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VANIMAD HIINA LAENSÕNAD EESTI KEELES
JINGYI GAO

Eesti keele kaks vanimat hiina laensõna tee ja jaam on kodunenud ning 
sellepärast puuduvad „Võõrsõnade leksikonist” (VL). „Eesti etümoloogia-
sõnaraamat” (EES) on küll maininud sõna tee hiina päritolu, kuid mitte 

sõna jaam oma, ehkki Enn Ernits (2007) on kirjutanud mõlema sõna hiina   
päritolust. Käesolevas kaastöös käsitlen täpsemalt mõlema sõna hiina pärit-
olu koos asjakohaste hiina keele vanade allikatega.

tee

EES kirjeldab selle sõna etümoloogiat nii:

tee2 ... « saksa Tee ’tee’. Meile saksa keelest laenatud, paljudes keeltes 
tuntud sõna pärineb algselt hiina keelest (lõunahiina murdest), « t! ’tee’.

Enn Ernits (2007: 19–20) on seletanud selle sõna ajalugu ja etümoloogiat 
järgnevalt:

Tee on joogina Euroopasse tulnud XVI aastasajal Hiinast, kus seda 
mainiti kirjasõnas esmakordselt juba 4700 aasta eest. Eestis on Tallinna 
raeapteek teelehti arstirohtude hulgas nimetanud alles 1695. aastal. Aja 
jooksul on teed hakatud jooma kogu Eestis. Meil tuntakse kahte nimetust. 
Suuremas osas Eestis kasutatakse tee (või murretes tii), mis on laenatud 
baltisaksa sõnast Thee, kuid Võrumaa idaosas (Räpina, Rõuge ja Vastse-
liina kihelkonnas) ja Setumaal kõneldakse tsäi. See sõna on mugandunud 
vene keelest. [---]

Vene sõna "#$ on seotud põhjahiina murderühmas kasutatava sõnaga 
cha [t!ha], mis tähendab teed kui jooki. [---] 

Arvatakse, et klassikalise hiina cha jõudis kõigepealt pärslastele, kelle 
keeles omandas see omasõnade analoogia põhjal kuju %ai. Sealt siirdus see 
turgi rahvastele, kellelt omandasid sõna nii mongolid kui ka venelased. 
[---]

...tee jõudis eesti keelde kohalike sakslaste vahendusel. Viimased olid 
omandanud riigisaksa Thee (tänapäeva kirjaviisis Tee). Saksa mõiste al-
likaks oli aga hollandi thee.... [---] nad olid selle omandanud lõunahiina, 
täpsemini Kagu-Hiina provintsi Fujiani murdevormist te.
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Ernitsa kaastööst tsiteeritud tekst on korrektne. Eesti sõna tee tuli saksa 
ja hollandi keele kaudu hiina keelest, Kagu-Hiinas asuvast Mini lektist.

Kuna tee on rahvusvaheline sõna, siis saab selle sõna ajaloo ning etü-
moloogia jaoks kasutada ka uurimusi teistest keeltest. Rootsi keeleteadlane              
Östen Dahl (2013) on uurinud tee variante ja koostanud vastavate sõnade le-
viku kaardi.

Sõna tee on tagasiviidav hiina lihtsõnatüvele, mille etümoloogiline ja kir-
jalik tunnus ehk hanzi1-märk on !, mis ilmus juba 1008. aastal avaldatud 
„Suur-Songi keisririigi ümbertöötatud laiendatud riimisõnaraamatus” (1008-
GY: #6885), mis oli tollane hiina keele õigekeelsussõnaraamat. Selle täna-
päevase mandariini hiina etümoloogiline vaste on chá, selle vietnami2 keele 
etümoloogiline vaste on trà (edaspidi on hanzi-kirjamärk ning nüüdsed man-
dariini ja vietnami vasted esitatud formaadis !(chá/trà)), selle põhiline tähendus 
on ’teetaim, tee’.  

Tee-kujuline hääldus pärineb hiina keele Mini lekti Xiameni (Amoy) mur-
dest, kus selle tüve hääldus on [te !"#](A2), mis on Tâi-lô (Taiwani ametlik tähes-
tik Mini lekti jaoks) kirjaviisis märgitud kui tê. See tüvi kannab A2-tooni, mis 
on Xiamenis tõusev toon, ning ei ole kohalikus tähestikus kandnud makronit 
nagu EES-is antud t!. Xiamen (Amoy) sai 1684. aastal Hiina Qingi Keisririi-
gi üheks neljast väliskaubandusele ametlikult avatud meresadamaks (teised 
kolm olid Guangzhou, Ningbo ja Shanghai) ning sealt hakkasid hollandi kaup-
mehed tooma teed Euroopasse.

Tee-kujuline hääldus ja chá/trá-kujuline hääldus on etümoloogiliselt võrd-
sed. Selle tüve hääldus on 1161. aastal ilmunud raamatu „Riimide peegel” 
(1161-YJ), mis oli tollase hiina keele fonoloogia raamat, järgi /d$% a/(A). Hääliku 
/$/ kadumine koos hääliku /d/ afrikaadistumisega annab chá/trá-kujulise hääl-
duse, aga hääliku /a/ kadumine annab tê-kujulise häälduse.

Hiinas on chá/trá-kujuline hääldus domineeriv. Päris Lõuna-Hiinas Yue 
lektis ongi chá/trá-kujuline hääldus. Alates 1557. aastast asusid portugallased 
Yue-lektilise Aomeni (Macau) piirkonda elama. See aga võimaldas portugali 
keelel võtta üle kuju chá !"#$%&'()*+,--)-+#$%#'$((.(/+#0'*+chá, hiinlased said 
1*)2-3+ 2&1&/)*,&)%+ %4"/-)%+ /(3(+()5(6--%*)*/-+'$((.78 enne kui teised Lääne-
Euroopa keeled võtsid hollandi keelest üle kuju tee.

Hiina keele lihtsõnatüve !(chá/trà) vanim allikas on hiina keele lihtsõnatüvi 
"(tú/&'), mis ilmus juba 121. aastal avaldatud raamatus „Lihtkirjamärkide se-
letamine ja liitkirjamärkide analüüsimine” (121-SW: #668), mis oli esimene 
hiina keele standardsõnaraamat. Selle põhiline tähendus on ’kibe taim’.

1 #$ (mandariini hàn-zì / vietnami hán-t! / jaapani kan-ji / korea han-ja) on hiina kirja-
viis. Teine osa $ (zì/t!/ji/ja) on keeleüksus morfeem-etümon. Algselt tähistas üks hanzi-
kirja märk just ühte lihtsõnatüve. Selline tähistamine ei sõltu kohalikust hääldusest ega 
tähendusest, mis võivad varieeruda.

2 Hiina etümoloogia korrektseks mõistmiseks tuleb vaadelda hiina lihtsõnatüve nii vähe-
malt ühes põhjahiina lektis kui ka ühes lõunahiina lektis. Seda teevad hiina keeleteadlased 
intuitiivselt. Olen soovitanud (nt Gao 2012; 2014) lugejale paremaks arusaamiseks välja 
kirjutada sõnakuju mandariini pinyin9*/+2(+:*-%0(3*+#$%#'$((.(/+!1**0(+)(-0/;0(<+:*-%0(3*+
keeles esindavad enamasti lõunahiina lekte), mis on ametlikud kirjaviisid ja millel on ole-
mas ka rahvusvahelised teatmikud.
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jaam

EES kirjeldab selle sõna etümoloogiat nii:

jaam ... « vene VAN jam ’postijaam’.

Enn Ernits (2007: 18–19) on seletanud selle sõna ajalugu ja etümoloogiat 
järgnevalt:

See on laen vene keelest, milles &'( oli tavakeeles kasutusel XVIII sa-
jandi keskpaigani. Eesti sõna jaam ’die Postierung’ kohtame esmakordselt         
A. Thor Helle koostatud ja 1732. aastal avaldatud keelekäsiraamatus. Sel-
le sõnastikuosa tugineb küll põhiliselt S. H. Vestringi ainesele, milles aga 
asjaomane sõna näib puuduvat.
[---] Vene keelde on asjaomane sõna jõudnud turgi keeltest, vrd uiguuri, 
t!agatai ja türgi jam tähenduses ’postijaam; postihobused’. Ent ka turgi 
keeltes pole asjaomane sõna genuiinne, vaid laenatud mongoli keelest, kus 
)#' [dzam] märgib (hobu)postijaama, samuti (maan)teed. Ka sugulaslikes 
kalmõki ja burjaadi keeles esineb )#' tee tähenduses. Ometi polevat mon-
goli keeltegi sõna genuiinne, vaid kujutavat endast laenu hiina keelest 
(vrd zhan [t!an] ’peatus, jaam; peatuma’).

Ernitsa kaastööst tsiteeritud tekst on korrektne (ehkki mandariini hiina 
sõna peab olema zhàn [t!ään]). Eesti keele sõna jaam pärineb vene keele ja 
mongoli keele kaudu hiina keelest.

Selle sõna etümoloogiline vaste on hiina lihtsõnatüvi %(zhàn/tr(m), mis ilmus 
juba 1008. aastal avaldatud „Suur-Songi keisririigi ümbertöötatud laiendatud 
riimisõnaraamatus” (1008-GY: #19857). Selle põhiline tähendus on ’seisma; 
jaam (k.a peatus)’.

Nii tekib võimalus, et eesti keele jaam ja hiina keele %(zhàn/tr(m) on etümoloo-
giliselt võrdsed, aga on lahtine, kas hiina keel on laenu algallikas. 

Siiski on hiina keel tänapäeval selle tüve oluline esindaja. Hiinas ka-
sutatakse seda sõna igapäevaselt nii rongi-, bussi- (sh bussipeatuse) kui ka         
bensiinijaama kohta. Teatud hiina lektide (nt Kantoni, kus selle tüve hääldus 
on ligikaudselt tsaam) oskajatel on suur äratundmisrõõm, kui seda sõna taba-
takse mõnes Eesti lennu-, rongi- või bussijaamas.

Mongoli keel võttis selle sõna hiina keelest. Selle lihtsõna-
tüve hääldust tollases ametlikus hiina lektis ehk keelevariandis 
on kirjeldatud 1308. aastal ilmunud „Mongoli kirjaviisis olevas 
riimiraamatus” (1308-MGZY) Phags-pa kirjaviisis nii nagu pa-
remal asuval joonisel, mille ladina transkriptsioon on jam.

Hiina keele lihtsõnatüve %(zhàn/tr(m) vanim allikas on ebasel-
ge. Selle lihtsõnatüve kirjalik tunnus ehk hanzi-kirjamärk on 
ainult 1000 aastat vana (teised tavalised hanzi-kirjamärgid on 
3000 aastat vanad). Selle hanzi-kirjamärgi vanemast kirjandu-
sest puudumise põhjal võib oletada, et see tüvi võis hiina keelde 
tulla mingist teisest keelest alles keskajal. Võib ka spekuleeri-
da, et sõna oli vanemas kõnekeeles juba olemas, kuid jäi miski-
pärast üles kirjutamata.
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Kuna sama tähendus ’jaam’ on selle tüve leviku kahes otsas ehk Eestis ja 
Hiinas, võib oletada, et see tüvi levis eesti keelde lihtsalt tähendusega ’jaam’, 
ehkki jaam oli algselt just hobupostijaam (rongi-, bussi- või bensiinijaama ei 
olnud tollal olemas).
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