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SalatSi liivi kohanimed 
keelekontaktide kajaStajana

Karl Pajusalu, EbErhard WinKlEr

Sissejuhatuseks

a
rtiklis käsitleme aastatel 1655–1846 talletatud salatsi liivi kohanime-
sid, mis on esitatud meie koostatud salatsi liivi sõnaraamatus (Wink-
ler, Pajusalu 2009). nende nimede hulgas on ligi 20 asustusnime, kolm

saarenime, neli jõenime ja kümmekond maanime. Käsitletavate kohanimede
hulgas esineb nii liivi algupäraga kui ka ilmselt eesti, läti ja saksa keelest
laenatud nimesid, mis kajastavad salatsi liivlaste ajaloolisi keele- ja kultuu-
rikontakte. Kuigi salatsi liivi ainestikus ei ole kohanimesid palju, on need
ometi tähelepanu vääriv lisaallikas liivi ja üldisemalt läänemeresoome lõuna-
rühma keeleajaloo ja asustusloo ning läti kohanimede uurimiseks.

salatsi liivlased on ainukesed ajaloolise liivimaa liivlased, kelle keele
kohta on andmeid pärast keskaega. Esimesed salatsi liivi kirjapanekud on
säilinud 1655. aastast rootsi päritolu Thomas hiärnelt, põhilised salatsi lii-
vi keeleallikad pärinevad aga XViii sajandi teisest poolest ja XiX sajandi esi-
mesest poolest (vt Winkler 2009). ulatuslikema kogu salatsi liivi keelenäiteid
pani kirja anders johan sjögren 1846. aastal. Tema on talletanud salatsi liiv-
lastelt ka enim kohanimesid, kuid neid leidub teisteski allikates alates
hiärnest. Kõigist erinevatest salatsi liivi keeleallikatest leitud kokku mõni-
kümmend kohanime on koos tõenäoliste saksa, läti ja teiste keelte vastetega
esitatud salatsi liivi sõnaraamatus üldises tähestikulises järjekorras sarna-
selt muu sõnavaraga (vt Winkler, Pajusalu 2009). järgnevalt vaatleme neid
kohanimesid üksikasjalikumalt, täpsustades kohanimede tänapäevaseid vas-
teid ja võimalusel ka algupära. Püüame näidata, mida saab kohanimede põh-
jal järeldada salatsi liivlaste keele- ja etnilise ajaloo kohta.

salatsi liivlased ja nende keel on saanud nime salatsi jõe (lt Salaca, sks
Salis) ning samanimelise asustuskeskuse ja kihelkonna järgi. salatsi liivlasi
võib pidada Metsepole (e Metsapoole) muinasmaakonna liivlaste järglasteks
(vt sutrop, Pajusalu 2009). Peale salatsi jõe lähikonna elasid salatsi liivla-
sed, kellelt on keelt ja kohanimesid kirja pandud, salatsist lõuna pool uue-
salatsi mõisas ja selle maid läbiva Pühajõe (lt Sv ºetupe) ümbruses ning liivi
lahe rannikul salatsi ja uue-salatsi vahel.

Viimane salatsi liivlane suri teada olevalt 1868. aastal (Vääri 1959), kui-
gi oletuslikke teateid on salatsi liivlaste kohta veel XX sajandi algusest
(rudzīte, Karma 1975: 356). juba XViii sajandil ahenes salatsi liivlaste
asuala tunduvalt ning XiX sajandi alguskümnenditel lakkas see eksisteerimast
omaette etnilise piirkonnana. Kui sjögren viibis 1846. aastal salatsi liivlaste
juures, elas teada olevalt veel 22 enamasti päris vana liivi keelt oskavat ini-
mest üksikutes taludes. saulvedis Cimermanis (2003) on arhiivimaterjale
kasutades põhjalikult selgitanud nende elutingimusi ja elukohti. Tema and-
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mete põhjal on võimalik kindlaks määrata viimaste liivimaa liivlaste asus-
tuspiirkond (vt joonist 1). 

Ka selles esitatud piirkonnas olid liivlased XiX sajandi keskel juba vähe-
muses. nad elasid üksteisest lahus, eristatuna läti taludest, mis rajati umbes
25 aastat varem toimunud, seni üksikasjadeni selgitamata ümberasustuse
tagajärjel. seda lätistamisprotsessi on heinrich von jannau (1828: 154) lühi-
dalt kirjeldanud järgnevalt: „Es sind in dem letzten decennium die 260 sonst
zusammen wohnenden liven von neu-salis meist zu lettischen Wirten gege-
ben worden, um, der unverständlichkeit wegen, diese sprache durch die let-
tische zu verdrängen” (’Viimasel kümnendil [enne aastat 1828] anti need 260
muidu koos elanud uue-salatsi liivlast enamasti läti peremeeste juurde, et nii
see [liivi] keel läti [keele] abil välja tõrjuda, sest oli nõnda arusaamatu’). näh-
tavasti tekkis see olukord teoorjuse kaotamise tagajärjel 1817. aastal. Oma
nooruses olid need liivlased veel pärisorjad (pärisorjus lõppes liivimaal 1804.
aastal). Enne sedagi ei olnud salatsi liivlaste asustuspiirkond oluliselt suu-
rem, kuid siiski kompaktsem, ning sjögreni andmetel (1849: 470) oli tollal
mõisateol räägitud liivi keelt „noch ziemlich allgemein” (’veel üsna üldiselt’).
umbes 150 aastat varem, seega XVii sajandi keskel, oli Thomas hiärne jär-
gi (napiersky 1835: 13) liivlaste asustusala salatsi rannas ja sellest lahus
limbaži ümbruses veel mõnevõrra suurem.

sellel ajaloolisel taustal saab käsitleda talletatud salatsi liivi kohanime-
sid. Vaatluse alla võtame 19 asustusnime, kolm saarenime, neli jõenime ning
14 rahvanime ja viimastega seotult 11 maanime; üks kohanimi (Pittan) pole
identifitseeritav, üks rahvanimi (ui ’liivi’) ei ole etümoloogiliselt selge. asus-
tus- ja saarenimed on kirja pannud hiärne (1665. a), d. h. jürgenson
(1839. a), F. K. h. Kruse (1839. a), sjögren (1846. a, allikate kohta vt lähe-
malt Winkler 2009: 10 jj; sjögren 1861), seejuures kõik jõenimed hiärnelt ja
valdav osa asustusnimedest sjögrenilt, ülejäänud allikates on esitatud ainult

Sv tciems/Neu-Salis

S
     

j o o n i s 1. salatsi liivlaste asuala sjögreni ajal (1846).

Svētciems/Neu-Salis
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üksikuid nimesid. rahva- ja maadenimed esinevad samuti neljas erinevas alli-
kas, need on kirja pannud j. C. burchard (1767. a), keegi tundmatu (1821. a),
jürgenson (1839. a), sjögren (1846. a) (vt lähemalt Winkler 2009: 10 jj; sjög-
ren 1861) – neist enamik pärineb jällegi sjögreni ülestähendustest. 

Salatsi ümbruse asustusnimed

alustame nüüd salatsi liivlaste kitsama asualaga. seitse kohanime kuuluvad
vahetusse lähiümbrusse (vt joonist 2). neist nimedest viis on suuremate kes-
kuste nimed (Ainasch, Salats, Püög [moiz], ? Jaunsemm, Omgien), kaks aga
talunimed (Dzene, Käggula).

nendest nimedest on ainult Dzene [~ Dsenne] ja Jaunsemm lätipärased.
Dzene puhul osutab seda juba nime alguskonsonant (vrd lt dzenis ’rähn’).
Tänapäeva lätikeelsel kujul on vastav talunimi DzeÏni, sjögren esitab selle kui
Dzene karn ’dzeņi talu’, jürgenson Ds enne. Peale talu on see nimi tähistanud
ka randa, mille ligidal talu paiknes (vt Winkler 1999: 183: Hof and Strand
vor Neu-Salis/Sv ºetciems). Tegemist on taluga, kus räägiti salatsi liivi keelt
veel XiX sajandi keskel ja liivi päritolust on olnud teadlikud ka järeltulevad
põlved (vt Cimermanis 2003: 22 jj). 

nime Jaunsemm on üles tähendanud dietrich heinrich jürgenson (vt
Winkler 1999: 182–183), kes on ajalukku jäänud Tartu ülikooli esimese eest-
lasest eesti keele lektorina ja ka ainukese eestlasest salatsi liivi keele talle-
tajana. jürgenson esitab selle nime uue-salatsi all (tal saksapäraselt Neu
Salis) talunimede Käggula ja Ds enne kõrval. nimi ei ole tänapäeval kindlalt
identifitseeritav, kuid selle esiosa vastab läti sõnale jaun ’uus’ ja teine võib olla
mugandus läti sõnast zeme ’maa’ või ciems ’küla’. jürgenson kirjutas nime ilm-
selt kuulmise järgi, teada olevalt ta läti keelt ei osanud. häälikuliselt lähim

j o o n i s 2. salatsi ümbruse salatsiliivikeelsed kohanimed.

liivi

Dzene

??

ainasch

Salats

käggula Püög/Jauns emm

Omgien

läti
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Jaunzemi ’uusmaa’ on lätis levinud asustusnimi, vastav nimi esineb ka
Endzelīnsi uue-salatsi ümbruskonna kohanimede loendis (Jaunzemji, vt
Endzelīns 1981: 116), paraku asukoha kirjelduseta. Teine võimalus on, et sel-
lega on mõeldud uue-salatsi küla ennast, vrd saksa Neu-Salis, läti Svºetciems
(’Pühaküla’), ning see on kontaminatsioon saksa ja läti nimest. Võib-olla oli
see nimi kõnekeelne.

Muid salatsi ja uue-salatsi ümbruskonna salatsi liivi kohanimesid võib
pidada liivipärasteks, kuigi nimede vanem etümoloogiline algupära on ilmselt
mitmekesine. läti alade soome-ugri kohanimed võivad pärineda eri ajajärku-
dest ja keeltest, ka liivi ja (lõuna)eestigi päritolu kohanimed võivad etümoloo-
giliselt olla vanad laenud erinevatest indoeuroopa keelte kihistustest (vrd
balode, bušs 2007).

suuremate keskuste nimedest pärineb Ainasch ’heinaste, lt ainaži, sks
haynasch’ ilmselt liivi keelest (tüvi kas liivi ºaina ’hein, rohi’ või ºaina(gi) ’ai-
nus’), kuid vastav salatsi liivi üleskirjutus (jürgenson 1839. a) võib olla mõju-
tatud saksakeelsest nimevariandist. salatsiliivlastele nime andnud liivi
Salats ’salatsi, lt salaca, sks salis’ on hiärnel üles märgitud kujul Salasta,
mis vastab eesti ste-liitelisele kohanimetüübile. sjögreni kirjapanekud Salats
ja Salatsel ’salatsis’ on siiski lähemal henriku liivimaa kroonikas kasutatud
nimekujule Saletsa (vt hlK XViii, 5 jm). salatsi nimi on ilmselt balti algu-
pära või kuulub veel vanemasse indoeuroopa laenukihistusse (Karulis 2001:
781–782). Tegemist on tõenäoliselt algse hüdronüümiga, s.t salatsi jõe nime-
tusega, ning võib arvata, et see kuulub samasse iidsesse kihistusse koos teis-
te läti suurte jõgede nimedega (vrd allpool Väina päritoluga).

Peale uue-salatsi kohanimede Ds enne ja Jaunsemm on jürgenson talle-
tanud veel nime Käggula. see ainult jürgensonil esinev nimi on arvatavasti
eesti variant liivi talunimest K, egule (vrd lv ke’g, sal kÍ egg ~ kieg ’kägu’), täna-
päeval on see läti keeles kasutusel kujul K, egul,i. uue-salatsi mõisa lähedal
rannas asub ka K, egul,rags ’Kägula neem’.

Püög [moiz] ’uue-salatsi (mõis)’ on esmapilgul etümoloogiliselt ebaselge
ega esine mujal peale sjögreni 1846. aasta kirjapanekute, vokalismi tõttu ei
saa aga tegemist olla lätipärase nimega. Võimalikuks etümoloogiaks on
*pühä, on ju uue-salatsi lätikeelne nimetus Svºetciems ’Pühaküla’ ja sealse jõe
lätikeelne nimi Svºetupe ’Pühajõgi’. Kirja on pandud salatsi liivi sõnad püö kod
’pühakoda’, püö päävä ’pühapäev’, nii võiks ka Püög moiz olla ’Püha mõis’, kui
-g nime lõpus tähistab katkehäälikut, mis peakski selles h-kaolises salatsi
liivi sõnas häälikuseaduslikult esinema. ’Püha’ on kohanimena laialt levinud
mitmel pool läänemeresoome keelealal, kõige arvukamalt just hüdronüümi-
des, mistõttu on üsnagi usutav, et läti Sv ºetupe ja Svºetciems on tõlkelaenud
varasematest liivi kohanimedest.

raske on otsustada nime Omgien üle, mida on maininud üksnes XVii
sajandil hiärne; tõenäoliselt on mõjutanud nime ülesmärkimist rootsipärane
kirjaviis. seda nime võiks seostada uue-salatsist lõuna pool asuva unģēni
küla ja rannaga (vt Winkler, Pajusalu 2009: 139), kuid see vastavus ei ole
kindel.
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jõenimed

nagu juba mainitud, pärinevad salatsi liivi ainestiku jõenimed – Weina, Ayia,
Ymera, Lembse – hiärnelt 1665. aastast. need jõed ei voola salatsi liivi põhi-
aladel, kuid on ilmselt kuulunud salatsi liivlaste laiemasse suhtluspiirkonda
(vt joonist 3). 

Weina ’Väina, lt daugava, sks düna’ nime on üles märkinud ka sjögren
1846. aastal kujul vºen, mis vastab Kuramaa liivlaste nimekujule vºena. arva-
tavasti on nimi alggermaani päritolu (*dväin, ssa 3: 478; alternatiivseid etü-
moloogiaid vt balode 1999: 568) ning hiljem liivlaste vahendusel levinud ka
teistesse läänemeresoome keeltesse. 

jõenimi Ayia ’aģe, adia’ on Kersti boiko järgi (1993: 26, vt ka balode, bušs
2007: 30) liivikeelne: see on seostatav salatsi liivi sõnaga adÍa ~ adja ~ a ég ’äär,
piir, rand’ (vrd lv aigºa, lms *akja), mis on germaani laen (vt ssa 1: 45). see
jõgi on nime tähendust arvestades võinud olla kunagi Metsepole ja Koiva liiv-
laste asuala piiriks.

juba henriku liivimaa kroonikast tuntud jõenimi Ymera ’Ümera’ võib olla
kas liivi- või (lõuna)eestikeelne. Paul alvre on henriku kroonika Ymera arva-
nud liivi kohanimede hulka (alvre 1985: 34). henriku kroonikas tähistas see
Valmiera lähedal Koiva parempoolset lisajõge, mille praegune lätikeelne nimi
on Jumara, kuid hiärnel on Ymera Valga lähedalt algav ja asti järve (lt burt-
nieks) voolav säde jõgi (lt seda), mis oli peamiseks idapoolseks veeteeks
salatsi aladele. seda Vra-lõpulist jõenime võiks seostada lõunaeesti arvuka-
te ora-/ura-apellatiiviga potamonüümide areaaliga (vrd Faster 2009).

Lembse nimega jõe paiknemine ei ole kindel. salatsi liivi ala põhjaosast
on tuntud lemmejõgi, kuid hiärne järgi suubub mainitud jõgi salatsisse ja
nii võiks Lembse olla saksa nime Limschener Bach (lt Limš ºeni) vaste. Para-
ku tundub see ojake olevat sedavõrd tähtsusetu, et on küsitav, mida hiärne
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j o o n i s 3. salatsi liivi jõenimed.

salasta

Lembse

Ymera

Ayia

Weina↓
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ikkagi selle nimega jõena tegelikult mõtles (sarnast jõenime ei esita ka
Endzelīns 1981: 123). Etümoloogiliselt on siinkohas huvipakkuv Marja Kal-
lasmaa (2010: 127) osutus, et lem(m)-alguliste hüdronüümidega on kõrvuta-
tavad ka Kihelkonna lemmik ’ojake’ ja soome lemi, leme (tähenduses ’heittei-
nen, sammalikkoinen suo’, nissilä 1975: 38). siingi võiks seega olla tegemist
vana läänemeresoome maastikusõnaga.

kaugemad liivi asualaga seotud asulanimed

juba käsitletud kohtade kõrval olid salatsi liivlastele tuntud veel liivimaa
linnad Turgod ’sigulda, Turaida’, Rªıg (nªın) ’riia’, Lämmist (nªın) ’lemsalu, lt
limbaži’ ja Tsºeź ’Võnnu, lt Cºesis’ (vt joonist 4). 

hiärne talletatud Turgod ’sigulda, Turaida, sks segewold’ on huvitavaks
paralleeliks Koiva liivlaste muistse keskuse Turaida nimetusele. nii nagu
Turaida (henriku kroonika Thoreyda, Toreida) on nähtavasti ka Turgod liit-
sõnaline nimi. selle esiosa Tur on traditsiooniliselt seostatud jumalanimega
Thor või muu vana isikunimega, kuid seda on peetud ka läänemeresoome
maastikusõna *tura ’märg, soine koht’ vasteks (vt bušs, beitiņa 1999: 573).
siiski ei esine vastav sõna ei salatsi ega Kuramaa liivi ega ka eesti keeles,
ka pole leida usaldusväärset kõrvutusainest liivi ega eesti kohanimedest.
Pigem võiks siin tuua kõrvutuse sõnaga turu, mis saarte murdes tähendab ka
’lagendik, plats’ (vrd Kallasmaa 2010: 257), kuid sellelegi puuduvad head lii-
vi vasted. järelosis -god võiks lähtuda (liivimaa) liivi sõnast kod, millele vas-
tab lms *kota, ee koda, lv kuodºa. salatsiliivi keeles on kod tähendanud nii
maja kui ka laiemalt taluperet (vt Winkler, Pajusalu 2009: 83–84). Kui jääda
seni kõige veenvamalt tunduva seletuse juurde, et Tur on teonimi või antro-
ponüüm, võiks Turgod eesti keeles tähendada ’Turi koda’ või ’Turi pere’. 

riia oli tuntud liivimaa poliitilise ja kirikliku keskusena, nii ei ole imes-
tamisväärne, et see linn oli tähtis salatsi liivlastelegi. riia nime kohta on esi-
tatud mitu etümoloogiat, tõenäoliseimaks võib pidada liivi algupära, sest lin-
na asutasid aastal 1201 sakslasted liivi alale (vt Caune 1998: 11 jj). salatsi
liivlaste riia nimetus Rªıg (nªın) ’riia (linn)’ on Kuramaa liivi Rªıgõ lõpukaoli-
ne vaste, samast pika esisilbi vokaaliga alusvormist Riiga lähtuvad samuti
eesti, läti ja soome nimekujud.

salatsi liivlaste asustuspiirkonnale lähim linn oli lemsalu (lt limbaži, sks
lemsal), kus hiärne ajal, nagu eespool osutatud, pidi veel elama liivlasi, ja mil-
le kohta salatsi liivlased kasutasid hiärne andmeil nime Lämmist nªın. selles
ilmneb tõenäoliselt jälle eelkäsitletud lem(m)-tüvi (salatsi liivi keeles sporaadi-
liselt m-i ees e > ä) ning kõige liivilikuma ži-liitelise nimetüübi asemel st(V)-
lõpuline vorm, nagu ka hiärne esitatud nimevormis Salasta ’salatsi’. igal juhul
näib nimi olevat liivi algupära. seevastu oli Tsºeź ’Võnnu, lt Cēsis, sks Wenden’
kaugemal ega ole välistatud, et seda sjögreni esitatud selgelt lätipärast nime
on kasutatud üksnes mingis situatsioonis ad hoc laenuna läti keelest.

läti linnadest esineb salatsi liivi ainestikus veel Jelgau ’jelgava, sks Mi-
tau’. see linn, mis kuulus ajalooliselt Kuramaa alla, võis saksa ristirüütlite
ekspansiooni algusajal olla liivi asustusala osa; võimalikule liivi etümoloogia-
le viitab (Kuramaa) liivi keeles linna tähistav sõna jºalgab, mida siiski salat-
si liivi keelest kirja pandud ei ole. salatsi liivi linnanimi Jelgau on oma hää-
likuliselt kujult kahtlemata lätipärane.
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eesti kohanimed Salatsi liivi allikates

salatsiliivi andmestikus esineb ka Eesti kohanimesid (vt joonist 5). Eriti
tähelepanuväärsed on saarenimed Kªınmºa ’Kihnu’, Rºunmºa ’ruhnu’ ja Sºarma
~ Saårma ~ Saårlima ’saaremaa’, mis on kõik liivipärase kujuga. Vähemalt
varasematel aegadel on liivlased teada olevalt elatunud kalapüügist, nii et on
loomulik, et mõlemad saared nende asuala lähikonnas, ruhnu ja Kihnu, olid
neile tuntud. nende nimed on omapärased, mida näitab esisilbi pikk vokaal
ja järelosis -mºa ’maa’ (vrd Kuramaa liivi Kªınõmºo). see osutab, et need tegeli-
kult väikesed saared olid salatsi liivlaste jaoks tähtsad. saaremaa kohta on
kasutatud mitutki nime, mis sjögren talletas, seega olid need erinevad nime-
tused XiX sajandi esimesel poolel salatsi liivlastel samaaegselt kasutusel.
nimelt kõigepealt omapärased S ºarma ~ Saårma ~ Saårlima järjekindlalt
lühikese vokaaliga teises silbis ja nende kõrval lätipärane Sºame mºa, vrd lt
Sºamsala.

Eesti kohanimedest esinevad veel kolme suurema linna nimed, nimelt
Rºevel ’Tallinn’, P ºärna (nªın) ’Pärnu’ ja T ºärbot ’Tartu’. Tallinna nimi vastab mui-
naseesti maakonna rävala (henriku kroonikas Revele juba nii maakonna kui
ka kindluse/linna nimetusena), salatsi liivi keelde on nimetus jõudnud aga
ilmselt kohaliku saksa keele vahendusel. 

Eesvokaalne Tartu nimi T ºärbot järgib ilmselt ajaloolist lätikeelset kuju
T ºerbata, millele omakorda vastab vanavene Derpt (Vasmer 1976: 344 esitab
sellele keskalamsaksa lähtevormi). Ka Pärnu linna nimetust P ºärna nªın võib
käsitleda lühenenud vormina läti nimekujust P ºernava, kuid ajalooliselt võiks
laenusuunda pidada vastupidisekski, sest Pärnu asub liivimaa liivlaste aja-
loolise asuala vahetus naabruses ning nimi langeb kokku liivi sõnaga p ºärn(a)
’pärn’. On ju salatsi alad kunagi kuulunud ajuti ka Pärnu kreisi koosseisu
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j o o n i s 4. liivimaa linnade salatsiliivikeelsed nimed.
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Rªıg

TsºeÉz
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(1630–1693) ning sellele, et salatsi liivlastele oli Pärnu tuntud ja lähedane
linn, viitab samuti Pärnu nimetusele sõna nªın ’linn’ lisamine, nagu seda on
tehtud veel riia ja lemsalu puhul, võrdle Rªıg nªın, Lämmist nªın ja P ºärna nªın.

Peale Eesti linnade nimede esineb kohanimede hulgas ka tollase Tsaari-
Venemaa pealinna nimi Pºetarburg ’Peterburi’. Vaevalt küll, et Peterburiga sai
salatsi liivlastel olla vahetuid kokkupuuteid, nii ei ole imestada, et läbi pais-
tab saksakeelne nimi, kuigi isikunimeline esiosis on mugandatud liivipärase-
le kujule Pºetar.

Rahvaste nimetused ja neist tuletatud maanimetused

Vaatleme lühidalt veel salatsiliivikeelseid rahvaste nimesid ja nendega seo-
tud maanimesid. Kokku esineb salatsi liivi allikates 14 rahva nime. neist pool
on pärit läti keelest: kriev ’venelane’ ja Krievmºa ’Venemaa’, leišid ’leedukad’
ja Leišmºa ’leedu’, svieder ’rootslane’ ja Sviedmºa ’rootsi’, rahvanimega seotud
pr ºuš (m ºa) ’Preisi(maa)’ ja Pr ºus m ºal ’Preisimaal’, Sprantše ja Sprantsem ºa
’Prantsusmaa’, lisaks rahvanimi tsigaÉn ’mustlane’. nähtavasti on lätipärane
ka liivlaste enesenimetus Lªıb ~ lªıbe ’liivlane’ ja Lªıb mºa ’liivimaa’ (vt allpool).
balti hõimu kuršide etnonüümiga seostuv Kuramaa nimetus on salatsi liiv-
lastel olnud Kurmºa või K ºurmºa, mis võib olla läti või saksa laen, Kuramaa liiv-
lastel on sarnaselt eestlastega siin 2. silbis -a, vrd Kuramaa liivi Kurºamºo.

liivi või vanemat läänemeresoome algupära on aga lätlaste nimetus lät-
tali ’lätlane’ ja Lättmºa ’läti’ ning ka kolmanda kohapealse rahva nimetus sak-
sa ’sakslane’ ja vastav maanimetus Saksamºa ’saksamaa’. ilmselt saksa keele
vahendusel on tulnud kaugemate rahvaste nimetusi, mis on aga liivi hääli-
kusüsteemiga kohandatud: Pinn ’soomlane’ ja Pinne mºa ’soome’ (vrd salatsi
liivi pinn ’peni, koer’), puol ’poolakas’ ja türk ’türklane’. huvipakkuv, kuid
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kindla etümoloogiata on sõna ui ’liivi’ ühendis ui keel ’liivi keel’, see üles-
kirjutus pärineb ainult jürgensonilt (1839. a). salatsi liivlaste päritolu seisu-
kohast vägagi tähelepanuväärsed on ka eestlaste nimetused, mis on fikseeri-
tud kahel kujul: sºarli ~ saårli nii saarlase kui ka eestlase tähenduses ning
teiseks üli mºa ’Eesti’ ja üli mºa mies ’eestlane’ (vt allpool). 

naaberrahvaste ja -maade nimesid vaadeldes torkab silma, et kui läti ja
saksamaa nimetused esinevad ootuspärasel läänemeresoome kujul, siis root-
si, mis on Kuramaa liivi keeles tuntud kui Ruotšmºo, on salatsi liivlastelt tal-
letatud ainult läti laenuna Sviedmºa. seegi võib olla märk viimaste liivimaa
liivlaste suhtlusringi ahenemisest. Võib-olla ruhnu rootslasi, kellega kindlas-
ti kala- ja hülgepüügil kokku puututi, kutsuti ruhnu saarele viitava omapä-
rase nimetusega (vrd Rºunmºa), kuid selle kohta puuduvad kindlamad andmed.

Venelase ja Venemaa tähistamine läänemeresoomelise vene(te)-tüve asemel
lätipärase kriev-tüvega, mis lähtub kriivitšite hõimunimest, tundub samuti
viitavat sarnasele hilisele asendusele, kuid venete-tüve ja Venemaale hääliku-
liselt vastavat nimetust pole teada ka Kuramaa liivi keelest, sealgi on Vene-
maa nimetuseks Krievmºo. siin võib mõlemal pool põhjus olla vana nime unus-
tamises, samal ajal jääb ikkagi teiseks võimaluseks arvata, et liivlased olid
siis juba eraldunud teistest läänemeresoomlastest, kui need puutusid kokku
muistse slaavi vene(te)-laste hõimuga.

liivlaste enesenimetusega, s.t etnonüümiga liivi ja sellest lähtuva maa-
nimega Liivimaa, on tegelnud põhjalikult Mauno Koski (2001). Tema andme-
tel esineb liivimaa nimi esmakordselt usutavalt kujul Livland Xi sajandi
alguse rootsi riimtekstides. Xi sajandi lõpu vanades vene kroonikates tähis-
tab nii maad kui rahvast vorm Либь. Koski järgi on ladinakeelne Livonia kasu-
tusel olnud kindlasti juba aastal 1208 ning sama vana on ka etnonüüm livi
’liivlased’ (Koski 2001: 535 jj). järelikult on väga vanad nii nime frikatiiviga
v-lised (ja/või f-ilised) kui ka klusiiliga b-lised kujud. Ka läti keeles esineb tüvi
mõlemal kujul, näiteks v-ga sõnas lªıvu ja b-ga sõnas lªıbietis ’liivlane’. b-lised
nimekujud piirduvadki slaavi ja balti keeltega, läänemeresoome keeltes pole
need mujal peale salatsi liivi keele levinud. Kuramaa liivlased ei ole varem
ilmselt üldse seda etnonüümi tundnud, vaid on kasutanud enesenimetust
rºandali ’randlane’; nimetus lªıvli ’liivlane’ on võetud kasutusele hiliselt eesti
või saksa keele eeskujul. Liivlane ei esine etnonüümina peaaegu üldse ka ees-
ti rahvalauludes, teada on ainult üks mainimine Kihnust (Peegel 1997: 41).
nii võib pidada tõenäoseks, et b-lised lªıb-tüvega rahva- ja maanimi on salat-
si liivi keeles suhteliselt hilised, kuid siiski mitte väga hilised läti laenud,
mida näitab tüve mitmekülgne kasutamine. Kui suur ala täpsemalt Lªıb mºa
’liivimaa’ salatsi liivlaste jaoks oli, ülestähendustest ei selgu. samuti on
tänaseni lahtine liiv-, liib-tüve algne tähendus.

Teine liivlastele viitav sõna – ui keel ’liivi keel’ – tundub olevat erandlik,
sest selle on registreerinud ainult ühel korral jürgenson 1839. aastal, sjög-
reni ainestikus seda ei leidu. sõna ui ei ole salatsi liivi keelest teistes tähen-
dustes kirja pandud. Eesti naabermurretes tähendab hui ~ ui puust võrgu-
nõela, millega kooti võrke, ja (h)ui keel on võrgunõela sees olev osa, mille
ümber niit keriti. Kuramaa liivi keeles esineb sõna kujul voi (vt alFE 3:
220–222). Tegemist võib niisiis olla piltliku väljendiga. Mõeldav on ka lähtu-
da soome-permi sõna hui vanematest tähendustest ning panna näiteks tähe-
le võrdlusvõimalusi kiilu tähistanud sõnadega *vakja ja *suute, mida on seos-
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tatud hilisemate läänemeresoome etnonüümidega (vrd Grünthal 1997:
136–138). Kõrvale ei saa jätta ka võimalust, et kasutatud on lihtsalt pejora-
tiivset vene laensõna (hui), kohandatuna salatsi liivi keelega, mis ju sõna-
algulist h-d ei tunne. sellist nimetuse pejoratiivset lähet võiks pidada lausa
kõige tõenäolisemaks.

Ehk põnevamaid liivi etnonüümide ja maanimetustega seotud küsimusi
on, miks ka salatsi liivlased kutsusid eestlasi saarlasteks – sºarli ~ saårli –
ja Eestit saarlaste maaks: Saårlimºa. Kuramaa liivi keeles ei ole sõna saar
tavaline, küll aga s ºarli eestlase ja saarlase tähenduses. sama etnonüümi
kasutanud salatsi liivlaste keeles oli tavaline ka sõna sºar ~ saor ’saar’. nime-
tust ’saarlane’ ei pea liivlased olema järelikult laenanud, see võib olla neil
genuiinne. Kuramaa liivlaste puhul on loomulik, et nad nimetasid eestlasi
saarlasteks, sest nende lähedal teisi eestlasi ei elanudki, salatsi liivlaste
vahetud naabrid olid aga häädemeeste, saarde ja Mulgimaa eestlased, kelle-
ga tihedat kokkupuutumist näitavad ka mitmesugused ühiskeelendid (vt
Pajusalu 2009; Pajusalu, Krikmann, Winkler 2009). samas tõsiasja, et salat-
si liivlased on tõepoolest nimetanud Eestit saarlaste maaks, kinnitab sjögre-
ni üleskirjutatud väljend Sºarlis eža ’estländische Grenze’, s.t Eesti piir. just
seetõttu, et salatsi liivlased on eestlasi nimetanud saarlasteks ja Eestit saar-
laste maaks, on arvatud, et nad on Kuramaalt kunagi rännanud liivimaale
(vt ariste 1954), salatsi liivi keele analüüs ei toeta seda teooriat aga kuida-
gi. Keeleandmed näitavad salatsi liivi keele tihedat seost laiemalt lõuna-Ees-
tiga, eriti leivu keelesaarega (Pajusalu, Krikmann, Winkler 2009). 

saarlasi eristab teistest eestlastest juba henrik oma liivimaa kroonikas
Xiii sajandil, kirjeldades näiteks saarlaste (Osilienses) sõjaretki Metsepole
aladele (vt nt hlK XXi, 7). Tegemist on ilmselt vana hõimueristusega. läti
vanemas keelepruugis on tavaline lõuna- ja põhjaeestlaste eristamine, kusjuu-
res viimaste kohta on kasutatud nimetust sºami, mis kitsamalt tähistab aga
saarlast: läti rahvalauludes on Sºamu zeme tähendanud üldiselt Eestit, Sºam-
sala on aga ikka saaremaa (Karulis 2001: 786). nii võib saarlasi ja põhjaeest-
lasi tähistav sama etnonüüm liivi keeles lähtuda hoopiski läti traditsioonist,
kuigi on võimalik kindlasti vastupidinegi mõjusuund. 

salatsi liivlaste vahetus naabruses paiknesid kaks Eesti kihelkonda, mis
moodustavad keeleliselt põhjaeesti läänemurde lõunarühma: häädemeeste ja
saarde. häädemeeste on kihelkonnana üsna uus, varem on see kuulunud
saarde kihelkonna alla (vt Vunk 2010: 54 jj). saarde kihelkonna nime pärit-
olu on seostatud soosaartega või jäärja mõisa vana nimega (Sarahof), väide-
tavalt jagunes muistne halliste-Karksi ala keskaja lõpul kolme piirkonda:
alistekunda, Paistekunda ja saarkunda (Pärnumaa 1930: 186). neist viima-
sega puutusid salatsi liivi alad vahetult kokku. Otsides vastust küsimusele,
miks salatsi liivlased nimetasid eestlasi saarlasteks, tuleks seega edaspidi
pöörata enam tähelepanu ka saarde ala eestlaste ja liivlaste omavahelistele
kontaktidele. Keeleliselt on eesti läänemurde lõunarühmas märgata ilmseid
liivipärasusi (vt sutrop, Pajusalu 2009: 259–265), mis lubavad oletada kogu
piirkonna keerukat asustusajalugu.

Teine Eestit tähistav sõna on üli mºa ’ülimaa’, mida Paul ariste (1954) on
tõlgendanud üle mere asetseva maana ning mis jällegi on loomulikum nime-
tus Kuramaal, kui mõelda geograafilisele asukohale. sjögreni käsikirja vaa-
deldes tundubki, et vastavad väljendid on lisatud Kuramaal, sest need on käsi-
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kirjas kirjutatud täiendavate märkustena äärtele (Manuscripti sjoegreni,
livica, lk 334ob; vt Winkler, Pajusalu 2009: 20–21). lisaks väljendile üli mºa
esineb seal eestlast märkiv üli m ºa mies, sjögren on kasutanud mujal ka
ühendit ylim ºakiel ’eesti keel’. Peale üle mere asetseva maa võiks üli m ºa
tähendada veel põhja pool asetsevat maad või kõrgemal, seega merest eemal
asetsevat sisemaad. Käsikirja lähem vaatlus aga veenab, et salatsi liivlased
ei kasutanudki seda nimetust Eesti kohta.

kokkuvõtteks

neil aegadel, kui salatsi liivlastelt pandi kirja kohanimesid, elasid nad juba
väikse rahvakilluna mitmekeelses ümbruses, peale emakeele pidid nad para-
tamatult kokku puutuma läti keelega, mõisate kaudu tuli laene saksa keelest.
naabruses elanud eestlaste kui lähedase sugulaskeele kõnelejatega suhtlemi-
ne tegi keelesiirde eeldatavasti eriti hõlpsaks. Kas salatsi liivlastel oli läbi-
käimist Kuramaa liivlastega, pole kindel, aga keeleandmed mõnel juhul
pigem kallutavad seda arvama. Teiselt poolt ei ole suurel osal salatsi liivi
kohanimedest üldse või täpseid vasteid Kuramaa liivi keeles. rohke liivi-
pärase nimistu säilimine võib olla põhjendatav ka liivlaste tunduvalt tugeva-
ma positsiooniga varasemas liivimaa ajaloos ja see on jätnud oma jälje läti
kohanimistussegi.

salatsi liivlaste vahetu asuala, aga laiemaltki liivimaa kohanimede val-
dav liivipärasus näitab tõenäoliselt nende kasutamise järjepidevust. sama
kehtib ka jõenimede ja lähemate eesti asustus- ja saarenimede kohta. Kuigi
kohanimede aluseks olevad sõnad võivad etümoloogiliselt olla mõnigi kord ger-
maani, balti või muud iidsed laenud, on need pärandunud salatsi liivi keel-
de suure tõenäosusega muinasliivi keelest. nõnda võiks muinasliivi keelest
pärit olla näiteks Weina ~ Vºen ’Väina’, Ayia ’aģe’, Turgod ’sigulda, Turaida’
jmt. Mõnel juhul võib pigem läti kohanimesid pidada tõlkelaenuks liivi kee-
lest kui vastupidi, nagu osutas kohanime Püög ’Püha’ analüüs.

lätikeelsed on algselt küll vaid üksikud salatsi lähiümbruse kohanime-
dest (Dzene, Jaunsemm), kuid samal ajal on seda suur osa kaugemate kohta-
de ja eriti maade nimetusi. neist läti keelest kohandatud nimedest on oma-
korda mitmed tagasiviidavad (alam)saksa lähtekujule. see on ootuspärane,
arvestades salatsi liivi talupoegade kunagisi piiratud liikumis- ja suhtlemis-
võimalusi. sajanditepikkune kooselu lätlastega on jätnud jälje erinevate naa-
berrahvaste, sealhulgas eestlaste, ja nende maade liivi nimetustele. nii võiks
etnonüümidega seotud kohanimede puhul arvata enim läti keelepruugi mõju,
seda ka tõlkelaenude kaudu. Kuid ometi sarnaselt muude keeleliste erijoon-
tega kinnitab ka salatsi liivi kohanimede vaatlus, et salatsi ja uue-salatsi
liivi talupojad, kellelt keeleandmeid talletati, olid liivimaa põliste liivlaste
järeltulijad.
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Salaca livonian Place names as indicators of language Contacts
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The article discusses the place names found in the salaca livonian materials
recorded in the 17th–19th centuries. The material analysed contains 22 settlement
names, including 3 island names, 4 river names, and 14 ethnonyms and some
country names derived from the latter. some of the place names are of livonian
origin, while some others have obviously been borrowed from Estonian, latvian
or German, thus being indicative of the historical language and cultural contacts
of salaca livonians. although the names are hardly abundant in number, they
provide a welcome addition to the source materials used by the researchers of the
language and settlement history of livonia and southern Finnic areas, as well as
of latvian place names.
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