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EESSÕNA

Arheoloogia andmeil on I aastatuhande keskelt e.m.a. Bal- 

timail võimalik eraldada eri hõimude olemasolu ning nende 

edaspidist arenemist* Tollal on hakanud kujunema ka lääne

merelaste hõimukeeled* Nagu on toimunud sugukondade rühmi

tumine hõimudeks ja hõimude ühinemine hõimuliitudeks, nõn

da on ka läänemerelaste sugukondade lähedalt sugulased kee

lekujud aja jooksul rühmitunud hõimukeelteks ja sealt eda

si hõimuliitude keelteks, mis on saanud tänapäeva lääneme
re keelte kaugeks aluseks*"*" 

Soome-ugri keelkonna läänemeresoome keelterühma kuuluvad 

liivi, eesti, vadja, soome, isuri, karjala ja vepsa keel, 

neist kolm esimest moodustavad läänemeresoome keelte lõu- 

narühma*

Liivlased on aegade jooksul üha enam lähenenud rannikule 

ja taganenud lätlaste ees* Oma geograafilise asukoha tõttu 

on liivfclsed palju kannatanud sõdade läbi ja nende arv on 

väga kiiresti kahanenud* Eriti suurt hävitustööd tegi Tei

ne maailmasõda, sest sõja ajal evakueeriti liivlased ran

nast ning paljud ei pöördunudki enam tagasi koju*

"*"P* A r i s t e, Läänemere keelte kujunemine ja vanem are

nemisjärk* Eesti rahva etnilisest ajaloost, Tallinn 1956, 
lk* 13*
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Tänapäeval leidub Domesnäsi rannakülades 200 - 300 liivi 

keele oskajat, nende arv väheneb aasta-aastalt• Juba paa- 
2 rikünme aasta pärast lakkab meie lähem sugulaskeel olemast. 

Käesolevas diplomitöös esitatav materjal on kogutud 1963*- 

1966,a, sooritatud neljal reisil Läti NSV Täisi rajooni 

rannaküladesse, kus leidub praegu veel küllaldaselt suure

päraseid keelejuhte. Keelejuhtidena on kasutatud Lina An

der seni (sünd, 1887) ja Emma Hausmanni (sünd, 1888) Kuol- 

kast, Viima Silanaglat (sünd, 1911) SikrÕgist, Katrin Kras- 

soni (sünd, 1890) KoStrÕgilt, PetÕr JDiSlerit (sünd, 1883) 

PitrÕgilt, PetÕr Kapbergi ja BÕvid Švänenbergi (sünd, 1890) 

Pizast jt. Kõik eelnimetatud liivlased säilitavad teadli

kult oma emakeelt, kuigi nende kodudes räägitakse läti keelt.

Keele olemuse määrab grammatiline struktuur ja sõnavara. 

Viimane peegeldab keelt kasutava rahva kultuuri, teaduse, 

tehnika, mõttemaailma arengutaset. Sõnavara kihistuste uuri

mine võimaldab kindlaks teha, missugusel etapil tunti se

da või teist tarbeeset, millised olid põhilised tegevusalad 

jne. Laensõnade olemasolu viitab kokkupuudetele teiste rah

vastega, Laensõnade iseloomust võib järeldada kokkupuudete 

laadi, laenude arvukus näitab aga kontakti lähedust ning 

vältust. Käesoleva töö eesmärgiks ongi liivi ehituste ja 

ehitusalase sõnavara esitamine ning sõnade päritolu uurimi

ne, 

о E, V ä ä г i, Kuramaa liivlaste jutustusi, Helilinditeks- 
te aastaist 1961-1964, käsikiri, lk, 5,
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Lisaks uurimisreisidel kogutud materjalidele on töös ka

sutatud L,K ettuse, üoCollinderi , Y» H, 

Toivos e, E.ltkose, A* J, doki, a* Saare s

t e, E, N. S e t ä 1 ä jt* keeleteadlaste teoseid. 

Käesolevas töös leiduv materjal jagatakse kolmeks suure

maks osaks* Esimeses käsitletakse linna ja küla puudutavat 

sõnavara, teine osa on ulatuslikem ning seal tuuakse talu 

kohta käiv sõnavara. Teine osa jaguneb omakorda veel pea

tükkideks, milledes käsitletakse eraldi talupoja elamut 

koos ehitamise, ruumide jaotuse ja mitmesuguste kinnituste

ga, Samas osas esitatakse ka talu kõrvalhooneid ning nende 

jaotusi märkiv sõnavara. Töö kolmas osa sisaldab ehitusma

terjale, ehitamist ning tööriistu kirjeldavaid märksõnu. 

Vastavalt alajaotuse teemale tuuakse materjal valdavalt tä

hestikulises järjekorras, mida rikutakse ainult kindlalt 

kokkukuuluvate sõnade esitamisel. Märksõnad varustatakse 

lausenäidetega kirjandusest ning uurimisreisidel kogutud 

materjalidest* Täpsuse mõttes säilitatakse kirjandusest too

dud näidetes kõikjal algallika transkriptsioon. Sõnu püü

takse jõudumööda etümologiseerida. 

Peatükkide algused varustatakse väikese sissejuhatusega kä

sitletava teema kohta ja täiendatakse fotode ning skeemi

dega. Eotod on tehtud 1965. ja 1966,a* reisidel Kuramaa 

liivlaste juurde* Iseloomulikumad ehitused on skeemidel va

rustatud mõõtudega, et anda umbkaudset ülevaadet hoonete 

suurusest



к KULA JA LINN

Tänapäeva liivlaste külad paiknevad Läti NSV-s Täisi rajoo

nis (ajaloolisel Kuramaal), Idas ja läänes Domesnäsi pool

saare tipust asub 12 rannaküla, kus elab enamik neist vähes

test, kes mäletavad ja oskavad kiiresti hääbuvat liivi keelt.

boonis /.

Liivlaste küladest suuremad on Kuolka ja Ire (läti keeles 

Mazirbe). Linnu liivlaste praegusel asustusalal pole. See 

muidugi ei tähenda, et sellealane sõnavara liivi keeles hoo

pis puuduks.
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Külad sarnanevad meie rannaküladega - samasugused madalad 

puuehitused, laastukatused. Silmatorkavalt vähe on Kura

maal kivihooneid, isegi majade vundamendid on väga madalad. 

See on seletatav kivide vähesusega. Kõikjal, kuhu silm 

ulatub, on liiv. Küla üldpilti kuuluvad karjakoplid, põl

du on vähe, sest pinnas on kehv. 

Feodaalajal on liivlased tegelnud ainult kalapüügiga, hil

jem on hakatud ka põldu pidama, 

Kuolka ja Ire on kaasaegsed kalurikülad - teed on silluta

tud, sinna on ehitatud moodsaid hooneid jne. Oma näo ja teo 

on seevastu säilitanud väiksemad külad. Tüüpilisema liivi 

külana võiks esitada KoötrÕgi, mida on arvestatud ka käes

oleva töö materjalide kogumisel. Toodagu järgnevalt üle

vaatlik skeem KoötrÕgi külast, mille varem moodustasid viia 

liivi talu.

Mere äärde
Mere\därde

Kukkõn
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Külale iseloomulik on see, et talud asetsevad üksteisest 

võrdlemisi kaugel, talusid ühendavad taradevahelised ta

numad» Enamus külasid on väiksed ja neis on vähe elanikke, 

paljud majad on mahajäetud» Sellele vaatamata on külad elu

jõulised, peaaegu igas külas on pood, suuremates külades 

on koolimajad, Pizas ja Kuolkas on võimsad tuletornid. 

Käesolevasse peatükki on koondatud ka sellised objektid 

nagu veski, sepikoda, kõrts ja teised üldkasutatavad ehi

tused sellele vaatamata, et need kuulusid tavaliselt ük

sikute talude koosseisu ning olid eraomandused. Nii on 

näiteks KoStrõgil Diki talus olnud tuulik, hiljem on see 

maha lõhutud» Praegugi on alles samasse tallu kuuluv sepi

koda, kuigi seal tööd enam ei tehta.

\ \
bpik ’tulepaak, tuletorn1 

piza^kila b£ik urn tiedaü 1955*54 aigastal ’Piza küla tu

letorn on tehtud 1953*54. aastal* (DŠ).(Tegelikult lõpeta

ti tuletorni ehitus alles 1957» aastal.) va-na Õ*ria de-riis V _________ Ъг-

ku-olkka bo-iic pai ♦ Vana Aanja teenis Kuolka tuletorni 

juures* (ULS 103). vana bo ?ik ni urn m^ers^ sizal «Vana tu

letorn on mere sees* (KLJ 75). ma paldln kitt5b il1 piza 

ba7ik^ *Ma räägin nüüd Piza tuletornist* (KLJ 479).

Vasted: It. baka, alsks, bake^. boijc on alamsaksa laensõ

na, mis on keelde tulnud läti keele vahendusel (LW 27). 

buoD ’pood * 

mäd kilaZ buodS äbuomä7ddän urn lä"sääst irel ’Meie külas 

poodi ei ole, me peame minema Irele ’ (KK)» 

Lätikeelne vaste on buode, alsks. bõde. Tegemist on läti 

keele vahendusel tulnud alamsaksa laenuga liivi keeles (LW 31).
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i7 el •linnatänav*

pits i’elidi *piki tänavaid* (lW 67)• Läti vaste on iela.

Lv. i^el on läti laen (LW 67)• 
\ \ ie-moi 'öömaja '

ta цщ^ pallah ie-maj «Та palunud öömaja* (NLK 126). un ta 

ä b^u о and a n mi tl71 s j о7 uttSmžn / äp^santSn ie moj^ *T a po

le ühelegi vaesele ega sandile öömaja andnud• (KLJ 263)• 

ni tam lä’nd i?da mpeiz»/ pa*115n i* emõi ’Nüüd te on läi

nud ühte mõisa, palunud öömaja* (ULS 116). Esitatud liit- 
\ _

sõna osad on ie + moi. mõi vasted sugulaskeeltes on re., 

sm., vdj. maja, It. keeles aga maja, ltDn„ таД. Kettunen 

peab läti laenuks (LW 229)» Toivonen on samal seisukohal, 
CXZm4>

kuid peab võimalikuks ka mõi kuulumist Ims. «keelde, kust 

see on laenatud läti keelde.

kanšt • kants*

Vasted: ^e. kants,, It. s kanc e, alsks. schanze. Tegemist on 

alamsaksa laenuga (LW 105)» 

kardon ’kordon*

siš täma irgSb laskanei puol laip pälaz I7tst# kartuonast 

tuoizd *Ta hakkab laskma poole laiu peale ühest kordonist 

teise* (KLJ 230). ta sõp tulda pašöd kuoda soriSz / s^e kar 
------------------ 56------------------------------------------------------- --------- ------------------ V-----------------------------------------------------

duondZ // vanast nutist pa karduon?z5ks s1e kuoB' ’Ta peab 

tulema passimajani, kordonisse. Vanasti kutsuti kordoniks 

seda kohta* (KLJ 249)» Vasted ItDn. kardan , sks, kordon. 

Saksa laensõna (LW 106). 

kila *küla•

livad jelnbdt^kõ?ttuoist5ns kilassa ’liivlased elavad 12

Y.H. Toivonen, E. Itkonen, A.J. J о к i,
SEES II, Helsinki 1958, lk. 328,329» 
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külas1: liv?t kilad att) amad m^e’rnaigas •Kõik liivi kü

lad on mere ääres’) anda kilan ka maridi ’Anna külalisele
- _ .V S

ka marju’• Viimases näites kila = kila-mieZ, kila-rištioG

• kuiamees, külainimene ’ (LW 125)* sisuta kilast killa kE 1/ 
kis sie tõš' / sien sõpkat tE*i ’Siis ta külast külla käis, 
___________ V___________ V___________________________

kes saapaid tahtis, sellele tegi’ (KLJ 109)- jevad neitsid 

mät^killa / slikt*id neitsad jets^pe’dV ’Head tüdrukud 

meie külla, halvad tüdrukud minema’ (KLJ 578). verJl mõl 

at rikkat kila© / surd ja knaššat korandaD ’Võõral maal on 

rikkad külad, suured ja uhked talud’ (KLJ 395).Vasted

sugulaskeeltes on e küla, sm kylä, kr j küla, vps kül_ä, 

küla, vdj tšülä, mansi kül, kwäl• Vasteid leidub kaugema - 

teski keeltes: lpN gille> m kii, kül, jak, küla, tunguusi 

g(Ä/le, millede sugulust soome-ugri vastetega Toivonen peab 

ebaselgeks.5 Hakulise määratluse järgi kuulub kila^soo

me -ugri põhisõnavarasse, 

kluostjr ’klooster’
7 Л „ K * V A \

kluostar / kus j elabfrd^muijkkat^sizal ’Klooster, kus ela

vad mungad'j nei sur tuba nekka kl uostar ’Nii suur maja 

nagu klooster’ (LW 141). ma lä’b2 kluvst?riz> un panaB nu- 

tarn normiks ’Ma lähen kloostrisse ja lasen end nunnaks pü

hitseda kutsuda ’ (NLK 50). vasted on e klooster, sm luos-

tar£ (SKES II, 312-313) ja It kluosteris, alsks kiputer.

(LW 141). Sõna on laenatud alamsaksa keelest läti keele va- 
7 

hendusel liivi keelde. Sõna on pärit ladina keelest.

4 Vt. ka K. S t а 1 t e, LivÕ lõlÕd, Tallinn 1924-# lk.8-9.
5 Y.H. Toivonen, E.Itkonen, A,J. J о kl, SKES 
II, Helsinki 1957, lk. 254, vt. ka E.N. S e t ä 1 ä, YÄH,lk. 
244 ja В. С о 1 1 i n d e r, FUV, lk. 93 ja 148.

Sealsamas, lk. 59*
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kruoG 1 kõrts *

kruogaZ, ЗйНЩ kruG. ma urn ka pägin vont^kruog/s vc/ltt? 
---  A   --- ---------------------- >--- "---- <2._____ 2-------- - 
juomas *Ma olen ka palju olnud kõrtsis õlut joomas’; pai- 

\ /-- ' / i X
din^emin äb^uo kruogidi ’praegu ei ole enam kõrtse ’; kus 

sa lä d^lotša-kibar / ma lä p^kruog) vo Itta juom? ’kus sa 

lähed, lott-kaabu? - Ma lähen kõrtsi Õlut jooma’ (LW 157)» 

vanast algastest vo7l' kalami7edan selli muod3 / ku iega 

talöpiva e7dan vo^l ire kruog^z^dantö ’ Vanasti oli kala

meestel («liivlastel) niisugune komme, et iga jõulupüha Õh

tul oli Ire kõrtsis tantsupidu’ (ULS 76). un ne zid^d a'dt 

lä nad i da kruogD sir 1Э un juonrd sä 1 ’ja need juudid on 

läinud ühte kõrtsi ja joonud seal’ (NLK 97)• miftgiz kruog? 

ma juei tiijaks ’missuguse kõrtsi ma jõin tühjaks’ - rahva

laulust (NLK 55) • reizjn riSti^g / kruog?st püv1 v^kuo *dd? / 

püvast^kuodast kruogfr ’Reisinud inimene: kõrtsist kirikusse, 

kirikust kõrtsi’ (NLK 515) • mulzki sob ka lõtÕl pjekstfl^/ 

kõval äb so mittÕ kruogõs pjekstõd ’Sumal saab laulatusel 

ka peksa, tark ei saa mitte kõrtsiski peksa’ (VL 455)• mieD

S õnal on 1 i i v i keeles kaks t ähe ndu s t - kugrttil1 brand iii 15 
X \ f w t’kortel viina’ ja jeva kuorttil ’hea korter’. Lt. kuorte- 

lis, ltl)n» kuorttels, alsks. ^arte. Tegemist on jällegi 

läti keele kaudu tulnud alamsaksa sõnaga (LW 166).

V V ~ A u * ~

läkst kruogS juom> ’mehed läksid kõrtsi jooma’ (KK)» kolka 

kilas puost kuoda äbjao / piva^kuodad äb ,uotti / kruogd äb^ 

uo ’Kuolka külas postimaja pole, kirikuid pole, kõrtsi pole’ 

(KLJ 92)• Vasted: It. kruogs^ alsks. kro£h,(LW 157). Sõna 

kruoG on tulnud läti keele vahendusel alamsaksa keelest, 

kuorttil' ’korter; kortel ’ S
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kuo 3D • kodu, maja1

th’mppd um го’ uSt5 kuo;d^jus ’täna on inimesed kodu juu

res’. kuotta u’m pratt^mJst ’kodu tuleb korras pidada’, 

mi n sindi kuo?D ’ma sündisin kodus’ (LW 172). tämm an 

amäd iz uottd kuonnd / amad miel® ’tai pole kõik kodus, 

kõik meeled = hullj • (KLJ 78). perlmiez lä*nd kuodai / ni 

vend jo muragdl ku vend ’peremees läinud koju, siis olnud 

veel murelikum kui oli ’ (NLK 204)* kuodai le*mi 11b nän- 

tSn vä^gi slikt*? ’koju minemine on neil väga halb’ (NLK 242). 

ni vedl^b mudi kuodäi ’nüüd ta ootab teisi koju’ (NLK 89)» 

Sõnaga k%_ D moodustatakse palju liitsõnu - kuo?d - luo- 

m*Z ’koduloom’ = kuo7d-jelai, kuo?d-riStiqG ’kodune ini

mene’ jne. (LW 172). Vasted sugulaskeeltes on e - 
/ u x sm. koti, koto (vt. k^oda)• 

k-oda ’koda, maja,ehitus’

rigS k%da ’rehetare’; kuoda sõnaks attj j1t kattuks all? 

’suitsukoda on saunaga ühe katuse all’ (LW 172) . kuoda tar

vitatakse sageli liitsõna ühe osana, näit, bäz^mel' kuodaD 

at / kus umad ne sant эВ sizal paldin ’vaimuhaiglad on, kus 

nüüd on sandid sees’ (KLJ 101). s^e nai sis* is^so lE’mJ 
А \ /А A

rig* tsiett^m ко dd* ’sel naisel ei tulnud siis minna Rii

ga vanglasse* (KLJ 71)• aga Jan / vizakuodas kulõn yl Kris

tus työd / kaimiz kakš entš oppijist täm jur ’ Ja Johan

nes, kuulnud vanglas Kristuse töödest, saatis kaks oma õpi- 
/ \ 4 u ' v 'last tema juurde’ (UT 21). piva^k oda maksul) ’ kiri kuma ksud ’; 

päp rekkandSp pivaskuodas ’ pastor jutlustab kirikus’ (LW 

29 5) о pitrdg51 um piv8^kuoda ’Pitr Õgil on kirik’ (PD). 

tuoiz uond’s'dl kulaB / ku piva kuoda um uldza murtft ’ Tei-
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sel hommikul kuuldi, et kirik on lahti murtud1 (KLJ 88). 

un^si* ss^i* rel umjti^edat pi*öke pu* pi-väkuoda / bäes 

spi»t'ša ’Siis on Irele tehtud väike puust kirik ilma tor

nita1 (LT 70) • reizan rišti/jg; kruogdst püv7vdkuo?ddd , 

püväkuodäst kruoga ’Reisinud inimene: kirikust kõrtsi, 

к Õrt s i st ki ri ku s s e • (NLK 515) • väida püväkuoda, punki 

spitä ’Valge kirik, punane torn’ - mõistatus (NLK 174). 

li, nu7oti?e pivakuoda mup uom^kt sänd ♦Mine, tee kirik 

homme hommikuks valmis.1 ♦ (NLK 74)» Sõna k%da vasted su

gulaskeeltes on e koda, sm kota_, kflr j koda, v$ps koda,, 

vädj kõta, lpN goatte, mrl иг k^o, kP -ко, hd 

Tot, u haz (SKES 11,224)• Keeleteadlased on üksmeelsel sei- 
u x 8sukohal, et sõna kjoda kuulub soome-ugri aluskeelde. 

Kirikuga kuuluvad lahutamatult kokku kaks järgmist märk

sõna.

alttar ’altar ’

ku meg lä7m altar jurd , siz sa lids min^ndn ’Kui me läh

me altari juurde, siis sa saad minule’ (NLK 53) • runts 

kitt^B, ku urn virnast sie poita pivakuoda alttar alš ♦ Kass 

ütleb, et see pott tuleb viia kiriku altari alla* (ULS 35)* 

alttar on laenatud saksa sõnast altar (SKES 1,17)» Vasteid 

leidub sugulaskeelteski: e altar, sm alttari; karj oltarj^ 

on tulnud aga vene sõnast Eesti, soome ja liivi

keelsed variandid on laenud germaani keeltest, sõna alg- 
q 

kuju on pärit ladina keelest.'

8 В. С о m n d

P. Palmeos

9 /) j

e r, FUV, Stockholm^ik. 130,131» vt. ka
Eesti keele sõnavara põhifondi soome-ugri- 
lisest osast, mis on ühine ungari keelega,

n / Tallinn -'

n
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kantst31 ♦kantsel ’

päp lä?p kantst^l pälS* ’Pastor läheb kantsli peale ♦ (LW 

572). las kuret piv?ya kuoddd , siz ta p^er^rd ta°b kantsi 

päi lä?da ’Lase kurat kirikusse, siis ta tahab pärast kants

li peale minna’ (NLK 466). un ka»ntst9r päi voe>ltt3 ro-^uZ 

mõ7l‘ttdt / õ«bram / £• zak un mõ*zus./ un a»lttar päi i^llä 

у о•14td e>Q gэI'D ’Kantsli peale olid inimesed maalitud - 

Aabram , lisak ja Mooses. Ja altari peal üleval olid ing

lid. ’ (LT 71). Saksakeelne vaste on J&anzel, (LW 572). Lii

vikeelne kantstdl on seega saksa laensõna. 
\

juurde * (NLK 74). sisuta vo7l' e-ddk^tund iÜT i’d^graf 

mo*izd £ür ’Siis ta on Õhtul tulnud ühe krahvi mõisa juu- 

de* (ULS 145)» Sõna moizd vasted leiduvad teisteski Ims 

keeltes - e mõi^s, sm moi^sLo, vfldj meiza (SKES 11,346), Sa

ma tüveline sõna leidub kx läti keeles - jmiža^ ja ka vene 

keeles Kettunen peab sõna Ims aluskeelde kuuluvaks

(LW 232), Toivonen peab võimalikuks ka moizd laenamist lä-

lažret ’laatsaret, haigla’

rujad mazggdbdd laZrettds ’Haiged magavad laatsaretis* 

(LW 185). se«is ku*da ma-ma^giz^la*zar3:tt§s ’Seitse kuud 

ma lamasin laatsaretis* (ULS 156). Vasted on ItBn lozret^ 

sks lazarett, (LW 185). Tegemist on saksa laenuga. 

m^izd ’mõis * 

päp-moizd ’kirikumõis*, moiz£-neitst ’mõisatüdruk*, moiz- 

izanB ’mõisahärra*. tälamSn urn surd^moiz^D ’Tal on suured 

mõisad ’; ma lä7b^moiz5 ’Ma lähen mõisasse’ (LW 232). ni 
X 4 -•> 4 ГЧ -tarn pie-ratstan id mqizad^jur ’Siis ta ratsutanud ühe 

mõisa juurde* (KLJ 142). t ämm ah um venD sur mqiz ’Tal on 

olnud suur mõis’ (KLJ 123). un se i5 bbi tända um?vind 

surdd meizad jõra ’Ja see hobune viinud teda suure mõisa
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ti keelest liivi keelde.

nin ’loss 1

dоvi nin volli Jara va4,"fjSn ’David! loss oli ära vajunud1; 

duonig^ninast (ninstS) vo^l' izandan ulza lä?mast 1 Dundaga 

lossist pidid isandad välja minema’(LW 249) • un nim7 ükš 

sur tinani nin ’Ja nüüd on olnud üks suur tinast loss’ 

(NLK 192). un nina vä7rad lä?b<3d valdiS un ükš tall* ukŠ 

lä?b väldiž ’Ja lossi väravad lähevad lahti ja üks talit

uks läheb lahti.’ (NLK 192). ni ta lekš nindz ’Siis ta läks 

lossi’ (NLK 201). vana kure kitiz, ku kindaks all umat 

vit’mdd, ku nänt sab kä7 ddd , siz ne ninad libad ma päi

’Vana kurat ütles, et künnise all on võtmed, kui need saab 

kätte, siis need lossid tulevad maa peale.’ (NKL 214). 

aelgd ta»ppakvse nüegr ri* šti^g mg7 lasvpa»ng£ tä;m vi^zza1 

ni* пЭ pa«grdb£ ’Ärgu tapku seda noort inimest ära, pangu 

ta kinni lossi keldrisse’ (ULS 97)» Sugulaskeeltes leidu

vad vasted on e linn# sm linna ‘kindlus’, kkfcj linna,, Vdj 

Mdna, -vps lidn, lidna (SKES 11,296). Näidetest selgub, et 

tähendused erinevates sugulaskeeltes on muutunud (loss, 

linn, kindlus), kuid sõna tüvi on pärit Ims aluskeelest.^^ 

piemnika ‘mälestussammas’

t oi / sie irel / van sie / kalmdz urn ikš piemnika ’Teine, 

see, mis Irel, vaat kalmistul on mälestussammas’ (KLJ 277). 

Sõne vaste It keeles on piemineklis, liivikeelne variant on 

läti laen.

Y.H. Toivonen, E. Itkonen, A.J. J о к i, 
SKES II, Helsinki 1958, lk. 546.
11 Е.Й. S e t ä 1 a, YÄH. Helsinki 1899, lk. 150, vt. ka 
Lo К e ti t u n e n, LW, Helsinki 1958, lk. 249.
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pilsE »t •linn*

ni se üks un?lä7nd, kamet um7 tund i’dd piisata ’Siis see

üks on läinud, kuni jõudnud ühte linna’ (NLK 156)* Sama tä

hendusega on It pilseta_, lv pilsE-t on läti laen (LW 289)» 

purdaZ *purre ’

purdaz^um i7!' nAe7r ’Purre on üle mere ala sada purda 

päidjnõ?za ’Ära kuku purde pealt maha’ (LW 322). tulaB 
pit* 1^ purdidi bokk£\ kandaz ’Tuleb mööda purdeid sokku kan

des 1 (KLJ 247)» rišti mierda, pi?dddz mierda purdad. lä7b 

ramad ’Risti merd, piki merd purded? - Aknaraamid. ’ (NLK 

471)• Vasted sugulaskeeltes on e purre, sm porras, kärj 

porraS, vups pordaz, (SKES 111,606). Gooti keeles leiduv vas- 
12 te on baurti ’laud’. Tegemist on vana germaani laenuga. 

silda ’sild •

12 - .
L. К e ti, t u n e n, LW, Helsinki 1938, lk. 322, vt. ka

E.N. Setälä, Zur hernkunft und chronologie der ältern 
germanischen lehnwörter in der ostseefinnischen sprachen,lk,19. 
13

E.N. Setälä, YÄH, lk, 8.
У?. P<5L-4 **^-*<L, c FVCM ep (X, ЛхО

7? ¥f<<7 <7/ /
б " ' #

silda la7gg3Z ’sillalagi ’, silda ziedaL ’sillapalgid ’ (LW 

370). Vasted lähemates sugulaskeeltees on e gil^d, sm piLta, 
k^rj Silda, v$dj silta ’põrand1, v^ps sfagd <*tiIta^^Balti 

keeltes leiduvad It tilts, ja Id tilt as viitavad sellele, et 

sõna on vana balti laen Ims keeltes, kuigi Setälä peab sõ

na Ims aluskeelde kuuluvaks 

sme7!)1 ’sepikoda ’

ta urn vind ne rattdt smed'5 , kal’a’i ju’rd ’Ta on viinud ■--- —---------------------------------------------------------------------
selle vankri sepikotta sepa juurde’(LW 375)» smet)'um kus 

taguB radd* ’ Sepikoda on , kus taotakse rauda’ (PD). Sama

tähenduslikud on It sme de ja alsks smedje, sõna smeD1 on läti 
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keele kaudu laenatud alamsaksa keelest (LW 575)» 

Sepikoda pole mõeldav ilma ääsi ja alasita, seepärast tuuak

se siinkohal nende sõnade liivikeelsed vasted.

Cz? ’ääs ’

le^p^sie lä?pvpu?gub nekka ezd päid •Läbi selle akna puhub 

nagu ääsi peale. * 1; ez® päid aob^roda kurnizdks kittSt 

’Ääsi peal köetakse raud kuumaks’ (LW 49)* Vasted on It 

eze, alsks ese. Sõna e^S on alamsaksa laen liivi keeles. 

lakt ’alas1

15 jj. 7 J J у у
1'JJ d 9 5 S'j . S* .

kalzai tagab 1akt jussd ’Sepp taob alasi juures*. Lt lakt^ 

on muutumatul kujul laenatud liivi keelde (LW 185)» 
к 

skuol ’kool•

ta kä?p skuolssd’Ta käib koolis’; skuol-tuba ’koolimaja, 

kool’ (LW 575)» un kolmõz uomõg tund jõva tulin pjerrõ 

puoldõ iedÕ skuoltuba jur un kloppõn läb tagan ’Ja kolman

dal hommikul tulnud hea tund aega pärast poolööd kooli

toa juurde ja kloppinud akna taga.’ (NLL 15)» a-ma e*7Zme 

sku’01 tä*ssa ra»ndas se»m vo»nd li*vdd»n tä-ssa ^o’S'trJ'- 
.____________________________ ti___ ~____________________________ -—
g$l ’Kõige esimene kool siin rannas on olnud liivlastel 

siin KoštrÕgil; ’ (LT 27)» Vasteid; lt skuola, ItDn 

alsks scjiolee(LW 575)» Sõna algkujuks peetakse ladina sõna 

schola^^, liivi keelde on skuol tulnud alamsaksa keelest 

läti keele vahendusel (SKES 11,226).

. spits ’torn 1
s*e urn pivavkuoda spitS ’See on kirikutorn’ (PD). valda 

püvakuoda, punni spit‘ö ’Valge kirik, punane torn. ’ (NLK 

174). Vasted on lt spicet, sks Spitze. Jällegi on tegemist 

saksa laensõnaga (LW 579)»
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su7 dmal' ’veski’

perimiezbroiit šis^su7 dmal’a ’Peremees sõitis veskile ’ (LW 

384) о ni pois lä 7giSv5udmal3 , ändab^ meldar Ai kä;dd<? 

ne rontt3D ’Nüüd poiss läheb tagasi veskisse, annab möld

ri kätte need kirjad,’ (ULS 108), su7 dmal' kivid veib?d 

ema jemin sieda un su^ dmal' v1 e 7 d-kir3d ama jembit juоdа 

’Veskikivid võivad kõige rohkem süüa ja veski vesirattad 

kõige enam juua,’ (NLK 203)* kus^sa juokšist tikä^boka / 

su7dmalasta/ su7dmalэst?// mis sa säl su7dmal<Ts te 7it // 

’Kust sa jooksid kits, sokk? Veskist, veskist. Mis sa seal 

veskis tegid?’ (KLJ 501) • mä ?t^ko»r andujas vg Ч'^ва» dmalf,/ 

pi*Ski su-dmal,/ si»e te itta so*rmo mi eP./ mi*n mi-es._2___________________ __________________ V___ Vх*_______ ______________ _
pä*gin ke?i so»rmõl / sä*7l ne*7iz^ne:di su* dmal'idi / un^si-s 

ta^tuo*i sä*ld^ne mi*’eP / tän / kuo*lm minesta,/ un^si-z^ 

ne te?itt? s^eda su»dmal’tl ’Meie talu juures oli veski, väi

ke veski. Selle tegid Saaremaa mehed. Minu mees käis pal

ju Saaremaal, seal,nägi neid veskeid ja siis ta tõi sealt 

need mehed siia, kolm meest. Ja siis need tegid äeda ves

kita ’ (LT 19)о Sõna on laenatud läti keelest - It sudma- 

lasjLW 384).

Be^k ’kõrts ’

Se^ksta sob^brandil't ’Kõrtsist saab viina’ (LW 395). un 

ni tarn brou tšdn i d še^k ju r ’Ja siis ta on sõitnud ühe 

kõrt s i j uurde• ’ (NLK 103)» Un ni sä?l Seyks urn vend ikg 

vana miez ’Ja siis seal kõrtsis on olnud üks vana mees’ 

(NLK 103), Sks vaste on gchenke, Tegemist on saksa leenu- 

ga(LW 395). Kõnekeeles tarvitatakse enam alamsaksa laenu 

kruoO (vt, lk, 11),
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ti?essa-tuba ’kohtumaja, kohus’ 

bro^tšizmd tieštuba iurd ’Sõitsime kohtumaja juurde* ’ 

(ULS 54). Vt* tubh. 

torn ’torn• 

pivakuoda torn ’kirkutorn’, tu?l-torn ’tuletorn’ (LW 428), 

Vasted on It tuornis, e torn, sm torni, alsks turn* Tege

mist on alamsaksa laenuga. Sõna tc> r nkasutatakse harva, 

sagedasem on sgitš_ (vt. lk, 17). 

traktier ’kõrts, trahter’

Vasted on It trs.ktieris, v yÖC • Sõna on laenatud

vene keelest (LW 451).

tsi?ettdm (-kuoda) ’ vangimaja’

juva iza,zälÕ minda, vosta minda tsietÕm-kodast ulz ’Неа 

isa, halasta mulle, osta mind vangimajast välja*1 (Vt 546). 

Lt cietums on laenatud liivi keelde (LW 455).

'vangis • ~ ,

vana könig vitiz vi;zzd un pan vangdz ’Vana kuninga võttis 

kinni ja pani vangi*’(NLК 197). Sõna on laenatud eesti kee

lest * 
11 viza-k oda ’vangimaja’

sõb^ vi?zzd-kuo^ddd vidat ’Viiakse vangi ma j j а ♦ (LW 490). 

Veidi kitsamas tähenduses tarvitatakse vizä-tuba ’vangi-
** i > I** —** *■ 1kamber ’* ni ta lekS nindz, ama e zmdks vetsiz vana könig 

ül°zS entš vizast tubast, tuoi ulz tärn7 ’Siis ta läks lossi, 

kõige enne otsis vana kuninga üles tema vangikambrist, tõi 

tema välja.1 (NLK 201).(kuoda vt. lk. 12.)
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Käesolevasse peatükki koondatud sõnadest kuuluvad soome-

ugri aluskeelde k%^, k%da ja kila, läänemeresoome alus-

keelde nin* Kõik ülejäänud sõnad on laenud, kõige rohkem 
\ x x Tsõnu on laenatud alamsaksa keelest - boik, buoD, kanšt, 

kluost£r, kruоG-, kuorttil’, smefo\ ezS , skuol, torn, Sa^ 

jfcsa keelest on laenatud kardon, alttar, kantstil, 1ažret, 

spitš ja šerjk, läti keelest Pel, piemnika, pilsE-t, lakt, 

su?dmalJ, balti keeltest silda, germaani keeltest pürdaZ, 

vene keelest traktier ja eesti keelest vangžj^.

Küla ja linna puudutavas sõnavaras leiduvate laensõnade ar

vukus seletub nimetatud grupeeringute suhteliselt hilise

tekkega.



II. TALU

Liivi talu sarnaneb paljuski eesti omaga. Hoonete asetus 

ja arv on ootuspäraselt sarnane, ^iti-lede lähemal vaatlusel 

aga ilmnevad erinevused. Igal maal ja rahval on oma kombed, 

iseärasused, mis peegelduvad ka talude välisilmes. Ometi 

võib öelda, et keeleline erinevus meie lähema sugulasrah

vaga on märgatavalt suurem kui olustikuline. 

Liivlaste talusid on mitme suurusega, olenevalt omaniku 

jõukusest. Ehitamisel on lähtutud otstarbekusest ja seepä

rast on talusse kuuluvad ehitused kõikjal samad - elumaja, 

laut, ait, heinaküün, kelder, saun. Nimetatud põhiehitus- 

tele lisaks võib liivlastel näha mitmesuguseid kuure, suit- 

sukodasid, kanakuute jne. 

Kõike seda ühendab liivlane sõnaga kõranP. 

kõranP ’t alu, õu ’ 

Laäne-liivis karanD. nänt korants um veitti ro’ ušti ’Nen- - ------------------------------------------- 
s * • * **

de talus on vähe inimesi'; pi nnjum korandjl ’Koer on 

Õues’; kilas um pägin korandidi ’Külas on palju talusid1 
(LW 151$)• säl korants?j^elabap sizal m^eZ, nAi, lapst 

un päll s eda tulbid luonuP ’Seal talus elavad sees mees, 

naine, lapsed ja pärast seda tulevad loomad. ’ (EH),_s1e 

tikkiž um karani) ’See kõik on talu’ (PS). kõranD saB -------------------- vT^------ ' V___________  
puo>i^päl> ti^edSD ’Maja tehakse vundamendi peale’ (PD),

kerani um vaijin vända 'Maja on längu vajunud-t (PK), karani
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urn madali, riSti^g^um piški ’Maja on madal, inimene on 

väike* * (KK)* tan?reiz)n un tund i'dJg päi, an siz ta 
r------ 1 _ --------------- --- —■ v... ............

lä’nd sil)1> i d? karand ’Ta on reisinud ja õhtu on tul

nud peale, ja siis ta läinud seal ühte tallu1 (NLK 126).
■» X ) / ' ) ее Л •** **nin-izant pa n karu perimi e korantst> ulzd ’Lossihärra •---------------- SSt----------------------------------- V.-------------------

<Xja$ Karu peremehe talust välja» (LW 107) • nei siz lekSta 

korand^st korand» ’Nii siis mindi talust tallu’ (KLJ 379). --- vc---------------- W---------
Nagu näidetest näha, on$ sõnal koranD mitu tähendust -ta

lu, maja, õu* vasted sugulaskeeltes on sm kartano, vdj 

kartano, karting (LW 151). Lms keeltes leiduvad vasted on 

ühendatavad germ, sõnadega - gooti garda, ülemsaksa gartOj 

saksa ^arten^. Tegemist on vana germaani laenuga (SKES I, 

166)*

Z ELUMAJA.

Talu keskseks ehituseks on elumaja, tare, mille mõõtmed 

olenevad talu suurusest ja elanike arvust* Tare välisil

me on äärmiselt lihtne, samuti sisustas* Liivlastel pole 

kombeks oma elumaju ehtida puunikerduste ega millegi muu

ga, Terve ehitus rajaneb otstarbekusel*

Külades võib näha mitmesuguse suurusega elumaju* Iras Lak- 

Si-maja ja PitrÕgil PetÕr Diäleri elamu on kahe kambriga, 

kuld KoštrÕgil Katrin Krassoni DikLjtalu tare on viie kamb

ri ja kahe köögiga, millest on kasutusel küll ainult kaks 

kambrit ja üks köök*
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Elumaja и Id pi к к us ~2Ат, 
ka_mber ia(‘us ~ 7т,
kook 
rõdu 
eeskoda 
sahver e

dooms 3.

Joonisel 5 on toodud plaan KoStrõgi küla Dikijtalu eluma

jast, mis kujutab endast tüüpilist taret möödunud sajan

dist» Elamu on ehitatud 1860.-1870. aastal» Talu perenaise 

andmetel on tema isa ehitanud selle maja algselt kahe kamb

riga. Hiljem on koos pere suurenemisega laiendatud ka ela

mispinda» Sõdades on maja kaks korda maha põletatud ja hil

jem uuesti üles ehitatud. Viimane juurdeehitus (parempool

sed kambrid) on tehtud 1889* aastal» Ehitamise aasta on põ

letatud veranda uksele.

Liiv^ete tared on harilikult ühekordsed madalad puuehitu- 

sed. Harva on pööningule ehitatud üks tuba tüdrukutele su

viseks elamiseks, nagu näiteks Eiki talus.

V.T.Sireliuse ja W.Wallini andmetel on varem olnud ka rehi
elamuid. ^6 Kuramaa rannas on rehi alati olnud iseseisev hoo- 
ул............ *.......... ,

(J»To Sirelius, Über die primitiven wohnungen der 
finnischen und ob-ugrischen völker, FUF IX, lk.43-49.
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ne. Samuti on iseseisev hoone olnud laut. Eestlastel on 

teatavasti sageli eluruumid ja loomalaut ühe katuse all.

/. Tare seest ja

Elumaja on ehitatud tahutud või tahumata palkidest. Ehi

tusmaterjalina on kasutatud valdavas enamikus mändi, mida 

kohapeal leidub kõige enam. Põllukividest on maa peale lao

tud madalavõitu vundament ja selle peale laotud palksein. 

Kividest on olnud nii suur puudus, et näiteks Dikt-talu ves

ki alusmüüri kivid olevat toodud Saaremaalt. Ainsaks töö

riistaks on varasemal ajal olnud kirves. Naelte asemel ka

sutati tappe. Sarikatele ja roovlattidele pandi varemalt 

katteks kisklaudu või ka roogu, hiljem asendati kisklauda- 

dest katus laastukatusega. Õlgkatusega majad on olnud ha

ruldased (Diki-talu olnud algselt Õlgkatusega), sest liiva

sel maal kasvas kehv vili. Lihtsam ja odavam oli katusekat- 

teks kasutada roogu. Kisklaudadest katus on liivlastel enam

levinud. Kisklaudu kistakse parajast 2-5 m pikkusest pal

gist kirve või ka kiilude abil. Kisklaua pikkus peab ole

ma selline, et see ulatuks ühest roovlatist teiseni ja sel

lest veidi üle. Katus tehakse üle seina nii, et tekib rääs- 

taaiune.

Üheks huvitavamaks detailiks on vanade liivlaste keedukol- 

le. Nagu eespool märgitud, ei tunta Kuramaal reheahju ega 

suitsutaret meile tuttavas mõttes. Liivase elumaja kes

kel asetses suur korsten-köök, mida nimetati lied^G »lee ♦. 

Korstnasse oli võimalik sisse minna ja sinna tehti müüri



* 25 -

äärde tuli, millel keedeti ja küpsetati. Ühes korstna sei

nas oli leivaküpsetusahi, kuhu algul tehti tuli sisse ja 

siis pandi kuumaksköetud ahju leivad küpsema. Selline üle

ni pigine korsten-köök on siiani säilinud Koštrõgis Diku 

talus.

kolle

Joonis 4.

DikJtalu korsten-köögi skeem läbilõikes (a) ja 

pealtvaates (b), 

Katrin Krassoni jutu järgi olevat samas majas praeguse 

köögi (vt, joonis 5) asemel olnud suur korsten. Seal ole

vat korraga keetnud ja toimetanud neli perenaist. Üks neist 

oli talu perenaine, teised tavaliselt oma perekonna liik

mete seast või nn. vabanik^Dx ♦vabadikud’, kes tegid vajadu

se korral talu peremehele tööd.

Korstnat ümbritsev müür soojendas kambreid ja neis võis 

vabalt talvel elada, kambrid on tavaliselt laudpõrandaga, 

köögis on savist põrand, i,aeks nii köögis kui kambristes 

on aampalgid, uuemates majades on need kaetud laudadega 

i я Inblötnd valgeks.
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Pööningut liivased harilikult ei kasuta, harva pannak

se sinna talveks heina.

Elumajal on liiv! keeles mitu nimetust - kõranD (vt. lk. 

21,22), tuba, je7l, kuoda. 

je•maja, hoone, laut♦

ma»t't'ikŠ£/dan ve»ttag£d la-pst mi^giz^vana vi*kkartt^un 

li*gid i*mm3r ie*lud ’Madisepäeva õhtul võtke mingi vana 

vikat, lapsed, minge ümber hoonete1 (ULS 49)♦ a*lgini 

lä*kk»t^tu?l iE^ll? ’Ärgu nüüd mingu tuiehoonesse • (ULS 49)• 

n^em urn je^ls ’Lehm on laudas1 (KK). ni tulabv ikS Selli 

sur ifc1! vastd •Siis tuleb üks selline suur maja vastu* 

(ULS 35). Sõna je7l vasted sugulaskeeltes on e <elu, eL 

elo, sm elo, krj elä-, vps ело, vdj eоj lapi keele murre

tes jealla. Samatüvelisi sõnu leidub kaugemateski keeltes - 

m il^m, udm ulini, uini, srj /Olni, °y.ni» u £1* Л-*-* 

sam Д111е~ (SKES 1,57-38). Sõna peetakse uraali aluskeelde 
17 kuuluvaks. 

a lii ’alane, vundament•

mirnikka mirttap^tuban^aliži (je7ll^aliži) ’Müürsepp müü- 

rib maja-alust, vundamenti1 (LW 8). a>lli pust sõp^pan- 

dat, bed^gruntt^um ki'ust ’alus tehakse puust, aga põhi 

on kivist* (LW 8). ne attd abilist kiviD ’Need on aluski- 

vid • (РБ). Vasted sugulaskeeltes on e alune,, aluinen sm, 

krj vdj Tüvi alj- ulatub tagasi uraali alus-

keelde (SKES 1,14). 

astam ’aste ♦

Tarvitatakse ka astm^Z, IvLastdBi trep aštamft päi um
—------- ------------- - 1-.  ' y£$L/
^'B.Collinder, EUV, Stockholm^lk. 10.
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jeug^ ’Trepiastmetel on liiva* (LW 15). Sugulaskeeltes 

leiduvad vastõd on e aste» sm astjja, &§£е, kr j, aStuo •as

tuda*, vps astta, vdj asetturvaZ ’astmed ahjule ronimi

seks*, m a*škel, srj voškal, odköl, udm utskyl, sam äsel- 

naa(SKES 1,27). Tegemist on uraali aluskeelde kuuluva sõ
natüvega e1® 

bai’к ’palk ♦ 

vidwbal'kkfrks tu bb3 äb^yei ti1 ed^ ’Viiest palgist ei saa 
— , -*,v \ — - -* 

maja teha* (LW 20). sur balk vi*eris pits ra*nda ’Suur 
\ , \ •* 4 A V

palk veeres mööda randa* (ÜLS 103). saina balk^D att>im- 

mdrgoutlimist aga nurgalist ’Seinapalgist on ümmargused 
,\A к * * А

või kandiilised* (PK), ne balkSD atta kaiž»st ’Need pai- 
t i \A u 'gid on märjad* (EH), ta tuoB ne balk^D ebbiz)ks к odai un 

radlaB nurgalizaks ’Ta toob need palgid hobusega koju ja 

t ahub kandiliseks’ (EH), siz ne a4 v1edanSd bal'kidi mä) g 

päi tükkiz ül' z ’Siis need on vedanud palgid kõik mäe 

peale üles’ (NLK 507). Samatüvelisi sõna leidub kõigis lä

hemates sugulaskeeltes, kuid nende päritolu on erinev - 

sm palkM on germ, laen, vps Ьалк ja vdj ЬаЛкка on tul

nud vene sõnast c5äAzK»cl e palk ja lv balk on lähtunud alsks
— \

sõnast balke (SEES 11,475). Liivi balk on alamsaksa laen 

(LW 2o-21).

begfl ’aknalaud♦

begdl päi um pufk^D ’Aknalaual on lilled* (PK). Läti 

begelis on laenatud liivi keelde (LW 22)*

18хо В. С о 1 1 i n d e r, FUV, Stockholmr^fk.4« 7
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beniG ’pööning 1 
\ x — — **

tuba päi um aina, säl ta pilaВ ’Pööningul on hein, seal 

ta asetseb1 (EH))» tuba-pel'l * lilud-a>lli = beniG (LW 22) • 

tuba-peVi um va* il kattuks un va*il la*gg^D ’Pööning on 

katuse ja lae vahepeal’ (LW 457)» mäddjn um tuba^päl pi8- 

ki kamir ’Meil on pööningul väike kamber’ (KK)» il* 3õ>uv 
— — / X —

neitsõd magisti ajtas, vaSti tuba päi ’Suvel tüdrukud ma
gasid aidas, vahel pööningul’ (VL 596). benik päi s^e 

t ädtb^la^gaD^päl ’Pööningul, see tähendab lae peal* (DŠ). 

böniG võib tähendada ka ’’korrus”: kuolmks bönigJs um^lä^ 

valdiž ’Kolmandal korrusel on aken lahti’ (NLK 195)» Vas

ted on It < beninŠ^, alsks boni§e^ (LW 22). Lv beniG on läti 

keele kaudu laenatud alsks keelest» 

bri1 G Jaste ♦

ajtta bri G ’aidatrepp’i, bri G päll arabist mi n rattzd^ 

j ara ’Trepi peal lagunes minu vanker ära’» Sõna lätikeel

ne vaste on Ьги§1д, alsks bruggen. Lv bri1G on alamsaksa 

laensõna (LW 29)• 

del' ’laud’

p^edagi de!' ’männilaud’i se loja um tämmizd delišt ti? e- 

d£t ’See paat on tammelaudadest tehtud ’< deiist kattuks 

’1audkatus ’ (LW 57)• ja nänt muntõn kas delõd päi või min- 

giz laja kabal päi ’Ja need teised kas laudade või mõne 

laeva tüki peal’ (tJT 294)» Lt delis on laenatud lv keelde, 

ebriG ’häärber ’
—• — л \ "3 A X A

Tarvitatakse ka erbiGi erbigas jelabat kutäir, mõisa - - - —---------------------------#)_n-----
puosSad un moizdneitsaD ’Häärberis elavad kutsar, mõisa

--------2-----------Ш-----------XD______ О_______ ’
— —) > а'

poisid ja mõisatüdrukud’। ebrig um i Skis ti eddt ’Häär-
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A ~ . xber on isemoodi tehtud* (LW 48). moiz^d erbikS jelab moi- 
ž ---------- -————- > -

zž aim ’Mõisahäärberis elab mõisarahvas* (LW 49). Sõna

des ebriGerbiG on toimunud metatees. ejrbiG on laenatud 

alsks sõnast herberge (LW 48)• 

gevil' ’katuse esiserv, kelp*

gevil' tutkamaz urn vi^d^r ’katuse serval on tuulelipp’ (DS). 

Sõna on laenatud läti keelest, 

glõz ’klaas* 
v _ _ _

L vii gläz, glaZi te glaz .’ t e e kl aa s ’ j anda mi n i d gloz 

vietta ’Anna mulle üks klaas vett ’< lä>b rut't' urn gloz^st • ...... - --------------- LJ---------V.) - _ x _ 
’Aknaruut on klaasist* (LW 59). lä b rut' sizal attfr gl°~ 

z?B ’Aknaraami sees on klaasid’ (LS). j>ust) tuba, gläzdst 

katuks, ku s^eda äb^uo, siz rišti^g urn neka kuottšS ’ Puu st 

tuba, klaasist katus, kui seda ei ole, siis inimene on 

nagu kotis (NLK 473). Vasted on e klaas, It, glaze, alsks 

glas (LW 59)» sm lasi, krj klasi, vdj клав! (SEES 11,278). 

Lv gloZ on alsks laen, mis on keelde tulnud läti keele kau

du (LW 59).

gri>D ’puupõrand•

Lt grida tähendab igasugust põrandat. Lv keeles on sõna 

tähendus ahenenud, märgib ainult puupõrandat. kõnUrs» um 

gri^D ’Kambris on puupõrand’ (PD). Tegemist on läti lae

nuga (LW 61). 

grunt-kiuv ’aluskivi, nurgakivi’
Tarvitatakse samaväärselt kui a^llik-ki^uv (vt.lk. 26). 

ka?b lentš ’katuse palk, mis on ühenduses sarikatega’ 

Lt kaba on laenatud liivi keelde (LW 101). 

kattuks ’katus ’ 
\ X гч —. «■, _ — '

kattukst attz> volkšti, lodist, Sindilist, dakstinist un -------------- b-j----------------------------------------------------------------------------- —---- 
kardast ’Katused on õlgedest, laudadest, laastudest, katu-



- зо

tusekividest ja plekist*| коЧ kilgi kattuks -ikahe külje--- v--- ь-ž----------------------
ga katus*j kattuks-peli um lu^mmi 'Katuse peal on lumi* 

(LW 110,111). ne ra?bbdbbD kattukst ‘Nad rabavad katust* 
v X \ V X — ) a а

(PD) ₽ kattuks um aukki, ta las kub v i m э 1 äbb ? * Ka t u s on 

katki, ta laseb vihma läbi* (KK). ti5 tuš tara päi, kul

dist veljkist katuks päi *t. t, aia peal, kuldsed velle- 

kesed katuse peal* (NLК 3o). un siz nin kattuks^päl um ikS 

kevas ka)zz£n *Ja siis lossi katuse peal on üks kask kas

v anud * (KL J 45). storlc / stork / pitka^j alga / alž tu> к 

kattuks jpäl / kui sa mozä ät^sada / kattuks^päl tu'kkdD 

♦Toonekurg, toonekurg, pikkjalg, ära tuku katusel, kui sa 
i ' 

maha ei kuku, katusel tukud* (KLJ 106). un sis^s e at 

nänbP / ku ikš miez um kä?nP pit'5 piva^kaoda kattukst *ja 

siis on nähtud, et üks mees käis mööda kiriku katust *

Ja üks puu on ka sarikas, mis on katuse peal. Ripub alla

poole nagu piip, seda kutsutakse sarikaks, see kelp tuleb

) rs. -j ) /\ 4 X i v X
(KLJ 280) .si dd>n к e ud>z un v edab ainž> s em) kattuks^ 

pälS 'Sidunud lehma köide ja veab katusele heina sööma * 
- 4 _ ) - \

(KLJ 310). kattuks^puD 'sarikad ku je 1 um nikoug,)!
X X A \ x А

si«6 ne panbid ne katuks^puu ilzd ‘Kui hoone on nn kau

gel, siis pannakse sarikad üles* (EH), lilišt ti eddt 

kattuks 'Roost tehtud katud* (LW 194).

Katuse ehitamist ja osi on keelejuhid kirjeldanud järgmi

selt. nuttabit ki»elppa ikš^pu* / un^ikš pu* umjbe^iž^ 

ä»n^Z / mi« s^um kattuks pä*l / a-113 p^pe :d ^n pi* 1э В / 
X —, , V v x у — , -V

ne»kka pi-p / si*e nu-ttab^ä*ndZ $ä»n-; / se^ki»elppa 
\ — > > ”* — / tu»lap^sie ä» n?n pä-l> / u» oi^pu (u.oi^pu; kaguni i-k3 / 

~i ) H v )
se-^um sä*l jo^i*ll^pped^n 'Kutsutakse kelbaks üht puud.
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selle sarika peale. Katuselatt on ka üks, see on seal 

kõige üleval* * (LT 67)* a*ma je-4sa pa-nab^ä*?n?D / un^si* z^ 

urn pa*;nm?st u^oippu / un^si-s pa*nap kattuks lO'daD / ni^ 

si*s tulap ki-elppa / ki*elppa / a*la pa-napJcakS vo*rtta / 

(vo-rž / ki'S ne**di lo«udi pidab ju-ssA )/ no^si-z^ni ve. 1^ 

urn ki‘ elppad^n tu<tkampä:l^ / sva-ra^pu»/ u* oijp\x umo
\ - V \ rx \ _ X — A / '

a < lis^ tutkam^s / ku* s ne lo>dat^pa; пар pätU / un si* e 

u«?oippu a*l'a sop^pa-ndät v1e^d^vo;rž / se*m si* ep erast 

v^e*d vo;rž / ku sä-lt^se ve* ^Ž^läb le-'bba ’Kõige enne 

pannakse sarikad, siis tuleb katuselatt, siis pannakse ka- 

tuselauad, nüüd siis tuleb kelp, kelba alla pannakse kaks 

roovlatti (roovlatt, mis peab laudu juures)* No siis nüüd 

veel on kelpade otste peal kaalupuu. Katuselatt on all 

otsas, kus need lauad peale pannakse ja katuselati peale 

pannakse veelatt, see on sellepärast veelatt, et sealt lä

heb vesi läbi* • (1T 72).

1^E*N. Set ä 1 a, YÄH, lk* 387, L* Kettunen ,LW, 
Helsinki 1938, lk* 110-111,

Sõna kattuks vasted sugulaskeeltes on e katua, sm katos, 

katto, kr j katqš, vdj katuSi, vps Jkatuzj lpN gat 1 to* Tä

napäeva vormid on arenenud häälikumuutuste teel vanadest 

Ims sõnadest <^kansi <kanti (SKES I, 171-172). Sõna kattuks 
19 kuulub Ims põhisõnavarasse * 

kTnd^ks ’künnis’ 

mä}dd attd kuord<)t^kind?kst ’Meil on kõrged künnised’ (LW 

134) * sa arjkkar urn ki? od^n nänt tuba kindaks alla ’See an

kur on kohe nende maja kümnise all’ (ULS 88)* к e*vat^ku 

la»ssub e*žmiz^reit 1и»отэР, ni -em^d^aga la-mbSd ulZ, si* s^ 

sab^ra?»d!5tt »t ki* ras ki* nduksd, aga tä*giS pa* nup ki*rrd^ 

ki-nduks kilgd ’Kevadel, kui lastakse loomad esimest kor-
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da välja , lehmad või lambad, siis raiutakse kirves kün

ni sesse, või jälle pannakse kirves künnise kõrvale maha.’ 

(ULS 122). kindaks all» sä'l» jo urn’ m» sin7 ni? Ed.$D vennad 

’Künnise all, seal ju on sinu lehmaõnn’ (NLK 41)• vana kure 

kitiz, ku kindaks all umät vit’mSd, ku nänt säb kä? dda / 

siz ne ninad libfd ma päi’Vana kurat ütles, et künnise 

all on võtmed, kui need saab kätte, siis need lossid tu

levad maa peale. ’ (NLK 214). piSkl istab künd»ks päi un 

nutab ’Väite istub künnisel ja kutsub? ’ - ®Öijtutiw (NLK 

475). ieziun päuv» ratstab - kinduks ’öösel ja päeval rat- 

sutatakse? - Künnis. ’ (NLK 477). ku tõb, laz ikS por kivÕ 

läkkõ, siz urn rept'amÕst rõSki suolõ kindõks ala, un ku tõb 

las j Õvist^jelagÕd, siz urn rept’amost tsukkõrt kindõks ala, 

siz urn sjeldõ jelami ’Kui tahetakse, et üks paar riidu lä

heks, siis tuleb raputada natuke soola künnise alla. Ja 

kui tahetakse, et hästi elaksid, siis tuleb raputada suhk

rut künnise alla, siis on selge elu. ’ (VL 451) . Sugulas

keeltes esineb sama tüvi jä^rgmiselt? e künnis, sm kynnys, 

kr j künnüä, vps kündüz,, vdj tšünnüZ, mdE ke^kš, mdM

Js^kš, kenõiks. Tüvi on ühendatav sõnaga jkinJDŽ, mille vas

teid leidub kaugemateski sugulaskeeltes - m kJt5, udm giži,, 

srj gJ2 (SKES 11,255). Hakulinen peab sõna Ims aluskeelde 
' 20kuuluvaks . Toodud näited aga viitavad sellele, et ana

lüüsitud tüvi kuulub soome-urgi aluskeelde või uraali alus- 
21 keelde.

21 z /95^5y
В. С о 1 1 i n d e r, FUV, Stockholm<lk. 50, vt. ka 

A, Saare st e, Leksikaalseist vahekordadest eesti mur
retes I, Tartu 1924, lk. 191.
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- I _ 22kiS-loda ’kiskiaud ♦

kiSloud’i kiskisti kirrdks ’kisklaudu kisuti kirvega» (LW

156). kiSlõdad um kattuks päi ♦ ki s klauad on katuse peal» 

(PL). kišloudi etnin äb^uo ’kisklaudu enam ei ole» (EH)* Te

gemist on liitsõnaga, mis väljendab kattematerjali saamis
* _

viisi - palgist kisti kirvega laudu ki^kln-l^ut^

kluon ♦ savipõrnad’
\ x -1 \ \kluon um kiettdp, tubas ’SavipÕrand on keedutoas’. Vaste on

ku? 1' ’katuseviil, frontoon» It klouns (LW 141).

kattuks ки?Г * kat u s e vi il »ejega j e? 11Э n^atta kakš ku? 11'a

’Igal majal on kaks katuseviilu’ (LW 161), 

la^ggdD ’laed»

Sõna tarvitatakse harilikult mitmuses, ainsuslikku vormi 

la?ggdZ ’lagi» kohtab, kuid harva, vartkdks luduks pu?ts- 

tub la^gidi ’Varrega luuga puhastatakse lagesid’. ikš 

la^ggdz um si?lld sa^ddan ’Üks laepalk on sisse kukkunud», 

la^ggaz veib võida deisti , baTkstd , vortst^ aga must 

mingist pust# ’Lagi võib olla laudadest, palkidest, Õr- 
test või mingist muust puust» (LW 180). benik päi s^e tä- 

ddb la?gg9D päi ’Pööningul, see tähendab lae peal’(KK). 

Sugulaskeeltes leiduvad vasted on e lagi, sm Ijäki, kr j 

vtagi, vps vtagi, vdj .rtatši. (SKES 11,272). Keeleteadlased on 

ühisel seisukohal, et sõna kuulub Ims aluskeelde. 

lat* Jlatt • 
v X 42 X 4 k. \

latfidi um kattuks p erast vajaG ’Latte on katusele vaja »

(LW 185). Sks sõna latte on laenatud läti keelde - 1.ata_ - 

ja sealt edasi liivi keelde - lat^ kujul. Seega on tegemist

00
F.J. Wiedemann, Eesti-saksa sõnaraamat, Tartu 

1923, lk. 296.
L.Kettunen, LW# Helsinki 1938, lk. 180, vt. ka

Д, Ра,11дл^гимл, <a,
"J7, Г"Сос£<.ги Zj. •
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MädMsaksa laenuga, 

liediz-luk ♦ava välisukses • 

liediz-lukstd paistis s eldam si zzal ja scru lekä ulzd 

♦Leeluugist paistis valgus sisse ja suits läks sealt väl

ja». 

lievH) ♦veranda ♦ 

päp pi ;liz lievft^päl ’Pastor seisis verandal» (LW 193)* 

Vasted on It lieves, lievenes, alsks love» Liivikeelne 

liev?D on laenatud alamsaksa keelest (LW 193)» 

lilud-alli ♦räästaaiune ♦ 

Ivfc lülud-a^lli. Tegemist on liitsõnaga, mille osadeks on 

lil, lül •roog’ - katuse kattematerjal ja a?lli ’alune’. 

Otsene tõlge oleks siis ’’rooalune" (LW 198), 

kattukst vo)l,1?tV' iras, pizas, lu?žis lül'ist tigedat, sid’d 

vo?Tt€^ võigist kattukst ’Katused olid Iras, Pizas, Lužis 

roost tehtud, siin [jrell olid Õlgkatused,’ (LW 210-211), 
* X A pažuobal ’räästaaiune • 

Seda varianti tarvitatakse KoStrÕgil, ku ni amaD ma^ggd- 

bdD / nei täma vend nuo-pu')ggdn pažuob^ala 'Kui kõik maga

nud, siis ta pugenud räästa alla» (KLJ 245). Sõna on lae

natud läti keelest, kus joažobele tähendab '’katusealune, ur

gas” , 

rästa Z ’räästas ’ 

Sõna tarvitatakse ainult mitmuses, seega kujul räst aD, 

räst^t tilkk?baD, rästad^at kilmdndD ’Räästad tilguvad, 

räästad on külmunud ’; ala pPl rästad ai ’Ära seisa rääs

ta all’; ländzie um vont^ kiima juss3 , rästöd at kilmanD 

’Möödunul ööl on olnud rohkem külma, räästad on külmunud*
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(LW 551). ku vi;m sadaB / sis juokS^bxd rästil) ’Kui vih

ma sajab, siis jooksevad räästad* (EH). Vasted sugulaskeel

tes on e räästas, sm rä^st^s. 

ulan-a lii *katusealune, ulualune*

tikkiZ ulana>liist tilkk^bdP *KÕik räästaalused tilguvad1; 

ku vi masadiz, siz ma pi liz ulanall) ’Kui vihma sadas, ----- —------------------------------------------ ---------------
siis ma olin uluall * (LW 450). kindlTd vieristi nei neme 

ulanna^lli ve■ iS^tilkkiz ’Pisarad veeresid nii nagu rääs

tas vesi tilkus’ (ULS 155). tu’ 1 sa ^IzÕ, perimiez, meg 

sin kitõm ibbist vonnõ, ibbist talšõ ulanallõ (~tal' päi 

baSuob allõ), säl um sin ibbist von 'Tule väij a,pe remee s, 

me lubame sulle hobuse Õnne - hobusetallis räästa all (tal

li peal.räästa all) seal on sinu hobuseÕnn. ’ (VL 240). 

lä?В *aken’

ta vanti?b lä’pstd ulz? ’Ta vaatab aknast välja«; paldin 

ti?eb?d jo surd^läbut^ku vanast ’Praegu tehakse suuremad 

aknad kui vanasti’ (LW 211). kuol™tz bönig^s um lä’b val- 

di2 un frelen istab lä'b päi ’Kolmandal korrusel on aken 

lahti ja preili istub akna peal* (NLK193;. kis vol' rik- 

tig brudgana, se klopiz lä^ tagan ’Kes oli õige peig
. X v 4 A -V «Л

mees, see kloppis akna taga* (VL 397). lä bud^atta vennad 
vizaZ ’Aknad on olnud kinni’ (LA), ta p^ezup la'bbfr ’Ta 

peseb akent* (EH), ku sis um selli orkan / selli sur tovas / 
X \ > \ — — / — ■ , A *.

kui ukS läbuD tikki2 umad länd väldin iž^entS^st un tikkiK 

läbuD umaD ulzi nuo-ra? bdat *Et siis on olnud selline or- 

kaa/n, selline suur torm, et ukseraamid on läinud iseene

sest kõik lahti ja aknad on kõik välja murtud* (KLJ 72). 

sie um mis lass>B läbb^n j e dd> ’See on mis lastakse ak
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na ette1 (PK). (Keelejuhilt küsiti akna pimendamiskatet.) 

Sõna lä^B vasted sugulaskeeltes: e lävi, eL läbi, gen. 

läve ’ukselävi*, sm lägi^ ’auk’, krj läbi, vps läbi, vdj 

läpi (SKES 11,321). Keeliti on sõnal erinevaid tähendusi, 

kuid tüvi on kõikjal sama ja see on tähistanud alguselt 
auku või ava. lä? В kuulub Ims sõnavarunc?^

Sõnaga lä^JB on seotud mitmed liitsõnad, tähistades erine

vaid akna osi. 

lä? b-rom ’aknaraam* 

lä?b-rom sizal atti glõzaD ’Aknaraami sees on klaasid’ (PK). 

riSti mierda, pi?dd?z mierda purded? - lä7b rlmJd ’Risti 

merd ja piki merd purded? - Aknaraamid. ♦ (NLK 471). Vas

ted on It ramis, sks Jfehmen. Liivi rom on saksa laen (LW 344) 

lä? b-rut ’ akna ruut’ - 
■ ■ - \

Sõna tarvitatakse ka ilma esimese osata; puoiški um rut 

kaVki ra}bb?n ’Poisike on ruudu katki löönud’ (LW 349). 

rüttžD atU g lehast ’Ruudud on klaasist’ (PK), rut. on laena

tud alamsaksa keelest läti keele vahendusel, vasted on 

It ru£s ja alsks rutje (LW 349). 

lä>b beg>l ’ aknal aud ’ vt. beg£l lk. 27. 

nu?oim ’rõdu’ 

Kasutusel olevad variandid on nuojbm, n oim, nuoimXd> n^ 

um k^olmst? puolstt saina, kattuks päPs un nelbs puol7 

väldin ’Rõdudel on kolmes küljes sein, katus peal ja nel

jas pool lahti*. Lt nuojume, nuojums. on laenatud liivi keel

de (LW 254-255)»

2 4 L. Kettunen, LW, Helsinki 1938, lk. 211, vt. ka 
A. Saareste, Leksikaalseist vahekordadest eesti mur
retes I, Tartu 1924, lk. 190.
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ora •hari•

Л _ ./ ' ' Vога~Ьа1'крц 'katuseharjapalk ' । ora-baikkit^panap^kielppaV 
V . /4

tuikamal päi ’Harjapalgid pannakse kelpade otste peale • 

(LW 268), ora-vorž urn pe’rri vorš kattuks päi •Harjalatt 
у> LJ? .

on kõige pealmine latt katusel’ (LW 268). ora vasted sugu

laskeeltes on e hari, sm harja^ (LW 268), kr j harj^a, vps

hari, vdj агдд, Balti keeltes leiduvad Id Ser^s_, It sars^ 

(SEES 1,58 ja YÄH,289) lubavad sõna pidada vanaks laenuks 

balti keeltest, 

paikka *paik, koht, talu1

bunttikjpaikka ’Buntigi talu’ (LW 270), Sama sõna leidab 

ka sugulaskeeltes - e joaik^, sm paikka, krj paikka, vps paijk, 

vdj дагкка, lpN bajj^ke^ (SKES 11,462), Sõna paiska kuulub 

läänemeresoome aluskeelde,
\ xparZ ’sarikas, pars’

saina päi? panaB^pardtD •Seina peale pannakse sarikad* (PK), 

Sugulaskeeltes tähendab samatüveline sõna mitte sarikaid, 

vaid parsi: e дате, sm дат sl, krj garsi, vps garS^, vdj даг^ 
25 .

si, Liivi дат2 tähenduses ”sarikas” on tulnud tõenäoli

selt laenuna saksa sõnast ддатгеп^(LW 279)* 

panda ’pand, põikpuu*

V iii panda un a>lli panda ’ülemine ja alumine põikpuu 

uksel1, kattuks panda = riStbrpu* ’katuse põikpuu, tala* 

(LW 558), Sugulaskeeltes leiduvad vasted e.joand, sm дап- 

ta on vanad germaani laenud(SKES III, 485-486), kuid lv 
26 panda on laenatud alsks sõnast bant (LW 279) •

25 E. I t к о n e n, A.J. J о к i, SKES III, Helsinki 1962, 
lk. 496.
2° Sealsamas, lk. 486.
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peranD ’põrand ’

vanast att) vonnst sä ust* perand^D ’Vanasti on olnud sa

vist põrandad’; е’йпнкз äbjio vond^uožloudi perant päi 

•Algul polevat olnud põrandalaudu põranda peal ’;siezir 
\ ~ л x ^7sadis^perandirl ’Kirp kukkus põrandale’; läpS ruonup^peran- 

döl ’Laps roomab põrandal’ (LW 285), kus sa läd mari neitst 

kuldi ludõ kajnalõa, ma läb pirant puist Õrn ’Kuhu sa lähed, 

üari-neiu, kuldne luud kaenlas? * Ma lähen põrandat pühki

ma ’ (VL 24)» ni urn peranD kuja ’Nüüd on põrand kuiv’ (KLJ 

324)» perant ti7ema ’põrandat tegema’ (EH), Sugulaskeeltes 
___v____ ü_

leiduvad vasted on e põrand, sm jaermantcr, vdj permata (SKES 

111,524);, Samatüvelisi sõnu leidub ka lapi keele murretes, 
27 mistõttu võib sõna lugeda Ims aluskeelde kuuluvaks,

vaJ it ’vahe ’

perand vaJitt^D ’põrandapraod ’ (LA), va’it vasted Ims keel

tes on e vahe, sm vai he vajeh, vps va Де h, kr j 

(YÄH,313-314)• Tüvi kuulub läänemeresoome aluskeelde, 

saina ‘sein’

IvL slina. ui1!1! saina ’välissein’, va'1 iii saina ’vahesein’, 
- *"*________ O___ __________ ** ..—

saina päi ’seina peal’ (LW 352). ve^lki, ve^ki, ala juokš 

jälgin: ibbi urn ta^'fi, mõk urn äjtas, kibar urn tubas saj- 

na jus ’Veli, veli, ära jookse jalgsi: hobune on tallis, 

mõõk on aidas, kübar on majas seina juures’ (VL 456). 
\ ”?v \ к •—saina^balkka D att> immirgoutlimist aga nurgalist ’Seina

palgid on ümmargused või nurgelised’ (PK), Samatüvelised

sõnad on ka eesti ja soome keeles - e sein, eh sain ja
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28 sm seina (LW 352). Hakulinen peab sõna balti laenuks. "

sle?G ’ a knal uu к •

sle G urn kondž, mis panaB lä b j ett? ’Luuk on kaas, mis ------ --------------V ______ _ ___________________
pannakse akna ette’ (PD). mä^ddjn äb^uo slegidi ’Meil ei 

ole luuke'(KK). Läti keeles leidub samatähenduslik sõna 

on slepis. Tegemist on läti laenuga, 

serga-vorž ’katuseviilu latt ’ -.„V __ 2r—_
serga-vor'z urn ama illi vorŽ ’Katuseviilu latt on kõige üle

mine latt’ (LW 361-362).
X 1

skuorstin ’korsten’ 
x \ % ■ /wSama sõna variandid erinevates külades on kuorsniG, kuorš- 

šan, kuoršSin (LW 373)* s^e skuorstin urn legalist «See kors

ten on tellistest’ (PK), kuorššan pu7?stiji pu? st > p^kuorš-
-X .Л -------------------------------------------- - V I 7

šantt) ‘Korstnapühkija puhastab korstnat^, kuorššyn v e
-...... 1 — . Л .. . —........... —

dap^so? uvvj i) Idz^ ’Korsten tõmbab suitsu üles’ (LW 165

166). Vasted on It skurstenis, alsks schorsten. Lv skuors- 
i

tin on laenatud alamsaksa keelest (LW 373). 

stendar/ ’uksepiit ’
\ —' -x X _ IV* o

j ega uksbn att) kakš tendartt* 'Igal uksel on kaks piita’ 

(LW 414)* radlõ, ratiõ, ve’l'ki, mükõks rišt^štendsrÕ, rad- 

13 ka*d kat'ki kolmõ kabalõ ’Raiu, raiu, veli, mõõgaga rist 

uksepiita, raiu kade katki kolmeks tükiks’ (VL 463).

Alsks st^ender on laenatud läti keelde, kus see esineb ku

jul /atenderis^, sealt on sõna läinud liivi keelde. Tegemist 

on järjekordse alamsaksa laenuga (LW 381)
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strep ’trepp ’
— X V A _ w \

strep akkattdks ’trepikäsipuul’, strep astam ’trepiaste’

(LW 382). kus läb^ilz? um trep ’Kust minnakse üles, on 

trepp’ (AU)?. nE / bet sin um tuomast s e talla s pits s e

da treppfrilz? un ma pidaB к ott? all'g sal ’Jah, aga sa pead 

tooma selle talli mööda seda treppi üles ja ma hoian kat- 

ti seal all’ (KLJ 465) • Vasted on It £rej3e_, sks jbrep^e (LW 

382). Sõna on laenatud saksa keelest.
V \
sinda1 ’katuselaast ’

paldin sobSt kattukst Sindalist i?d ra’ bd?t ’Praegu lüüak- 
__________ V ________
kse katused laastudega üle’ (LW 393)» Sindki um pust^ 
’Laast on puust1 (PL)• s^e kattuks um stindalSst ’See ka

tus on laastudest’ (1)5). Vaste on sks Schindel. Sõna on 

laenatud saksa keelest (LW 395)• 
\ л 

zied?Z ’aampalк’ 
~ ' n X X Л

sildan ka att? zied?d all? ’Sillal on ka aampalgid all’ -----------------------—------ а----- i_J-------■ । \ 
(LV/ 400). kui-jen tuban ziedidi, nei-jen mäddõn velidi 

’Kui palju on toas aampalke, nii palju on meil vellekesi ♦ 

(VL 465). Lt dzieds, zieds^on laenatud liivi keelde (LW 400). 

ta;l ’talupoeg’ 
x Y —r A Sta 1-koranü ’talu’> mina um ta 1-korandal sind?n ja i Izj " V * _ _____________  v______ ___ _______________ _

kaj zz?n ’Ma olen talus sündinud ja üles kasvanud’< mund
— ) — > X

kerd^um ta 1-korants ka jeva jelami ’Mõnikord on talus ka 

hea elu’ (LW 408). Vasted on e talu, sm talo. 
v \ 

tSukkar ’katusehari’

s e um tsu/)kfrr ’See on katusehari’ (PL). un ta kitiz vel 

ku duonig ninsd ne abdd libad nei pitkaks ku paistabad 

tü? katuks Z?tšukar7’Ja ta rääkis veel, et Dundaga lossis 



- 41 -

need, haavad kasvavad nii pikaks, et paistavad üle katuse 

harja ’ (NLK 585) • Läti vaste on õukurs, lv t^ukkar, on 

läti laen (LW 456). 

tuba ’ ma j a, tuba ’

ta ti} eb entšan ut tuba ’Ta ehitab endale uut maja’j tu>l -------------- Lut__________—_____
tu? bb> ’Tule tuppa’j tuba-peli ’pööning’, tuba-säina ’Ma- 

\ ' ' — о
ja-, toa sein’, tuba ukS ’toauks’ (LW 457)* piškist irad, 

surdd irad, tuvg»d min lapsan unda jura leyb tuba, le b 

kam?r, le)b lem leb-a?i ’Väiksed hiired, suured hiired, too

ge minu lapsele und juurde läbi maja, läbi kambri, läbi soo
— ) "o' I -

ja 1 e iva ah j u ’ (NLK 20) ♦ kus sa lä d, mari neitst, kuldi lu

ti ? kainala s. ma lä;b maran tu? bba puistam, mänrn tul>b>d 

kuldist vi^ešed ’Kus sa lähed, Mari-neiu? - Ma lähen Mari 

maja pühkima, Marile tulevad kuldsed võõrad.’ (NLK 25).nei 

sä’l rnitsäs um; vend piSki tuba un tara immdrkout’i ’Nüüd 

seal metsas on olnud väike maja ja aed ümber’ (NLK 85)* 

siz ne kitist sie tuba jera un lek6t> piedr^b» ’Siis nad 

põletasid selle maja ära ja läksid keldrisse’ (NLK 251)• 

ne aigalist ro?už, ne ä? t tu> bb£ ürganed tl’ eds ’Rajarah- 

vas, need on hakanud maja ehitama’ (NLK 505)* souv jit neit- 

sõd tubas iz magat, tallÕ neitst magisti kõmarsõ aga sur- 

tuba tursÕ ’Suvel tüdrukud toas ei maganud. Talvel tüdru

kud magasid kambris või peretoa nurgas’ (VL 596). lEmm*s 
\ itubas riSti/jG ieB к eb» ’Soojas toas jääb inimene roidu- 

v x > лnuks ’ (KK), ta velks tuhD tu bb* ’Ta oleks tulnud tuppa’ 
X. _ v ,\ A

(PK), un miez um rikaZ / un tiend ent'š>n ut korand ilzJ /  - -_________________ ----------------------- - — \ t-------- \ X ) rx \ _ ) X О

un knaS sur tuba veind us-ti ed? sie ro kk»ks ’ja mees on 

rikas, ja teinud endale uue talu üles, ja võinud suure ilu-
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V —) с ' 1
sa maja teha selle rahaga1 (KLJ 515). sis i ttfr pifikis 

tu^bby sirV sis sa-ru?mtiz me*d'i si) zzjl ’Siis ühte väike

sesse tuppa mahutasid meid ära* (KLJ 158)» le«kSmd tulbast
— ГЧ •) V X .

u»lza ni «emidi lipSam ’Läksime toast välja, lehmi lüpsma’ 

(ULS 48). kiima algaks pi ?n tikkup tu?bb<T ’Külmal ajal ti- -------------а_______________ — 
\ 'kub koer tuppa’ (LW 420). tuba paliz jara ’Maja põles ära’ 

(EH). ^ba on paljude liitsõnade koostisosaks: tuba-jezddi 

’esik’, viza-tubh ’Vangimaja’, skuol-tub^ ’koolimaja’, sur- 

tuba ’peretuba* jne. Sugulaskeeltes leiduvad vasted on e 

tuba, sm tujDa^ (LW 457). Hakulinen peab sõna vanaks germaa- 
29 ni laenuks.

___ \
tul-poi3ki ’tuulelipp’ 
- > .
tul-poiSki urn kattuks päi ’Tuulepoiss tuulelipp on katu

sel ’ (DŠ). 

ukä ’uks ’

tuba-ukš ’toauks’, tie ukS väldin ’Tee uks lahti ’j te tei 
"Tr* \ > A —• X v Л \ A

entS3n tuba ilza un uniz uks^oukka jetta ’Ta ehitas oma ma

ja valmis ja unustas ukseaugu jätta’ (LW 450). ukš urn liu(v)k-
X v о 1kalD, äb^uo vizass^jib^uo väldin ’Uks on p&qkvel, pole kin

ni pole lahti’ (LW 190). un siz se kä^ d-kiw; um uks päldj 

sa^ddin ma;z un ra^bin tämJ j era* ’Ja siis see käsikivi on 

ukse pealt maha kukkunud ja ta ära tapnud’ (NLK 84). ni 

a>dt vennad ukst vi? zz> kl i к St J d ’Nüüd olid uksed olnud 

lukku keeratud’ (NLK 101). ik8 j ema ui> p^eks&n en't'š ti- 

dart ullipedan uksta sie p^erast ku tam) nei^laška vend7 

’Üks ema on oma tütre uksest välja peksnud, sest et ta on 

nii laisk olnud’ (NLK 129). un nina vär^d lä^bfrd valdiž 

un ükS tal1!1 uks läJb valdiž ’Ja lossi väravad lähevad lah- 
5 А л /
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ti ja üks talliuks läheb lahti’ (NLK 192) rikting neitst 

pidiz uks vizas ka, klinkõd päi ’Korralik tüdruk pidas uk

se kinni, haagis* (VL 397)# ku um knaš' päva, siz^meg iš- 

tam ull^p-pedin uksta ’Kui on ilus ilm, siis me istume 

väljaspool ust 1 (LW 451)# mä^t^pe •rimi) en um su-r ä» rga 

ta^rtšT mu»l'kki, mue rdab^amad^u *kst ergist u-lzd ’Meie pe

remehel on suur härg tallis hull, murrab kõik uksed hinge

dest välja’ (ULS 64)# uks tagan rabbiji sizzõl sab lastõt 

’Ukse taga koputaja sisse saab lastud’ (LVL 93)» ama sai- 

na Vlm^l uksta um ukS-peii ’Kõik sein ülevalpool ust on 

uksepealne’ (LW 450). Vasted sugulaskeeltes on e uks» sm 

uksi, lpN uksa, udm öc, u a jto\ Sõna kuulub soome-ugri alus- 

keelde (LW 450).30,. 

u}oip-pu ’katuselatt •
u} oip-pu pillab ä’nat päi un u;oip-pu päi ti? ggJbat^kat- 

------ a____________ !=!_____ _____________я___________________________ 
tuks-lõdaD7 ’katuselatt on sarikate peal$ ja katuselati pea

le toetuvad katuselauad’ (LW 455). Sõna on ühendatav soome
31 sõnaga ohilauta ’ külj eiaud ’. 

u> ož-lõda ’põrandalaud ’

u? m pa’nmist ud u^ožlõdat sizzdV ’Peab panema uued põran- 
x / _ \ ;

dalauad sisse’, uožlodad likkfrbaD ’põrandalauad liiguvad’, __ 0________ __________
X I _ X n x , i X /4 ~
uožlodad attx jemittan p edag^st ’põrandalauad on enamas

ti pedakast’ (LW 456). se sinda pistab uož-lodad ala ’See 

paneb su põrandalaudade alla’ (NLK 310). Sõna päritolu on

ebaselge. Kettunen on sõna kahtlusega ühendanud läti sõ

naga uosa ’auk palgi otsas’ (LW 456).

30 p palmeoa -r. гахшеиа, , , , / ' т /»•

Yoh. Toivonen, E. I t к о n e n, A.J. J о к i,
öKES II, Helsinki 1958, lk. 419#
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vercbD 'roovlatid' 
и —

verdbd am kattuks p#al 'Hoovlatid on katuse peal» (PK),

Vasted on e ora, sm orsi, kr j or^ži, vps orž, vdj er si on

tulnud balti keeltest, kus leiduvad ardis, It jõrds (SKES II, 
32439)» Tegemist on balti laenuga,'

v1e)d-vorž 'veelatt '
—- ■<-
v3 e^d-voržtum u’oip-pu päla ’Veelatt on katuselati peal» 

_______ > ____ 2____ s-x____
(LW 497).

-* ) I n /
vi dar 'tuulelipp *

vi ;d'£r'nä? kt'uputul dž> ^Tuulelipp näitab tuult», vi^d'ar 
' - v r- -) >

kierup tulkk^ks 'Tuulelipp keerleb tuulega1, vi dar nä k-

tdb, kus puol tui u? m 'Tuulelipp näitab, kustpoolt tuul 
- v _ _) I V r>\

on', peSlinkki lolab^vi ddrLtutkam)s 'Pääsuke laulab tuu

lelipu otsas (LW 491). Tõenäoliselt on tegemist alsks lae

nuga (alska weder 'tuul'),
- -Л

vär-balk ' aamp aiк '
” Г” ~ 4 n — -,

jega je llžfn att? värbalkkip 'Igas majas on aampalgid»

(LW 509). Vasted on It verb ai’kl в ja alsks querbalken (LW

509). Sõna on läti keele kaudu laenatud alamsaksa keelest, 

ä?n 'sarikas'
— ) rs \ Л V X. ) V л
ä ndt pidabat kattuks u oippud* 'Sarikad peavad katuselat------------------------ ----------------- v-- д----- -
ti £kinnij •; ä^n um seiii nekka pip 'Sarikas on selline

nagu piip* (LW 516)

Käesolevas peatükis käsitletud sõnavara päritolu on mitme-

kesin. Uraali keelte ühtsuse perioodi kuuluvad sõnad on

kindaks. Maja sisemist ja välimist kül-

32 E.N. S e t ä 1 ä, YÄH, Helsinki 1899, lk, 12?
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ge märkivatest sõnadest ainult üks on pärit soome-ugri

aluskeelest - uks, läänemeresoomelised 

^aikka, PgrarH)

on kuus sõna -

ja va^it. Esitatud

sõnade enamuse moodustavad laenud, mis jagunevad järgmi-

selt: germaani tuba, balti ora saina

balk, beniG, briG, ebriG, glõz skuorst'in
— 1 - ”. sstender, vid?r, vär-bark, saksa lat*, rom, parj£, panda,

stre nu7oim, sle?G

&ied?Z^ tšukkar.
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2. Ruumide jaotus. Kinnitused.

Liivlaste elamud erinevad üksteisest peaasjalikult oma 

suuruse; ja ruumide jaotuse poolest. Põhimõttelt ja koos

tisosadelt on kõigil elamutel palju ühiseid jooni. Elu

maja n.ö. kohustuslikeks ruumideks on köök, kamber ja min

gisugune panipaik. Mitu kambrit või ruumi kusagil on, see 

oleneb juba ehitaja võimalustest (vt, joonised 5 ja 6). 

Enamikel majadest on tilluke eeskoda ehk esik, mida sage

li kasutatakse mitmesuguste majapidamistarvete panipaiga

na - seintel ripuvad hobuseriistad, seal on kirves ja saag, 

lüpsipink, lüpsikud jne. Eeskoda hoiab ühtlasi talvel vei

di külma, mis muidu tuleks otse tuppa. Esikust läheb uks 

kööki, mis on iga elamu üheks tähtsamaks ruumiks. Köök on 

väga ruumikas, suure pliidiga. Köögist viib üks uks tin

gimata panipaika, sahvrisse, kus hoitakse iga liiki toi

dutagavarasid ja nõusid. Harva võib näha köögis kappi, küll 

aga lauda ja seina külge ehitatud pikka istepinki. 

Muidugi on pliit uuema aja ehitus. Keelejuhld jutustasid, 

et varem on selle asemel olnud kas korsten või lööv suure 

lee-esisega, kus keedeti ja küpsetati. Mõnel pool olevat 

olnud ka lükatav luuk, millega löövialune suleti. Elamu 

kööki kasutati vanasti ainult talvel, kui oli vaja sooja 

saada. Suvel ja soojal ajel valmistati rooga rehemaja re

heahjus. Selliseid suvekööke nagu meie püstkojad pole liiv

lastel tarvitusel olnud.

Köögiga ühtekuuluv sahver on ilma akendeta piklik ruum, 

mille seinte külge on ehitatud laudriiulid. Riiulite laius 

oleneb sahvri suurusest, Dik-talus olid need näiteks täp-
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selt 1 m laiused»

Köögist viib teine uks kambrisse» Eluruumid on madalad ja 

väikeste akendega, seetõttu pimedad» Buntigil pole akneid 

suuremaks tehtud nagu mujal ning selle talu elutoas on päi

se päeva ajalgi üsna hämar.

Köögis on harilikult vooderdamata palkseinad, eluruumides 

aga tapeediga kaetud laudseinad. Erandi moodustab Buntigi 

talu, kus lagi ja seinad ka kambris on ilma igasuguse voo

derduse ja katteta ning aja jooksul suitsust mustaks tõm

bunud. Magamistuppa pääseb läbi esimese kambri.

Ahjud on majja ehitatud nii, et üks ahi kütaks võimalikult 

rohkem eluruume.

Käesolevasse peatükki paigutatakse ka sõnad, mis tähistavad 

iga liiki kinnitusi ustel ja akendel. Sarnaselt eesti ta

ludega ei tarvitata liivlaste juures ukselukke. Kui just 

terve talu pikemaks ajaks juhtub tühjaks jääma, pannakse 

elumaja uksele taba, teiste hoonete uksed on suletud iga 

liiki riivide, pöörade, haakide, krampide, ja linkidega, 

mida meilgi kasutatakse» Akendel pole vanasti hingi olnud, 

sest tarbe korral avati uks, aknad lahti ei käinud. Nüüd 

on loomulikult kasutusel müügil olevad akna- ja uksehin

ged. Välisustel, eriti aga kõrvalhoonete ustel võib kõik

jal veel näha sepatööna valminud uksehingi nagu fotol Z •

e) d'd'i ’esik, eeskoda’

tuban e1 d'd'i (ire), tuban e) ddi (Kuolka), tuba e?ddi (Piza)
\ —■> A V \

mä d edizfrn urn vajag utta uksta ’Meie esikule on vaja uut
------- ;—7----- v—- к—л — ,\ 
ust’; edist> veip ka peista ’Eeskoda võib ka kütta ’;edi-

z»st tulap tuban je?dd^ , tuban je?tst Iž^p tu’bbd un Õ i 
----------------- ---------------------------------------------------------- 5=£----------------------
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je ddS ’^sikust tullakse eestuppa, eestoast pääseb tuppa 

ja ahju ette1 (LW 44)» ni länd meldar, pant sie kast edis- 

tu^bbd un länd^naiz^urd 'Siis läinud mölder, pannud sel

le kasti eestuppa ja läinud naise juurde* (ULS 107). Vas

ted on e ejsine, sm ^tinen, esinen, ejsi-, krj ezi_, esi.» edi_, 

vps да!, vdj esi, srj iie, iledz, u el6^ 'esi-* (SEES 1,41). 

bona kuulub soome-ugri aluskeelde. v 

kek 'köök 1 
A V U П \ \ о

keksi kiettipsiemnaigD ’Köögis keedetakse sööki* (LW 117). 

uh naj lekš kekk^ ma’ggam 'Ja naine läks kööki magama *
/ — X 1(ULS 154). nai ildi*n tei kekk^uks väldin 'Maine tegi ko

he köögiukse lahti* (ULS 154). Vasted on It ^ek'is ja alsks 

koke^. Sõna on läti keele kaudu laenatud alamsaksa keelest 

(LW 117). 
I komar 'kamber* - . V ,

— x. \ Л • — X x у $ ‘ А .
tuv, tuv i r-j Ema lapsžn unda le b tuba, le b kamar, le b 

) e, T* )
2 em leb-a i 'Too, too, hiireema lapsele und läbi maja, lä

bi kambri, läbi sooja leivaahju' (NLK 20). Vastavalt kambri
X 

w* **** ) '*x *•** Iotstarbele : ant-komar 'käsikamber', magd^p komar 'magamis- ----------к------- -- ----------- z____
tuba', piški-kõmar 'väljakäik* jt. Sõna vasted on e kamber 

sm kamari^, It kammariв, alsks kamer. Liivi komar on läti 

keele kaudu tulnud alamsaksa laen (LW 149» SKES I, 155). 
Alamsaksa kamer on pärit ladina keelest. ^4 

U X \
kräppan-ouk ’suitsulÕÕr pliidi kohal '
— s I I v \
o j^n vo 1 se kräppan-ouk 'Ahjul oli see suitsulõõr' (LW -N=---------- А---------------------------D--- -
-Х-z 'W-lSv

B. Dollinder, FUV, Stockholm<Tk. 77, vt. ka 
L. Kettunen, LW, Helsinki 1958, lk. 44.



- 50

158), ku šib>lt iz uo, biz vo 1 ti? emist kräppan-ouk ’Kui ------------^A---------—-------------------------C-- -
siibrit eijiolnud, siis pidi tegema suitsulõõri’ (LW 158),

mä^ddJn urn blekstt) kräppan-ouk ’Meil on plekist suitsulõõr * ---------------------------------------------------------
(AU). Vasted leiduvad ka eesti ja soome keeles ning kauge-

55maigi, E räpen ’auk seinas, kust suits välja läheb* , sm

räppäna, reprona (LW 158), srj reped, udm džopi(FUF 111,100).
r~s' ' T. C

Hakulinen peab sõna läänemeresoomeliseks, kuid vasted sür

ja ja udmurdi keeles viitavad sellele, et sõna kuulub soo- 
37 me-ugri aluskeelde.

kukn£ ’köök’

ta urn lä;nt kuknä ’Ta on läinud kööki* (LW 160), s/e urn
' "> T w — V A • \ U. л

kukk^n, vanaD ro^uSt at kittdnD, ku s1e um kiettfrp tuba

’See on köök, vanad inimesed ütlesid, et see on keedutuba * 

lEH). Samatüvelised on It kukna ja v (LW 160-161),

Tegemist on vene laensõnaga liivi keeles, 

käp 'kapp •

Kappe on mitut liiki, igaühel oma nimetus liivi keeles: 

saina-käp ’seinakapp’, mida kohtab ainult uutes majades; 

nurkka-käp ’nurgakapp’ on ehitatud nurka, esineb tavaliselt 

panipaikades; kiela-käp ’kellakappSama sõna lätikeelne ---- n----------- -
kuju on skapis, alsks schap (LW 176), Sõna on laenatud lä

ti keele vahendusel alamsaksa keelest. 
\ 

liedtG ’lee, lee-esine, köök’

vanast vo^ 1 o^jdn sur liedig je1 ts ’Vanasti oli ahjul suur 
•------------ - >------V-- ----------------- Л----- ----------

^ — ) ) ) " A

lee-esine’; liedtG um о i je ts se ki u, mis päi kiett»B -----гх------------ v------------------------ —-------------
’Lee, on ahju ees see kihi, mille peal keedetakse’; (LW 192), 

3 5 F.J. Wiedemann, Eesti-saksa sõnaraamat, Tartu 
1923, lk. 941. 
36jL

Y.Wichmann, Etymologisches aus den permischen sprachen, 
FUF III, Helsingfors 1903, lk. 100,
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\ v r X ) v n v у X _

voikkast käbintt^p kat'l’a lied^k päi ‘Katel riputatakse põik

puuga lee kohale’ (LW 192). un s^e grõppin ent'S j1emand^ks 
___________ V____________ _ _____ _____

"* j X -• I t 3
säl 1 euD päi vantlam ’ See roninud oma naisega lee peale 

vaatama’ (KLJ 141) • Sugulaskeeltes leiduvad vasted on e le^j 

sm liesi, vps l'ez, vdj lesi (SKES 11,291) • Sõna on läänemere

soome algupära^ ja on sealt liivi keele kaudu läinud ka 

läti keelde -ItDn liedaks ’kolle’ (LW 192).

li-je>ddi ’esik, eeskoda ’

li-je?ddi vo? 1' komar, o’jediz un piškiskomar va? ilfr , neia 
_____________ Z___________________ l—1___________v____________________ _

V |\ V \ V о x VA ) \

uksta, valadnikkat^tutkamds, tuba tutkaraks, se i 3 Sai nut- 

tSt tubaje?ddi, tubane’ddi ’Eeskoda oli kambri, köögi ja 

väikse kambri vahel, neli ust, vabadik igas nurgas - maja 

otsas-, seda kutsuti eeskojaks, toaesiseks ’ (LW 197). 

liv ’lükatav luuk, lööv’

liv vo*! set li-jediž ja tuban-jediz ukstdn ’Lükatav luuk ______ >___________ _____ ----------------- --------L-J---------- -
oli lee-esise ja esiku uksel’ (LW 199). Sellest luugist läks 

suits välja. Eestikeelne vaste on lööv, alsks love. Tege

mist on alsks laensõnaga liivi keeles.

1 iv-del' ’löövilaud’

Löövilauaga suleti lööv, liv-dei vo}l likt^B ’Löövilaud 
— — I v X — a x Л

oli 1ükatav’j liv-del likkiz^liv^n je dda ’Löövilaud 1 üka- 

ti löövi ette’ (LV/ 199).

liv-e ’d'd^. ’ ee экоdа ’
— X -» ) l , 4 \

liv-ediz^n vfi 1 luk. ’Eeskojal oli luuk’, liv-e ddi sai ka _ _—> - —- 
komar-edizäks nuttfrt ’Lööviesist nimetati ka kambriesiseks ’ 

(LW 199).
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list ’liist, riiul1

ristšdelist ’nõuderiiul ’ (LW 198). Sugulaskeeltes leiduvad 

vasted on e liist, eL lüstaJc, em liista, liistake, kr j lisse 

(SKES 11,294), aleks list (LW 198)» Sõna on laenatud alam

saksa keelest.

loutS ’riiul, lauts’ 
\ — — ) А Л —• —

loutž päi pi l^bdd rista D -’Riistad on riiuli peal’, ir 

a415p pj!ts l^outšd ’Hiir jookseb mööda riiulit’ (LW 205).

Samatüvelisi sõnu on ka teistes Ims keeltes - e lavats^, la- 

vits, sm lavitsa, kr j loaviõõa, Таибба, vps v^autš^ < lautsi 

(SKES 11,284). Ka slaavi keeltes leidub selle tüvega sõnu: 

n хЛА^и-и-си , tš lavice, v уьои&ь, tš lava. Läänemeresoome 
•* 39Raatsi on laenatud vene keelest. 

loda ’laud, söögilaud ’ 
--------Z > -___________________ 4 1 siedäb-loda ’söögilaud’, kattuks loda ’katuselaud ’, uož- A    c---
loda ’põrandalaud* (LW 203) - hulgaliselt kõikvõimalikke 

liitsõnu vastavalt laua otstarbele.
V X w 1* v — IIх *” s

kui istaB loda nurga päi, siz um selli usko, ku jäB seist 

aigast vanaks neitsiks ’Kui istutakse laua nurga juures, 

siis on selline uskumine, et jäädakse seitsmeks aastaks va

natüdrukuks’ (EH). Sugulaskeeltes leiduvad vasted - sm ^au

ta, krj lauda, vps -/taud tähendavad kõik silmalauga. Liivi 
keelega samatähenduslikud on e land, lp luoujjt^, 

sam lata, loitAi, Toivonen peab sõna uraali aluskeelde kuu

luvaks (SKES 11,282-283). Hakulinen paigutab Ims lauta bal

ti laenude hulka40, Id plautas^ ’taru lennulaud', It plants^ 

’seinariiul’.__________
50 L. К e t t u n e n. LW, Helsinki 1938, lk. 203,evt. ka
J. Kai i ma StaMc w/\i м<Л4</*^2
40 A ,
A. Saarest e, Leksikaalseist vahekordadest eesti mur
retes I, Tartu 1924, lk. 200-201.
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oi ’ahi ’
.--.у —u t t , _ \ _, \
о' i e? ddi ’köök’; oi kilegi be^k ’ ah j up ink '; о i-liediG 

’kolle’; õ?ip-pu ’puust latt ahju ümber’; o?i ta*ggi ’ah- 
-v*---------- ~v-

jutagune’; õ?ip-pu päi pan sukkad^ja ka^ižžist о rand^ . 

e;džn 'Ahjulati peale pannakse õhtul sukad ja märjad rõi

vad' (LW 267). mirnika mirtdB õ?j^ ’Pottsepp müürib ahju’ - 7-------
(EH) • lapst kit$b)d kerkdn ku etabad amb) a;i taga, ma 

_ \ _ > \ _e 
sin'ndn andab lliniz, anda sa min roudiz ’Lapsed ütlevad 

kilgile, kui viskavad hamba ahju taha: ma annan sulle lui

se, anna sa mulle raudne’ (NLK 2 4). ir?d a?dt) brou" tS)nd 

rattadkina un kana kikkiks a^dt) läänid verd päi, un ka5 

tei?ž lä?nd aVi suzz ’Hiired on sõitnud vankrikuuri ja ka

na kukega läinud Õrrele ja kass jälle läinud ahjgsuhu ’ 
(NLK 85). jõuta m lä'nd kuodai, istfrn a \ kilg) un ffiitDn 

’Vaene läinud koju, intunud ahju kõrvale ja mõtelnud’ (NLK 

202) . mis se pa zve^r, tall) sieb, siv^vir magub, leja tul?>- 
I о )li. -aj ’Mis loom see on: talvel sööb, suvel magab, liha 

tuline? - Ahi’ (NLK 472). ni um ajga ma;ggõm lä^dÕ, ker- 

kõd oj tagan lõlabõd ’Nüüd on aeg magama minna, kilgid lau- 
ч. V \ ' Г* \

lavad ahju taga’ (VL 2). keps um met sag räukk)n / tämmyn 
um venD sur moiz un kringlid u4t»b õ\ ’Jänes on metsas 

nutnud: tal olnud suur mõis ja kringliküpsetusahi ’ (KLJ 213). 

sukaks rTgd / tietkfrke а 4 tuga -’Suuga Riias, teoga ahju ta

ga' (NLK 461). Leivakupsetusahjul on kaks nimetust - leba

, 51i ja zepig-õ?i.' Enam tarvitatakse esimest varianti ; piš- 
г** A **** О we 4 <Л \

kist irad, suryd irad, tuvgsd min lapsan unda ju r> le b 

tuba, le*b kam>r, le>b lem leb-a \ ’Väiksed hiired., suured
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hiired, tooge minu lapsele und juurde läbi maja, läbi kamb

ri, läbi sooja leivaahju’ (NLK 20)» Vasted sugulaskeeltes 

on sm

(lp axššuo, aššo, lapi murretesse on sõna läinud arvatavasti 

soome-ugri aluskeelest või muinasskandinaavia keeltest).

Sõna vasted germaani keeltes on r äss j a, mr ^sia^, n .es j а, 
t esse, sks Esse (SEES I»5). Sõna on vana germaani laen.^ 

pet š ’praeahi’

Vasteid sugulaskeeltest: sm pätsi, krj pättši, vps pät^,

e £äts^ (SKES 111,687). jDäts^ tarvitati leivaahju tähenduses, 

sealt sai nimetuse ahjuleib - päts-leib. Sõna on laenu

tud vene keelest, kus selle vaste on mm , murdeti

Hiljem on sõna laenatud liivi keelde ning lapi keele murre- 
x x В - t iitesse: lp pieots , pieotse, sürja pats on läinud vepsa ja 

. -A_

karjala-aunuse sõnavarasse.

piit 'pliit 1

plit-su urn, kus panap pud» sizal ’Pliidisuu on kust pannak

se puid sisse’ (PD). Vaste läti keeles on JDlits_, ItDn £li£_. 

Tegemist on vene laensõnaga (v (LW 505).
\

ruim ’ruum’
,T . I \ > X r- ) <*pagin ruimd ’palju ruumi’> tä m ruimssfr je 11» ’Selles ruu

mis elatakse’ (LW 546). vasted on It ^rume, ItDn rum . Sõna

on laenatud alsks keelest, vaste on alsks rum (LW 546). 
X. ) \ X

sitn-ouk ’ahju süteauk ‘

sit'n-ouk urn a’lmjl оЧ sud» 'Ahju süteauk on ahjusuust all- 

41
E.N. S e t ä 1 ä, YÄH, Helsinki 1899, lk. 255, vt. ka

4 2 buOvtXX^ CC rvvJpÄ (рсиссмзго Jl^üC*35L/Поесть /95*5*, Vy.
. J • Kali m a, Slaavilalsperäinen sauastonune.Tutkirnus ' 
itärneresuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasa— 
noista, Helsinki 1952, lk. 34,
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pool’ (LW 568). ^^i^b-ouk^on liitsõna, mille koostisosadeks 

on sõnad si?ž ‘süsi ’ ja ouk ‘auk*, sest sõna märgib kohta 

ahjusuu all, kuhu kukub põlenud puude tuhk ja söed. Teine 

võimalus - süteauk on saanud oma nimetuse sellest, et sel

lest august oil võimalik tuld süüdata. Viimasel juhul on
-*■ ~ x \ ,45

esitatud liitsõna algkujuks olnud süttin-ouk ’süütamisauk’.

Sibil ♦siiber •

aja Sibjl vi; zzi ’Pane siiber kinni1 (LW 595)• ku Sibilt 

iz uo, siz vo^l tVemist kräppan-ouk ’Kui siibrit ei olnud, 
A_...2.--------------------------------------- A---

L. К e t t u n e n, LW, Helsinki 1958, lk. 568. 

siis tuli teha suitsulõõr’ (LW 158). Vasted läti keeles on 

It Sibelis, ItDn šibel. Läti keelde on sõna tulnud saksa 

keelest (vaste schieber) (LW 595) • šibH on saksa laensõna 

liivi keeles.

Vaadeldud sõnadest on soome-ugrilised e^d'd'i ja kräppan-ouk, 
\

1 äänemeresoomeline lied»G, ülejäänud märksõnad on laenud ja 

jagunevad järgmiselt: germaani Õ4, balti lõda_, alamsaksa 

k£k, komar, кар, liv, ^list, ^9$» saksa šibal ning vene kuk- 
Л X x _

ni, loutä, petš, piit.

Jägnevalt esitatakse mitmesuguseid kinnitusi märkivaid sõ

nu liivi keeles.

dreG ’ukse-, aknariiv’

dregidregSltt? ’riivitama’i dreg uks vi>zz$ ’riivita uks’ 

(LW 40). Vasted läti keeles It dregis_, ItDn dreks(LW 40). 

Sõna on laenatud läti keelest, 
\

ei)G ’hing ’
, \ \ x \

lä'b-enG aga uks-er,G ’aknahing või uksehing’ (DŠ). ta rour-

45
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diz uks kat‘ki ’Ta murdis, uksehinged
~ " * 7 г

Vasted on It enge, ltl)n enks, alsks henge.

katki» (LW 46).

Sõna on alam

saksa laen, mis on liivi keelde läinud läti keele kaudu (LW 

46).

к!Цк ’pöör»

uks-kliqk urn pusta ’Uksepöör on puust* (PD) • Pöör on ka rci 

vaste kinnitusvahend: kli^kWdyks pa^ntt^ka bikš;d^un^am- 

m)d vi1 zzd ’Pööradega pannakse ka püksid ja hamed kinni ’ 

(LW 140). rikt'ing neitst pidiz ukš vizas ka, klinkõd päi 

•Korralik tüdruk hoidis ukse kinni, pöör ees’ (VL 397) .Lä

tikeelne klinkis on tulnud alamsaksa sõnast klinke^(LW 140).

Tegemist on alamsaksa laenuga.

kna) dgžrD ’haak, nagi ’

Haaki tarvitatakse katla riputamiseks lee kohale ja ämbri 

kinnitamiseks kaevukoogu külge. Vasted on It knagis^ ItDn

knäks, alsks knagge/7-Sõna on laenatud alamsaksa keelest lä

ti keelde ja sealt omakorda liivi keelde. 
1

ко S ’haak, konks»

katla käbinttarp ко š päU ’Katel riputatakse konksu peale ’

(LW 158)). Sõna on laenatud läti keelest, vasted on It kasijs, 

ItDn kejs, (LW 151). 
\ 

krämp ’kramp *

pa?n uksän kramp päi ’pane uks krampi’ (LW 158). Samast tü

vest on ka tegusõna krämptS ’krampida*, vi'* zz* krämpt? ’kram

biga sulgeda* (LW 158)’. Sõna on; keelde tulnud läti keele kau

du, kus selle vasted on It krampis^ ItDn kra^s. Sõna vas

te alsks keeles on krampe (LW 158). Liivi krämp on laena

tud alamsaksa keelest. Pizas, Iral ja Pitrõgil tähendab 

krämp uksehaaki. 
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V j 
1akstin ’link» •

\ I .
lakstin ön näfcilikult ainult siseustel. Sõna on laenatud 

läti keelest, vasted on It.lakštinš, ItDn lakstens (LV» 183)• 

sluik ’lukk» 

ü}bbi süöb le? b roudist re?d'j^d, sluik wutiin ’Hobune sööb 

läbi raudse redeli? * LukuvÕti’ (NLK 476). LtDn vasted on 

slulcs, sljlkls ’tõkkepuu’ (LW 374). Tegemist on laenuga lä

ti keelest. 

taba ’taba» 

taba um uksdn je?tsä ’Taba on ukse ees’; lod^n um ka taba -------------------------*--------- -—v ---------------------  
je^ts» ’Kastil on ka taba ees’ (LW 404-405). tika boka кар 

gar päi, roudi tara imm^rkout, vaSki taba je?ds ’ Ki t s - в о kk 

nõmme peal ,raudne aed ümber, vaskne taba ees’ (NLK 27).
(LW 404-405.1/ 

Vasted sugulaskeeltes e taba, sm tapa ’komme »/T Sõna kuulub 

läänemeresoome aluskeelde.

jtsenT ’haak»

Sõna on laenatud läti keelest, vasted on It сешше, ItDn 

tsem (LW 432) • 

vgtim ’võti ’

Lääne-lii vi aladel v^otiiim, uttim, vut'im. vut'im^auk, s^e 

um 9uk, kus panab^vutim ’võtmeauk, see on auk, kuhu pannak

se võti’, (DS), un siz se pueiški um? läJnd un tuond viii im 

un klikšin uks väldin ’Ja siis on see poisike läinud ja too

nud võtme ja keeranud ukse lahti’ (NLK 62). ni tan?länd sie 

il’iz tuba uks tagan un ni ta vankl'dn le>b vitiim ouk ’Siis 

ta läinud selle ärklitoa ukse taha ja siis vaadanud läbi 

v Õt me augu ’ (NL К 14 8). miQgiz vit'imdks ni klikSub s3eda käp

p? ’Missuguse võtmega nüüd lukustan seda kappi’ (NLK 185/»
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vana kare kitiz, ka kindaks all umat vitmJd *Vanakurat üt

les, et künnise all cn võtmed* (NLK 214).

Käsitletud sõnadest on ainult taba läänemeresoomeline ja kuu 

lub liivi keele põhisõnavarasse, Ülejäänud sõnad on läti ja
_ — ■) 1 \ 1 Xх* —.alamsaksa laenud: dreG, kozS, lakstin, sluik ja tsem on lae- 

sa keelest läti keele kaudu.

B. KÕRVALHOONED.

Talu ehituste arv võib olla väga erinev. See oleneb eelkõige 

taluomaniku jõukusest, kui ka tema tegevusalast. Talu n,ö« 

kohustuslikeks koostisosadeks on elamu, millest oli eespool 

juba juttu, laut, ait, küün, saun ja peale nende mitmesugu

sed väiksemad kõrvalhooned. Talu juurde võivad kuuluda veel 

veski, sepikoda või muud tervele külale tarvilikud hooned, 

kõrvalhoonete kaugus elumajast oleneb nende otstarbest. Elu

majale kõige laamal on loomalaut ja ait, majast kõige kau

gemal aga heinaküün (vt, jooniseid 7 ja 8), Talu juurde kuu

luvad kindlasti ka juurvilja- ja Õunaaed, mesipuud, sageli 

on lauda ees karjaõu. 

Tarasid on Kuramaal mitut liiki, iseloomulikumad on latt- 

tara ja varbtara (vt. fotod 3,4 ), 

Iga talu juurde kuulub kaev. Vanasti on olnud eranditult 

vinnakaevud, tänapäeval kohtab ka harilikke kaevusid (vt. 

fotod Sz 6 ). 

Kõrvalhoonetest tähtsam on loomalaut, mis kuulub maal iga 

talu juurde. Laut on vundamendile ehitatud piklik palkehi-
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tus. Laut võib olla ainult loomade eluase, kuid sageli on 

laudaga ühe katuse all ka heinaküün või vankrikuur. Hari

likult on kõik loomad paigutatud ühte suurde ruumi, mis on 

jaotatud vaheseintega mitmeks osaks. Suuremates ja jõukama

tes taludes olevat olnud härgade jaoks vahel eraldi tall. 

Kodulindude, sigade, kitsede ja lammaste jaoks on ehitatud 

suvised ulualused (vt. joonis 8). Diki talu laudas on kodu

lindudele ehitatud väike längkatus lambalauda peale, laht

risse c suletakse vasikas, kui vasikat pole, siis seisavad 

seal heinad (vt. joonis 9)» Pikil eraldi heinaküüni pole, 

heina hoitakse lauda kõrval olevas jaotuses ja lauda peal 

lakas, kust laes oleva luugi kaudu antakse heinu alla, hei

naküün võib olla ka eraldi hoone, millel on kaks vastastik

ku asetsevat laia väravat, et sinna saaks heinakoormaga sis

se sõita.

Talu kõrvalhoonete hulka kuulub ka ait (vt. fotoö ja joonis 

10). Fotol olev ait kuuluv Diki talu juurde KoStrcgil. Ait 

on ehitatud 1874» aastal ja on oma laadilt tüüpiline. Ait 

on palkidest akendeta puuehitus, mis on vaheseinaga jaga

tud kaheks: ühel pool on viljaait, teisel pool riideait. 

Riideaidas hoiti nähku, riideid ja kalavõrke ning seal maga

sid suveti tüdrukud, viljaait oli täis iga liiki anumaid vil

ja, jahu, soola jm. toiduainetega.

Liivlastel on olnud varasemal ajal ka rehemaja eraldi elu

majast. Rehemaja ühes otsas oli heinaküün, keskel nn. väike- 

rehi reheahjuga ja hoone teises otsas suur ruum, kus peksti 

hobustega reht. Seda tööd tehti pimedas, sest päevavalges 

oli muid tegemisi. Suvel on perenaised kasutanud reheahju
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väliköögina, et elumajasse vähem suitsu ajada. Rannaäärse

tes külades on‘rehemaju vähe olnud.

Suhteliselt hilisema aja ehituseks tuleb pidada tänapäeval 

iga talu kõrvalhoonete hulka kuuluvat kartulikeldrit, mis 

ehitatakse maa sisse.

feale mainitud kapitaalsete hoonete on igal talul mitmesu

guseid vaiksemaid abiehitusi, nendest olulisemad on puu

kuur, vankrikuur, kalurikülale iseloomulik võrgukuur. Pal

jude talude juures, on omapärane hütt (vt. foto ?.), See on 

tehtud vanast kalapaadist, mjs on pooleks saetud ning püs

ti asetatud nii, et lõikekoht jääb maapinnale. Sellises 

hütis suitsutatakse kala ja liha, Diki talus oli seal varem 

seisnud käsikivi, mis sõja ajal läks kaduma. 

Peaaegu iga talu juurde kuulub saun (vt. foto 6 ).

I.Laut.

je' 1 ’hoone, maja, laut‘(vt. lk. 26) . -

talz ’tall, laut’

Liivi keeles ei ole eraldi sõna lehmalauda ja hobusetalli 

märkimiseks, tal' on nii üks kui teine, kuhu lisatakse vas

tava elaja nimetus: ni>em-tal/ ’lehmalaut bbis-tal' ’ho

busetall ’, 

täma urn 2 lä’nd ärgan tagan sur? z meiz^z, lask>n entZg är- 

ga tall^ ’Ta läinud härja järel suurde mõisasse, lasknud 

oma härja talli’ (NLK 104)* musta ärga ajab pun’nist ni’e- 

mad tall'gt ulz ’Must härg ajab punased lehmad tallist väl

ja’ (NL К 476), tu?l sa ul*zÕ, perl-miez, meg sin kitõm 
/ - / 

ibbist vonnÕ, ibbist talSÕ ulan allÕ säl um sin ibbist von
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fTule sa väija,peremees, me ütleme sulle hobuseõnne - ho

busetallis räästa all, seal on sinu hobuseõnn’ (VL 240). 

JL-L lekŠ ta7113 nie)emidi lipSam ’Ma läksin lauta lehmi lüps

ma 1 (ULS 48) о kis magub talSÕ aina päi, kien ällõks jelajd 

muold um säl ’Kes magab tallis heina peal, kelle hälliks 

loomade mold on seal’ (LVL 64). sXe pižki um siga-talz ’See 

väike on sealaut’ (PD). ni^ta vip^s^e п^еш talSt ulz? muz<)
X ) o, ' X * X X "

kuSkaZ nuo-glä bbdn un tämman s1e vana nai^äma/ sTe te^3
* /*> i t \ ’ *>sies talid Z s e ni em kuoŽaZ ’Ta viib 1 ehma laudast ära, 

peitnud kuskile mujale ära ja tema vana naiseema jälle läi

nud lauta lehma asemele’ (KLJ 180). jpn'um länD taV ju- 

r,> Z // äb^uo venD s e tal^miesta ’Jaan läinud talli juur

de, seda tallimeest pole olnud’ (KLJ 141). sxe um lä^nt 
/ - — о

tal^päl kuldam ’Ta läinud talli peale kuulama’ (KLJ 220), 
\ \ \ \ 7 -> / S 4 *ikš kerd lä nat sellist puol^ka zz^nD / sellist neitsdD 

/ — 7 ..tal päi ma gg?m ’Ükskord läinud alaealised, sellised tü

tarlapsed lakka magama’ (KLJ 245). tiera talz um lambid! 

täuž un amad at bäs tabartd ’Terve tall on lambaid täis ja 

kõik on sabadeta’ (KLJ 303). Vasted on It stalMs^, ItDn 

stals, alsks ^tal (LW 407). Sõna on laenatud alamsaksa kee- 
??^44 
i e Su e

Samas tähenduses kasutatakse KoštrÕgil sõna va guZ ’tall, 

laut’» va7guz^um, kus luomat^ sizal att? ’Laut on ,kus loo

mad on sees1 (KK). Teistes külades märgib va^guZ^ vankrikuu

ri või rehealust.

44
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\ / 
gaol ’sõim»

s'" e am gaol, kus ni7 em^n рапаВ a^ina ’See on sõim, kuhu 

lehmale pannakse heina’ (PD).Vaste on ItDn guol (LW 69)» 

Sõna on laenatud läti keelest.

_kikm aZ 'v .klkim ’ kiit ke ’

ni em tied?B / kus tammun urn s^e kikm^Z ’Lehm teab, kus 

tal on kütke ’ (PD). kikkim tammin iz^uo pitka / kus ta 

tända pie-sidiz ’Kütke temal polnud pikk, kust ta teda kin

ni sidus’ (KLJ 59) • Vasted sugulaskeeltes on e kütke, sm 

kgtkin, kr j kütüt, vps küttut, vdj tšü^Ue, udm kj(tk£-, 

k^tky-., u köt^ (SKES 11,257) • kiknuZ kuulub soome-ugri sõ- 
45 navarassc. .

laidSr ’laut •

ta beuv?b.laid3rt ’Ta ehitab lauta’ (LW 181). per-nai, kui 

kougõn vel urn laidõr ’Perenaine, kui kaugel veel on laut?’ 

(VL 595). Vasted on It l^aidars, ItDn laiders (LW 181). Sõ

na on laenatud läti keelest, 

stedil ’latter’ , 

übiz>n pand?d sa'ddal sälga un tuodad stedildst ulz un pan

dad tilpa jü7r vi7zz) ’Hobusele oli pandud sadul selga 

ja toodud latrist välja ja pandud posti juurde kinni’ (NLK 

193) • sä7l vel0 üks stadil kumbits talBd un aindi re^d'l'as 

’Seal oli üks latter kummaski tallis ja heinu redelis’ (NLK 

238). Lätikeelsed vasted on It st^dele., LtDn stedel^ (LW 

181). Sõna on laenatud läti keelest.

45 В. С О 1 1 i n d e r, FUV, Stockholmrlk. 93, vt. ka 
Pe p а 1 id e о s, Eesti keele sõnavara pohifondi soome—ugri
lisest osast, mis on ühine ungari keelega, Tallinn 1952,1k. 
141, A, Saa reste, Leksikaalseist vahekordadest eesti 
murretes I, Tartu 1924, lk. 215*
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molD ’mold *

mäd peri-miez sjeda suslõb, ku tärn puogad atõ irda-tejid. 

sin puogad äb muoš'tat mittõ siga molVõ tiedõ, kus võikst 

siedõ kolmõ vorkõst ’Meie peremees suurustab, et tema po

jad on tarutegijad. Sinu pojad ei mõ^ta mitte seamoldigi 

teha, kust võiks süüa kolm orikat’ (VL 482). täs magud sina 

aina päi, ja jelajd rauold um sinnon äll ’Siin magad sina 

heina peal ja elajate mold on sinu häll1 (LVL 64). ni’emjTd- 

mol'l) ’lehmamold •, ibist molD ’hobusemold’. Sõna on laenatud 

alamsaksa keelest, vaste on alsks molde (LW 232).

õzgalD -’sulg, aedik’ Jr™ ,
Sulg on nuumloomade jaoks eraldatud nurk laudas, liivi keeles 

ozgalD tähendab igasugust lauda alajaotust, la-rabad o-zgalt^ 
v ™ -*• -

ku-ožas um vo-nD pi’ Ski lä-B ’Lambalauda kohal on olnud pi

sike aken’, ni- at la-mbad^a-Ч1й n pits^o^zgalda ne«ikku 

ma.’rssa ’Nüüd on lambad jooksnud mööda sulgu nagu marus’ 

(LT 68). Liivi ozgalD vaste läti keeles on aizgaldsj ItDn 

azga^lts. Sõna on läti keelest laenatud liivi keelde (LW 268) 

va7ilis-pu ’vahepuu ’

talSSa attS va? ilis-pud^va? il e/bbist, alg?d^ne sog^d^i 4^ 

tuoižszju7ra ’Tallis on vahepuud hobuste vahel, et nad ei 

saaks üksteise juurde’ (LW 465). va7ilis-pu on liitsõna, 

mille moodustavad sõnad va'ili (vt.lk. 38 vajit) ja pu ’puu’, 

^vasted sugulaskeeltes on e puu, sm puu, kr j puu, vdj pu 

srj pu, u fa, sam.pl (SEES 111,664), km ja (PUV,53). Sõna 

pu on pärit uraali aluskeelest.

vorZ -’Õrs ’
kani" maguB vcrD päi un panuB muna pdezzS ’Kana magab õrre
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ja muneb muna pessa1 (PD). irad azdta brou’tŠand. ratt^d- 

kir.a un kana kikkaks a’dta lä*nd verd päi ’Hiired sõitnud —————— — •————------------------ --------------------Uii , __
vankrikuuri ja kana kukega läinud õrrele' (NLK 83). ku ta 
lä’b ma^ggjm / nuo-lindab verk päi / sis ta lõlab / un ku 
-------------- ----- - ----------- ------bžt----v---------------------------------- ______к  
"ta eiS ^-õlaB / sis uondžal um Šlikti aiga ’Kui ta läheb ma

gama, lendab Õrrele, siis ta laulab, kui ta siis laulab, on 

hommikul halb ilm’ (KLJ 542). kanad attS vordal, lindist? 
------------------------- _--------------------------------------------------------------7

võrdel ’Kanad on Õrrel, lendasid Õrrele-’ (LW 505). vorž 

vasted on e Õrs, sm £rsi, kr j orSi, vps orž_, vdj ersi (SKES 

11,459). Setälä peab sõna läänemeresoomeliseks kuid 

läti vaste ards(SKES 11,459) viitab sellele, et sõna on 

laenatud balti keeltest.

2. Teised kõrvalhooned.
Järgnevalt esitatakse talu ülejäänud kõrvalehitus! ja nende 

jaotusi käsitlev sõnavara. 

sitta ’ait ’ 

perinai tuob aittast vo zz2> ’Perenaine toob aidast liha ’ 

(LW 5). si-š ku bru-dgana bru-tftjks le-kšta ma-’gg3m a-itta 

si* z vol i-eza , si-2 vol jo si-emnaiga nu-osiedat ’Siis 
V v___ _ ______V, V.__ S£----- ----- ------------------------------------------------------------------------------

kui peigmees läks pruudiga ait\a magama, siis oli öö, siis 
ч X s \

olid söögid juba söödud' (LT 63). jEma lek5 ait» , me lekS 

jEman taga 'Ema läks aita, ma läksin emale järele ' (NLK 25) 

ve’ 1ki, ve’lki, ala juokš'jälgin ; ibbi um ta Iš, mõk um

Ijtas, kibar um tubas säjna jüs 'Velleke, velleke, ära jook 

se jalgsi: hobune on tallis, mõõk on aidas, kübar on toas 

seina juures' (VL 456). ргегЧ miez um kittSn / ku säl

46 E.N. Setälä, YÄH, Helsinki 1099» lk. 127
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aittaZ / sal un säl / sies uh sies kuožSz am ro ’Peremees — —-------—-----------------------------------tr_
on öelnud, et seal aidas, seal ja seal, selles ja selles 

kohas on raha’ (KLJ 150)* sie um nLlo-pand tegiž aittaZ / 
i x

s e voza ’See on pannud aga liha aitta’ (KLJ 195) • un täm 
kä ts um venD s^e vetim / un nuo-klekš3n s^e aitta ukS ut 

päi vi7 zz3 ’Tema käes on olnud võti, ta on lukutanud aida

ukse uuesti’ (KLJ 202). un miez met 13 В / ta lä’b aitta / ie- 

laSkub rõz võitaie-juom ’Mees mõtleb, ta läheb aita, laseb --------------- V------k:------------------
joomiseks natuke õlut’ (KLJ 525). ta nä7B / ku aitta perand 

um jo utkaks täuž ’Ta näeb, et aidapõrand on jahu täis’ 

(KLJ 525). aitta. vasted sugulaskeeltes on e ait, sm aitta, 

krj aLtta^, vps art, samatüvelisi sõnu on ka balti keeltes; 

Id ait(i)varas ja. slaavi keeltes - p jata, tš (SKE3 I,
Л у

11). Hakulinen oletab, et sõna on balti laen , kuld sõna 

etümoloogia pole täpselt teada. aLtta_ võib kuuluda ka Ims 

aluskeelde. 

be? dd£r 'kartulikoobas’

be’dd'ar um na’ ggSrt^p1erast ’Koobas on kartulite jaoks ’$ 

pägin um kilaz^be’ ddari, amad^ be7 ddartwt i jaD ’Külas on pal

ju kartulikoopaid, kõik koopad on tühjad »j ma-na7 grSd adv/ 

be7drSs ’Kartulid on koopas’ (LW 2?). bet puoga ukš tagan
— s x к — > ) ♦ #>.

kuldan / mis ta sis ni säl tieB sies ri be ddar>Z ’Poeg 

kuulab ukse taga, mis ta seal teeb selles rehekeldris’ (KLJ 

5 54). se miez um kouv^n sur be^ d‘d'5r 'See mees on kaevanud 

suure koopa’ (ULS 105;. bõna on laenatud läti keelest, vas

ted on It bedre ’auk, lohk1 ja ItDn 22) •
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bougaZ ’onn’

kila jelut^set sellist bo’ugSd I?d ätt? 'Küla hooned on ainult 

ühed sellised onnid' (lw 26). až sa täd, meg tiem tän

kuolm bougõ 'Kui sa tahad, ше teeme siia kolm onni' (üT 36).

un ni se nuorimi tidar um vind entS tu?bb£ un ti?end sien
I », . л T ) " " " "

selliz pi§Kiz bou gd ’Ja siis see noorim tütar on viinud

ta oma tuppa ja teinud seal sellise väikse onni’ (NLK166). 
1 \ r> —

boaga Z tehakse osktest, kivist, mullast või laudadest. Iras 

nimetatakse nii längkatust, mis varjab küttepuid vihina eest. 

Sõna on laenatud läti keelest, vasted on It bauga, ItDn 
bo\G (LW 26), 

buda ’võrgukuur ’

budan um vo’lmist selliž^je’115 n, kus tui kä^b^le^bba aga 

vi m äpwtu 1 si Ila ’VÕrgukuur on selline ehitus, kust tuul 

käib läbi, aga vihm sisse ei tule’ (LW 33). i?t^pa|kkas 

v%l* usti? ed£d ikS plodizd^budS tä?m тага ра311эп grüntta 

päi ’Ühes paigas oli tehtud üks laudpindadest onn tema ära

põlenud elumaja krundi peale ’(IJLS 133-134). Lüvi bõd£_ on 

laenatud lä/ti keedest, vasted It buda ’onn’, ItDn buD^(LW33). 
bu^kaZ ’putka, hütt ’

sie ut-perimi?en am set selli butkaz^i ,D ’Sellel uuel pe

remehel on selline putka ainult ’ (LW 33) * Vasted on e ^J^it- 

ka, sm putka, Iti butka, ItDn butk, vps bi^k, vdj b^tk , kõik 
(SKES Illfbolj^

eelnevad on tulnud vene sõnast Liiv! butk^Z on lae —
48 natud vene keelest läti keele kaudu.

gula-pu ’aialatt ’
gula-tara 'lattaed'. gula läti keelee tähendab lamamist või 

lamavas asendis olekut. Sõnad on mõtteliselt ühendatavad,

48 X (X >G4 L
Ao rMCAv
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,£.ula-tara, latid lamavad teivaste vahele tehtud seos

tel. Sõna on laenatud läti keelest. 

ikkast •kaev, Raevukast’ 

immar^ovatt^um ikkest ti ed*?t 'Ümber lätte on Raevukast teh

tud' (LW 80). LtBn vaste on ikkasts. Sõna on läti laen (LW 

81). 

irda ’taru ’

irdap—pu, irdap-p1edaQ ’mesipuu, tarupuu’; pu urn metsas 

nu2opoukkan un me'dligkkist attS lä'nSt^si’Ila 'Puu on met

sas maha kukkunud ja mesilased on läinud sisse-1; irda urn
i x ~ .. . v x -  

p edagэ st’Taru on männipuust’; sa nekka okS pugud irda *£a 

poed nagu karu tarusse’ (LW 81). eio-eio, okS-läpšllaiglõ- 

mist^ jalgadõks, tõti lekš irdidi vantl'dm, äma leks mÕridi 
r1 ..

korrõm ’Aiu-äiu, karupoeg päntajalg.’ Taat läks tarusid vaa

tama, ema läks marju korjama* (VL 14)* ni^glikst-taras pi)- 

iSbžd^irdaD -^Mesilas on tarud’ (LW 247)* tarn puogad att, 

irda-tejid 'Tema pojad on tarutegijad’ (VL 482). Vasted on 

sm irta, ’vaba, lahtine’, vps rrdau ’väljas’ . Samatüvelised 

on Id irti ’avaneda’, It Lrt ’laiali lagunema’, ^irdens, 'peh

me, mure, rabe’ (SKES 1,108). Liivi irda päritolu on ebasel

ge. Sõna võib ühendada balti keeltes leiduvate sõnadega, sest 

looduslikud tarud on puuõõntes ja mädanenud puutüvedes. 

Tõenäoliselt ongi tegemist balti laenuga. 

keldar ’kelder’

ükši pütti keldarišši, kakši kanna loda päi, kipp» sina , 

kippa täna ,kippi lõda tutkam päi ’Üks pütt keldris, kaks 

kannus laua peale. Kipp siin, kipp seal, kipp laua nurga 

peal’ (NLК 41). un ku ta ni scmp sin tuba je’dda siil? /
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.... ' ' г tärn кекё sin? sieza keldariz? ’Kui ta on saa

nud maj aesikusse sisse, siis ta visanud kepi sinna keld

risse (KLJ 242). Eestikeelne kelder on tulnud saksa sõnast 

J^eLLer, see:: omakorda ladina sõnast eeljjarium• Liivi kel,~

on laenatud saksa keelest eesti keele kaudu* '
x 

kerik5 1 keris •

Liivi saunas on lahtine keris. Sõna on laenatud eesti keelest, 

Liivi keelest on sõna laenatud läti keelde, It vaste on 

kerekas (LW 115). 

кацу ’kaev1 

kouv vinda ’kaevu vinn’, kouv te’uvd?D ’kaevu külgpuud’, 

li tuo v^etta kousta ’Mine too kaevust vett’ (LW 146) * siz 
tarn’ lä ’nd kouvj p^e’zzam ’Siis on ta läinud kaevule pese

ma’ (NLK 77). lä^ sil^la tirintas un tuläb ulza tilktas. 

kouv vinda ’Läheb tärisedes sisse ja tuleb tilgutades väl

ja? - Kaevuvinn ’ (NLK 472), un ni se bõrinläpS urn vepšdn 

s pugid* ko£maj.gas, un spuol* uui sa}dddn kouvd ’Ja nüüd see 

võõraslaps on viipsinud pooli kaevu ääres ja pool on kuk

kunud kaevu’ (ULS 52)* Vasted sugulaskeeltes on e kaev,, sm 

karvo^, vps käiv, vdj kaivo_(SKES 1,144)* kuulub lää

nemeresoome aluskeelde. 
— i 

kur ’kuur ’

Sõna un laenatud alamsaksa keelest, vaste on ku£ (LW 171).

1ova ’lava, voodi’ 

sõna leva ’saunalava ’ (vt. 1о?v) 

lõ?v ’lava, pars ’ 

mi’n ri’ss# atti seis lõ’vJ'Minu rehes on seitse lava'.
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Eeg^lo bbain sõna lo y»j »оде peseme saunalaval 1 (LW 206). 

ta vanklan ilza ne la7yjd päi ’Ta vaadanud üles parsile* 

(NLK 127) • Vasted sugulaskeeltes on e lava, sm lava, krj 

гх^Зх.’ VPS Sõna suhe balti ja slaavi keel

tes leiduvate vastetega — v tš lava, p lawa^, Id 1оуа_,
✓r

"* e päris selge» Liivikeelne lo* v on aga kind

lasti balti laensõna (SKES 11,283).

pa ’graB ’ ke1der’

pa'grib^luk ’keldriluuk’ (PK). siz tam'vind tam’k-odai un 

pand i?dd pa?grabaz tämlvi> zza ’Siis on ta viinud selle ko

ju ja pannud ühte keldrisse kinni’ (NLK 62), las panga tarn 

vi^zza ni-napa ^gr^ba ’Pangu ta kinni lossi keldrisse’ (ULS

97)• Sõna vasted läti keeles on pagraps, Itün pagra£s(LW269

on laenatud vene keelest (vaste г^озр^вГ^ läti kee

le vahendusel.

parž ’pars 1

Tarvitatakse paralleelselt sõnadega lõ’v (vt.lk. 74) ja 

vorŽ (vt.lk.69)* Sõna parŽ vasted sugulaskeeltes on e ^ars_,

sm ^arsi, vps vdj garsi, m joÕrdÕS, ^ürdjjš, udm bond,

srj berd, hd ^ert (SKES III#496) 
50ugri aluskeelde.' 

Sõna läheb tagasi soome-

piedraВ ’rehealune ’

piedrSbas sop^pol'tta t vila ’Rehealuses pekstakse vilja1 

(LW 236). siz ne kitist sie tuba jera un lekitapiedr>ba 

’Siis nad põletasid selle maja ära ja läksid rehealla • (NLK 

251). piedraB lätikeelsed vasted on It piedrabs ja ItLn 

piedraps (LW 286). Sõna on laenatud läti keelest.
z-v—- ---------------------------------------------------------------------------- - —

50 в collinder, KUV, Stockholm<ik. 106, vt. ka
L, K*e t t u n e n, LW, Helsinki 1958, lk. 276.
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pi n-butk ’koerakuut* (vt. lk. 72)

„vana graban um pi n-but'k ’Vanal Grabal on koerakuut ’ (LW 
290).

piški-kõmar ’väi j a käi к * (vt. lk. 49) 
\ __ 

rattad-kin ’vankrikuur’

JLrBd a dta brou t^and ratta d-kina’Hiired on sõitnud vankri

kuuri ’ (NLK 83).
ri> ’rehi ’

Idaliivi murdealal on vasteks piedraB.

ri ja panap^t 1erad^i*ldzd voržil, piedrabSss^um põittami 

’Rehte pannakse vili üles parsile, rehealuses pekstakse’ 

(LW 359). tarn lä nd ri j? ’Ta läinud rehetarre ’ (NLK 127). 

pižkiz^ri?s sai^ku-jastst vi-la ’Väikses rehes kuivatati 

vilja’. unvsi*zvv e-dist) vi*la u-lza pi-edraba ’Ja siis 

veeti vili välja rehea.Ua’ (LT 28). sis vel' puoltamast riga / 

v^edizam uldz^vila / rigaz un kin5’Siis peksti reht, veda

sime vilja välja rehesse ja küüni ’ (КЫ 440). lasw sTe puo- 

ga viga t anda ri be ddart> / kus ri o'i tiep tulda ’Viigu 

poeg teda rehealla, kus reheahju tuld tehakse’ (KL J 354).
~ 7

ri vasted sugulaskeeltes on e rehi, sm riihi, krj riihj^, 

vps rihi, vdj rlhi ,udm ri^i (SKES 111,783). Hakulinen peab 
-2 51sõna ri läänemeresoomeliseks , kuid udmurdi keeles leiduv 

vaste viitab sellele, et sõna läheb tagasi volga aluskeel- 

de. rfon läinud liivi keelest ka läti keelde - vaste It 

г1да 52.

Л YnfxJ СоСлуТЛЛЛ, (а/ К/ Л<а> uCAzC/с»'to51 =-■,гп 7 
52 L. Kettanen, LW, Helsinki 1958, lk. 540, vt. ka 
j. к а 1 i m a, Slaavilaisperainen sanastomme.Tutkirnus Itä- 
meresuomaldisten kielten slaavilaisperäicistä 1ainasanoista, 
Helsinki 1952, Ik. 51.
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sittSp-kõmar ’väljakäik* (vt.lk. 59).
~ Z Z Z - , x
sitta р-кошэг ukš um je tsta j ära sa1d d a n ’Väijakäigu uks 

on eost ära kukkunud» (lw 569).
— i

skin ’küün ’

Idaliivi murdealal kin, ktmj put-skin ’puukuur1, ainat- 

skin ’heinaküün’ (LW 572). skindzSl si^zzal um ainaP ’Küü

nis on heinad’ t-оis^tuikamaz um Skin ’Teises otsas

on küün’ (PK), ku^a-ina ni-ttaB , un^ku^nu-oläp^ki- n^jur
T ,4 ** . \ a — —IX — /ni-tt»s, sisese* kis^ ni * tta pw sie u • ks^e : diz^va- Idin, sisv 

se> ru oikkab^ve-tta s"*1 e e#>Žin»Z raAl’l'a m»Z, vi- kkart ra*V- 

laniaZ un^e • ttap^ki-na Z ’ Kui heina niidetakse ja niites min

nakse küüni juurde, siis see, kes niidab ukseesise lahti, 

siis see kiirustab selle esimese peotäie, vikati peotäie

ja viskab küüni’ (LT 48) • Tulab e dak pala / no kui sis ni / 

iep^kinpäl ma’ggam ’Tuleb Õhtu peale, mis ikka teha, jääb 

küüni peale magama’ (KLJ 195-194). nE / ne tienad at länat^ 

tegiž i 4s suras^SkinSZ // un säl 8Хе kin jussa / säl emin 
4 x x x

äb^uo mitt midagist ’Jah, tihased on läinud ühte suurde küü

ni, kuid seal küüni juures ei ole enam mitte midagi’ (KLJ

255). Vasted on It Skunis, 

skin on laenatud alamsaksa

ItPn škuns, alaks schune^. Liivi 

keelest läti keele kaudu (LW 572).

sõna ’saun ’
- w x - X

um kittarni st souna ’Tuleb sauna kütta* j um le mist sound 

le^bam ’Peab minema sauna vihtlema sõnanikka um selli

riSti^G, kis jelap sõnas ja kis sounakittaB ’Saunik on see 

inimene, kes elab saunas ja kes kütab sauna* (LW 576).

saks lekš souna ’Saks läks sauna* (NLK 26). tärn i d?n um 

sõna ’Täna Õhtul on saun’, tarn lä nd suund un pu gg»n a i  
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tas®n ’Ta on läinud, sauna ja pugenud ahju taha» (NLK 126) • 

ddin urn pan mast ti ematPd sõna, kus meg tui*ma

p e zzam ’Siia me laseme teha ühe sauna, kuhu me tuleme pe

sema’ (NLK 236)• ni ne kitist sie sõna jera un lekštä siga- 

talla *Nii nad põletasid selle sauna ära ja läksid sealauta* 

(NLK 253). tiera nurka täuž munäi? sõna a*i ’Terve nurk 

mune täis? - Saunaahi’ (NLK 479)« pustõb sounõ, sõna edist, 

laz viešõdõn luštõg tulda ’Pühib sauna, saunaesist, olgu 

külalistel rõõm tulla» (VL 2 4)). o'j-kivid ki’llÕbÕd, sõna- 

kivid tšužõbõd, amad turõd urgõbõd ’Ahjukivid kõlisevad, 

kerisekivid susisevad, kõik nurgad uugavad» (VL 37). egld 

vel pin sõnas ’Eile oli koer saunas» (EH), ne panD tämnun
X z» X — I ) Л _soum kitam un pudi radlam un v eta kandam ’Nad pannud teda 

sauna kütma ja puid raiuma ja vett kandma» (KLJ 57). Vasted 

on e saun, sm sauna, mis lähevad tagasi läänemeresoome alus- 

keelde.

spikkõr ’ait, ladu*
**• *** 1 X 1 x xspikraps pi la bad^amad^ažat^ sizal ’Laos on kõiksugused as

jad sees* (LW 379). selli mära urn’vend sä?l spikrab^s ’Sel

line müra olnud seal aidas» (NLK 97). Liivi spikkar vasted 

on It. spikeris, ItDn ^ilclcers^, alsks дрхкег (LW 379). Sõ

na on laenatud alamsaksa keelest läti keele vahendusel. 

stru* op ’taru ’

se stru^op mä?dddn urn kuolm kerd^ja'ggan ’See taru on 

meil kolm korda peret heitnud’ (LW 383). Sõna on laenatud 

läti keelest, vaste, on It sttops, ItDn struJops^LW 383).
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zord-aD •sard ’ V
Sõna tarvitatakse ainult mitmuses, zõrdat päi panap kalad- 

virbad^un vo ’ zz? ka IcujastiB ’Sarra peale pannakse kalavar- 

dad ja liha ka kuivatatakse seal • (LW 402)'. Sõna on läti 

laen, vaste on It, zards(LW 402). 

taibaZ ’teivas’ 

taib^d^va’ila tarukst ’teivastevahelised latid J;,taibidi 

urn to uvamast -teibaid tuleb teritada ’; taibatutkam päi ’tei

ba otsas’ (LW 406). Vasted sugulaskeeltes on e beiyasj mur* 

deti sm vps ^jibaz^ vdj 5SJ33&-

(YÄH,9). Sõna on laenatud balti keeltest, Id vaste on si^e- 

bas^ ( *^Veibäs)?^ 

tara ’tara, aed ’ 
V X \ e.

taruks-tara ’latt-tara’; vprda t-tara ’varbtara’; kai mat-tara 

’surnuaed’; tarra^ti'eda ’tara teha’; tara urn ka vabad»n im- 
*X * ** ' — л rx «- <» —fmar, alffl jelait^ kisk?gad^vergat^katki ’Tara on ka vabe üm

ber, et loomad ei saaks võrke katki kiskuda’; taras kaza- 

b?d^vil'a, puskud^un umarD ’Aias, kasvab vili, lilled ja õuna

puud’ (LW 410)• vanaiza tara tagan / sada tappi tagantagan 

’Vanaisa tara taga, sada tappi tagumiku taga’ (EH), tika 

its, sokk nõmme 

peal, raudne Лага ümber »(NLK 27)> ti§ tu5 tara päi, kuldist 

vel ?kist katuks päi ’t.,t. tara peal, kuldsed velleksed ka

tuse peal* (NLK 50). ni sä’1 mitsas urn’vend piSki tuba un 

tara imm^rkouti ’Nii seal metsas on olnud väike maja ja ta

ra ümber’ (NLK 85).ni tund ikS sur pinQun lä'nd tar>i9S1e-

_ Л- Л - (J . у^Г/Г '

boka kä^gar päi, roudi tara imm^rkout' ’
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da ve zzg siema ’Nüüd on tulnud üks suur koer ja läinud aeda 

seda liha sööma* (NLK 134) • kis taras, kis taras? mjed-lind 

struopõd taras at ’Kes aias, kes aias? - Mesipuud aias’ (VL 

87) e ma lä b varB-tara jur ’Ma lähen varbtara juurde’ (KLJ 

98)• Vasted sugulaskeeltes: e iara> sm tarha, krj tarha, 

vdj £ara (^ÄH, 300)• Sõna on laenatud balti keeltes/t,^^ 

Vaste Id keeles daržas ’aed’* 

„taruks ’aialatt ’

ikš taruks vo’1 kuolmtLLoistd n t Veda st pit ka ’Üks latt oli 

kolmteist jalga pikk’j urn tarukši lo’kstSmSst ’Peab latte ---------------------- V----------------  
lõhestama’ (LW 410) * 

tu’ik-k-oda ’suitsukoda’

tu >lk-kuodasv kajasta b^ležti un mud'i ka’ld'i ’ Sui t su ко j a s kui 
X- x x \ - „

vaiatakse lesti ja muid kalu ’ j periz^aigas atta irganat^ 

t u ’ 1‘ kku о d i d i t i > e da va1 nšti lõ j ist, vanast saittS vanad^
** I Ъ ** Z*lojad jontu 1 ala pandat ’Praegu on hakatud suitsukodasid —к___± x____________________ ►

vanadest paatidest tegema, vanasti põletati paadid jaanitu

lel ära’ (LW 438).

Suitsukoda on saanud oma nimetuse sellest, et sinna tehti 

tuli - tule koda~*tulen kota.

vergSd-bud» ’võrgukuur’ (vt. lk.72)

kure v^L vergBdbudfs ’Kurat oli võrgukuuris’ (ULS 38).

võguZ ’vankrikuur’
, у —. _
Sõnal on mitu tähendust - Iral igasugune kuurialune, Pizas 

rehealune, PitrÕgil heinaküün, Koštrõgil loomalaut (vt. lk*
- x I > X -4

67).voäuzSs pilab?d ebiz ažad un rattal) ’Vankrikuuris on
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hobuseriistad ja vankrid ’ (LW 499). nu’otti^nt tuba, ta* 1’1^ 

un vo*guZ, un lä*nd i^d^ieza entS vo’guza ma^ggjm ’Ära tei

nud oma maja, talli ja kuuri ja läinud ühel öösel oma kuu

ri magama* (ULS 86) • säl sel'l'i vÕ >guz vel‘ / meg nutam võ'- 
A ----- --- ----------------- ---- st________  ** ____________________ v

guzaks / säl at mingist kr oma tw silla ’Seal oli selline ees

koda, me kutsume võõruseks, seal on mitmesugune kraam sees’ 

(KLJ 429). voguZ vasted on It vagusis, alsks /waghus (ULS 86). 

Sõna on laenatud alamsaksa keelest läti keele kaudu.56 

vä’r?D ’värav’

Tarvitatakse ainult mitmuses, korand vä;r?D ’taluvärav* (LW V~' 
509). ta ieb va?r»d iur paikkdl ’Ta jääb värava juurde pai

gale’ (ULS 33). un nina väärad lä?bad valdiS un ükS tail'

. ukš lä’b väldiž ’Ja lossi väravad lähevad lahti ja üks tal

ituks läheb lahti’ (NLK 192). pug, ve°lki, va^kist tütõ vä- 

rõd-tilpa tutkam päi ‘Puhu, veli, vaskset sarve väravaposti 

osta peal’ (VL 258). ku urn tund matiks^päva / sis ne äb^uot 

tuodanad tuoda pud'i k%dai äb vardini ’Kui on tulnud madi

sepäev, siis ei ole nad tohtinud puid koju tuua mitte vära- 

vanigi ’ (KLJ 226). sis randa vei nei laiga / nei / nei laiga 
~ / \ у X T_ **• — — f

säl vel nei ku tast min tubast s e vär<*t soni sin ’Rand oli 
____________ v# ____________________________________ _________________________________ V
nii lai, nii lai oli seal nagu siit minu majast väravani 

(KLJ 75). Vasted sugulaskeeltes, on e värav, sm vej^jä, krj 
Z 57 veräyu Sõna on laenatud vene keelest, vaste on v •

Talu kõrvalhooneid ja nende osi märkivate sõnade hulgas on 

palju laensõnu, põhisõnavarasse kuuluvad vaid üksikud - 

uraali aluskeelde ръ volga aluskeelde ni, soome-ugri keel-

L. Kettunen, LW, Helsinki 1938, lk. 499.
J. Kai ima, Slaavilaisperäinen sanastomme.Tutkirnus 

itämeresuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasa- 
noista, Helsinki 1952, lk.34.
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tele ühised sõnad on kikmdZ ja ^arž, läänemeresoome alus- 

keelde lähevad tagasi kouv ja sõna, võib-olla ka ai^tjba, mi

da mõned keeleteadlased peavad balti laensõnaks, sest sõ

na, etümoloogia on ebaselge. Kõik ülejäänud sõnad on laenud, 

kõige rohkem on laenatud antud alajaotusse kuuluvaid sõnu 

balti keeltest - vorž, irda, lo?v, taibaz, taija. Eraldi on 

läti keelest laenatud terve rida loomapidamishooneid puu

dutavaid sõnu, sest liivlased tegelesid varasemal ajal ainult 

kalapüügiga. Karjakasvatust Õpiti lätlastelt, millega on 

seletatav laenude suur arv selles valdkonnas. Läti laenud 

onjguol, laidjr, stedll, õzgalD, behd^r, buog_dZt büDj gula-^u^ 

piedräB, strup, zord^dD^. Teistest keeltest laenatud sõnu on 

vähem - alamsaksa keelest tal, mol'D, ku£, ^skin, sgikkir, 

vene keelest butk^Z, pa^g_ra В, v§Jr£p ja saksa keelest £el- 

dar



///. EHITUSTEGEVUS.

A. EHITAMINE Jfl MATERJALID.

Hoone ehitus algas materjali muretsemisest. Aluskivid lao

ti otse maapinnale, sest süvendeid maja alla polnud kom

beks teha. Palgid toodi metsast harilikult talvel, sest tal

vise teega on neid lihtsam transportida. Metsatöid tehti va

hel ka suvel, kuid alati taigu korras.Metsa mindi pikemaks 

ajaks ja raielangi lähedusse ehitati püstkoda tuule-ja vih

mavarjuks. Väljavalitud puud langetati varasemal ajal kir

vega, pärastpoole käsisaega, laasiti ära ja veeti metsast 

välja. Ehitusplatsil tüved kooriti ja neil lasti kuivada, 

hiljem tahuti palgid neljakandiliseks.

alG ’halg ’

pu älgSt pištab о }j£ ’Puuhalud pistetakse ahju’ (LW 7). —------------ - ---------- _______
Vasted sugulaskeeltes on e halg, sm halko^, krj halgo^, vps 

haug» haug, vdj^av?kp_, lpN hajJjsjo (SKES 1,51) • Sõna alG_ lä

heb tagasi läänemeresoome aluskeelde. Samatüvelisi sõnu on 

ka kaugemates sugulaskeeltes: m J5ul-, srJ Su^al-,

mrtE tšalga. Setälä peab võimalikuks ka sõna kuulumist vol- 
58 ga aluskeelde.

1 X —

a Ža-pu ’tarbepuu’
4 x---- - x x X „ ' x — . . ..

s eda äv^vei jära kitta , se um aža-pu ’Seda ei või ära 

põletada, see on tarbepuu’; ni ta um apvantlan, ku sä 1

58 E.B. Setälä, YÄH, Helsinki 1899, lk.265
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istu Ib^d^jevädažappuL, kakö koja un ranppud •Nüüd ta vaa

danud, et sealt tulevad head tarbepuud - kaks lusikat ja 

rangid’ (LW 16). Tegemist on kahest osast koosneva liitsÕ- 
i x 

naga - ^aža •asi1 ja pu^’puu’ (vt. lk, 69) •

aža^ vasted sugulaskeeltes on e asi, sm asia^ krj azia, vps 

asi, (SKES 1,26)• Sõna läheb tagasi läänemeresoome alus- 

keelde.

at-nieda ’neetida’

s1e na’ggal tõ ’b atniedamSst ’See nael tuleb ära neetida ’
- _____ __ _____ v ।—«_______«_____________

(LW 17)• Sõna on laenatud saksa keelest (vaste sks nieten) 

läti keele kaudu (It atniedejt) liivi keelde (LW 17). 

blek ’plokk, klots’ 
/ —

Vasted on It blukis, ltl)n bluks, alsks blocky Sõna on lae

natud alamsaksa keelest läti keele kaudu liivi keelde (LW 24) 

ble^ ’plekk’

kattuks urn blekst? ti’edat ’Katus on plekist tehtud’(LW 24). 

mä^dddn urn ble^st kräppan-oük ’Meil on plekist suitsulõõr’ 

(AU).Vasted on It blejcis, ItLn bleks, alsks bleck. blek con 

laenatud alamsaksa keelest (LW 24).

bolt ’polt ’

Vasted on It bulta^, ItDn bult, alsks bolte^ (LW 25). Tege

mist on alamsaksa laensõnaga, mis on läti keele kaudu läi

nud liivi keelde.

brus ’pruss ’

Sõna vasted on ItDn brus ja v (^W 50). S0na brus^on

laenatud vene keelest liivi keelde.

bu* vva ’ehitada ’

kuoda urn tegalizd^beudat ’Maja on ehitatud tellistest ’ (LW



- 85 -

23)« bu) wimJcunSt •ehituskunst* (LW 33)* Vasted on It 

buyet, alsks buwen. Tegemist on alamsaksa laensõnaga lii- 

vi keeles.

drot ’traat •

jtelefon drati ’telefonitraate (PK)* p^r’rra suo dda sak- 

sad^jettist pägin drõtia tagan ’Pärast sõda jätsid saksla

sed paljud traadi taha’ (LW 41)* Vasted läti keeles on It 

dra^te, ItDn drat * Sõna on laenatud alamsaksa keelest (vaste 

on alsks dratj läti keele vahendusel (LW 41)*
dä ?gg> t ’tökat ’

krieva t^ kittista dä?ggatta keuva kuoršt'i ’Venelased poleta-

sõnal järgmiselt: e tökat, sm tökotti, kr j tökti, tötjk.i. 

d^guta * Sõna on 

:’4Z»n6(LW 43).

sid tökatit kasekoorest ’ (LW 43) • Läänemeresoomejkeeltes esi

neb

vps dokt. Lätikeelsed vasted on deguts- 59
laenatud vene keelest, vaste on v

guoršta ’koorida’

kirraks^um guorštamast kuoškidi kattuks p^erast ’Katuse

jaoks tuleb kuuski kirvega koorida’ (LW 64)• kuoršta В puds 

’koorib puud’ (EH)* Vasted sugulaskeeltes on e koorida
। ii —sm kuoria, kr j kuoritt^-, vps korda, koritada, vdj J^o^ia.* 

Sama tüvi on ühendatav kaugemategi keeltega - mrf kar> ar

vatavasti ka srj kirs, hd yarj, u hars (SKES 11,241)* TÕe

näoliselt on tegemist soome-ugri aluskeelde tagasi ulatuva 

tüvega* 

kai ka ’lubi •

urn veidamist kalkkaks ’Tuleb lubjaga määrida, lubjata

J* Kai i ma, Slaavilaisperäinen sanastomme*Tutkirnus 
itämeresuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasanois- 
ta, Helsinki 1952, lk* 35*
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11,8 t . kalkkidi ’Ma tõin lupja», kai kk? mä) d juss? äp^kittat 

*Lupjti meie juures ei põletata (LW 111). Liivi kalka vas

ted on It kaljcis, ItDn kaljcs (LW 111). Sõna on laenatud 

saksa keelest (sks vaste on kalk) läti keele kaudu. 

kanL ’heinasao kand, puutüvi’

kandidi murd^«tüvesid murda* (LW 104)» Vasted sugulaskeel

tes on e kand, sm kant о, krj kendo, vps kand, vdj kanto, 

Ipjguoddo, kando, ms kõõnt ?hd kant(SKES 1,158). Sõna 
kanD läheb tagasi soome-ugri aluskeelde.60 

karda ’plekk, kard ’

kardast kattuks «plekk-katus ’ (LW 112). Vasted on e kard, 

sm karta^ vdj kart (SKES 1,166), Keeleteadlased on sõna pä

ritolu suhtes erinevatel seisukohtadel. N.Anderson peab seda 

genuiinseks soome-ugri sõnaks ja ühendab selle tüve hd katt, 

srj kört, ms kert, kujudega, Thomsen peab a&a samu keelen

deid balti laenudeks, tuues vasteteks It skards, skarda, ja 

Id skardas.Endzelin oletab, et sõna karD on eesti või liivi 

keelest laenatud läti keelde ja sealt edasi leedu keelde, 
Saareste peab sõna soome-ugri aluskeelde tagasi ulatuvaks,^ 

ki7uv ’kivi’

mä Zd^ randa s4 kividi äbwuo ’Meie rannas kive ei ole’, sõna 

Õ;i kiviD ’saunaahju kivid’, ri oi kivid «reheahju kivid’, 
__M__________  _____v_________
a111ist^kiviD «aluskivid, vundament* (LW 131). jo^ttaB^ki- 

viD ’veskikivid’ (PD). 6"^-kivid ki^llõbõd, sõna-kivid
/ *— / ~

tšužõbod ’ahjukivid kõlisevad, saunakivid kerisekivid su

sisevad » (VL 37) •
TT №>

B. Collinder, FUV, Stockholm/T lk. 85.
61 ae Saares te, Leksikaalseist vahekordadest eesti 
murretes I, Tartu 1924, lk. 27.
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Vasted sugulaskeeltes on e kivi» sm kivi, md keB, m kiju,> 

udm kö, hd kuy, ms kü, u (SKES 1,203). Sõna kuulub soo

me-ugri keelte pÕhisonavarasse(FUV,89) 
\ 

kilD ’laast •

evil kildfrD ’ höövlil a a stud ' (LW 126). e»vil ki»ld£D ne-Stjj 

teittfc se lleže ru^ožede /.sebijast ne'lakantld mžst / e»vil 

ki•Idišt ’Höövlilaastudest nendest tehti selliseid roose, 

sellest neljakandilisest höövlilaastust• (LT 47). Lätikeel

ne vaste on kilda (LW 126). Tõenäoliselt on tegemist läti 

laenuga liivi keeles.

mir ’müür 1 
* — \ 4

tegalist mir ’Tellistest müür’. mikSp erast ta sisx sond 
■\ n \ — n — г

jeltsd nEi mirdtv sil mirdat) ’Mikspärast ta siis on elusalt 

nii müüridesse müüritud* (KLJ 49). se frelen andab täm7m^n 

seliiz serk, ku ta sie v1edab sälg , siz mit-ükS mür äb 

nu’opida tända ’See preili annab talle niisuguse särgi, et 

kui ta selle selga tõmbab, siis ei saa mitte üks müür teda 

kinni pidada’ (NLK 193)* 

mirtt# ’müürida ’ 
v — v — )mirnikka mirtdbvc> ja ’Müürsepp müürib ahju’ (EH). 

_ >
Vasted on e müür, It muris, ltl)n murs, alsks mure_(LW 226). 

mir on laen alamsaksa keelest.

mol ’värv’

s^e um punni mol ’See on punane värv * (PD)•
— t v ** . 3moltt^ ’värvida’

tuba peranD um mõldšD 'Tao põrand on värvitud' (PD). ne 
_______ —к  —----------V. ------*

62 p palmeos, Eesti keele sõnavara põhifondi soome
ugriliselt osast, mis on ühine ungari keelega. Teaduslikud 
tööd pühendatud Tartu Riikliku Ülikooli 150. aastapäevale, 
Tallinn 1952, lk. 139.
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saind ’Nad värvivad seina • (EH) •

j jLL. ’maaler’ vasted on It malderis, ltDn madders, alsks ------ --- -- - /X,
Maier.(LW 229). Sona on laenatud alamsaksa keelest läti kee

le vahendusel liivi keelde^5 
■> 

na gg^l ’nael ’

Lääne-liivi aladel kasutatakse sõna na;gl^Z-kujul• roudi . - .————-
na ggal ’raudnael’, na' gga It a* j jg ’Naela lüüa ’, na *gg<31t

— Л —" Л /X U

ulz<? kiska ’naela välja kiskuda». Ta urn nei vast# nekka 

rodana gg^l ’Ta on nii vastu nagu raudnael’ (LW 241)* Vas-‘ 

ted sugulaskeeltes on e nael, sm naula, krj noakla^ vps 

nag4, vdj nagлa (SKES 11,569)* Sõna on vana germaani laen, 

vasted vanades germaani keeltes on nagli, naghle jt. (SKES 

11,569)* Liivi keelest on sõna läinud ka läti keelde, kus 

see esineb kujul nägin(LW 241). 
x r 

nust^*tÕsta, ehitada’

ama joud?l irgdat v* *eddž tegall / irgd*)t soda kivjdi / las' 
\ л u) 4 > -

veig^ к oddjnusta ’Kogu jõuga hakati vedama^ telliseid, ha

kati hankima kive, et saaks rahvamaja ehitada’ (KT,J 415)* 

Samatüvelisi sõnu leidub kõigis Ims keeltes: e tõsta, sm 

no^taa, nousta, krj noušša, vps nousta^, vdj nei^sa^ (SKES II, 

594)* Sõna nušt^ läheb tagasi läänemeresoome aluskeelde. 

pik ’pigi ’

pik-katla' ’pigipada ’ (LW 298). täma metlap^ku se um kulda, 

bet se um pik vanf) ’Tema mõtleb, et see on kuld, aga see on 

pigi olnud’ (ULS 54). Vasted on e pigi, sm J^ikj^, krj pijdL- 

lanka, vdj piki (SKES 111,556). Toivonen peab sõna Ims alus- 
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keelde, ulatuvaks, Hakulinen on arvamisel, et tegemist on 

vana germaani laenuga. 
„ ir 

plafjkka ’plank*

Sõna vasted on e plank ja sm lank lai. Tegemist on germaani 

laenuga, vaste rootsi keeles on ^l.anka (SKES 11,274). 

ra diff ’raiuda *

pudi raadid ’puid rauida ’ (LW 528). ta tuoB puD e'bb^zJks 

un radliB nurgal iz^ks ’Ta toob puud hobusega ja raiub nur

geliseks ’ (EH) ♦ ta rad’l'iB kirrgks okšaD jära' ’Ta raiub kir

vega oksad ära’ (LA), nänt^ p^e•dagad me»g ra^l'1'^m pe-ri- 

mied^mo»ppäl ’Need pedakad me raiume peremeeste maa pealt’ 

(ULS 102). pud moza rad'llmis kii ve! ti?emist maks^p^erast 

’Puude raiumist tuli küll teha maksmisega’ (KLJ 414). siz 

lä;nd üdstiz ra?dl?gm ’Siis läinud uuesti raiuma’ (NLK3O7). 

tam brou?tŠ<jn un nu1 ora1 dlin sie v1edam pudi un brou^tšin 

kuodäi ’Ta on sõitnud ja raiunud selle koorma p$uid ja sõit

nud koju’ (NLK 67). radlõ, radio, ve’l'ki mükõks rišt 3ten- 

darõ, radlõ kad katki kolmõ kabalÕ ’Raiu, raiu, veli, mõõ

gaga rist piita, raiu kade katki1: koi raeks tükiks’ (VL 463). 

Vasted on e raiuda, sm radjat_a, udm radjoa (LW 328). 

rit ’riit’

pudi u;ra ritt pa;nm^st ’Puud tuleb riita panna’ (LW 341). 

Vasted on e riit ja sm riitta (SKES III, 792-793). Sõna lä

heb tagasi Ims aluskeelde. lv rit on läinud ka läti keelde 

ja esineb seal rite-kujul (LW 341). 

skreuv ’kruvi’ 
— v —

s1e urn pu^skriuw ’See on puukruvi ’ (PK). Lt skruye~ on tui-
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nad alamsaksa sõnast schruve. Liivi skreuv on alamsaksa - 

laensõna.

QiG ’raielank*

ne ve,tab3P sellist mõ kabalD, un sis ne radiabap säl ulz# 

tikklŽ un sis jäB tija sloiQ ’Nad võtavad sellise maatüki, 

siis nad raiuvad seal kõik maha ja siis jääb tühi raielank’ 

(EH).

sä uv ’ savi ’
..) 3 " — j <■» \

sa uvstž so bjt tegalt ti edit ’Savist tehakse telliseid 

sä uvva'  suo t ka ’savi sõtkuda*^ sä? uvskrinss? suotkupv sä uvva 

’Savikünas sõtkutakse savi’ (LW 595). Vasteid; e s^u, sm 

savi, ms sol^ , hd sägi^ (FüV,112). Sõna kuulub soome-ugri 

põhisõnavarasse. •

zoig? ’saagida’ 
\ _ . — - \ 

ne zoj.gist pudi ’Nad saagisid puid’ (LW 401). sur pu sai 
— n r — z x

mozfr zoigdaD ’Suur puu sai maha saetud’ (EH), paldin zoi- --- -------------------- ---------- ---- —
Г n - 1 X Г* Q — — I _ r X r — 4

g^bjc^delidi maššin^ks, к oim nelakimda aigasta ta giš^š e- 

daX tej.tta zoigarP ’Praegu saetakse laudu masinaga, kolm-

nelikümmend aastat tagasi tegid se^a saagijad’ (LW 401). 

deldduä'>bijuotta jevist zoigdat, atta luoiklimist ’Lauad po- 
\ n 

le hästi saetud, on kõverad’ (LW 210). Liivi zoiga on
— ! 67laenatud alamsaksa keelest (sagen) läti sõna zaget kaudu.

tegal ’tellis’

randass äb uo sä uvv^ , sie p etast tässa äb.vei tegali, 

kitta * Rannas pole savi, seepärast siin ei saa telliseid 

põletada (LW 41 õ). ma saksÕ dantš'tÕb nänt tuilist tegald 

päi ’Ma tantsitan saksa nende tuliste telliste peal ’ (VL 

191). s^e mir urn legalist ’See müür on tellistest’ (BS). 

66
L. К e t t u n e n, LW, Helsinki 1958, lk. 375.

67 Sealsamas, lk. 401
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Vasted on It stiegelis ja alaks te^el(LW 413)» Alsks laen. 

me nt 1 tsement ’

vana baik um tsiment^st ti^ed-at ’Vana tuletorn on tsemen

dist tehtud* (DŠ)« Saksakeelne vaste on /Zement. Tegemist 

on saksa laensõnaga liivi keeles,
. x nviskd ’visata, langetada’

ta viskuB pudi mgs , las tuogad nänt kQodai, sis tiebfld 

entšdn koranD ’Ta langetab puid, siis tuuakse need koju, 

siis tehakse endale maja’ (EH). SÕva vasted on e visata, sm 

vihata (LW 490). Liivi keelest on sõna laenatud läti keel

de, kus selle vaste on viskat.

B. TÖÖRIISTAD EHITUSEL.
Ajal, mil liivlased oma hooneid ehitasid, oli kõige täht

samaks tööriistaks kirves. Sellega tehti varasemal ajal il

ma sae abita terve taluhoone valmis. Sae tundmaõppimisega 

muutus töö märksa hõlpsamaks.

Käesolevas peatükis esitatakse ehitustööl kasutatavate töö

riistade nimetusi. 

a4gap-pü ’mõõdupuu ’ 

a4gap-pu veib võida si'lppu, ti’edjppu, kinder, miskiks 

sett^aigaB ’Mõõdupuu võib olla süllapuu, küüharpuu, millega 

mõõdetakse’ (LW 3)« 

aiga-taruks ’mõõdulatt’
aiga-taruks um i’d^ks ti'eda pitkit ’Mõõdulatt on 9 jalga 

pikk’, aiga-taruksfrks aigub grovidi, ku panap^kovam ro p- 

pierast ’Mõõdulatiga mõõdetakse kraave, kui kaevatakse ra

ha eest ’ (LW 3)• 
о 

grunt—va Ci- ’lood * 

s^e um grunt-va* G ’See on lood .’ (PD).
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ju7 vda m ’ käi ’

ju?vd^m päi je?uvväb duntša ’Käia peal ihatakse pussi’ (PD). 

keja -ikäi ’ .

keja mol'D ’käiamold’, tV 1 kel ja kierjm ’Tule käia keerama’ 

(LW 11()• Vaste on e käi.
' H

kevist^ m •kõv a s i ’

ta kevist^m-gks kevisttb vve j^ssa ’Ta kõvistab kõvasiga n^gd ’ 

(LW 12o)_ . Sugulaskeeltes esineb sama tüvi järgmiselt: e 

kõvasi, kõva, sm kõva, kovasin., kr j kõva, vps koya^, vdj keya_, 
68 (SKES 11,22?)* Sõna kuulub läänemeresoome põhisõnavarasse.

\
ki?rk ’kirka 1

ki1 v-ki7 rŽ ’kivikirka’. tagap^kj7 rkkžks ki’uvvJ ’Taob kir

kaga kive1 (LW 129)* Vene keelne vaste on Tõenäoliselt

on sõna vene keelest laenatud.

kiraZ -’kirves ’ .
Z - \ Г \ -

mokiraZ ’maakirves’, kirr^ laba ’kirvelaba’, kirra silma
--------, r. ' \ Г " ————— 

’kirvesilm’, kirr) kerk ’kirvetera’, kirra varŽ ’kirvevars’, ----------------
ta ra^dla-p^kirri ks ’Ta raiub kirvega’ (LW 135). vai m Э ki- 

raz pakänd kiv?vä liedab ’Terav kirves leiab peagi kivi’ 

(NLK 462). miez lä;b mitsj un silmad vankl?bjd küodai. ki

raZ ’Mees läheb metsa ja silmad vahivad koju? - Kirves’ 

(NLK 473). piiz^bäs mieldõ, kiraz bäs varta pilõbõd molmõd 

pjedag jus. vana-tati panub kirrõn värd, bet kis panub 

pj^sõn miei ’Poiss ilma aruta ja kirves ilma varreta on mõ

lemad pedaka juures. Vanataat paneb kirvele varre, aga kes 

paneb poisile aru pähe’ (VL 477). la2zve 'ttagp^d la» pst va

na vi» kkart vana ki»rr<T vana ve*j.s sidag?d i ddkubbd ’VÕt-



- 93
ku lapsed vana vikat, vana kirves, vana nuga, sidugu kokku’ 

(UL1 49). bäs^ kirast / bäz^zo iga tiep silda il jo1 uG // 

sie um talid sur kiima ’Ilma kirve, ilma saeta teeb silla 

üle jõe. See on talvel suur külm’ (KLJ 325). Vasteid: e kir-. 

XXS-1 sm vps £i£vez, vdj tširvez (SKES 1,200). Sõna on

vana balti laen , mille vasted on It cirvis, Id kirves. 

kost ’t õrvapint sel ♦ 
—- — V /* P

kostpks terattdbvlaija ’T Õrvapint siiga tõrvatakse laevu’ (LW 

148). Sõna on laenatud saksa keelest, vaste on sks Koste (LW 

148).

leD ’lood ’

mo-leD ’pinnaselood ’, lõtkuks terns' aigiz^v^etta ’Ta mõõtis 

loodiga vett’ <LW 189). Läti keeles esineb sõna luode ’lood’, 
x valam л

ItBn ДиоБ/Лsaksa vaste on löt^ (LW 189). Sõna on laenatud alam

saksa keelest läti keele kaudu liivi keelde. 

lä; bdi ’labidas ’ 
~ ’ ) C 4 л )leba lä bdi ’leivalabidas ’, na gg^rd^vettab lä bdi ’kartuli- 

kook’, lu'm lä'bdi ’lumelabidas ,grov-koud^b lä’bdi ’kraa- 

vilabidas’. Sugulaskeeltes esineb sõna järgmiselt: e labi

das, sm lapio, krj babjia, vps u?abid, vdjjagia. Sama tüvi esi

neb ka samojeedi keeltes sk laba (SKES 11,276). Kuigi Haku- 
70 linen paigutab sõna soome-urgi sõnavarasse , on põhjust ar

vata, et lä^bdl kuulub kokku tüvega laba ja läheb tagasi 
71 uraali aluskeelde. ’ •

* ДСо сжЗб 6 z( .*26.
Ž»N. S e t ä 1 a, YÄH, Helsinki 1899, lk. 244 
70 JL 
,x В. Collinder, FUV, Stockholm^lk. 31, vt. ka E.N 
S e t ä 1 ä, YÄH, Helsinki 1899, lk. 66, A. Saare ste 
Leksikaalseiet vahekordadest eesti murretes I, Tartu 1524, 
lk. 205.
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ta^gaD ♦tangid •

"Lygadtks tõmbab na’ggii'j * т ang i d e g a t ämma takse naelu’;

-t_al7geduattэ rodast ’Tangid on rauast’; tai^gid^va} ila utta 

’Võtta tangide vahele’ (LW 409). Läti stanga, ItPn stacks 

on laenatud alamsaksa keelest, kus sõna vasted on stänge, 

tj^nge 409). Sõna on laenatud alamsaksa keelest^ läti 

keelde ja sealt edasi liivi keelde. 

vazar ’vasar, haamar’

sur-vazar ’suur vasar’, vazar^ks rabuB ’vasaraga lüüakse’ 
/ x * / — X v* \(LW 473). kalain urn i t sur vazard nustami ’Sepal on vaja 

suurt vasarat tõsta’, ta p^ekšan kaiain amad vazard vardaD 

katlci ’ta peksnud sepal kõik vasaravarred katki’ '(KLJ 140). 

Vasted on e vasar, sm vasara, lp yješõer, mi/E vizir, azer, 

m||M ujsSr, indo-eurpopa yajra- (PUV,139). Sõna läheb tagasi 

väga kaugesse aega ja kuulub indo-euroopa sõnavarasse.

Ehitusel kasutatavaid tööriistu märkiva sõnavara hulgas on 

vanu sõnu - siia kuulub indo-euroopa keeltele ühine vazar, 

uraali aluskeelde ulatuv lji?bdi ja läänemeresoomeline ke- 

yistjnb Ülejäänud sõnad on laenud: vene ki?rk, balti kiraZ, 

alamsaksa leP ja tangäP ning saksa laensõna kost.

Puutöörustad.
Käesolevas peatükis esitatakse puutööriistu märkivaid sõ

nu liivi keeles. Mõnede sõnade paigutamine just siia ala

jaotusesse võib tekitada vastuväiteid, kuid tegemist on 

ühelt ja samalt keele juhilt, nimelt PetÕr Pišlerilt PitrÕgi

Л? ГСЛ. А/ f
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killast kogutud, sõnavaraga, PetÕr Dišler on elukutselt puu

sepp, ametit on pärandatud põlvest põlve, millele viitab 

keelejuhi nimigi. Teatavasti pandi Kuramaalgi perekonna

nimesid sageli inimese elukutsest lähtudes, nii ka antud 

juhul, 

dišler ’puusepp ’

dišler urn pu^t emieZ ‘Tisler on puutöömees’ (PD). Sõna on 

laenatud saksa keelest, vaste on ncshler, 

dunt š ‘puss ‘ 
\ h T - H Л*
uoldab-duntš ‘voolimisnuga’ , pirg^t kistab^duntš ‘pirru

kis kumise nuga* (LW 9)* dol dol' ma nika, va1 im duntš külg
— *Õ"sa, trik-loda kainal^s ’d.d. maamees, terav puss küljel, 

kõvasilaud kaenlas* (NLK 24). Sõna on laenatud läti keelest 
. 73

vasted on It duncis, ItDn du nts.

evil ’höövel 1
~ ~ - ° r _ , > ,,
eviltt# um keij^m^st ’Höövlit tuleb käiata*. ma evilttisv

sur evil^ks ‘Ma hööveldasin suurhöövliga 1. evil-be^k päi
T^i - ’ "evilttuB ‘Höövelpingil hööveldatakse’ (LW 50). evil-kilD 

‘höövlilaast ‘ (vt, kilD), un nei tarn viitan evail' ka*dda 
"e" *. / (Л ) I *e 1

un zaig un eviltjn, nei к/ i g vend pits silmi ma z ’Ja 

siis ta võtnud höövli kätte ja sae ja hööveldanud, nii et 

higi voolas mööda silmi maha’ (NLK 86) •

Höövleid on mitut liiki, toodagu siinkohal erinevate hööv- 
f  rs \ — V t

lite nimetusi: dims^evdl ‘scrvahöövel’ (PD), gru^ip evpl 

‘soonehöövel ’ on tulnud läti sõnast gruoge (LW 62), lihit- 

evdl ‘lühike höövel’ (PD), šlitt-ev^l ‘pikkhöövel’ (PD), 
n 1 — _ n —lo — . 1 * I

ärga-ev^l ‘härghöövel ’ (PD). ärga-evildks um kod<3nz evil.tt 

mist ‘Härghöövliga tuleb kahekesi hööveldada ’ (LW 516).

73 l. К e t t u n e n, LW, Helsinki 1958,1k. 47
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Alamsaksa hovel on laenatud läti keeldee( It evele, ItDn 

evel) ja sealt edasi liivi keelde.74 

nabaG ’ о herd’ 

nabagaks laškub okkidi ’Oherdiga tehakse auke’, nabag urn 
------------------------ ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 1=1--------  

jo ja'mdS äp^ku vindal ’Oherd on jämedam kui puur’ (LW 241)* 

Germaani keeltes esinevad vasted on nafarr, naba^er, nafu- 

on arvatavasti ühendatavad sm sõnaga na^akaira^(SKES II, 

565), mis on liivi nabaG vaste. Seega on tegemist vana ger

maani laensõnaga liivi keeles.7^ 

noskil! ’naaskel ’ __ 
noskil'iks süskab okkidi ’Naaskliga tehakse auke ’ • noskild'

V_________ l—J v---------------- ——-

att? kii ke;urist, kii kuldist ’Naaskleid on küll kõveraid, 

küll sirgeid’ (LW 253)* naskilt äb vüi j1era gla?bb? k%ttJ 

’Naasklit ei saa kotti ära peita’ (NLK 520), vana tat'i, va

na tat'i, veida entfš naskil’t. ni tulbad, ni tulbad naskil' 

salajid ’Vanataat, vanataat, hoia oma naasklit.’ Nüüd tule

vad, nüüd tulevad naasklivargad ’ (NLK 42). Vasted sugulas

keeltes on e naaskel, sm naskali, vdj naskeli (SKES II, 568). 

Toivonen peab sõna germaani laenuks. 

peikk?l ’peitel ’ 
— -------------------~~~—

Sõna on laenatud alamsaksa keelest ( betel) (LW 280), 

puraZ ’peitel ’
• О О V Г' —

puraZ urn t1erõdast ’Peitel on terasest’, pu^rr^d^n atta pus

ti vardyl) ’Peitlitel on puust pead’ (LW 518). puraZ urn 
\

vaimi ’Peitel on terav’ (PD). Sõna vasted sugulaskeeltes on 

e pura, sm pura, vps puraz, samatüvelisi sõnu leidub ka kau

gemates keeltes - lp baretes, udm pyriõ, srj jDir, m

74 l. К e t.t u n e n, LW, Helsinki 1958, lk. 50.
75 Sealsamas, lk. 241.
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hd U sam km (SKES 111,649-650). 53- 

Da läheb tagasi uraali aluskeelele. 
\ e

zoi(r -isaag ’

vanast^ äb^volli su^ gg^ zoigidi vonD ’Vanasti polevat saage 

sugusi olnud’, zoigjimbaZ ’saehammas’ (tw 401), tuoizJn 

jamstaB un iž räkk^B // zo'iG / zo^igJp pudi ’Teist hammus- 
'   ------------------- -—— -  --------------------- V__________
tab ja ise karjub. Saag, saetakse puid’ (KLJ 501). Vasted

On 11 ltI)n alsks s6gje(LW 401). Sõna on laena

76b. Collinder, FUV, Stockholm/Tk. 52.

tud alamsaksa keelest läti keele kaudu liivi keelde.

vi}ggSl ’puur ’

vi?gg^lSks lasku blokkidl ’Puuriga puuritakse auke’. vi* ggJl 

um piški, nabal jo sur ’Puur on väike, oherd suur’ (LW 486). 

s1e urn vi? ggH varj ’see on käsipuur ’ (PD). Vasted on e vigl, 

viglas,, 486). Sõna on laenatud vene keelest,

vilz ’viil ’

mi? nn/n urn vil'St? tagdžt vikkar(d)-duntš ’Mul on viilist tao- 

tud vikatitera’ (LW 492). k^olmkantl'imi vii' ’Kolmekandiline 

viil1 (PD). Tegemist on alamsaksa laenuga, vasted on alsks 

^ile^ ja It vile, ItDn vil_ (LW 492). Sõna tulnud liivi keelde 

alamsaksa keelest läti keele kaudu.
— ।vii) kk il ’vinkel ’

täppand?d^att/je}llyn vipkkii päi ti}edit ’Hoone tapid on 

vinkli peal tehtud’. Sõna on laenatud saksa keelest, vaste 

on sks Winkel (LW 495).

Puutööriistu märkivad sõnad on valdavalt laensõnad, ainult 

puraZ kuulub põhisõnavarasse ulatudes tagasi uraali alus- 

keelde. Esitatud märksõnad jagunevad keeliti järgmiseltt



germaani laenud on nabal ja neskil., alamsaksa laenu » 

рдДкк»1, 2giG_, vif, saksa laenud dišler, vigkkil', läti laen 

on duÄtŽ ning vene laen vVggal.



KOKKUVÕTE

Liivi ja läti keele pikaajalise kontakti tõttu on liivi 

keel aegamööda kaotanud oma tähtsuse suhtlemisvahendina» 

Liivi keele sulanemine läti keelde on pikaajalise arengu 

tulemus. Algul kõneldi liivlaste asustusala ainult liivi 

keelt, hiljem, kui suhted lätlastega tihenesid, Õpiti sel

geks ka läti keel. Liivlastest elanikkond muutus kakskeel

seks. Aja jooksul taandus liivi keel kodudesse ja püsib ük

sikutes taludes tänapäevalgi. Kahe keele kontakt pikal aja

vahemikul on mõjutanud viljastavalt nii liivi kui läti 

keelt, mida tõendavad rohked laenud nimetatud keeltes.
kuulubу

Käesolevas töös esitatud materjalist/põhisõnavarasse 39 

märksõna, nendest kõige kaugemale tagasi ulatuv on indo
s

euroopa keeltele ühine sõna vazar. TJraali aluskeelde ulatu

vad sõnad on je7l, a^li, jastam, jdu, lä^bd4 ja pura^j vol

ga keeltega ühised sõnad on/ri_ jajalG,. Tunduvalt rohkem, 

kui uraali ja volga aluskeeltesse kuuluvaid sõnu on käsit

letud sõnavara hulgas soome-ugrilisi ja läänemeresoomelisi 

sõnu. Soome-ugri aluskeelde lähevad tagasi k%da,, kila,, 

klnduks, ukš, e7d*dri, kräppan-ouk, kikm^Z, ki7uv, säjuv jt. 

1 ääne me r e s о о me 1 i s e d on n i n, katkuks, 

peranD. va7it, lieddG, tab^, kouv, sõna jne.

Kokkupuudetele sõbralike germaani ja balti hõimudega vii

tavad rohked laensõnad nimetatud hõimude keeltest. Ger

maani laenud on jpurdaZ, kõranD, tuba, õ7i, na^gg^H, n®slri1' 

balti laenud silda, saina, lo7v, taibaz, tara, kiraZ jt.
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Nimetatud, laensõnad germaani ja balti keeltest esinevad ka 

teistes läänemeresoome keeltes, mis räägib laenude vanusest.

Alates XIII sajandist algas sakslaste sissetung liivlaste 

aladele. Sissetungijad kõnelesid keskalamsaksa keelt, vii

masest on käesolevas töös üle viiekümne laensõna - boik, 

buoD, kanšt, kruoG, ez_0 , Дкио!, /beniG, gloZ, rut?, skuors- 

tin, kek, kõmar, list, enG, tal1, skin, blek, mir, zoiG jne. 

Hilisemate laenude hulka tuleb lugeda ka läti laensõnu, mi

da käsitletud sõnavaras on 54 - i?el, pilsE*t, l^ait, ^u\d- 

дпа1/, jdeü/, дгП)_, ÄlSÜ* 

laida~r, stedil\ ÕzgalD, piedrdB, duntš jt. 
/Sz-v^zSz^ <Xv-s^XZ-------- - --- ------------------------

Tunduvalt vähem on laensõnu teistest keeltest. Saksa laen

sõnad on kardon, alttar, kantst^l, lažret, spitš, Senk, laf, 

rõm, atre^, šib*l, keldar, kalka, kost, vi^kkil jt. 

Üksikuid sõnu on laenatud ka vene ja eesti keelest.
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РЕЗЮМЕ.

Настоящая работа была выполнена как дипломная работа 
на тему "Словарный запас по строительству на ливском языке” 
Материал содержащийся в работе отражает более старую архи
тектуру ливов,главным образом, строительства хуторов.

Представленный в работе словарный запас разделен на 
три части - слова касающие города и села, словарный запас 
в связи с хутором и в связи с строительством. Две последние 
части разделены на главы. Материал имеющийся в работе пред
ставлен в пределах глав в алфавитном порядке. Слова по мере 
сил этимологизированы и представлены вместе с примерными 
предложениями. Цель работы - исследование отношения заимст
вованных и собственных слов в словарном запасе по строитель 
ству.

Материал представленный в дипломной работе собран на 
четырех исследовательских экспедициях в 1963-1966 годах в 
Латвийской ССР, Тальсинском районе, где при собирании слов 
и примерных предложений, были использованы многие ливы.

Дипломная работа снабжена схемами и фотографиями.
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