. Nii sai ja saab näha ja kohtuda teispoolsuse tegelastega: inglid, 
vaimolendid, jumalused ja Jumalad. Pühas kohas püha tunde saavutamiseks on proovitud 
kõikvõimalikke vahendeid ja ka väga tsiviliseeritud maailmas on nüüdseks pöördutud tagasi 
kõige algsemate ja lihtsamate pühade vahenditeni – seente ja psühhedeeliliste taimede 
söömineni. Kes kasutavad oma Jumalaga kohtumiseks mõnd teist vahendit, nende kohta 
öeldakse, et neil on oma usk < u-se-ki < U-se-ki = Jumala (juurde) see läheb, Jumala juures 
see käib, Jumalaga see kohtub. Inimesele on vaimselt väga vajalik vaimolendi(te)ga 
kohtumine, igal peab selleks olema oma võimalused ja vahendid ja inimesed ei tohiks 
teineteise pühasid tegevusi alahinnata, naeruvääristada, jõuga takistada ega keelustada. See on
iga inimese püha õigus ja vajadus.

Püha < pu-a tekkeloo üle arutlemisel võib kaasamõtleja küsida, et kas puhas-
puhastama (pu-a-...) võiks olla samasuguse tekkega. Prahist puhastamise põhiliseks vahendiks
oli luud. Kes mõnegi korra on elus ise luuda valmistanud ja selleks metsast oksi varunud, see 
teab, et luua valmistamiseks sobivad ainult ülemised (kase)oksad, algkeeles oleks need pu-aa 
= ülemised oksad, kõrged oksad; ma oletan, et selle puhastamise tööriista nimi pidigi alguses 
olema midagi puua-taolist. Ma oletan ka, et mingil ajal hakati okstest puua asemel kasutama  
suurte mere-elukate peentest ja pikkadest luudest tehtud (luu-te > luu-d) tööriista, soome k. 
luuta-luutia (luud, luudama), luutuma (luustuda), luututa (põrandat pühkida). Millegipärast jäi
luudest tehtud riista nimetus külge ka okstest tehtud töövahendile. Mälestuse puuast võib ehk 
veel leida lõuna-eestiliselt samuti peaaegu ununenud sõnast pürst (põrandahari) ja soome k. 
sõnast pyrstö (saba lindudel, mis veidi luuda meenutab). On mõeldav, et saksa k. Besen (luud)
ja ingl. k. besom (luud) esimene silp be-  on pika aja jooksul muundunud algsõna pu-a, ja 
tähendab ikkagi kõrgelt kogutud oksi. Samas on saksa k. Bein (luu, hääldatakse bain) ja ingl. 
k. bone (luu), hääldatakse ligilähedaselt boun või bõun, mis kõlab vägagi puu-sarnaselt. 
Puude (eriti kase) võradesse vahel haiguse tõttu tekkiv tihe okstest moodustis on eesti 
rahvakeeles enamasti tuuleluud, saksa k. Hexenbesen (nõialuud). Puhastame tähendaks seega:
pu-(h)a-s(e)-te-me = kõrgelt okstega seda teeme me.

Asise maaviljeluse ja talurajamise kõrval võiks üle-euroopaliselt mõtiskleda kunsti-
mõistete üle, mis muidugi on tihedas seoses usu- ja muude vaimse elu terminitega. Sõna kunst
ise on meie keelde tulnud nähtavasti saksa keelest, kus ta on täpselt samasugune Kunst 
(kunst, taie, osavus, võte, kavalus, kunsttükk jt.), Art (viis, komme, laad, (puu)liik), artig 
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(viisakas, korralik, armas) . Rootsi k. konst (kunst, osavus, oskus), konstalster (kunstiteos), 
konstnär (kunstnik, e.k. võttis kunstnik-sõna kasutusele Kreutzwald), konstrik (leidlik, osav), 
konstituera (asutama, rajama), arbeta (töötama, töötlema, valmistama), art (viis, laad, sort, 
liik), artig (viisakas, lahke, armastusväärne), artist (kunstnik). Ingl. k. construct 
(kokkuseadma, ehitama), construe (tõlgendama, seletama), art (kunst, taie, osavus, oskus), 
artifact (tehis), artifice (osavus, riugas, kavalus), artificer (oskustööline, käsitöömeister), artist
(kunstnik, taidur). Vene k. iskusnõi (osav, vilunud, oskuslik, meisterlik), iskusstvennõi 
(kunstlik, kunst-), iskusstvo (kunst, oskus), artist (kunstnik), tree (puu) < t-r-ee, millel on 
(erinevas järjekorras) algsõnaline sarnasus a-r-t > puuliik (teistes keeltes). Soome k. konstikas
(keeruline), konsti (vigur, nõks), taito (oskus, anne), taitella (kunsti teha), taiteellinen 
(kunstiline, kunsti-). Prants. k. consterner (hämmastama, jahmatama), constituant (koostav, 
asutav, moodustav), art (kunst, taie, oskus, osavus), arbre (puu). Ladina k. consterno 
(hirmutama, kohutama, ehmatama, peletama, segadusse viima, hämmeldama), nosco (tundma 
õppima, ära tundma, kogema, ära nägema, tunnetama, uurima), constituo (kokku asetama, 
paigutama, panema, ehitama, püstitama, rajama), constitutio (korraldamine, seisund, olukord, 
poliitiline korraldus, määramine, määratlus), ars, artis, artificium (oskus, käsitöö, kunst, 
teadus), artifex (kunstnik), arbor (puu). 

 Eelpooltoodu põhjal näib, et art-artist on  ladina keelest muudesse keeltest laiali 
läinud ja ladina keeles on see kindlasti seoses puu, puutöö ja puidust asjade tegemisega. 
Kunst-sõna aga tundub olevat põhjamaisem. Kui aga kasutada ka ladina sõnade tekke 
uurimisel käesolevas traktaadis eespool kasutatud metoodikat, siis constituo ja selle 
algsõnadena (aga teises järjekorras) nosco < no-se-co sobiks ju omavahel: co-no-se-tituo > 
constitutio ja co-no-se-te > konst-kunst.

Võib-olla oleks selgitamisele lähemale viivaks võimaluseks otsida erinevate euroopa 
keelte vanema kihistuse kunstialaseid termineid. Neid võiks leida vanadest (keskaegsetest?) 
sõnaraamatutest ja ürikutest. Ainult vana-aegsed terminid võiks selgitada vanu tähendusi ning 
mõistete üleminekuid ja arenguid.
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Lõpetuseks

Tähelepanelik kaasamõtleja on kindlasti märganud, et käsitletud oletatava algkeele 
näidetes on mingit asja  väljendav  hüpoteetiline nimisõna ja selle asjaga tehtav tegu ehk 
tegusõna ühesugused (nagu tihti praeguses inglise keeleski):
aa tähendab nii oksa kui vitsaga ajamist, ko nii nahka kui nahast
“õmblemist”, le nii tuld kui põlemist, ki nii käsi-jalgu ja kivikirvest, kui ka 
liikumist, käimist, tegevust; jne.
  Oletatav Põhjala ühine algkeel koosnes reeglina hästi lühikestest sõnadest, praeguses 
mõistes koosnes iga sõna ühest kaashäälikust ja sellele liituvast küllaltki varieeruvast 
täishäälikust, või ainult täishäälikust.  Keele arengus hakati sagedamini  häälega 
iseloomustamist või ütlemist vajavate asjade või olukordade kirjeldusi, käske, keelde ja 
palveid väljendama n.ö. lühendatud lausetena, kus igas eraldi piiritletud paikkonnas algsõnad 
ütlemise lühendamiseks teineteisega alati samamoodi seoti, nii et nad uued sõnad 
moodustasid, osa häälikuid aga jäeti ära, sest nii saadi vajalik kiiremini öeldud ja aru saadi 
ikkagi. Nii kujunesid aga erinevates paikades samadest algsõnadest ka erinevas järjestuses 
moodustatud (l)ühendlaused, mida me nüüdisajal üksikuteks sõnadeks ja väljenditeks peame. 
Sisuliselt on praegused silbid algkeelsed sõnad, vahel on neis ainult täishäälik muundunud; 
ilma vahepealse täishäälikuta, nn. kaashääliku-ühendite  puhul tuleb eeldada, et nende vahel 
oli kunagi täishäälik, kuid see on aja jooksul redutseerunud. Lühidalt: hilisemad 
mitmesilbilised sõnad olid algselt mitmesõnalised laused, mis aastatuhandeid 
igapäevaselt korrates lühendati ja suupäraseks “lihviti”.        
 Toon lihtsa näite selle kohta, et ka hilisaegne häälikute või sõna kadumine lausest ja 
lause muutumine (liit)sõnaks ei muuda seda veel arusaamatuks. Alguses oli: kolm teist 
kümmet, nüüd on ainult “ kolmteist” ja kõik saavad aru, kümmet polegi tarviski öelda; saksa 
k. redutseerus “teist” ja “kümme” jäi kehtima: dreizehn, ja kõik saavad aru. Vene k. kujunes 
teisiti: kolm kümne peale: tri na d(e)s(j)at > trinadsat.

Teoreetiliselt võis siis algkeeles olla 4 ainult täishäälikust koosnevat sõna (a, e-i, o, u) 
ja 8 kaashääliku (pkt = bgd, lmn, s ja v) kombinatsioonid kõigi täishäälikutega, kokku siis 40 
algsõna ringis. Ei usu, et kunagi oleks sellist 40-sõnalise “klassikalise” algkeele ajastut olnud, 
sõltuvalt elulaadist, kultuuri ja tsivilisatsiooni tasemest, oli erinevates eluvaldkondades  
väljendumiseks vaja rohkem sõnu ja neid hakati juba varastel aegadel ka vähehaaval 
kombineerima. On loogiline, et koopas elades käis jutt rohkem lõkketulest, küttest, toidust ja 
nahkadest; kütid-kalastajad pidid omavahel tarvitama väljendeid jahiloomade ja –vahendite 
kohta, metsakarjanduse rahvad koduloomade, nende pidamise ja alalise eluaseme kohta, kolde
tekkega vähenes vajadus lõkketulega seotud sõnade osas, need hääbusid või kombineetiti 
uuteks vajadusteks, näiteks aletamisega seotuks,  karusnaha-äri tekkides oli tarvis luua rida 
sõnu nahkade kirjeldamiseks, puhastamiseks-töötlemiseks, kaubavahetuseks, hindamiseks, 
mõõtühikuteks jne.  Kui mõnel kitsal elualal  tekkis samade algsõnade liitmise teel mitu 
lähedase mõistevarjundiga sõna, hakati neid eristama veidi hääldamist varieerides, nii sai i-st 
e ehk i > e, e > ä, u > ü jne., hiljem a > u, a > ui (soome: yhdenlainen > e.k. ühtlane > 
üksluine), a > au, a > õu, e > äi jms., veel hilisemal ajal hakkasid ka kaashäälikud varieeruma:
k-g, vahel vaheldusid teatud (õieti: veel teadmata) reeglite järele isegi alg-häälikud, näit u ja v
tunduvad eristuvat alles kaunis hilisel ajal, eestikeelses kõnes võib neid enamasti omavahel 
asendada, nii et mõiste jääb arusaadavaks: ualge-valge, ueski-veski, vaba-uaba, aga kui 
ütleme aba või uba, siis saame juba hoopis teise mõiste. Näib, et omavahel sujuvalt vahetunud
a-o-u viitab sellele, et algselt tarvitatigi ainult üht nende vahepealset häälikut, nagu ka i-e 
puhul, seega algselt oligi kõnes ehk ainult 2, mitte 4 täishäälikut ja kaashäälikutega võimalik 
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vaid 16 kombinatsiooni e. kokku 18 algsõna. Mulgi keeles on selline i ja e vahepealne häälik 
veel praegugi täiesti olemas ja igapäevases kõnekeeles kasutusel. Ka a-o-u vahepealne häälik 
on mulgi k. rääkijate või lapsepõlves rääkinute kõnepruugis (aktsendis) tuntav, näit. 
vandesõna kurradi-kurat häälduses, mille tõttu Mulgimaalt pärit inimese päritolu ju jutu järgi 
ära tuntaksegi.     
 Enamikel juhtudel tuleb kahtluse alla seada keeleteadusest tuntud nn. laensõnade laenu
suund. S.t. kes kellelt ikkagi on laenanud? Tõenäoselt paljudel juhtudel polegi “laenatud”, 
vaid me võime taasluua hüpoteetilise algkeele, mis on olnud ühiskeeleks hulga laiemal alal, 
kui me siiani oleme osanud arvata, vähemalt kogu Põhjalas, kui mitte veelgi laiemalt!? 
Paistab, et kõik praegused tuntud (ja hääbunud) Põhjala keeled, k.a. saksa ja inglise k., on 
oma kujunemise alguses lähtunud samadest algsõnadest, kuid neid mitut eri moodi omavahel 
lauseteks e. praegusteks sõnadeks järjestades ja liites, erinevateks kujunenud. Tuleb uurida 
hoopis algkeelsete väljendite muutumist ja “ununemist” teisiti ütlemise või häälikute 
redutseerumise kaudu või mõnel muul teel. See on esialgu sõnamäng, keelemäng. Autor on 
teadlik, et esitatud  mõtisklused ei allu praegu kehtivatele keeleteaduslikele dogmadele. Kuid 
need on põnevad, tunduvad vaatamata tõenäosele akadeemiliste filoloogide kriitikale ja 
kehtivatele keele arengu reeglitele loogilistena ja vähemalt neile, kellele meeldivad 
igasugused sõnamängud (näit. ristsõnade lahendamine, sõnade riimistamine luules jms.), 
võiks selline oletamine ja tuletamine olla meeldivaks ajutreeninguks ja ajaviiteks. 

Ja piisava intellektuaalse baasi korral võivad ka dogmad muutuda...
Muidugi on vanade indoeuroopa keelte, s,h, vana-skandinaavia keelte, vana-germaani 

keelte jt. algset sarnasust uuritud ka enne ja palju. Aga kuna teaduslikus uurimises on 
enamasti olnud nõudeks, et midagi tõestada saab ainult faktide abil, milleks algkeele puhul 
said olla vanad ürikud või ruunikirjad ja muud raidkirjad kividel, siis neil juhtudel arvati 
kõige lihtsam olevat lähtuda jumalatest, jumalate nimedest, tunnustest ja müütilistest tegudest,
sest jumalatest oli seal kõige rohkem tekste. See suund aga nö jooksis kinni, sellega ei andnud
algkeeli tuvastada. Teaduses ongi see jäänud ainsaks algkeele uurimissuunaks. Muid 
võimalusi pole proovitud. Õieti on proovitud, aga neid proovijaid pole loetud õigeteks 
teadlasteks, neid loetakse alternatiivseteks uurijateks. Arvan omaenda töö järeldusena, et keele
tekke  algusaegadel vajalike sõnade uurimine annaks kindlasti palju lootustandvamalt 
tulemusi, s.t. siis sellised sõnad, mis seotud sooja saamise, loomanahkade ja tuletegemisega, 
toiduks jahiloomade püüdmise, tapmise ja omavahel jagamisega, joogiks vee muretsemise, 
omavahelise taplemise jms-ga. Jumalad ja nendega seotud sõnad kujunesid alles mõni 
(kümmend?) tuhat aastat tagasi, inimlaste kooseluks vajalikud sõnad aga sajad tuhanded või 
isegi üle miljoni aasta tagasi. Me ei saa lootagi, et me neist aegadest mingeid teaduses 
nõutavaid ürikuid leiaks. Aga kui me vaistlikult ja loogilisest teatud meetodil uurides jõuame 
Jumalate ja müütide seletamiseni, ja meetod töötab ka kirjalike allikate seletamisel, siis võib-
olla tunnistab ka teadus alternatiivaseid võimalusi teadustöös.

Siinkohal tahaks keelte ajaloo huvilist  lugejat informeerida mõnest sellisest 
alternatiivsest käsitlusest nii etümoloogia ja kui ka keelte sõnavara kujunemises, nagu 
käesolev. Endalegi üllatuseks leidsin 2004a. eesti keeles ilmunud kirjastuse “Olion” 
tõlketeose “Tagasi tekkeloo juurde”, 1990a. ingliskeelse originaali autoriks Zecharia Sitchin. 
See autor püüab Piiblis esitatud Vana Testamendi loomisloo sõnade, mõistete ja nimede 
originaalse algsõnadeks lahtiseletamise abil tuletada Maailma tekkimise ja kujunemise ehk  
loomise kirjeldusi 6000 aasta vanustes Sumeri ürikutes, kust need on Piibli Moosese 
raamatusse lühendatult ümber tõlgitud. Vanimad sumeri algtekstid olid piltkirjas e. 
piktograafidena, milledest arenes kiilkiri. Viimase (eelmise) sajandi jooksul on esitatud 
mitmeid erinevaid tabeleid, millisele piktograafile mingi kiilkirja märk sumeri või assüüri 
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kirjas võiks vastata. Teose 210 lk. antud võrdlustabelis on näiteks esimesel real assüüria 
kiilkirja märk, mida hääldatakse “ki”ja millele sumeri piltkirjas vastab kiilkirve e. pihukirve 
taoline kahe terava otsaga ovaal. Selle märgi tähenduseks arvatakse olevat Maakera või 
Maapind. Käesoleva traktaadi autor julgeb selles piktograafis selgelt näha kiilkirvest ja seda 
võiks vähemalt Põhjalas tõesti hääldada “ki” (loe eestpoolt ki-peatükki). Samas peatükis, lk. 
192-213, viidatakse lühiülevaates ka viimase paarikümne aasta tähtsamatele tegijatele, kes on 
sõnade algsõnadeks jaotamise meetodil püüdnud kunagisi algkeeli tuvastada, millest siis 
hiljem on keelkonnad ja keeled arenenud. Mitmel juhul on väidetavalt jõutud kolme algkeelini
ja vähemalt ühel juhul ka ühe ühise Maailma “alg-alg-alg-keeleni”, mis olevat olemas olnud 
juba umbes 100000a. tagasi. Tundub, et Euraasia osas pole taolist Põhjala algkeelt veel välja 
pakutud, kuigi Põhja-Ameerikas on ameerika kõiki keeli uurides jõutud ka 20-30000 aasta 
vanuse eskimo-aleuudi algkeeleni. Hästi põnev on selles raamatus ka arvutuse kümnend- ja 
kuuekümnendsüsteemide tekke seletus ja omavaheline võrdlus, rääkimata Maa, inimese ja 
tsivilisatsoonide tekke ütlemata originaalsest käsitlusest kogu raamatus, mis väidetavalt on 
kõik kirjas juba 6000 aasta vanustes pilt- ja kiilkirjades, ainult et akadeemiline teadus ei saa 
seda tunnistada, sest siis peaks ühtlasi tunnistama ka esimese inimese, algtsivilisatsioonide ja 
tarkuse maa-välist päritolu.

Tartu Ülikooli juures töötav Hiina teadlane Gao Jingyi on 2010a. “Maalehe” 
jaanuarinumbris teinud ülevaate oma esmaste uurimuste tulemusestest eesti ja hiina keele 
sõnatüvede sarnasuse kohta. Ta leiab, et 90% üldläänesoome tüvesid on üldhiina keeles 
olemas (paneksin selle lause lõppu vähemalt 2 hüüumärki – M.L). Hiina hieroglüüf-kirjamärk
on mõnes mõttes hiina algkeel, mis on 2000 aasta jooksul jäänud muutumatuks. Kui hiljemalt 
keskajal on hiina tüvisõna omanud kirjamärki (hieroglüüfi), on tüvisõna vasted olemas igas 
hiina murdes ja kõik saavad kirjamärgist ühtmoodi aru, kuigi üksteise kõnekeelest suurt aru ei
saa. Teadlane väidab, et paar hiinlast on seda teemat ennegi uurinud ja samadele tulemustele 
jõudnud. Hiinlaste ja eestlaste ühine ajalugu olla lõppenud 10-7 tuhat aastat tagasi uuskiviajal,
kui üks osa populatsioonist liikus Läänemere kaldale, osa jäi teele maha ja nendest said Uurali
rahvad.

Soome Yle Prisma-saates 05.08.2013 „Turkanajärven luulöydöt“ mainiti, et Keenias 
tehtud antropoloogilised uurimused (Richard Leakey juhtimisel) seletavat, et kõigi Maailma 
rahvaste ühine algkeel olla tekkinud  65-70000 aastat tagasi Keenias Turkana järve ümbruses, 
kust inimkond suhteliselt kiiresti üle Ilma laiali valgus. Kahjuks ühtki arvatavat algsõna ei 
tutvustatud.

Rush W. Dozier, 2002, teoses “ Miks me vihkame” lk. 84 märgib (raamatu tõlkija 
tõlkes): “ Leidub kaudseid tõendeid, et 50-60tuh. aasta eest rääkisid kõik inimolendid 
komplekset keelt. Selleks ajaks oli Homo sapiens hajunud üksteisest eemalasuvatesse 
elamispiirkondadesse, kus räägiti aga sama põhistruktuuriga keeli. Seega on tõenäoline, et 
kromanjoonlased kasutasid komplekset keelt juba tuhandeid aastaid enne ülempaleoliitikumi 
revolutsiooni.” 

Lisaks tahan viidata 2003.a. UNESCO poolt algatatud Maailma vaimse 
kultuuripärandi selgitamise ja kaitse projektile, millega on ühinemas ka Eesti. Niivõrd, 
kuivõrd keeled on vaimne kultuuripärand ja nende kujunemise uurimine alles hüpoteeside 
järgus, võiks eesti keel ja eriti mulgi keel olla unikaalsed, sest on vähemalt Põhja-Euroopa 
keeltest lapi k. kõrval tõenäoselt kõige kauem ilma rändeta ühel kohal kujunenud, seetõttu 
suhteliselt vähem muutunud ja mõjutusi saanud, eesti ja eriti lõuna-eesti keelte oskajatena 
võiksime selle projekti raames olla algkeelte uurimise algatajad ja pioneerid, vaimses 
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kultuuripärandis võib algkeele ehe säilimine meie keeltes olla “kõvemaks sõnaks” kui 
rehielamu kujunemine või laulupidude traditsioon.

Mati Laane    Mõtisklused umbes 1992-2008a, väiksemaid täiendusi hiljemgi.
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