
Haapsalu 28.11.2016

Santeri Junttila



Tulised balti etümoloogiad

Juba üldiselt tuntud etümoloogiate nõjal on tulega seotud sõnu algsoome balti 
laenude hulgas:

sm (rahvaluule) panu ’tuli’

sm taula ~ ee tael
sm vinka ~ ee ving : vingu
Kaudsemalt ka

sm kulo ~ ee kulu
sm terva ~ ee tõrv
Võrdlemisi uued balti etümoloogiad on lisaks sõnule ee keris (Vaba 1996) ja 
sm lietsoa ~ ee lõõtsuda (Vaba 2016)

Ise olen mujal esitanud balti päritolu sõnule sm kekäle ’hõõguv süsi’ ning ee 
ere ~ vs herre (Junttila 2015)



kirg, kirgas, kiirg, kiire
Need sõnad on hea põhjendusega ühendanud omavahel juba Lauri Hakulinen 
1933. aastal.

Soome idamurrete kirki (haruldane väljaspool rahvaluulet) ning lõunakarjala 
ja livvi kirgi tähendused on ’armukihk, iha, himu’, millest on edasi arenenud 
ka ’higi v kuse hais’. Ka eesti sõna kirg päätähendus on lähedane ’iha, suur 
tahtmine, kihk’

Saaremaa, Lääne-Eesti ja Kodavere murdeis on sõnal siiski konkreetiline 
tähendus ’säde’, mille Hakulinen mõistis primäärseks. 

Hakulinen veel ei tundud sõna vasteid lõunaeestis ja liivis: vs kirǵ ja liivi kireg 
~ kirüg tähendavad ainult ’sädet’, välja arvatud üksik Urvastesta kirjapanek 
tähenduses ’leek’



kirg, kirgas, kiirg, kiire
Hakulisel on kindlasti õigus ka ühendades kirki-sõnaperekonnaga sõnad kiir (: kiire) 
ja kiirgama, mille taustal on ilmselt hästi varajane vokaali pikenemine (vrd. ka vs 
Nõo kiirg ’leek’). Nendel on soomes vasted Lönnroti sõnaraamatus (1874): kiira ja 
kiirka ’glöd, flamma’. Siia kuulub ka karjala adjektiiv kiirakka ’kirgas’ (vrd. ka sm 
murd. [silmät] kiirakkana ’kiukkuiset t. sirrillään’) 

Mõnevõrra ebakindlam on pea üld-lmsm (puudu liivis) kiire ~ kiiru -sõnapere liitmine 
siia. Hakulise semantilised paralleelid on veenvad, kuid ühendus eeldab k jäljetut 
kadu sõna paradigmast.

Samasse sõnaperre kuulub Hakulise järgi ka adjektiiv kirgas, mis on üsna kitsa 
levikuga. SSA järgi on sõna nii karjalas kui ka eestis soome laen. Ilmselt on seda ka 
vadja tširkas. Sõna noorusele viitab ka häälikuline struktuur: geminaat pika silbi 
lõpus ei saa olla algsoome viimast faasi vanem. Sekundäärset gemineerumist toetab 
Hakulise mainitud paralleel kärki > kärkäs. Semantilinen ühendus tähendusega 
’säde’ on ilmne. 



kirg, kirgas, kiirg, kiire : SSA tõlgendus

kirki (paik. itämurt. etup. loitsukatkelmissa) ’kiima, lemmenkiihko; himo, halu 
/ Brunst, Lust’, olla ki(r)rillään (kissoista; KaakkSm), kirkiheinä, -ruoho 
(Gan 1786) ’vanamo; kihokki’ ~ ka kirki ’kiima, kiihko, himo’ | vi kirg (g. 
kire, kirje) ’intohimo; halu, liekki, lieska, kipuna’, kiirg, kiire ’hehku, liekki, 
kipinä’ | li ḱireg, ḱirüg ’kipuna’

? = lpN gâr |gâ ’suihku, ruiskaus’, gâr |get ’säkenöidä, kipunoida, tupruta’. — 
Vrt. myös kiirka (g. kiiran; mm. Lönnr 1874) ’hehku, liekki’ sekä kirkas (ja 
ka kiirakka ’kirkas’). 

Küsimärk on pandud ilmselt ainult sellepärast, et SSA lähtub soome 
tähendusest, mis on saami omast kauge.



kirg, kirgas, kiirg, kiire : SSA tõlgendus

kirkas (Agr; yl.) ’säteilevä, valoisa; kiiltävä, läpikuultava / klar, hell; glänzend; rein’, 
kirkastaa, kirkkaus ~ ka (uud.) kirkas ’kirkas, kiiltävä’ | va tširkaz ’kirkas’ | (sm >) vi murt. 
kirgas ’kirkas’, kirgata (prs. kirkab) ’helottaa, loistaa’. — Sm > lpN gir |kâd, attr. gir |kis 
(Lu In) ’kirkas’.

Voi olla samaa deskr.-onomat. alkuperää kuin kirkua (ks. tätä), merk:n suhteen vrt. kilistä ja 
kilo² sekä kimeä ja kimaltaa.

kiire² (1657; etup. I- ja PSm), kiiru (Agr; LounSm hämmurt. EPohjanm), kiirus (PSatak 
EPohjanm) ’Eile, eilig’, kiiruhtaa (Agr), kiirehtiä; murt. (Peräp Länsip) kiirata ’kiirehtiä, 
hoputtaa’; kiireinen ~ ink kīrehtiä ’kiirehtiä’, kīrekäs ’kiireinen’ | ka kiireh ’kiire, kiireinen’, 
kiirehteä, kiirehtie ’kiirehtiä’ | ly kīreh ’kiire’, kīrehtädä, -tada ’kiirehtiä’ | ve kīruh, kiruh 
’kiire’, kiruhťťa ’kiirehtiä’ | va tšīre ’kiire’, tšīrēssi ’kiireesti’ | vi kiire, kiires (g. kiire) ’kiire, 
nopea’, kiirus ’nopeus, vauhti’, kiirestada, kiirustada ’kiirehtiä, jouduttaa’. — Sm > nr murt. 
Sm kiiru ’kiire’ ja lpIn kiiras (Ko Kld) ’kiire; nopea’.

Koska kiire sana muodollisesti näyttää johdokselta, voitaisiin kantasanan edustajana ehkä 
pitää verbiä kiiriä, joka voi olla deskr. alkuperää, vrt. kiitää.



kirg, kirgas, kiirg, kiire
Läti keeles on ’säde’ dzirksts, dzirkstele. 

Fraenkel (LEW) mainib sõna dzirkstele ’Funke’ märksõna lt garas '(Wasser)dampf, 
leidenschaftlicher Wunsch, heftige Begierde, eifriges Streben, Eifer' all. Sinna kulub suur hulk 
balti ja slaavi tuletisi ieur juurest *gwhor-, mille tähendused on seoses kuuma ja põlemisega.

Karulis (LEV) täpsustab, et dzirksts on tühjakraadiline k-tuletis *gwhr-̣k-, millel ei ole vasteid 
väljaspool lätit. Selle alla kuuluvad ka dzirkste ’großer Funke’, dzirkstelains ’funkelnd, 
feurig’, dzirkstelēt ~ dzirkstēt ’Funken sprühen, funkeln’, dzirkstība ’Feurigsein’ ja dzirkstīt 
’fimmeln’. 

Sõnan -st- on ilmselt hiline, läti eriarengu aegne aines ning seega ei esindu lmsm laentüves, 
mille lähtevormiks saab rekonstrueerida aba *girk- (> lt dzirk-).

Kuna dzirkst-sõnapere levik piirdub lätiga, tuleb küsida, kas laenusuund ei saaks olla 
vastupidine. Vastus on ikkagi eitav, sest lätis ei ole kindlaid lmsm laene, mis eeldaksid 
häälikumuutust k > c, g > dz. (sm ee kinnas ~ lt cimds on ilmselt ikkagi balti laen lmsm:s)



lt dzirksts : Fraenkeli ja Karulise seletuse 
nõrkused ja alternatiivne tõlgendus

Matasovići (2008: 111) järgi peaks pärast velaariklusiili ieur r ̣> aba -ur-, mitte -ir-. Mujal 
aba -ir- on reeglipärane: seega ieur *gwhṛ-k- > aba *gurk-, mitte *girk-.

Reeglile on palju analoogseid erandeid, aga aba *gurk- esineb slaavis: ven грeть, грeвaтtь 
'wärmen', mksl гърмъ 'Becken, Kessel' (LEW s.v. garas).

Tähelepanu äratab ainult baltoslaavis esinduv ieur *ǵ(h)er(H)-, millest tulenevad ld žirti 
(prees. žįru t. žirstu) 'streuend auseinanderfahren; funkeln' ja selle tuletis žirgsnis (= 
pirkšnis, žiežirga) 'glühende Kohle, sprühende Glut, Funke' ning ld žėrėti 'im Glänze strahlen, 
funkeln, glitzern, glänzen' (→ ee ere, vs herre). (Derksen EDBIL)

*ǵ(h)er(H)-juure tühi aste on aba *žir-, ja selle g-tuletised on ld žirgsnis ja žiežirga (*žiež-žirg-
, vrt. Smoczyński SEJL s.v. žiežirba) ’säde’. Lätis nendele lähedane on sõna dzirksts ~ 
dzirkstele sünonüüm zirkste (lt z, ld ž < aba *ž).

Ehk ongi ieur *ǵ(h)er(H)- tegelt *ǵher- ning seega juure *gwhor-juuren spontaanselt, affekti 
mõjul palataliseerunud variant? Ka dzirksts ~ dzirkstele võivad olla g-tuletised, kuna -st- 
neutraliseerib helioppositsiooni; samas ka leedu -g- võib olla afekti tulemusel helilistunud *-k-. 



lt dzirksts : Fraenkeli ja Karulise seletuse 
nõrkused ja alternatiivne tõlgendus

Vähemalt algidabaltis on olnud ’sädeme’ tähenduses kõrvuti tühjakraadilised 
*gir-k/g- ja *žir-k/g-

Kumbki ei esinda juurt *gwhor- vähemalt reeglipäraselt. Tüves *gir-k/g- (> lt 
dzirkst- ja → asm *kirki) on ebaootepärane i (ootaks *gur-k/g-), mis ilmselt 
on tüve *žir-k/g- mõju. 

Tüvi *žir-k/g- (> ld žirgsnis ja žiežirga, lv zirkste ) põhineb hoopis teisele 
juurele *ǵ(h)er(H)-, mis lihtsalt juhuslikult meenutab eelmist nii semantika kui 
ka vormi poolest, või, mis minu meelest tõenäosem, on juure *gwhor- 
ekspressiivne, alles (eel)baltoslaavis tekkinud variant *ǵher-.



vs kistudaq, li kisty 
vs kistutaq, li kistanty

Verbid kistudaq ja kistutaq levivad kogu lõunaeesti alal, kisty ja 
kistanty Kuramaa liivis. 

Kogu põhjaeestis neile vastavad kustuda ja kustutada, millel on vasted 
ka vadjas, kussua (va ss < *st). 

UEW (s.v. kupsa-) järgi esindavad kõik mainitud ims. vormid vana 
uurali *kupsa-tüve, millel on esindus ka saamis (Kld T kopse- id.), 
permis (udm кысы-, ko кус- id.), handis ja samojedikeelis. See eeldab, et 
lmsm. vormides on kaks suffiksi, kausatiivne -t- ja refleksiivne -u-.

UEW peab vs–li i:t ebareeglipäraseks ja seletab ta võimaliku 
dissimilatsiooni tulemuseks. Põhjust dissimilatsioonile on raske välja 
mõelda. Palju tõenäosem on baltipoolne mõju.



vs kistudaq, li kisty 
vs kistutaq, li kistanty

kustuda-verbi lõunapoolsete vastete ühendusele läti verbiga dzist 
id. on osutanud Valts Ernštreits, kes pakkus mulle, et tegemist 
võiks olla baltipoolse laenuga.

Läti intransitiivsel verbil dzist: (prees. 3) dziest: (pret. 3) dzisa 
’kustuda; jahtuda’ on kaks transitiivkorrelaati, tavalisem dzēst: 
dzēš: dzēsa ja haruldasem dzest: dzeš: dzesa ’kustutada’.

Leedus on primäärne intransitiivne gesti: gęsta: geso ’kustuda’. 
Selle põhjal on ieur juur *(s)gwesh2-, > ntks. mksl yгacити 
’kustutada’, tok kas- ’kustuda’ ja kr σβεννύναι ’auslöschen’. 
Teisejärgulised on transitiivsed vanaleedu gesyti ja tänase leedu 
gesinti ’kustutada’. (LEW s.v. gesti 1, SEJL, s.v. gesti II)



lt dziest, ld gesti : Fraenkeli (1950) seletus

läti 

dzist : dziest : dzisa ’kustuda; jahtuda’ ~

dzēst : dzēš : dzēsa ’kustutada’

dzest : dzeš : dzesa ’kustutada’

leedu

gesti : gęsta : geso ’kustuda’ >

gesyti : geso : geso (vana) ’kustutada’

gesinti : gesina : gesino ’kustutada’



lt dziest, ld gesti : Fraenkeli (1950) seletus

läti 

dzist : dziest : dzisa ’kustuda; jahtuda’ ~ < aba *genstat

dzēst : dzēš : dzēsa ’kustutada’

dzest : dzeš : dzesa ’kustutada’

leedu

gesti : gęsta : geso ’kustuda’ > < aba *genstat

gesyti : geso : geso (vana) ’kustutada’

gesinti : gesina : gesino ’kustutada’



lt dziest, ld gesti : Fraenkeli (1950) seletus

läti 

dzist : dziest : dzisa ’kustuda; jahtuda’ ~ < aba *genstat

dzēst : dzēš : dzēsa ’kustutada’

dzest : dzeš : dzesa ’kustutada’

leedu

gesti : gęsta : geso ’kustuda’ > < aba *genstat

gesyti : geso : geso (vana) ’kustutada’

gesinti : gesina : gesino ’kustutada’



lt dziest, ld gesti : Fraenkeli (1950) seletus

läti 

dzist : dziest : dzisa ’kustuda; jahtuda’ ~ < aba *genstat

dzēst : dzēš : dzēsa ’kustutada’

dzest : dzeš : dzesa ’kustutada’  < aba *gestei : : gesāt

leedu

gesti : gęsta : geso ’kustuda’ > < aba *gestei : genstat : gesāt

gesyti : geso : geso (vana) ’kustutada’

gesinti : gesina : gesino ’kustutada’



lt dziest, ld gesti : Fraenkeli (1950) seletus

läti 

dzist : dziest : dzisa ’kustuda; jahtuda’ ~ lt likt : liek : lika 

dzēst : dzēš : dzēsa ’kustutada’ (< *liktei : leikat : likāt) 

dzest : dzeš : dzesa ’kustutada’  < aba *gestei : : gesāt

leedu

gesti : gęsta : geso ’kustuda’ > < aba *gestei : genstat : gesāt

gesyti : geso : geso (vana) ’kustutada’

gesinti : gesina : gesino ’kustutada’



lt dziest, ld gesti : Fraenkeli (1950) seletus

läti 

dzist : dziest : dzisa ’kustuda; jahtuda’ ~  < aba *genstat

dzēst : dzēš : dzēsa ’kustutada’

dzest : dzeš : dzesa ’kustutada’  < aba *gestei : : gesāt

leedu

gesti : gęsta : geso ’kustuda’ > < aba *gestei : genstat : gesāt

gesyti : geso : geso (vana) ’kustutada’

gesinti : gesina : gesino ’kustutada’

idaleedu

gisti : gīsta : giso < aba *genstat



vs kistudaq, li kisty 
vs kistutaq, li kistanty

Algbalti nasaalkonsonant ei esindu vanus lmsm laenes konsonantühendi 
eel: aba *anštas ’kitsas’ → sm ahdas, vs ahas.

Aba e vaste on nii kadunud nasaalkonsonandi eel kui ka mujal lmsmP e 
~ L õ: aba *bendras ’ühine (saak)’ → ka petra ’hirv’, vs põdõr, li py̔dyr 
’põder’. 

Nõnda peaks algbalti preesensi *genstat vastama vs **kõst-, li **kyst-, 
mitte kist-. 
Vokaalesindus oleks sama, kui laen oleks erandlikult saadud algbalti 
infinitiivist *genstei või preteritist *gesāt.
Vs-li i seletab ainult läti infinitiivi ja preteriti i. Nõnda ei saa laenu 
pidada eriti vanaks. 

Tõenäoliselt on tegemist kontaminatsiooniga, kaheallikalise vormiga, 
mille saab seletada etümoloogilise alienatsiooni kaudu.



vs kistudaq, li kisty; 
vs kistutaq, li kistanty

Liivis on algsoome balti laenest hilisem vanakura laenukiht ja 
lõunaeestis umbes samaaegne vanalatgali kiht (Junttila 2016). 

Need kihid on varasemad kui lõunapoolse lmsm läti laenud: nendes ei 
esindu lt c ja dz (> ts) vaid aba k ja g (> k) (vrd. Vaba 1995b). 

Kui läti infinitiiv dzist on noorem kui aba en > lt ie, ei saa seda 
rekonstrueerida vanakurasse, kus aba en oli säilinud (Vaba 2012c).

Vähemalt liivi kisty-verbi i peab niisiis olema noort läti päritolu. Ka 
levik toetab seda: liivi vanakura laenel on tüüpiliselt vasted ka eesti 
saarte murdes ja Riia lahe rannikualade murdeis. 

Lõunaeestis ulatuvad i:lised vormid kogu keelealale, ehk nad võivad olla 
ka vanemad, osa vanalatgali kihist.



vs kistudaq, li kisty; 
vs kistutaq, li kistanty

Ei ole ebatõenäone, et lv dzist või vastav varem balti vorm oleks 
mõjutanud lõunaeesti ja liivi *kistu-verbe eraldi, kuna alternatiivne 
seletus, UEW pakutud dissimilatsioon, on ilma selge 
motivaatsioonita. 

Vormid vs kistudaq ja li kisty seletab seega etümoloogiline 
alienatsioon. Lõunaeesti ja liivi kõnelejad on ühendanud nad läti 
verbiga, millega on tekkinud vajadus ”parandada” sõna vokaali 
seda vastama. 

Tuletistesse vs kistutaq, li kistanty on analoogselt levinud sama i.



ers сизeмс, mkš śiźəms ’väsida’

Hämmastavam on sarnasus läti kustumist ja jahtumist tähendava verbi dzist ning 
mordva väsimist tähendavate sõnade ers сизeмс, mkš śiźəms < esimd *śiźe- vahel, 
kui tegemist ei ole juhusega. 

Lt pret. dzisa < eellt *gisa ~ eelmd *śiźe-, vrd.

ld giminė 'Verwandtschaft, Familie, Geschlecht, Stamm' ~ eelmd *śimeni > ers 
сымeнь, mkš śiməń ’heimo, suku’

Grünthal (2012: 311, 329–30) peab sõna *śimeni võimalikuks hiliseks balti laenuks 
eelmordvasse. 

Mordva sõnasisese sibilandi palataalsuse seletab eelnev eesvokaal. 

Laenumine peab olema vanem kui mordva sõnasiseste klusiilide ja sibilantide 
helilistumine, nagu laenus ers тëжaнь, mkš ťožän ’tuhat’ < ba *tušamt- .

Ebatavaline, kuid mitte paralleelitu on laenumine preteritivormist. 

Häälikuliselt on *śiźe- kindlam balti laen kui *śimeni, mille ersa vastes on 
mittepalataalne s.



ers сизeмс, mkš śiźəms ’väsida’

Mordva balti laenudele tuleks *śimeni ja *śiźe- järgi eeldada lähtekeelt, milles aba g 
on muutunud eelvokaali eel sibilandiks või vähemalt affrikaadiks nii nagu lätis. 

Hüpotees vajab toetavaid paralleeletümoloogiaid. MdWb śi-algusega mordva sõnu 
uurides tegin kolm kõrvutust, mille kohal tuleks uurida balti laenu võimalust:

1. ers śijäd́ims ’шить, вышивать / nähen, sticken’ ~ lt dzija 'Garn', ld gija 'Faden im 
Aufzug eines Gewebes'

2. ers śiŕe, mkš śiŕä паралл. слово к паро в проклятиях / Par.-Wort zu paro ‘Gutes’ 
in Verfluchungen ~ lt dzirt: dziŗ: dzīra 'rühmen', dzirties 'sich brüsten, prahlen, sich 
etw. vornehmen, wollen, versprechen', ld girti: giri: gyrė 'rühmen, loben', gyrius, 
gyriai, gyra 'Großtun, Prahlerei', geras 'gut, tüchtig, angenehm, trefflich, freundlich'

3. ers śivé, mkš śivá̈ ’награда, плата / Lohn, Belohnung; Bezahlung; ers śivéd́ems 
mkš śivə·d́əms ’нанимать, нанять; сдавать внаём; наниматься; брать взаймы (за 
плату) / mieten, in Dienst nehmen, dingen; vermieten; sich verdingen; (gegen 
Entgelt) leihen ~ lt dzīve, dziviba 'Leben', dzīvot, -āt 'leben, arbeiten, beschäftigt 
sein', dzīvotājs 'Lebender, Lebenskräftiger, Arbeiter', vrd. ld gyti 'gesund, heil 
werden', (vanasti) 'leben'



ers сизeмс, mkš śiźəms ’väsida’

Kui mõni neist mordva sõnust seletub baltipäraseks, on ka *śiźems-
verbi laenuetümoloogia ehk võimalik. Probleemiks jääb, et see 
eeldab lähtekeelde sama sekundaarset i-preteriti *dzisa (vms.) kui 
lätis ja idaleedus, kuna geograafiliselt on välistatud, et eelmordva 
oleks oma balti laenud mõnest läti murdest. Seega tuleks oletada, 
et sama verbiparagdima oleks sama moodi ümber tõlgendatud 
kolmes erinevas balti keeles.

Tõenäosem on, et kas Fraenkel on eksinud või eelmd *śiźe- ei ole 
balti päritolu. Lahenduse võti on baltoloogide käes.


