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RAHANIMETUS robi
IRIS METSMÄGI
Annotatsioon. Artiklis esitatakse vanast kirjakeelest tuntud sõnale robi ’(väike)
rahaühik või münt’ vene laenuetümoloogia, < дробь ’haavlid; killud, puru jne’.
Osutatakse, et sama tüvi robi võib olla säilinud tänapäeva eesti keeles esinevates
taimenimetustes robirohi ja robihein.
Võtmesõnad: eesti keel, eesti vana kirjakeel, vene laenud, taimenimetused,
leksikoloogia, etümoloogia

Sõna robi ’vanaaegne (väike) rahaühik või münt’ on arhailine. Peamiselt
on sõna kasutatud XVII sajandi kirjakeeles, hilisemad andmed selle kohta
on aga napid ning viimastest õigekeelsussõnaraamatutest (nt ÕS 1999,
ÕS 2006, ÕS 2013) sõna ei leiagi. „Eesti keele seletavas sõnaraamatus“
on robi mainitud tähenduses küll ära toodud, kuid ei ole esitatud ühtki
kasutusnäidet (vt EKSS 4: 861). Sõna päritolu pakub siiski huvi vähemalt
kahel põhjusel. Esiteks on sel kindel etümoloogiline vaste soome keeles,
vrd sm ropo ’veering, kross, penn; vähene and’. Teiseks pole võimatu, et
sama tüvi on säilinud liitsõnalises taimenimetuses robirohi (Rhinanthus),
üldkeeles ka robihein (vt EKSS 4: 861–862; ÕS 2013: 790). Sõna robi
on käsitletud ka kõikides soome ja eesti etümoloogiasõnaraamatutes (vt
SKES III: 838; EEW VIII: 2509–2510; SSA 3: 92; Häkkinen 2004: 1061;
EES: 432).
XVII sajandi kirjakeeles on sõna robi väikese rahaühiku või mündi
tähenduses kasutanud mitmed autorid, näiteid on nii põhja- kui ka lõunaeestikeelsetest tekstidest1.
Philippus kostis ninck laus temma wasto: Kattesadda robbe ehst leiba ei
olle mitte küll neine sean .. Jh 6:7 (Rossihnius 1898/1632: 101)
1

Näidete otsimisel on kasutatud vana kirjakeele korpuse (VAKK) ja Eesti piiblitõlke
ajaloolise konkordantsi (EPTK) abi.
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.. sinna ei sah sählt enne mitte welja tullema, senni kui sinna se wihmse
robbi erramassat. Mt 5:26 (Rossihnius 1898/1632: 128).
Philippus kostas temmal / kahesadda robbi ehs leiba ep olle mitte kül
neile ... Jh 6:7 (Stahl 1638 HH3: 55)
.. sinna ep saht sehlt mitte welja tullema / kunni sinna kahs se wihmbse
robbe maxat. Mt 5:26 (Stahl 1638 HH3: 104)
Eps kax warblaset ostataxe öhe robbi ehs? Mt 10:29 (Stahl 1638 HH4:
149).
.. ei sah s. sählt mitte erratulla, sehni Kun s. sedda wihmaze robbo
erramassat. Mt 5:26 (Gutslaff 1647–1657: 226)
.. öhest töisest waisest Lesckest kirjotap se Evangelist Marcus / eth temma
kax Robbit Jummala Kirsto sisse andnut on. (Stahl 1649: 692)
Nink ütz waine Läsk tulli nink heit katz Robbi Kirsto sisse / se om ütz
Teng. Mk 12:42 (WastT: 96)
Ent temmä näggi kah ütte waist Läskä katz Robbi sinnä heitwät. Lk 21:2
(WastT: 163)

XVII sajandil on sõna kujul robbe registreeritud ka Heinrich Gösekeni
sõnaraamatus, see on esitatud saksa sõnade Heller (’heller, väike münt’)
ja Scherff (’veering’) vastena (Göseken 1660: 233, 354).
Eesti piiblitõlke ajaloolise konkordantsi (EPTK) andmetel hilisemates
piiblitõlgetes sõna enam kasutatud ei ole. Vrd nt eespool olevatele näidetele
vastavaid kirjakohti 1739. a piiblis (tsiteeritud EPTK järgi).
Wilippus wastas temmale: Leibo kahhe saa tenari-rahha eest ei lö mitte
neile ette .. Jh 6:7
.. sinna ei peäse seält wälja, ennego sinna ka wiimse tinga saad ärramaksnud. Mt 5:26
Eks kaks warblast müda weringe eest? .. Mt 10:29
Ja üks waene lesknaene tulli, ja panni kaks weringit sisse, se on üks
runstik. Mk 12:42
Agga temma näggi ka ühhe waese lesse-naese kaks weringit senna
pannewad. Lk 21:2
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Rahanimetus robi puudubki Salomo Heinrich Vestringi käsikirjalises
sõnaraamatus (Vestring 1998/1730) ja (tõenäoliselt sellele toetuvas)
Anton Thor Helle sõnaraamatus (Helle 1732). Mõlemad autorid on aga
registreerinud sõna robi (robo) taimenimetuste osana: Robbi Hein ’Das
Graß u. unkraut im Korn [rohi ja umbrohi teraviljas]’ (Vestring 1998/1730:
34), robbi rohhi ’Teschelkraut, bursa pastoris [? (harilik) hiirekõrv]’, robbo
heinad ’Raden [? (harilik) nisulill ehk (harilik) äiakas] (Helle 1732: 296).
Väikese mündi tähenduses on robi lõunaeesti sõnana kirjas XVIII sajandi
teisel poolel ilmunud August Wilhelm Hupeli sõnaraamatus: robbi ’ein
Scherflein, kleinste Münze [veering, väike münt]’ d. (Hupel 1780: 257).
Ühtlasi tunneb Hupel sõna robi taimenimetuste osana: [robbi] hein
’Thaugras [? kastehein]’ r./ [robbi] rohhi ’Täschelkraut [? põld-litterhein]’
r./ robbo heinad ’Raden’ Kr. r. (ibid.), sõnaraamatu teine väljaanne lisab
neile näidetele sõna [robbi]hain ’Hahnenkamm [kukehari]’ Kr. Rg. (Hupel
1818: 207; taimenimetuste registreerimise kohta vt ka Vilbaste 1993: 133,
233, 528, 618).
Wiedemanni sõnaraamatust leiab sõna robi nii mündi tähenduses kui
ka taimenimetuste osana: robi G. robe (d) ’kleine Münze (= teng), Scherf’
(bl), robi-hain ’Klappertopf (Rhinanthus L.) [robirohi]’, r.-rohi ’Täschelkraut (Thlaspi arvense L.) [põld‑litterhein]’. Wiedemanni andmetel kuulub
tähendus ’münt’ niisiis piibli- ja kirikukeelde. Taimenimetusena on registreeritud ka robu-hein ’Klappertopf (Rhinanthus L.), Kornrade (Githago
segetum Desf.) [? (harilik) nisulill ehk (harilik) äiakas]’. (Wiedemann
1973/1893: 965–966)
Eesti murretest ei ole hilisemal ajal sõna robi tähenduses ’(väike) rahaühik, münt’ kirja pandud. Andrus Saareste oma „Eesti keele mõistelises
sõnaraamatus“ viitab kõnealuse sõna tähenduse ’väike rahaüksus muiste,
teng’ juures Wiedemannile ning esitab üksnes XVII sajandi kirjakeelest
pärit näiteid (EKMS III: 487). Rohkem on Saarestel aga näiteid tüve robi
sisaldavate taimenimetuste kohta: tema andmetel on Põhja-Eestis tuntud
nimetus robirohi, Lõuna-Eestis esineb robihein või robuhein. Tüvi robi
võib ka üksi esineda taimenimetusena. Kõikide variantide tähenduseks
on antud ’Rhinanthus’. (EKMS III: 643, 1141) Huvitav kirjapanek on
Häädemeestelt: robid ’mustad terad viljas’ (EKMS III: 393).
Ka EMSUKA ja VMSi andmeil on tüvi robi Eesti murretes tuntud
ainult taimenimetusena või selle osana: robi, robiein ~ robihain, robirohi.
Nimetused on levinud peamiselt Lõuna-Eesti murdealal ja selle vahetus
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naabruses (Häädemeeste ja Saarde murrakus Pärnumaal ning PõhjaViljandimaa murrakutes), teateid on ka Ida-Eestist (Iisaku kihelkonnast
kõikidelt murdealadelt, Viru-Jaagupist ja Kodaverest), üksik teade Sõrvest
(VMS II: 334; EMSUKA; vt kaart). Murdeandmed ei võimalda täpselt
määrata, missuguste taimeliikide kohta neid nimetusi on kasutatud, kuid
üsna tõenäoliselt on nende nimetustega tähistatud mitut liiki. Seda teemat
käsitletakse lähemalt hiljem.

Kaart. Taimenimetused robi, robiein, robihain, robirohi Eesti murretes
SSA andmetel on soome sõna ropo ja eesti sõna robi esimest korda kõrvutatud XVIII sajandi lõpust pärinevas Christfrid Gananderi käsikirjalises
sõnaraamatus (SSA 3: 92; Ganander 1997: 803). Sõnade etümoloogilises
kokkukuuluvuses ei ole kahtlust, vastavus on niihästi häälikuline kui ka
semantiline. Soome ropo on *oi-deminutiiv, Agricolal esineb ka rööp
variant ropoi (Mägiste 1928: 77, 105; SKES III: 838; SSA 3: 92).2 Sõnadele
on välja pakutud laenuetümoloogiaid, mida etümoloogiasõnaraamatud ei
2

Julius Mägiste on tõlgendanud eesti vana kirjakeele sõnakuju robbe [robe]
*e̮ i-liitelise deminutiivina (Mägiste 1928: 15, 105).
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ole õigusega aktsepteerinud3. Soome ja eesti etümoloogiasõnaraamatud on
üksmeelsed, et soome ropo, eesti robi on tõenäoliselt onomatopoeetilisdeskriptiivse päritoluga ning samatüvelised soome tegusõnaga ropista,
eesti robisema (SKES: 838; EEW VIII: 2509–2510; SSA 3: 92; Häkkinen
2004: 1061; EES: 432). Rahaühiku või väikese mündi nimetus viitab
seega müntide kokkupuutel tekkivale helile. Seletus ei ole veenev, kuigi
ehk mitte täiesti võimatu. Nii eesti kui ka soome keeles leidub raha kohta
onomatopoeetilistest tüvedest moodustatud sõnu. Võib ju eesti keeles
(metall)raha nimetada kõlisevaks, paberraha aga krabisevaks. Kuid need
nimetused on piltlikud ja teatava stiilivärvinguga, on kujuteldamatu, et sellist laadi nimetus võinuks sattuda näiteks piiblitõlkesse. Soome keeles on
onomatopoeetilise päritoluga nimetus kolikko ’münt’ (< kolista ’koliseda’)
võrdlemisi uus, XIX sajandi keskpaiku tarvitusele tulnud sõna (SSA 1:
389; Häkkinen 2004: 461). Enda keeletundele tuginedes söandan samuti
kahelda, kas robisema on sobivaim verb müntide kokkupuutel tekkiva heli
kirjeldamiseks. Samas on eesti keeles hulgaliselt mitmesuguseid rahaühikuid, eeskätt münte märkivaid laensõnu, nt keskalamsaksa laenud killing,
kross, münt, penning, veering, vene laenud kopikas ja vanamoeline teng;
sõna raha ise on germaani laen. Seega on põhjust oletada, et ka robi võib
olla laen senitundmatust allikast.
Esitan laenuallikana vene sõna дробь, mille tähendused tänapäeva
keeles on ’haavlid; murd (matemaatikas); killud, puru; põrin, tärin, klõbin,
rabin; triller’ (VES 1: 379). Eesti sõna häälikuline vastavus on ootuspärane.
Kuigi vene sõnal ei ole otseselt tähendust ’(väike) münt’, võimaldab vene
tüve semantika eesti (ja soome) sõna ka tähenduse poolest sellega siduda.
Sama tüvi esineb tegusõnas дробить ’tükeldama, peenestama, purustama,
lõhkuma, killustama; (kõnekeeles) klõbistama’ ja omadussõnas дробный
’killustatud; tihe, peen’ (ibid.), millel on vasteid paljudes slaavi keeltes, nt
ukr дроби́ти, дрiбни́й, serbohorvaadi дро̀бити, др̏обнӣ, tšehhi drobiti,
drobný, poola drobić, drobny (vt Vasmer 1986: 539; Černyh 2002 I: 269).
Sõnapere semantika on seega seotud killustamise, peenestamise, lõhkumisega. Vastavalt on ka sõna дробь algseim tähendus ilmselt ’killud, puru’,
millest on kujunenud muud, spetsiifilisemad tähendused. Semantilise seose
’killustama, tükeldama’ > ’raha’ paralleelina meenutatagu siinkohal, et nt
3

Näiteks on välja pakutud seost araabia sõnaga rub’îje ’teatud väike kuldmünt’,
pärsia sõnaga rupija jne (Paasonen 1903: 48). Samuti on pakutud seost vene sõnaga
рубль ’rubla’ (Ariste 1958: 27, 32).
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vene rahaühiku nimetus рубль (> eesti rubla) lähtub tegusõnast рубить
’raiuma’ (vt nt Černyh 2002 II: 125–126).
Eesti robi, soome ropo semantikat silmas pidades pakuvad huvi
mõned kõnealuse vene sõna vanemast keelest kirja pandud eritähendused,
samuti mõne vastava tüve tuletise tähendused, mis märgivad pisemaid
metall- või väärtesemeid. XI–XVII sajandi vene keele sõnaraamatu andmetel on üks sõna дробь tähendusi olnud sama, mis tuletisel дробница
’мелкие металлические пластинки или бляхи для украшения тканей
[väikesed metallplaadid/-liistakud või naastud kangaste kaunistamiseks]’
(SRJa XI–XVII: 356–357). Sellised kaunistused võiksid meenutada väikesi münte. Mitmuse vormis tuletis дробни́цы on vananenud sõnana ära
toodud ka Vladimir Dahli sõnaraamatus, tähenduses ’мелкiя подвѣски
или другiя украшенья, кисточки ипр. изъ золота, каменьевъ, жемчуга
[väikesed ripatsid või muud kaunistused, tupsud jne, kullast, kividest,
pärlitest]’, samuti leidub seal дро́бницы ’блестки золотошвейныя [kuld
õmbluslitrid]’ (Dahl 1955/1880–1882: 493). Vanavene keeles on tuletis
дробьница tähendanud ’мелкий жемчуг [väikesed pärlid]’; sõna дробь
vanavene allikates ei leidu (Černyh 2002 I: 269). XVIII sajandi keeles
on registreeritud sõna дробь tähendus ’гиря небольшого веса [väikese
kaalu viht]’, illustreerivat lauset К сдѣланным им вѣсам пуды и дроби
сдѣлал-ли? (SRJa XVIII: 9) võiks tõlkida ’Kas tegid tema valmistatud
kaalu jaoks suured ja väikesed kaaluvihid?’. Kui oletada, et siin on juttu
enam-vähem sama tüüpi kaalu ja vihtide komplektist, mida mäletan kooli
füüsikatundidest 1980. aastatel, võiksid väiksemad kaaluvihid, дроби, olla
mündisarnased lapikud metallplaadikesed. Vene murretes esineb tuletis
дробезга ’мелкие предметы; мелочь [väikesed esemed; peenraha]’, nt
Наменял себе дробезги, то гривенников, то пятачков ’Vahetas endale
peenraha, kümne- ja viiekopikalisi’ (SRNG 8: 186). On kirja pandud ka
sõnaühend дробныя деньги ’мелочь [peenraha]’ (Preobraženski 1959:
195). Kõnealuse slaavi tüve tuletisi kasutatakse peenraha tähenduses ka
teistes slaavi keeltes, nt poola drobne (pl) ’mündid, peenraha jms’ (CPE:
otsisõna drobne), serbohorvaadi дро̀бӣт ’мелкие деньги [peenraha]’
(Černyh 2002 I: 269). Niisiis eeldab esitatud etümoloogia, et eesti robi,
sm ropo tähendus ’väike rahaühik või münt’ lähtub pakutud laenuallika
tähendusest ’väike metallese, naast vms’.
Järgnevalt käsitlen küsimust, kas robi taimenimetustes robirohi ja
robihein on sama päritoluga kui vana kirjakeele väikest rahaühikut või
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münti märkiv sõna. Sellele küsimusele ei ole üheselt kindlat vastust võimalik anda, sest on üldiselt teada, et taimenimetused on üks raskemini
etümologiseeritavaid valdkondi. Olulise tähtsusega on siin kõnealuste
taimede nimetamismotiiv, mille kohta on erinevaid käsitlusi. Eino Koponen peab tüve robi sisaldavate taimenimetuste seost münti märkiva sõnaga
võimalikuks: robihain jne võiks olla ’rahahein’, vrd sm mrd tenkaheinä,
kusjuures sõna robi ’münt’ sisaldab sama onomatopoeetilis‑deskriptiivset
tüve kui tegusõna robisema (Koponen 1998: 159). Julius Mägiste näeb
aga kõnealuste taimede esmase nimetamismotiivina heli, tema järgi on
robi liitsõnades robirohi, robihain algselt tähendanud ’etwas Raschelndes,
raschelnd [(miski) krabisev]’ ning seostub vahetult onomatopoeetilise
robisema-tüvega (EEW VIII: 2509).
Ei saa eitada, et robirohu liikide nimetamisel on onomatopoeetilisel
motivatsioonil teatud osa olnud. Gustav Vilbaste kirjutab perekonna Rhinanthus nimetusi kommenteerides: „Suurem osa selle perekonna taimede
nimetustest on ühenduses krõbisemisega: taime vili on kotjaks paisunud
tupes, mis kuivanult teeb krõbisevat häält, kui seda puudutatakse.“ (Vilbaste 1993: 528). See kommentaar on esitatud allmärkusena nimetuste
krobisäja, kropihain, krõbiain, krõbiein, krõbinad, krõbirohi järel, mistõttu
ei saa siit järeldada, et Vilbaste tingimata peaks robi-tüve sisaldavaid
nimetusi seemnete krõbinale viitavaks. Nimetuste päritolu selgitamisel
tuleb tema kommentaariga aga kahtlemata arvestada. Vilbaste materjalis
on ka muid onomatopoeetilistest tüvedest moodustatud robirohu liikide
nimetusi, nt kõrinad, kõriseja, kõristihein jne. Krõbisemisele viitavad ka
nt saksakeelne nimetus Klappertopf (vrd klappern ’lõgisema, plagisema,
klõbisema jne’) ning vene nimetused погремок (vrd греметь ’müristama,
kolistama jne’) ja звонец (vrd звенеть ’helisema, kõlisema jne’).
Kuid arvestama peab sedagi, et rahvasuus ei ole nimetusi robi, robihein
~ robihain, robirohi, robuhein kasutatud mitte ainult perekonna Rhinanthus
liikide, vaid ka teiste taimede kohta. Gustav Vilbaste andmetel, mis muude
allikate hulgas arvestavad eespool tsiteeritud Helle, Hupeli ja Wiedemanni
sõnaraamatuid, on need nimetused peale perekonna Rhinanthus liikide
märkinud ka taimeliike Agrostemma githago (harilik äiakas [ehk harilik
nisulill]), Capsella bursa-pastoris (harilik hiirekõrv) ja Thlaspi arvense
(põld-litterhein) (Vilbaste 1993: 133, 223, 528, 618). Eesti murrete arhiivi
(EMSUKA) sedelitelgi on tüve robi sisaldavate taimenimetuste ladinakeelsete vastetena fikseeritud niihästi Rhinanthus ~ Rhinanthus major kui
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ka Thlaspi arvense. Ühe Iisakust registreeritud teate kohaselt on robirohi
Agrostemma githago. EMSUKA sedelite botaanilistesse andmetesse tuleb
muidugi suhtuda ettevaatusega, sest ei ole teada, kui head teadmised olid
murdeainese kogujal. Enamasti ladinakeelsed nimetused niikuinii üldse
puuduvad. Üht-teist võib aga järeldada ka muu teabe põhjal, mis on
robi-, robiheina- jne nimeliste taimede kohta murdekartoteegi sedelitele
jäädvustatud. Neist räägitakse mitmel puhul kui põlluumbrohust, mis
kasvab teravilja (pms rukki) seas ning mis rikub oma seemnetega leiva
kvaliteeti. Näiteid: robirohi kasvab ikke nagu põllu pial, suvivilja ulgas
IisK, robi kasvab rüän, robi teeb leiva mustas Pst, robirohi kasvab rukki
ulgas, rikub leiva ära VJg, ku robihaina rüän paĺĺo om, siss saa must
leib Kan, robil um paĺĺo seemend Rõu. Kuna robirohu liigid kasvavad
(puis)niitudel, metsa- ja sooservadel, suur robirohi harva põllul umb
rohuna, litterhein, äiakas [ehk nisulill]4 ja hiirekõrv on aga tuntud põldudel
ja mujal kasvavate umbrohtudena (vt TVM: 219, 258–259, 324), siis võiksid need näitelaused käia pigem nende taimede kui robirohu (Rhinanthus)
kohta. Litterheina ümaraid kõdrakesi saab kahtlemata võrrelda müntide,
litrite jm sellisega. Nimetus litterhein põhinebki niisugusel võrdlusel, nagu
ka mitmed teiste keelte Thlaspi arvense nimetused, nt saksa Acker‑Heller
kraut (vrd Heller ’heller, väike münt’), inglise field pennycress (vrd penny
’penn’), vene rahvapärane nimetus денежник (Dahl 1955/1880–1882:
428; vrd деньги ’raha’).
Viljade teatav sarnasus võib olla põhjus, miks eri taimeliike on rahvasuus nimetatud samade nimetustega. Üldiselt välimuselt on need taimed
üsnagi erinevad: Thlaspi arvense ja Capsella bursa-pastoris kuuluvad
ristõieliste sugukonda, Agrostemma githago nelgiliste sugukonda, perekonna Rhinanthus liigid mailaseliste sugukonda. Seega pean võimalust,
et tüvi robi taimenimetustes on algselt sama mis robi ’väike rahaühik
või münt’, üsna arvestatavaks. Mainitagu siinkohal, et ka vene keeles
esineb tüvest дроб- moodustatud taimenimetus дробница, mis märgib
mailaseliste sugukonda kuuluvat pikalehist mailast (Veronica longifolia)
(Dahl 1955/1880–1882: 493). Onomatopoeetilist tõlgendust, mis seostab
taimenimetust robisema-tüvega ja mis kajastub nt Viljandi kihelkonnas
kirja pandud robiheina kirjelduses kusa peosse võtad siss robiseb kiik
(EMSUKA), võiks ehk pidada hilisemaks rahvaetümoloogiaks, mis
eelkõige näitab, et sõna robi tähendus oli ähmastunud.
4

Äiaka [nisulille] seemned on musta värvi ja mürgised (TVM: 324).
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Niisiis võib peamiselt XVII sajandi kirjakeeles esinev sõna robi ’väike
rahaühik või münt’ olla vene laen, laenuallikaks sõna дробь ’killud, puru’,
vanemas keeles ka ’naastud jms; (väike) kaaluviht’. Kui võtta aluseks
Mari Musta liigitus, võiks sõna paigutada vanemate, XV–XVII sajandist
pärinevate vene laenude hulka (vt Must 2000: 11). Tõenäoliselt on sama
päritoluga robi taimenimetustes robirohi, robihein (Rhinanthus), rahva
keeles ka ’põld‑litterhein (Thlaspi arvense)’ jm, pidades silmas võimalust, et taimede nimetamismotiiviks on olnud lapikute viljade sarnasus
müntidega.
Lühendid
Jh – Johannese evangeelium; Lk – Luuka evangeelium; Mk – Markuse evangeelium; Mt – Matteuse evangeelium
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Estonian coin name robi

IRIS METSMÄGI
The Estonian word robi ‘ancient small coin, penny’ has mainly been used in 17th
century religious texts. The word also has an equivalent in Finnish, cf. Finnish
ropo ‘small coin, penny; scanty donation’.
So far, it has been accepted that the word robi is etymologically related to the
Estonian onomatopoetic verb robisema ‘to rustle, to rattle’, Finnish ropista. In the
present article, a Russian loan source is suggested, < Russian дробь ‘small shot;
fraction (in mathematics); splinters, broken pieces, crumbs’, in older language also
‘(metal) plaques; (small) weight’, cf. also дробить ‘to crush, to break to pieces,
to divide up, to split up’, дробный ‘separate, subdivided, split up’. The word robi
could belong to the older (15th–17th century) Russian loanwords in Estonian.
The same word probably occurs in the compound plant names robirohi,
robihein ‘rattle (Rhinanthus)’, in historical dictionaries and in dialects also ‘field
pennycress (Thlaspi arvense)’ etc., considering that the naming motive of the
plants is the similarity of flat fruits and small coins.
Keywords: Estonian, old literary Estonian, Russian loanwords, plant names,
lexicology, etymology

Iris Metsmägi
eesti keele ajaloo, murrete ja soome-ugri keelte osakond
Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
iris.metsmagi@eki.ee

115

