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Tutkimushistoria 

 Yleiskuva marilaisesta henkilönnimistöstä (nimenantotavat, nimikerrostumat, 
henkilönnimiluettelot jne.) mm.:  

• Galkin, I. S. 1997: Marij onomastika: Krajevedlan polyš (suom. Marilainen onomastiikka). 
Joškar-Ola: Marij kniga savyktyš.  

• Gordejev, F. I.  1970: O ličnyh imenah marijcev (suom. Marilaisten henkilönnimistä). – 
Ličnyje imena v prošlom, nastojaštšem, buduštšem s. 258–263. Moskva. 

 Henkilönnimien etymologinen analyysi, mm.:  

• F. I. Gordejevin artikkelisarja Etimologii marijskih antroponimov (suom. Marilaisten 
henkilönnimien etymologioita). – Voprosy marijskoj onomastiki 2, 3, 4 (1980–1983).  

• Černyh, S. J.  1995: Slovar’ marijskih ličnyh imen(suom. Marilaisten henkilönnimien 
sanakirja). Joškar-Ola. Kirjassa on esitetty noin 15 000 henkilönnimeä ja niiden mahdollisia 
etymologioita. Tutkijan päälähteinä toimivat vanhat asiakirjat (mm. vero- ja henkikirjat), 
Marinmaalta ja Baškiriasta keräämänsä aineisto.  

 Marilaisten lisänimiä, marilaisista henkilönnimistä syntyneitä sukunimiä, mm.:  

• Veršinin, V. I. 1982: Prozvištša v jelabužskom govore marijskogo jazyka (suom. Lisänimiä 
marin kielen elabugan murteessa). – Voprosy marijskoj onomastiki 3/1982 s. 81–100.  

• Galkin, I. S. 1983: Russkije familii marijskogo proishoždenija (suom. Marin kielestä johtuvia 
venäläisiä sukunimiä). Voprosy marijskoj onomastiki 4/1983 s. 5–17. 

 



Marilaisten omaperäiset nimet ja 

muinaismarilaisten nimisysteemi (1) 

 Marinmaan historiaa koskeva lähdeaineisto on suhteellinen nuorta ja 

vähäistä.  

 Kirjallisista lähteistä marilaisten henkilönnimiä löytyy aikaisintaan 1500-luvulta 

lähtien mm. vero- ja henkikirjoissa, jo tuolloin marilaisten 

henkilönnimisysteemi on merkittävästi muuttunut tataarilaisen 

henkilönnimistön vaikutuksen vuoksi.  

 Muinaismarilasten nimisysteemi perustui yksinimisyyteen.  



Marilaisten omaperäiset nimet ja 

muinaismarilaisten nimisysteemi (2) 

 Miehen nimet:  

 Izerga (Izerge) < izi (< izarn’a ʻtorstaiʼ) + 
erge ʻpoikaʼ,  

 Izimari < izi + mari ʻmarilainen, miesʼ,  

 Kugerge < kugu (< kugarn’a ʻperjantaiʼ) + 
erge,  

 Kugomar, Kugumari, Kugumarə̑ < kugu 
ʻisoʼ + mari 

 Ošmari (Ošmara, Ošmare) < oš + mari 

 Ošvuj < oš ʻvalkoinenʼ + vuj ʻpääʼ 

 Tə̑maš < tə̑ma- ʻtasainenʼ + suf. -aš 

 Šumat < šumat(keče) ʻlauantaiʼ,  

 Šumataj < šumatkeče + suf. -aj, 

 Naisten nimet  

 Aga < aga ʻpeltotyöʼ,   

 Izi < izi ʻpieniʼ,      

 Izüdə̑r (Izidor) < izi + üdəȓ ʻtytärʼ,  

 Izika, Izike < izi + suf. -ke,     

 Kugüdəȓ < kugu ʻisoʼ + üdəȓ,   

 Ošüdəȓ < oš + üdəȓ 

 Šumatja < šumat(keče) ʻlauantaiʼ jne. 

 Šəm̑aj < šəm̑a ʻlempeäʼ + suf. -aj   



Marilaisten nimenantoperusteet (1) 

 Nimikomponentit kugu- ʻisoʼ, izi- ʻpieniʼ, šumat- ʻlauantaiʼ.  

Nimi annettiin syntymäviikonpäivän mukaan. 

 Jos lapsi syntyi torstaina (mariksi izarnja < izi ʻpieniʼ + arnja ʻviikkoʼ) → sai Izerge-nimen < iz (izi) 
ʻpieniʼ + erge ʻpoikaʼ, tyttö sai vastaavasti nimen Izüdəȓ < izi + üdəȓ ʻtytärʼ.  

 Lapsi syntyi perjantaina (mariksi kugarnja < kugu  ʻisoʼ + arnja) → sai kugu-komponenttisen 
nimen: Kugerge ja Kugüdəȓ.  

 Lauantaina (mariksi šumatkeče (keče ʻpäiväʼ)) syntynyt lapsi → poika sai nimeksi Šumat, Šumatja 
on vastaava naisen nimi.  

(Jakovlev 1887; ref. Gordejev 1970: 259–260; Tojdybekova 1997: 279) 

 1700-luvulla Venäjällä käyneiden matkamiesten (mm. I. G. Georgin ja G. F. Millerin) 
tietojen mukaan lapselle nimen antoivat vieraat, pojalle vieras mies, joka tuli isännän 
luokse, tytölle vieras nainen (Georgi, Miller, ref. IMK 1992: 450, 460).  

 Myöhäisempien tutkimuksien mukaan lapselle nimen tavallisesti antoivat lapsenpäästäjä, 
uhripappi (mariksi kart, kartkugəz̑a) tai lapsen vanhemmat (Gordejev 1970: 259). 



Marilaisten 

nimenantoperusteet (2) 

Nimi valittiin isän tai äidin nimen alun, eli 
alkukirjaimen tai -komponentin mukaan. 
Pojan ja tytön nimen alussa piti olla sama 
kirjain tai äänneyhdistelmä, joka oli isän 
tai äidin nimessä (Kovedjajev 1918; ref. 
Gordejev 1970: 260; Alonzov 1865: 6–7; 
Gorodskoj 1864: 24). Kts. kaavio 1. 

 

Esimerkit 1716–1717 verokirjoista: 

Jandə̑gaško Janseitov ”Janseitin poika 
Jandə̑gaš(ko)”, Jašpahtka Jaškin ”Jaškin 
poika Jašpahtka”, Aləb̑ečko Alamakov ja 
hänen poikansa Aləm̑bertka, Timoška 
Tinbajev ja hänen veljensä Timačko 
(Černyhin kirjassa esitetyn otteen 
mukaan (Černyh 1983: 88–94)). 

 

Kaavio 1. Marilaisen suvun eri sukupolvien miesten nimiä,  
v. 1678 asiakirjojen mukaan (Ajplatov 1965: 92). 



Turkkilainen vaikutus marilaisten nimisysteemiin (1) 

 Tšuvaššilainoista esimerkkeinä voivat toimia seuraavat nimet:  

 Vuorimarilaiset käyttävät nimeä Jaruska < tšuvaššin muinainen henkilönnimi Jarus, Jaruska < tš. jaru 

ʻvapaus, vapaaʼ + suf. -ska (-ske) (Gordejev 1970: 261).  

 Naisten nimet Hirbika, Hirdilet, Hirsula, Hirka < tš. kielestä: hir- < tš. hĕr ʻtytärʼ (Černyh 1995: 503–504).  

 Miehen nimen Almandaj S. Černyh johtaa marin kielestä, verbistä almandaš ʻviljellä omenaaʼ (Černyh 

1995: 60). Sama nimi on olemassa tšuvaššeilla ja udmurteilla. Nimen taustalla on arabialainen nimi 

Alam ʻkaikkein parhaiten tietäväʼ + -taj / -daj (suf.) (<http://samah.chv.su/dict/3.html>). Marin kielessä 

lisäksi mainitaan nimet Alman, Almanaj, Almandar.   

 Tšuvaššin kielen kautta marilaiseen henkilönnimistöön tulivat tšuvaššiin kieleen mukautetut venäläiset 

nimet kuten Hveder (mainitaan Kozmodemjanskin kihlakunnassa, vrt. tš. Heveter < ven. Fjodor 

(Danilova & Jenžajeva 1976: 63), Hvetka (Kozm. kihlakunta, vrt. tš. Hĕvetke, V. K. Magnickin luettelossa 

Hvetka, Hvedka < ven. Fadejka). 

 



Turkkilainen vaikutus marilaisten nimisysteemiin (2) 

 Lainat tataarin kielestä: 

 baj/paj ʻrikasʼ < tat. baj ʻrikasʼ, tš. pujan ʻrikasʼ: Aksəb̑aj, Aktubaj, Pektubaj, Ošpaj, Jambaj, Ergubaj, 
Murzabaj; Bajbatəȓ, Bajbulat, Bajtugan, Pajmet, Pajguza jne.  

 -batəȓ/-patəȓ < tat. batəȓ ʻsankari, uskalikkoʼ, tš. pattăr: Ajbatəȓ, Akpatəȓ (Akbatəȓ), Bajbatəȓ, Ešpatəȓ, 
Jambatəȓ (Janbatəȓ), Jašpatəȓ, Patr (Patəȓ) (<?marin patəȓ), Sabatəȓ jne. 

 bek < tat. bәk  ʻherra, haltijaʼ: Alə̑kbek, Alə̑mbek, Arsebek, Bajbek (Pajbek), Jepsəb̑ek, Jersibek, Paktə̑bek 
(Pahtə̑bek) jne. 

 -berde < tat. birde ʻantoiʼ (tat. henkilönnimissä esiintyy myös muodossa berde): Ajberde, Aləm̑berde 
(Alən̑bert(ka)), Išperde (← Išperdin, 1716–1717), Jamberde (→ marilaisen taiteilijan sukunimi 
Jamberdin), Pahtəb̑erde, Pajberde (← Pajberdin, 1716–1717), Pojberde, Tojberde, Šaberde jne.   

 -bika < tat. ʻrouva, neitiʼ:  Alnabika, As’bə̑ka, Askapbikä, Asmabikä, Atnabikä, Bäjrämbikä (Pajrambika), 
Kuguvika, Naspika, Pajvika jne. 

 -gilde/-kilde jälkikomponentti < tat. gilde/kilde ʻtuliʼ, tš. kil: Ajgilda, Akigilda, Isengilda, Jangilda, 
Murzagilda (Murzakilda), Pajgilda, Pigilda, Pojgilda, Tojgilda, Urazgilda. Kyseinen komponentti voi 
toimia myös alkukomponenttina: Kilbaj, Kilbidaj. 



Turkkilainen vaikutus marilaisten nimisysteemiin (3) 

 Tataarin kielen kautta marilaiseen henkilönnimistöön tunkeutuivat arabialais- ja 
persialaisperäiset nimet. Esimerkkejä arabialaisperäisistä henkilönnimistä:  

 Ahmadi, Ahmati m. n., vrt. tat. Əhmədi < arab. ahmet, ahmat ʻkaikkein tunnetuin, kuuluisa, 
kiitettäväʼ  

 Gazi m. n., tat. Gazi < arab. gazi ʻvoittaja, valloittajaʼ  

 Šakir, Šaker m. n. ( → patronyyminen sukunimi Šakirov), tat. Šakir < arab. šakir ʻkiitollinenʼ  

 Esimerkkejä Jelabugan kihlakunnan marilaisten henkilönnimien luettelosta (v. 1893): 

 Abdulaj Apdul m. n., vrt. tat. Gabdulla < arab. ʻAllahin orjaʼ 

 Ahtam m. n., tat. Əhtəm < arab. ʻaulein auliistaʼ 

 Asəl̑tan n. n., tat. Asəl̑taɳ < arab.-turk. ʻkaunis aamunkoittoʼ 

 Davlet m. n., tat. Dəүlət < arab. ʻvaltioʼ 

 Madina n. n., tat. Mədinə < arab. kaupunki Medina  

 Madək̑a n. n., tat. Madihə < arab. ʻkiittäväʼ 

 Sajfulla m. n., tat. Səjfulla < arab. ʻAllahin miekkaʼ 

 Zainulla, Zainej, Sainulla m. n., tat. Zəinulla < arab. ʻAllahin kaunistusʼ jne. 

 



Marilaisten henkilönnimisysteemi ja venäläinen vaikutus (1) 

 Vuonna 1552 Kazanin kaanikunta liitettiin Moskovaan. 

 1500–1600 luvulla ortodoksiseen uskoon kääntyi vain pieni määrä marilaisia, enimmäkseen varakkaita 
marilaisia. 

 Vasta 1700-luvun puolivälissä Venäjän voimakkaan vaikutuksen johdosta marilaisia kääntyi joukoittain 
ortodoksiseen uskoon. Kozmodemjanskin kihlakunnassa marilaisia on kastanut arkkimandriitta 
Seliverstov, tästä johtuen 1700–1800-luvulla useat vuorimarilaiset kantoivat sukunimeä Seliverstov. 
(Popov 1987: 23–72.) 

 Kuitenkaan kääntyminen ei merkinnyt uuden nimen omaksumista. Marilaisten vanha nimisysteemi 
säilyi kristillisten nimien ohella, mutta se vaihteli alueittain. Esimerkiksi 1830-luvulla 68 % kristityistä 
marilaisista noudatti luonnonuskoa (mts: 80). 

 Tataarin kielestä (tai yleensä turkkilaiskielistä) lainatut henkilönnimet olivat käytössä marilaisilla viime 
vuosisadan puoliväliin asti, mutta alueellista vaihtelua esiintyy. 

 Hyvin usein itäalueilla asuvien marilaisten sukunimien taustalla ovat marilaisten ei-kristilliset 
henkilönnimet: Almijev, Bajmetov, Izergin, Izibajev, Juzijev, Šumatbajev, Sajsanov. 



Marilaisten henkilönnimisysteemi ja venäläinen vaikutus (2) 
 
 
Isoja muutoksia marilaiseen henkilönnimistöön tuli viime vuosisadan alussa, marilaisilla levisivät 
venäläisillä käytössä olleet nimet sekä kristilliset että muut. 

 
Kaavio 2. Suosittuimat nimet v. 1966 syntyneillä lapsilla marilaisten ja venäläisten keskuudessa Marinmaalla 
(Gordejev 1970: 262–263). 

Marilaisten nimet Venäläisten nimet 

Naisten Miesten Naisten Miesten 

Galina 

Svetlana 

Alevtina 

Tatjana 

Nadežda 

Sergej 

Aleksej 

Nikolaj 

Anatolij 

Vasilij 

Valentina 

Tatjana 

Galina 

Svetlana 

Alevtina 

Sergej 

Aleksandr 

Vladimir 

Vasilij 
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