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ENN ERNITS

Mõningate kohanimede uurimine läheb väga visalt. Selliste hulka kuu-
luvad 

 

vere-lõpulised toponüümid, mille kallal on baltisaksa keele-
mehest August Wilhelm Hupelist alates juureldud juba üle 200 aasta.1 Aja
vältel on lisandunud uusi etümoloogiaid ja diskuteeritud nende puhul. Käes-
oleva aastatuhande esimese pääsukesena on vere-nimed uuesti esile toonud
Marja Kallasmaa, kes keskendub oma artiklis vere-osise võimalikule kajas-
tumisele toponüümide täiendosas ja terminnimedes.2 Sama kirjutis on osali-
selt ka programmiline, soovitades täpsustada varem pakutud etümoloogiaid
või töötada läbi uusi uurimisaspekte. Artiklist kumab selgesti läbi soov hõl-
mata veel kord kaugemate sugulaskeelte, samuti ka vene ja läti ainest.
Asjaomane artikkel ärgitaski siinkirjutajat asjasse süvenema ja mõnel puhul
ka sõna võtma.

-vere < veri?

Rahvas on näilise sarnasuse põhjal loonud muistendeid, mille järgi vere-
lõpuliste toponüümidega on ristitud kohad, kus on toimunud äge lahing või
liikunud mõõgast veristatud jalaga Kalevipoeg, saanud surma ta hobune või
juhtunud midagi muud verist.3 Sellised muistendid on suhteliselt hilised, tek-
kinud ilmselt ajal, mil vere-osise tähendus oli rahva mälus juba tuhmunud.

Baltisaksa literaat ja koduloolane Georg Julius Schultz-Bertram oletas,
et vere-osis kujutab endast veri-sõna omastavat käänet. Ta lähtus asjaolust,
et asjaomane apellatiiv ei tähenda üksnes soontes voolavat vedelikku (’Blut’),
vaid ka sugulaskonda (’Sippe, Anverwandtschaft’) ja järeltulijaid (’Nachkom-
menschaft’). Toponüümi algusosas nägi ta isiku-, ameti- vms nime, sest kü-
lasid nimetati tema arvates sageli esmaasuka nime või ameti järgi. Näiteks
Võtikveret (sks Wottig-) pidas ta sm vouti ’külavanem’ põhjal külavanema su-
guvõsale kuulunud külaks.4
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1 Probleemi uurimise ajaloo kohta vt P. A l v r e, Kuidas on tekkinud vere-lõpulised ko-
hanimed. – Keel ja Kirjandus 1963, nr 4, lk 219 jj; K. P a j u s a l u, T. H e n n o s t e, E. N i i t,
P. P ä l l, J. V i i k b e r g, Eesti murded ja kohanimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus,
2002, lk 272–274, 282.

2 M. K a l l a s m a a, Mida teha vere-nimedega? – Keel ja Kirjandus 2007, nr 6, lk 449–
462.

3 L. K e t t u n e n, Über die estnischen Ortsnamen auf -vere. – Finnisch-ugrische For-
schungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger, 1913,
lk 168; E. L a u g a s t e, E. N o r m a n n, Muistendid Kalevipojast. Monumentae Estoniae
antiquae II. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid 1. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjas-
tus, 1959, lk 340–342.

4 Dr. B e r t r a m, Wagien. Baltische Studien und Erinnerungen. Dorpat: W. Gläser,
1868, lk 66–67. Autor nentis, et kohanimede algusosadele leiab hõlpsamini vasteid soome
keelest, mis näitavat asjaomaste toponüümide kõrget vanust. Tollal peeti soome keelt
ju teiste läänemeresoome keelte emaks. Võtikvere ja paljude teistegi kohanimede algusosa
on seletatud vääralt (Võtikvere kohta vt V. P a l l, Põhja-Tartumaa kohanimed I. Tallinn:
Valgus, 1969, lk 282).
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Möödus ligikaudu kümme tosinat aastat ning -vere seostati taas verega,
ent sedapuhku punast ehk verevärvi rauamaagi vahendusel. Nimelt pani
Arvi Lauringson tähele, et vere-liste kohtade juures leidub raudoksiidirikkaid
allikaid, veeniresid ja soomaaki. Selleni jõudis ta ”Kalevipojale” ja ajaloolase
B. Rõbakovi teatele toetudes, et vn 

 

ródà tähendab nii verd kui ka raua-
maaki.5

Nii vene kui ka ukraina keeles ongi tõepoolest nii (lähedane on ka valge-
vene ’pori; veri’), kuid tuleb pidada silmas, et ródà on teisene. Teda seleta-
takse sõna êrîâü ’veri’ asemele tekkinud tabusõnana, mis lähtub indoeuroo-
pa tüvest, mille tähendus on ’punane’. Asjaomane tüvi märgib siin mainima-
ta slaavi keeltes ainult rauamaaki.6 Seepärast pole ta päris võrreldav soome-
ugri sõnaga, mis on algusest peale tähistanud ainult verd. A. Lauringsoni ole-
tus eeldab, et kunagi pidi eksisteerima veri tähenduses ’rauamaak’ või ’raua-
maagi leiukoht’, mida aga on keeruline tõestada. Liiati ei andnud autor min-
git vihjet asjaomaste toponüümide algusosiste kohta.

A. Lauringsoni artikkel vallandas ajaleht Edasi veergudel 1980. aastate
keskpaiku kirjutiste lühisarja, mille autoriteks olid J. Kuum ja L. Para

 

πin.
Jüri Kuum, kes oli tutvunud varasemate seisukohtadega, pidas tõenäoli-

seks, et -vere ei kujunenud sõnast veri mitte otseses, vaid ülekantud tähen-
duses, mida väljendavat veresugulased, segaverd, külmavereline jt. Sisuliselt
kordas see G. J. Schultz-Bertrami seisukohta. Teisalt lähtus kirjutise autor
ajaloolistest seikadest. Ta väitis, et külasid rajasid omavahel sugulussidemeis
olevad sugukonnaliikmed. J. Kuum oletas, et kui veri tähistas sugukonda ja
suurperet, siis sugukondade eristamiseks lisati sellele veel vanema nimi, näi-
teks Sürga-veri, Tõnu-veri, Imuk-veri. Põllumajanduse arenedes asuti elama
veekogude äärest kõrgemal paiknevatesse küladesse, mida hakati kutsuma
sugukonnavanemate nimega, kusjuures -vere olevat tähistanud taludega kü-
la ja -pere üksiktalu.7

Häälikuliselt on vere-formandi ja sõna veri kõrvutamine ideaalne, kuid su-
gukonna või sellega sarnases tähenduses veri-sõna pole ei eesti ega lähema-
tes sugulaskeeltes paraku leitud. Eesti keelest on teada nimetatud tähendus
vaid ülekantult: weri vihkab werd ’sugulased vihkavad üksteist’.8 Ainult un-
gari keeles esinevad vére ’veresugulased’ ja testvér ’õde; vend; õde-venda’ (test
’keha’), vrd ka sks Geblüt ’veri; sugu; päritolu’, ent enamasti märgib ’veri’
keeltes sugulust vaid ülekantud tähenduses.9 Seega ei saa G. J. Schultz-
Bertrami ja J. Kuuma oletust praeguste teadmiste valguses tõestada ega üm-
ber lükata. Liiati ei esine kohanime algupool (nt Imukvere) alati omastavas
käändes.
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5 A. L a u r i n g s o n, Mis on -vere? – Horisont 1980, nr 8, lk 22–24; A. L a u r i n g s o n,
Vere-mõistatus. – Edasi 4. X 1984, lk 5.

6

 

M. F a s m e r, |timologi^eskij slowarx russkogo qzyka 3. Moskwa: Progress, 1987, lk
513.

7 J. K u u m, Vere-mõistatusest. – Edasi 13. XII 1984, lk 5.
8 F. J. W i e d e m a n n, Eesti-saksa sõnaraamat. Neljas, muutmata trükk teisest, Jakob

Hurda redigeeritud väljaandest. Tallinn: Valgus, 1973, vg 1346; A. S a a r e s t e, Eesti kee-
le mõisteline sõnaraamat 3. Stockholm: Vaba Eesti, 1962, lk 917.

9 Wengersko-russkij slowarx. Red. L. Galxdi. Moskwa–Budape[t: Russkij qzyk, 1974, lk
731, 782; E. K i b b e r m a n n, S. K i r o t a r, P. K o p p e l, Saksa-eesti sõnaraamat. Tallinn:
Valgus, 1972, lk 317.
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-vere < vn 

 

âerâü?

J. Kuuma mõtteid edasi arendades osutas Leonid Paraπin vene sõnale
âerâü ’kogukond Vana-Venes’, oletades põhjendusi esitamata viimase puhul
soome-ugri laenu.10 M. Kallasmaa on Vladimir Dahli sõnaraamatu põhjal
lisanud sarnase tüvega âerâie ’nöörimaa’, âervovatx ’nööriga maad mõõtma ja
kasutamiseks eraldama; mõõtma ja tähistama teel versti’.11

Võtame edasisel käsitlemisel abiks mõningad slaavi keelte etümoloogili-
sed sõnaraamatud.12 Vanavene keeles kasutati sõna âürâü (ka kujul âerâü,
ârüâü)13 kõigepealt nööri tähenduses. See on tänapäeva vene keeles säilinud
deminutiivsufiksiga kujul verevka. Vanavene lekseemil leidub sama tähen-
dusega vasteid teisteski slaavi keeltes (bulgaaria âr

 

_â, tπehhi vrv jt), mis läh-
tuvad algslaavi kujust *vürvü (*virvi). Sama tüve esineb ka balti keeltes (lä-
ti virve, leedu virv

 

„e ’nöör; köis’). Sugulust on täheldatud isegi kaugemate in-
doeuroopa keeltega, nagu vanaindia varatr ºa ’köis’. Seega on tegu kahtlema-
ta indoeuroopa päritolu sõnaga. Hiljem on see vanavene keeles omandanud
maamõõduühiku ning sufiksite liitumise tagajärjel teisigi maaga seotud tä-
hendusi. Mõõduvahend on paljudel muudelgi juhtudel omandanud mõõdu-
ühiku tähenduse (küünar, toop jt). Seega on vn âerâie ja âervovatx ~ âervitx
üsna kindlasti seotud nööri tähendusega.

Ebakindlamad on kirjanduses leiduvad arvamused ârüâü ’kogukond’ pärit-
olu kohta. Ühelt poolt on seda tuletatud kohanimedes ja liitsõnades esinevast
vanaskandinaavia sõnast hverfi ’küla’, mille esialgseks tähenduseks olnud
’ring’. Ent siinpuhul leitakse häälikuloolist sobimatust, nimelt pidanuks skan-
dinaavia f-ile vastama b. Seepärast oletatakse, et uus tähendus on arenenud
pigem nööriga mõõdetud maatüki mõistest. Niimoodi olevat ruumilisel alusel
tekkinud Peeter I ajal ka mõiste êordoí ’vahtkonnaruum; metsavahtide eluase’
prantsuse sõnast cordon ’nöör’. Lisaks arvatakse, et tähenduse ’kogukond’ tek-
kele võis kaasa aidata arusaam, et kogukonna liikmed olid omavahel seotud
ühise maa kaudu. Säärane mõttekäik tundub siinkirjutajale üsna usutavana.

Asjaomast lekseemi pole kättesaadavate allikate teatel peale L. Paraπini se-
ni ühendatud soome-ugri keelte sõnaga. Kui veri-tüveline sõna olnuks laenatud
vanavene keelde, siis näitaks see, et niisugune sugulaskonna tähenduses sõna
olnuks muiste esinenud mõneski soome-ugri keeles, kusjuures pole usutav, et
vanavene keelde laenati pelk tüvi *vere ’veri’, millest seal oleks liite abil tekki-
nud kogukonna mõiste. Vanavene laenud näitavad, et mõlemas keeles oli üsna
sarnane i (ee i ~ vanavn i, kuid vn e), näiteks sõnades lint, pitsat, rist.14 Seepä-
rast tuleks oletada, et vanavene âürâü (virvi) oleks laenuna lähtunud *vir-tüvest.
Permi keelte (ka mari keele?) puhul ongi sellist algkuju oletatud, kuid inimes-
te kollektiivi tähistavat tuletist pole seni avastatud. Jällegi oleme teadmatuses.
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10 L. P a r a π i n, Vere-mõistatusest. – Edasi 7. II 1985, lk 5.
11 M. K a l l a s m a a, Mida teha vere-nimedega, lk 451–452, 460, 461.
12 |timologi^eskij slowarx russkogo qzyka 13. Pod rukowodstwom i redakciej N. M. {an-

skogo. Moskwa, 1968, lk 56–57; 

 

Ì. Ô à ñ ì e r, |timologi^eskij slowarx russkogo qzyka 1.
Ìîñêâà: Ïrîãreññ, 1986, lk 294, 295; Áúëãàrñêè eòèìîëîãè÷eí re÷íèê 1. Ñúñòàâèëè Â. Ãeîrãèeâ,
È. Ãúëúáîâ, È. Çàèìîâ, Ñ. Èë÷eâ. Ñîôèÿ: Èçdàòeëñòâî íà Áúëãàrñêàòà Àêàdeìèÿ íà íàóêèòe,
1971, lk 187.

13 È. È. Ñ r e ç í e â ñ ê è é, Ñëîâàrü dreâíeróññêîãî ÿçûêà 11. Reïrèíòíîe èçdàíèe. Ìîñêâà,
1989, lk 461.

14 P. A r i s t e, Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste keeltega. Eesti NSV Teadus-
te Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 14. Tallinn: Valgus, 1981, lk 90, 92, 93.
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Vene ver-algulised nimed

M. Kallasmaa küsib: ”Või mida õieti tähendavad vene päritolu või ka Vene
Vere-alguselised kohanimed? Osa neist võib olla seoses nöörimaadega.…”15

Venemaa kohanimistu, mille vastu siinkirjutaja on tundnud huvi vähemalt
veerandsada aastat, on puhuti üsna põnev. Seal leidub ohtrasti mitmesugu-
seid ver-algulisi kohanimesid, millest enamiku algupära pole paraku suude-
tud selgitada. Teame, et Loode- ja Kesk-Venemaal on osa toponüümidest slaa-
vi-, osa balti- ja osa soomeugripärased, vähesel määral leidub ka turkisme.
Näiteks vene algupäraga toponüümideks peetakse nimesid Veráà, Veráó÷,
Vereáíà jt. Mordvas asuva Verÿêóøè esiosa tuletatakse mordva sõnast vere
’ülemine’, millega on kõrvutatud ka eesti sõna veer,16 ent see ei tõesta -vere
jaoks midagi olulist. Leningradi oblasti lääneosa kaardilt leiame nimed Ver-
âèíî (< âerâü?), Verâeíêà, Vereâî, Verèãîâùèíà jt, kuid siinkirjutajal pole and-
meid nende algupära uurimise kohta. Analüüsiks võivad sobida ka Vre-algu-
lised (< *vere) toponüümid. Küsimärgiliselt on âerâü-sõnaga ühendatud Luga
rajoonis laiuva Vrevo järve nimetus. Loode- ja Põhja-Venemaal leidub isegi ük-
sikuid ver-lõpulisi järvenimetusi: Ëûídeâerà, Êûñêîâer, Êûñêîâerà (vrd
Ëèídîçerî, Êûñêîâor, Êûñêîçerî mujal). Pljussa lisajõkke Verdugasse voolab
Muzoveri oja. Eksisteerib ka Muzoveri nime kandev küla, aga varem on olnud
samanimeline pogost. Kuzoveri järve ja küla nimetuse lõpuosist on peetud
järvi-apellatiivi muundunud kujuks.17 Sama võib oletada ka eespool mainitud
järvenimetuste puhul. Seesuguste nimede käsitlemisel on palju probleeme
nende esialgse tähenduste kindlakstegemisel. Seepärast on raske lootagi, et
nad aitaksid lahendada vere-mõistatust.

Värati

Huvipakkuv on M. Kallasmaa käsitletud Läänemere-äärse Vereselli
küla nime (-sell < -selja?) ja Värati ettevaatlik kõrvutamine mujal leiduvate
kohanimedega Vereti ja Veretinä.18 Setu Veretinä (< vn Âereòèíî) võib muide
esineda ka Vereti kujul.19 Eesti nimedega üsna sarnaseid sõnakujusid leidub
idaslaavi keeltes. Sõnal veretxe (< *vertüje, *vertja) on mitmekesised tähen-
dused eri   paigus, näiteks Kesk- ja Põhja-Venemaal ’seljandik soos, jõeluhas
või kaldaäärsel madalikul; veelahe madalikul kahe jõekese vahel’, kuid Doni
ääres ’metsane ala kahe järve vahel’. See võib esineda ka kujul vereteÿ ’põõ-
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15 M. K a l l a s m a a, Mida teha vere-nimedega, lk 457.
16 E. I t k o n e n, Etymologisia lisiä. – Virittäjä 1975, nr 2, lk 171.
17 R. À. À ã e e â à, Ãèdrîíèìèÿ Róññêîãî Ñeâerà-Çàïàdà êàê èñòî÷íèê êóëüòóríî-èñòî-

rè÷eñêîé èíôîrìàcèè. Ìîñêâà: Íàóêà, 1989, lk 89; Â. À. Æ ó ÷ ê e â è ÷, Îáùàÿ òîïîíèìèêà.
3-e èçdàíèe. Ìèíñê: Âûøeéøàÿ øêîëà, 1980, lk 118 jj; Ëeíèíãràdñêàÿ îáëàñòü. Çàïàdíàÿ
÷àñòü. Àòëàñ dëÿ âîdèòeëÿ. Ñ.-Ïeòeráórã: Êàròà, 2001, lk 88; Ñ. Â. Ê è ñ ë î â ñ ê î é, Çíàeòe
ëè Âû? Ñëîâàrü ãeîãràôè÷eñêèõ íàçâàíèé Ëeíèíãràdñêîé îáëàñòè. Ëeíèíãràd: Ëeíèçdàò,
1968, lk 22; A. Ê. Ì à ò â e e â, Íeêîòîrûe âîïrîñû àdàïòàcèè ódàríûõ ãëàñíûõ â ôèííî-
óãîrñêèõ ñóáñòràòíûõ òîïîíèìàõ Róññêîãî Ñeâerà. – Ñîâeòñêîe ôèííî-óãrîâedeíèe 1972, kd
VIII, nr 1, lk 4; A. Ê. Ì à ò â e e â, Òîïîíèìè÷eñêèe åòèìîëîãèè 10. – Ñîâeòñêîe ôèííî-óã-
rîâedeíèe 1977, kd XIII, nr 3, lk 167; Ë. À. Ï ë e ÷ ê î, Ñòàrèííûe âîdíûe ïóòè. Ìîñêâà: Ôèç-
êóëüòórà è ñïîrò, 1985, lk 31; Ñ. E. Ì e ë ü í è ê î â, Î ÷eì ãîâîrÿò ãeîãràôè÷eñêèe íàçâàíèÿ.
Èñòîrèêî-ëèíãâèñòè÷eñêèe è êràeâed÷eñêèe çàìeòêè. Ëeíèíãràd: Ëeíèçdàò, 1984, lk 95;
http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spbgdmuzover.html.

18 M. K a l l a s m a a, Mida teha vere-nimedega, lk 454 jj.
19 http://et.wikipedia.org/wiki/Veretinä.
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saste ja puudeta maa-ala’, veretiÿ ’madalik’; mõlemad võivad tähistada ka
kohta künka veerjatel nõlvadel. Valgevene vereceÿ märgib sarapuudega
kõrgendikku soode keskel, samuti põllusiile, täpsemini kõrgemaid kuivi ala-
sid viljatute alade keskel. Veretxe ja teisi samatüvelisi nimesid kannavad
paljud asulad Valgevenes (nt Veracejka, Âÿrå÷÷à) ja Venemaa Euroopa-osas,
kust nad on levinud ka Siberi avarustesse.20

Mainitud sõnatüve päritolu kohta käibib kaks seletust: slaavi ja soome-
ugri. Esimesel juhul oletatakse sloveeni vretje ’maa-aluse oja või jõekese maa-
pinnale väljumine’ põhjal loodusterminite algtähenduseks ’sulgema’ (vrd vn
êë@÷ ’võti; allikas’). Teisel puhul on uuritava tüvega ühendatud sm vierre :
vierteen ’nõlv; kallas’.21 Viimasel juhul on midagi viltu. Soome sõna, mis hää-
likuliselt sobib, on tähenduselt kauge (’ale’). Sisuliselt kõlbaks pigem vieri ja
vieru, ent need ei sisalda oletatava laenuallika jaoks vajalikku t-d. Huvita-
val kombel on meil vierre-sõna üritatud ühendada vere-formandiga, kuid hää-
likuliselt samuti ebaõnnestunult.22

Siinkirjutaja meelest on veretxe puhul kõige tõenäolisemalt tegemist
slaavi (indoeuroopa) tüvega, sest vene keeles esineb ka samade tähendus
tega vereq, mis märgib peale loodusterminite veel väravaposti ja uksepiita
ning mille algtähenduseks olevat ’mingi lihtne sulgemisvahend’ (vrd ka
vanaslaavi vereq ’riiv, sulgur’, poola wierzeje ’kahe poolega uks või värav’,
oski veru ’värav’ jt). Loodustermini korral ilmneb selgesti eraldamisfunkt-
sioon (’millegi vahel’), mida ei saa salata ka värava puhul. Selle algkuju
*verX (X tähistab lühikest u-d), kui tegu oleks homonüümiga, sobiks küll
kokku sm vieru omaga. Kui kõigi oletuste kiuste on tegu siiski läänemere-
soome laensõnaga, siis oleks veretxe algkujuks võib-olla *v ºere-tti. Muide,
tti-liitega moodustatakse nii eesti kui ka soome kohanimesid, ent -òèe
~ -òü] ise on genuiinne vene liide.23 Ometi pole konkreetset sõna soome-
ugri keeltest seni leitud ja kahtlust äratab ka idaslaavi lekseemi väga lai
levik.

Kui Värati puhul on tegemist rahvaetümoloogiaga või kirjapanekute mõ-
juga, siis saaksime tunnismärgi *veeretti kunagise esinemise kohta. Koha-
nimi sobiks ka semantiliselt tähistama kõrgendikku, vrd paralleelnimetust
*Veereselja. Ent praegu on veel liiga palju agasid. Teisalt võiks Värati-nimes
oletada vene laenu, ent võimalik Läänemere rannikuni ulatuv kontaktijuh-
tum jääks sel puhul mõistatuseks. Sarnasus võib olla tingitud üksnes asja-
omaste sõnatüvede osaliselt juhuslikust, osaliselt keeleajalooliselt tingitud
ühtelangevusest. Nimelt on värat vene laensõna, mis on tagasiviidav indo-
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20 Â. À. Í è ê î í î â, Êràòêèé òîïîíèìè÷eñêèé ñëîâàrü. Ìîñêâà: Ìûñëü, 1966, lk 80;
Å. Ì ó r ç à e â, Ñëîâàrü íàrîdíûõ ãeîãràôè÷eñêèõ òerìèíîâ. Ìîñêâà: Ìûñëü, 1984, lk 116–
117; Â. À. Æ ó ÷ ê e â è ÷, Êràòêèé òîïîíèìè÷eñêèé ñëîâàrü Áeëîróññèè. Ìèíñê: Èçdàòeëüñò-
âî ÁÃÓ èì. Â. È. Ëeíèíà, 1974, lk 47–48.

21 Å. Ì ó r ç à e â, Ñëîâàrü íàrîdíûõ ãeîãràôè÷eñêèõ òerìèíîâ, lk 116.
22 Vt M. K a l l a s m a a, Mida teha vere-nimedega, lk 452.
23 V. P a l l, Põhja-Tartumaa kohanimed II. Tallinn: Valgus, 1977, lk 103–104; M. K a l -

l a s m a a, Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003, lk
33–34; V. K i p a r s k y , Russische historische Grammatik 3. Entwicklung des Wortschat-
zes. Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag, 1975, lk 258.
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euroopa tüvele *uer- ’keerama, pöörama’,24 millega seostub ka vervx ’nöör’. Vii-
mastega on mõneti sarnane läänemeresoome *vºeri, mis on ühenduses tüvega
*vºer- ’veerema’.25

Salapärane wer

M. Kallasmaa esitab oma kirjutises sellise küsimuse: ”Mis ikkagi on see
Setälä salapärane wer ’platz, stelle’ ja mis vahekorras ta on näiteks vana-
vene sõnadega âerâie või isegi ka âerâx?”26

E. N. Setälä käsitletud wer ’koht’ on marikeelne sõna (sõltuvalt murdest
kas wer või wär). Etümoloogiliselt on kõnealune lekseem ühendatud vepsa
sõnaga -veÉr ’serv’ ja neenetsi var ’serv, äär; kallas’ ning ilmselt mordva sõna
âarxq ’auk, mulk’ põhjal on rekonstrueeritud *âarxq soome-ugri algkujukski.27

Tegelikult ei saa sellist kõrvutust pidada korrektseks. Vepsa veÉr lähtub ku-
just *vºeri ’veer, äär’, mida ei saa ühendada mordva tagavokaalse lekseemiga,
liiati, kui tähenduski erineb. Seevastu läänemeresoome sõna sobib küll hää-
likuliselt mari sõnaga, kusjuures soome-ugri ºe-le vastab regulaarselt mari e,
ent lühikesele e-le muu häälik.28 Takistuseks on ühendamise puhul saanud
ilmselt erinev tähendus. Seepärast on mari lekseemiga kõrvutatud hoopis sm
vero ’maks; pruudikink; rent; söök’, verosta ’(millegi) asemel’, ee võru ’häda,
kitsikus; koormis’, mordva veÉr ’asemel’ jt, kusjuures läänemeresoome-volga,
vähem tõenäoliselt soome-ugri algkujuks on tuletatud *verV.29 Nagu eespool
mainitud, häälikuliselt see kõige paremini ei sobigi. Mari ja mordva keeltes
on soome-ugri järgsilbi *e tavaliselt välja langenud, *a/ä aga säilinud või tei-
senenud, näiteks mari âûr, âÿr ’veri’, ersa âerx, mokπa âqrx.30 Seepärast võis
tegu olla *vere (või ka *veere) kunagise homonüümiga.

Otsustades sekundaarsete tähenduste järgi, võis ka läänemeresoome
keeltes muiste esineda mari sõnale wer, wär vastav lekseem tähenduses
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24 J. M ä g i s t e, Estnisches etymologisches Wörterbuch XII. varuks–üüt. Helsinki: Fin-
nisch-Ugrische Gesellschaft, 1982, lk 55; K. K a r u l i s, Latvieπu etimolo

 

’gijas vºardnªıca.
R ªıga: Avots, 2001, lk 1126, 1146; E. F r a e n k e l, Litauisches etymologisches Wörterbuch
2. Heidelberg–Göttingen: Carl Winter, Universitätsverlag–Vandenhoek & Ruprecht, 1965,
lk 1197, 1204. Vene etümoloogilistes sõnaraamatutes tuletatakse väravat tähistavad sõnad
tüvest *uer- tähenduses ’sulgema’. Indoeuroopa algkeele jaoks on rekonstrueeritud vähe-
malt seitse samakõlalist, kuid eri tähendusega tüve, vt nt: Å. À. Ì à ê à e â, Ñòróêòórà ñëî-
âà â èídîeârîïeéñêèõ è ãerìàíñêèõ ÿçûêàõ. Ìîñêâà: Íàóêà, 1970, lk 115, 116. See võimal-
dab etümoloogidel sõna paraku mitmeti tõlgendada.

25 E. I t k o n e n, Etymologisia lisiä, lk 168.
26 M. K a l l a s m a a, Mida teha vere-nimedega, lk 460.
27 Ô. È. Ã î r d e e â, Åòèìîëîãè÷eñêèé ñëîâàrü ìàrèéñêîãî ÿçûêà 2. Éîøêàr-Îëà: Ìàrèé-

ñêîe êíèæíîe èçdàòeëüñòâî, 1983, lk 88.
28 Häälikuvastete kohta vt Îñíîâû ôèííî-óãîrñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ (âîïrîñû ïrîèñõîæde-

íèÿ è ràçâèòèÿ ôèííî-óãîrñêèõ ÿçûêîâ). Ìîñêâà: Íàóêà, 1974, lk 181 (mordva), 188, 189
(mari); Á. À. Ñ e r e á r e í í è ê î â, Ã. È. E r ì ó ø ê è í, Ê. E. Ì à é ò è í ñ ê à ÿ, Ôèííî-âîëæñêàÿ
ÿçûêîâàÿ îáùíîñòü. Ìîñêâà: Íàóêà, 1989, lk 43 jj.

29 K. R é d e i, Uralisches etymologisches Wörterbuch 1. Uralische und finnisch-ugrische
Schicht. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1988, lk 569; Suomen sanojen alkuperä. Etymolo-
ginen sanakirja 3. R–Ö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 556. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 62. Päätoimittaja U.-M. Kulonen. Helsinki: Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000, lk 428. Eesti sõna
kohta vt nt: F. J. W i e d e m a n n, Eesti-saksa sõnaraamat, lk 1398; vt ka: E. U o t i l a,
Vero-sanan merkitysten vaiheita. ”Herrain elo, köyhäin vero”. – Virittäjä 1989, nr 3, lk 360 jj.

30 Á. À. Ñ e r e á r e í í è ê î â, Ã. È. E r ì ó ø ê è í, Ê. E. Ì à é ò è í ñ ê à ÿ, Ôèííî-âîëæñêàÿ
ÿçûêîâàÿ îáùíîñòü, lk 63.
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’koht’. Kahjuks ei tea, mis oli järgsilbi vokaal, sest noomenisufiks *-o liitub ka
konsonanttüvega.31 Täpsustamata jääb ka sõna võru murdeline kuuluvus.
Tähtis oleks see õ pärast. Lõpuvokaali pärast jääb praegustel andmetel mõis-
tatuseks, kas asjaomane tüvi sobib kokku vere-osisega või mitte. Sõna tähen-
duses ’koht’ (> ’küla’) on ja jääb edaspidigi sõna veer (> -vere) tõsiselt võeta-
vaks konkurendiks, ehkki lähemaid teateid pole kahjuks ei poolt ega vastu.

Nii mari kui ka vanavene sõna vastete ulatuslik esinemine sugulaskeel-
tes ning järgsilbi erinev konsonantism (r ja rv) sunnivad oletama, et nendel
sõnadel pole mingit sugulust. Liiati on vanavene sõna puhul semantiline
areng nööri tähenduse vahendusel küllaltki usutav. 

Ent kuidas jääb -vere ja verv’i suhtega? Sel puhul tuleks aprioorselt pi-
dada vanavene apellatiivi soome-ugri laenuks. Ent eesti keelest ega sugulas-
keeltest pole sellist sõna teada. See poleks ka häälikuliselt eriti võimalik, sest
vanavene i-le (kirjas x) ja vene e-le peaks eesti keeles vastama i. Juhul kui
apellatiiv säilis vaid vere-formandis, näiks imelik, et vene keele teise silbi v
ei kajastu üldsegi kohanimede vanimates kirjapanekutes. Tänapäeva eesti
keeles leidub vaid käsitletava tüvega uuemaid laene, nagu setu verbin ’pigi-
nöör’ (< vn âeráèíà) ning verukas (< âerevka) nööri, malaka ja teistes tähen-
dustes.32 Seega tundub siinkirjutajale üsna tõepärane, et vere-formant pole tu-
letatud vanavene päritoluga sõnast. Samavõrd võiks selle viia seosesse eespool
mainitud semantiliselt ideaalse vanaskandinaavia sõnaga ’küla’, kuid taas
saab suureks, kui mitte ületamatuks takistuseks kaashäälikute erinevus.

’äär’, ’mets’ või ’kallas’?

P. Alvre artiklit ”Kuidas on tekkinud vere-lõpulised kohanimed” lugedes
tuli P. Ariste mõttele, et käsitletavates kohanimedes võib peituda sõnaga veer
’äär’ (< *vºeri) homonüümne lekseem, mis on eesti keeles hääbunud, kuid säi-
linud läti keelde laenatuna kujul vºeris, vºere, vºera. See esineb suure metsa tä-
henduses, kusjuures võis leida aset tähendusnihe ’(lehtpuu)mets ‹ ’ale,
sõõrd’.33 Siinkohal pakub kõigepealt huvi küsimus, millised seisukohad va-
litsevad läti sõnade puhul baltoloogias nüüd, ligemale pool sajandit hiljem.

Läti keele etümoloogiline sõnastik peab tänini võimalikuks eesti laenu,
kuigi esikohal tuuakse oletatav indoeuroopa lähtekoht sõna *‡uer ’lai, avar’
näol.34 Siiski tundub see olevat üsnagi meelevaldne. Usutavaks saanuks etü-
moloogiat pidada tingimusel, kui ka teiste indoeuroopa keelte sõna seonduks
kuidagimoodi puude või metsaga.

Seega jääb P. Ariste oletuse esimene pool kehtima ka tänapäeval, kuid ale
tähendus jääb konkreetsel juhul tõestamata. Keelemees jättis probleemi lõ-
puni lahendamise teistele: ”Lahtiseks jääb aga seni küsimus, kas on sidet või
milline side on sõna *vºeri ’mets’ ja sõnapere veer ’äär’, veer, om. veeru ’nõl-
vak’ jne. vahel.”35 Seda on hiljem uurinud Erkki Itkonen, kelle tööd on ka-
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31 L. H a k u l i n e n, Suomen kielen rakenne ja kehitys. Kolmas, korjattu ja lisätty
painos. Helsinki: Otava, 1968, lk 143–144.

32 M. M u s t, Vene laensõnad eesti murretes. [Tallinn:] Eesti Keele Sihtasutus, 2000,
lk 466, 468–469.

33 P. A r i s t e, Veelgi vere-lõpulistest kohanimedest. – Keel ja Kirjandus 1963, nr 8,
lk 474–475.

34 K. K a r u l i s, Latvieπu etimolo ’gijas vºardnªıca, lk 1142.
35 P. A r i s t e, Veelgi vere-lõpulistest kohanimedest, lk 475.
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sutanud ka Valdek Pall, otsustades viimase ja P. Ariste oletuste põhjal: ”Ja
siiani ei näe ma põhjust, mis takistaks ühendust -vere < * vºeri : vºeren ’mets;
metsane küngas’.”36

*Veeri ei sisalda otseselt ei kalda ega nõlva tähendust. Viimane ilmneb
u-liitelises vormis, mis paistab olevat juba üsna vana, vrd ee veer, sm vieru
’veer, nõlvak; kallak, liusk’, isuri veeru ’mäerinnak’ jt.37 Kuigi see (samuti ka
’kallas’) pidi juba veeri-sõnas sisalduma algselt, kui uskuda E. Itkoneni sele-
tust, et *vºere- märkis algul ligikaudu ’variseda nõlvaks või liivajärsakuks (nt
rannavall); vajuda nõlvakust alla (liiv, kruus)’.38 Ajapikku on ääre tähendu-
sest tekkinud tähendused ’lähedal’, ’kõrval’ ja ’juures’, nt kalda veeres, jõe vee-
res. Viimane on taas osalenud kalda tähenduse kujunemisel.

Ent öeldu ei muuda asja sisulist külge. Ilmselt võibki lähtuda tähendu-
sest ’veer, nõlv, kallas’, sest me esivanemad elasid, nagu mainib ka M. Kal-
lasmaa, esialgu veekogude ääres ning kolisid hiljem mööda mäeveeru kõrge-
male. Täiendame asjaomast pilti arheoloogi XIII sajandi alguse kirjeldusega:
”Muinaskülade looduslikku asendit vaadeldes võib täheldada, et enamasti on
need kõrgema mineraalmaa ja madalama ala piiril asuvad n-ö nõlvaasulad.
Käepäraste viljelusmaade puhul on asulad tekkinud tihti jõgede-järvede ja
teiste veekogude äärde, sulg- ja allikalohkude ümbrusesse [---] Põhja-Eesti la-
vamaa ja maa keskosa moreentasandike alal on iseloomulik põliskülade paik-
nemine tasandikku liigendava orundi nõlval, mille põhjas voolab oja või on
allikakoht. Vooremaastikul paiknesid muinaskülad enamasti voore jalamil,
kus pinnavesi oli kättesaadavam.”39

Muidugi teame ajaloost, et veekogude läheduses ja kaugemal paiknevad
künkad olid metsased ning tehti metsaraiet ja alet, kuid ale tähendust asja-
omased kohanimed ega apellatiivid mingil moel ei peegelda. Üldistumisel
võis vere-liide päranduda ka tasandikel tekkivate külade nimedele. Kas Vere-
ojad on tulnud Veereojadest, nagu püstitab küsimuse M. Kallasmaa, vajaks
dokumentaalse materjali põhjal uuringute jätkamist.

Rakvere 

Juba 1849. aastast alates on osa teadlasi (H. Neus, J. Mikkola, kaudselt
ka E. Pabst) üritanud kohanime Rakvere vahelduva eduga ühendada XVIII
sajandi soome sõnaraamatus esineva nimega Rahcavuori ja selle põhjal
pidada järelosiseks voor : voore. Teised nime käsitlejad (F. J. Wiedemann,
M. Veske jt) on selle etümoloogia hüljanud. P. Alvre peab võimalikuks, et lin-
nuse algne nimi oligi osisega -voore > -vore, mis hiljem asendus vere-kompo-
nendiga.40 Siinkohal tuleks Rakvere nimedele lisada ka Novgorodi kroonikast
tuntud Rakovor.41
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36 E. I t k o n e n, Etymologisia lisiä, lk 168–175; vt V. P a l l, Põhja-Tartumaa kohanimed
II, lk 83–84; V. P a l l, L’em’t’n’e. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1997, lk 72.

37 Suomen sanojen alkuperä 3. R–Ö, lk 435.
38 E. I t k o n e n, Etymologisia lisiä, lk 168, 169.
39 A. L a v i, Muinasaja lõpu külaehitised. – Eesti aastal 1200. Koostanud ja toimetanud

Marika Mägi. Tallinn: Argo, 2003, lk 150.
40 Vt P. A l v r e, Kuidas on tekkinud vere-lõpulised kohanimed, lk 220, 224.
41 M. F a s m e r, |timologi^eskij slowarx russkogo qzyka 3, lk 439; vt näiteks ka: Eesti

NSV ajaloo lugemik 1. Valitud dokumente ja materjale Eesti ajaloost kõige vanemast ajast
kuni XIX sajandi keskpaigani. Koost J. Kahk, A. Vassar. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus,
1960, lk 57. On saanud krestomaatiliseks, et Rakovor tõestab Rakvere esikomponendi
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Kas eesti keeles on siis muiste eksisteerinud voor : voore? Praegune ter-
min on ju suhteliselt hiljuti laenatud soome keelest.42 On võimalik, et soome-
ugri keeltes on esinenud metsase künka tähenduses tõenäoliselt deskriptiiv-
ne sari *v ºere, *vªıre, *vºore ja *värä (*vara),43 kuid eesti keeles jääks voor
erandlikuks. Pigem on soome hõimud vuori-osise tõlkinud kui samaväärse
eesti kohanime vere-osise, sest neil polnud selle lõpuga kohanimede moodus-
tamise traditsiooni. Seega pole praegustel andmetel vaja tingimata oletada,
et Rakvere nimes leiduv -vuori oleks genuiinne.

Vere-nimede vanusest

Huvi pakub ka vere-nimetuste võimalik vanus. Esialgu toetuti P. Johan-
seni arvamusele, et need on suhteliselt hilised (XI sajandist alates), sest
vere-nimelised külad on keskmistest väiksemad. Arheoloog Artur Vassar tõs-
tatas õiglase küsimuse, miks vanus peaks sõltuma suurusest, ja nentis, et
suur osa vere-lõpulisi külasid oli asustatud juba I aastatuhande esimesel poo-
lel või keskpaiku. Seepärast toetas ta vanuse küsimuses P. Aristet, kes oli
varaseimate külade tekkeaja viinud I aastatuhande algusesse.44 Tänapäeva-
se dateerimise põhjal nenditakse, et valdav enamik Eesti külasid on asuta-
tud keskmisel (450.–800. a) ja nooremal rauaajal (800.–1250. a) ning suhte-
liselt pisikene osa kas enne või pärast seda.45 Vaevalt olid vere-nimelised kü-
lad erandiks, tõenäoliselt hoopis vastupidi.

Lõpetuseks

Mõistagi ei lahendanud ka see kirjutis vere-probleemi. Kõige tõenäolisem
on ikkagi lähtuda sõnast veer, mida üritas tõestada juba Mihkel Veske XIX
sajandi lõpupoolel. Teisena tuleb arvesse eelmisega sarnane, eesti keeles hü-
poteetiline lekseem tähenduses ’koht’. Paraku ei kandnud otsingud leida
vere-lõpulistele kohanimedele paralleele vene ainesega loodetud vilja, ent ka
negatiivsel tulemusel peaks olema väärtust. Sellele võidakse edaspidi leida
täiendavat kinnitust või ka vastupidist tõendusmaterjali. Loodetavasti ära-
tas käesolev kirjutis ka mõningaid uusi mõtteid, mida saaks edasi arendada.
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sugulust Rägavere’ga, vt Eesti Entsüklopeedia 12. Eesti A–Ü. Tallinn: Eesti Entsüklopee-
diakirjastus, 2003, lk 465–466. Siiski on Rahcavuori puhul (eeldusel, et algupool on eesti-
pärane) tõenäolisem oletada seost eesti sõnadega rahk : rahu ’kruus, kõva paekivi’, p ºae-
rahk ’põikine või püstloodne paekiht’, rahke, rahkane ’kruusane; paaka kuivanud (maa)’,
vrd ka rähk : räha, rihk : rihi, riha ’kruus’ (vt F. J. W i e d e m a n n, Eesti-saksa sõnaraa-
mat, vg 918, 938, 954; Väike murdesõnastik II. Toim V. Pall. Tallinn: Valgus, 1989, lk 303,
323, 356).

42 J. M ä g i s t e, Estnisches etymologisches Wörterbuch XII. varuks–üüt, lk 3916; Suo-
men sanojen alkuperä 3. R–Ö, lk 475.

43 E. I t k o n e n, Etymologisia lisiä, lk 174.
44 A. V a s s a r, Millal ja kus tekkisid vere-kohanimed? – Keel ja Kirjandus 1966, nr 6,

lk 348–349.
45 V. L a n g, Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007, lk 183.
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