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SETO UMAˀ SÕNAˀ  
„SETO ERIPÄRASTE SÕNADE SÕNARAAMATUS“1

Eva Saar

1. Sissejuhatavat

Vaieldamatult on igas keeles ja murdes midagi, mis on eriomane just 
 sellele keelele või murdele. Olgu selleks keele grammatiline struktuur 
(häälikuline, morfoloogiline ja süntaktiline süsteem) või siis sõnavara-
lised eri nevused. Viimastega on lahutamatus seoses rahva maailmapilt, 
kultuuri line eripära ning identiteet ehk – nagu on ütelnud Carl Robert 
Jakobson (1870: 16): „Keel on, kes üht rahvast rahvaks teeb; ta varjab üht 
lõpmata väge ja pühaust oma sees“. Siinses käsitluses on fookuses seto 
keele eripärane sõnavara ning seda just võrrelduna teiste Eestis kõnelda-
vate põliskeelte ja murretega. Käsiteldavaks keeleaineseks on 2020. aastal 
ilmunud „Seto eripäraste sõnade sõnaraamatus“ (SESS) esitatud sõnavara 
ja  näitestik2.

Põhjaeestlase perspektiivist vaadatuna võivad lõunaeesti keeled näida 
omavahel üsna sarnased, sellel on oma ajaloolised põhjendused. Lääne-
meresoome keelte kujunemise ja üksteisest lahknemise uurijad on seisu-
kohal, et lõunaeesti keel on varasemaid eraldujad ühisest läänemeresoome 
algkeelest (vt nt Lang 2020; Pajusalu 2020; Sammallahti 1977; Viitso 
1978, 1985), eesti kirjakeele aluseks olev põhjaeesti keel sai hõimumurrete 
alusel selgemad piirid hiljem. On tähelepanuväärne, et kuigi lõunaeesti 
keel liigitub mitmete fonoloogiliste joonte alusel lõuna-läänemeresoome 

1 Artikkel põhineb 06.11.2020 Värskas toimunud Seto Instituudi juubelikonverentsil 
peetud ettekandel.
2 Seto keele eripäraste sõnade sõnaraamatu (SESS) sõnaloendi põhjaks olid „Väikses 
murdesõnastikus“ (VMS) sisalduvad sõnad, mille levikuala on ainult Setomaa või ka Seto-
maale lisaks lõunaeesti keelesaared (Kraasna, Lutsi, Leivu). Märksõnastikku on täiendatud 
suure seto-eesti sõnaraamatu (SES) sõnadega, millel pole (teadaolevalt) laiemat levikut. 
Kokku on valimis ehk SESS-is 3607 märksõna, ent kahtlemata ei tähista see arv kogu 
eripäraste sõnade hulka seto keeles, sest suur seto-eesti sõnaraamat täieneb endiselt pide-
valt, sisaldades 12.10.2021 seisuga 21 640 märksõna, millest paljudel ei leidu vasteid isegi 
mitte võro keeles.



234

keelte hulka (vt nt Pajusalu 2020: 28–29), on lõunaeesti keelel on mitmeid 
struktuurilisi ja sõnavaralisi ühisjooni just läänemeresoome põhjarühma 
kuuluvate keeltega (vt nt Saar 2019). Lõunaeesti ühise hõimukeele järglas-
test, kelle hulka kuuluvad lisaks seto keelele ka võro, mulgi ja tartu keel, on 
lõunaeesti keele vanad jooned arvatavalt ja hinnanguliselt kõige paremini 
säilinud just seto keeles, aga ka ilmselt seto keelest eraldunud Kraasna 
keelesaarel. Sajandeid on seto keele omanäolist arengut soodus tanud ning 
(lõunaeesti) ühiskeele suunas nivelleerumist takistanud  kultuurilised ja 
administratiivsed piirid (vt nt Laul 1997: 93; Valk 2011). Seto rahvas ja 
seto keel on sajandeid olnud kahe ilma, kahe kultuuri piirimail. See paistab 
ilmekalt välja ka seto eripärasest sõnavarast.

Seto eripäraste sõnade seas saabki selgelt eristada mitut kihti: iidsed 
omasõnad, millel on sageli vasted sugulaskeeltes; Eesti murretes laiemalt 
tuntud tüvega, kuid omapärase seto vormiga sõnad; seto kultuuriomane 
sõnavara; seto rahvaluule poeetiline sõnavara; vene ja muud laenud, mis 
on osaks seto õigeusklikust kultuurist.

Artiklis esitatakse keelenäited lihtsustatud kirjaviisis, siiski on tähis-
tatud	kolmas	välde	[`],	palatalisatsioon	[´]	ning	larüngaalklusiil	[ˀ].	Seto	
näited pärinevad SESS-st, kui ei ole märgitud teisiti.

2. Iidsed omasõnad

Seto keele sõnavara hulka kuulub ridamisi vanu omasõnu ehk oma tüvesid, 
mis esinevad teisteski lähisugulaskeeltes. Näiteks uurali ja soome-ugri 
sõnad esä ’isa’, imä ’ema’, poig ’poeg’, tuuḿ ’toomingas’, kuŕǵ ’(soo)
kurg’; soome-permi sõnad kudama ’kuduma’, `pihteˀ ’pihid’, tahv ’tahk, 
luisk’, riih´ ’rehi’; soome-mari sõnad huhmõŕ ~ hummõŕ ’uhmer’, higoma 
’ihuma’, `jahvama ~ `jauhma ’jahvatama’; soome-mordva sõnad hüä ’hea’, 
kalmõh ’kalm, kääbas’, tśura ’noormees’, tsäük´ ’kobar, salk’; soome-saami 
sõnad hõpõ ’hõbe’, nõ̭na ’nina’, rutanõ ~ rutukanõ ’rutuline, nobe’, sikõ ~ 
sikõh ’ihne’, `salvama ’hammustama’ (vt lisa Hagu, Pajusalu 2021: 46 jj).

SESS-is esitatud seto eripäraste sõnade hulgas on aga mitmeid selliseid 
sõnu, mis on tuntud Eesti murrete ja lõunaeesti keele kontekstis vaid seto 
keeles, ent millel on vasted ja seosed mõnes teises läänemeresoome keeles, 
enamasti põhjarühma keeltes, ent näiteid on ka liivi keelega jagatavast 
sõnavarast, nt:
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ütś|täüś adv ’ükskõik, ükspuha’, nt tulõt vai tulõ‿iˀ, mul ütśtäüś ’tuled 
või ei tule, mul ükspuha’, vrd lv ikštäuž ’ükskõik’ (LELS).

Seto keelele geograafiliselt kõige lähem läänemeresoome põhjarühma 
keel on isuri keel. Kõige huvipakkuvamad sõnavara kokkulangevused 
ongi need, kus peegeldub iidne Peipsi-tagune kontakt, nt `külmsütmä ja 
`ärv´mä, millel puuduvad (teadaolevalt) otsesed vasted teistes läänemere-
soome keeltes:

`külmsütmä v <`külmsüttäˀ,	`külmsüdä ~ `külmsütä> ’külmutama, külma 
kätte jätma’, nt `külmsüdeti kirgessit ’külmutati prussakaid (jäeti külma 
kätte)’, vrd is külmässüttämää (IMS 229);

`äŕv́mä v <`ärviˀ,	 ärvi>	 ’pilkama,	narrima’,	vrd	 is	ärvärᴅää ’narrida, 
narritada; õrritada’, nt ärver̆rettii toin toist (IMS 698) ’teineteist õrritati’. 
Tähenduslikult pisut kaugemal, ent samuti onomatopoeetilis-deskriptiivne 
on karjala verb ärvötteä ’plärada, laterdada’ (KKS).

Joonis 1. Sõnasedel: külmsütmä, EKI WS.

Samatüvelisi ja -tähenduslikke ühiseid sõnatüvesid on seto keelel lisaks 
isuri keelele aga ka geograafiliselt kaugemate läänemeresoome põhja-
rühma keeltega, soome, karjala, lüüdi ja vepsa keelega, näiteks:

hühisemä v <hühistäq, (ta) hühises> ’ohutama, tasa hirnatama; hühisema’ 
(SES), vrd vps hühütämä;
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kibɪstämä v	<kibɪstäˀ,	(tä)	kibɪstäs>	’kipitama;	valutama’	(pää kibɪstäs 
’pea tuikab valutada’), vrd is kivistämmää, nt perzpakkaraᴅ kivistääᴅ 
’perse kannikad kipitavad ~ valutavad [pikast istumisest]’, ja vps kibištama 
(pää kibištab ’pea valutab’);

mükähütmä v	 <mükähüttäˀ,	 mükähüdä	 ~	 mükähütä>	 ’mühatama,	
ühmama’, vrd krjL mykähytteä, nt sanazem mykähytti sanuo (KKS) ’sõna-
kese ühmas ütelda’;

sibula pää ’sibula mugul, mugulsibul’, nt krapsakõˀ tast lellä sibulestke 
mõ̭ni pää sibulet ’krahmake siit lelle sibulatestki mõni sibulamugul’ (SES), 
vrd vps lukpähud ’mugulsibul’;

tähitämä v	<tähitäˀ,	tähidä>	’sihtima’,	nt	tä tähit´ oravalõ `õkva `silmä 
’ta sihtis oravale otse silma’, vrd soome tähdätä (SKS); krj tähätä (KKS);

tähmütämä v	<tähmütäˀ,	tähmüdä>	’selgitama,	välja	uurima,		täpsustama’,	
nt noˀ tähmüt´ `parra ao, kuna vanamehegaˀ umatsidõ `liiku `juuma `naadaˀ 
’nüüd täpsustas ta sobiva aja, millal vanamehega omaste liiku jooma hakata 
(sugulastele pidu korraldada)’, vrd sm täsmentää (SKS);

täämitämä v	<täämitäˀ,	täämidä>	’tähele	panema,	märkama;	välja	uurima’,	
vrd sm täsmentää (SKS), vrd sm täsmentää (SKS).

Läänemeresoome põhjarühma keeltega ühist päritolu on ka üleloomulikku 
olendit või kuradit tähistavad deminutiivid äio, äiolanõ ja äitś, vrd is, krj, 
sm äijä ’1. palju; suur; 2. vanaisa; vana mees; taat’. 

Põhjarühma keeltega ühisjooni on ka mitmuslike sõnade ehk plura-
tiivide tarvituses, nt:

`aivõˀ pl s <`aivide ~ `aividõ, `aivit> ’peaaju’, vrd sm ja krj aivot, mis on 
erinevalt eesti sõnast aju samuti tarvitatav ainult mitmussõnana (ehkki ka 
eesti väljendites esineb mitmuslikkust, nt ajudega inimene);

`nitse|nõoˀ ~ `nitse|nõvvaˀ pl s <`nitse|`nõvva, `nitse|`nõvva> ’niite val-
mistamise riistad; niiepink v -laud’ (`nitse`nõvva olõ‿s egah taloh ’niie-
pinki polnud igas talus’); seto keeles on lisaks niiepinki tähistavale sõnale 
tuntud sarnase moodustusviisiga `kanganõoˀ ’kangasteljed’, hobõsõnõoˀ 
’hobuseriistad’ jm, vrd krj ampu-, heinä-, hiihto-, kala-, kankas-, kyntö-, 
tulineuvot (KKS) jne. 
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Struktuurilisi sarnasusi on lisaks mitmussõnadele näiteks ka algriimiliste, 
reduplikatiivsete augmentatiivide moodustamisel, kus rõhutava tähenduse 
väljendamiseks korratakse täistähendusliku sõna eel selle algus häälikuid, 
millele liidetakse semantiliset „tühi“ sufiks, mis on keeliti erinev, nt seto 
-hi, krj -tšOi, is -ʙOi, sm vdj -po ~ -pi. Näiteks seto tehiterveh ’täiesti 
terve’, pahipall´as ’täiesti paljas’, kahikatõkeske ’täiesti kahekesi’, 
kihi`kiäkiˀ ’mitte keegi’ jne. Vrd nt krjL vätšöi vähäne (KKS) ’väga vähe’, 
krjA ytšöi yksinäh (KKS) ’täiesti üksi’, is köʙöi köühä (IMS 240) ’täiesti 
vaene’, vdj kupokuiva ’täiesti kuiv’ (VKS).

On ka omasõnu, mille häälikuline koostis on erinev võrreldes nii teiste 
lõunaeesti keelte kui ka Eesti teiste murretega, nt soome-ugri sõna egi : 
ii : eke ’jõgi’ (nt ma lää ekke `tsuklõma ’ma lähen jõkke suplema’) ja 
ehv ’jõhv’ ning sellest tuletatud omadussõna ehvinõ : ehvidsõ : ehvist 
’ jõhvidest koosnev v valmistatud’, nt mõistatuses verrev lehmäkene, ehvinõ 
lõiakõnõ? (kurõmari) ’punane lehmakene, jõhvist lõakene? ( jõhvikas)’.

3. Omapärase seto vormiga sõnad

Seto eripärase sõnavara hulka kuulub palju selliseid sõnu, mille tüvi on 
tuntud (lõuna)eesti murretes laiemalt, ent millel on omapärane seto vorm. 
Seto keele tuletussüsteem on väga rikkalik, säilinud on paljud  sellised 
tuletus liited, mis mujal Eesti aladel ja ka lähedastes sugulaskeeltes nii 
sagedast tarvitust ei leia, mõnel sufiksil aga polegi mujal seni vasteid 
tuvastatud. 

3.1. Verbisufiksid

Üks setole eriomane verbi tuletusliide on pidevat tegevust väljendav 
-skits-, mida on lisaks Setomaale registreeritud vaid selle lähemast naab-
rusest, Vastseliina kihelkonnast. Mujal Eesti aladel vastav tuletusliide puu-
dub. Näiteks seto:

võõriskitsma v	<võõriskitsiˀ,	võõriskitsi>	’võõrastama’,	nt	`mõŕśa võõris-
kits nigu lehem `võ̭õ̭ra kaŕa siäh ’mõrsja võõrastab [uues kodus] nagu 
lehm võõra karja seas’;

meeliskitsmä v	<meeliskitsiˀ,	meeliskitsi>	’meenutama;	meelde	tuletama’,	
nt ma meeliskitsi, ku es olõˀ määnest `asja meeleh ’ma tuletasin meelde, 
kui mingi asi meeles ei olnud’;
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pilviskitsmä v	<pilviskitsiˀ,	(tä) pilviskits> ’pilvitama, pilve minema’, 
nt jummal´ tiid, määnes hummõn´ ilm saa, pilviskits `veiga ’jumal teab, 
 milline ilm homme tuleb, kisub kangesti pilve’.

Joonis 2. Sõnasedel: pilviskitsmä, EKI WS.

Frekventatiivsufiksid -ele (eesvokaalsetes sõnades) ja -õlõ (taga vokaalsetes 
sõnades) on tuntud teisteski keeltes-murretes, ent seto keeles torkab silma 
nende eriline produktiivsus, mistõttu on kasutusel tuletised, mida ei ole 
teistest lähisugukeelte murretest registreeritud ja mis on seega seto keelele 
eriomased. Sageli on tegemist liitsufiksitega, seejuures on -ele/-õlõ liitu-
vate sufiksite reas alati viimasel kohal. Näiteks:

tulõlõma v	<tulõldaˀ,	tulõlõ>	’tulema	(pidevalt)’,	nt	halvahobõsit tulõl´ ka 
inne sõta pilve `viisi ’kiile tuli ka enne sõda pilvede viisi’;

ammutõlõma1 v	<ammutõllaˀ,	ammutõlõ>	’ammutama	(vedelikku)’,	nt	
ammutõli kopagaˀ `tõrdost vihmavett ugu`ritsõ vallaˀ ’ammutas kopsikuga 
tünnist kurkide kastmiseks vihmavett’;

ammutõlõma2 v	<ammutõllaˀ,	ammutõlõ>	’ammuli	ajama’,	nt	`suugaˀ 
ammutõli ’ajas suu ammuli’;

hargutõlõma v <hargutõllaˀ,	hargutõlõ>	’(käsi,	jalgu)	laiali	ajama,	hargi-
tama’, nt Ivvo jäi tii `pääle hargutõlõma ’Ivvo jäi teele harkisjalu seisma’;

kumaskõlõma v	<kumaskõllaˀ,	kumaskõlõ>	’komistama’;

käänäskelemä v	<käänäskelläˀ,	käänäskele>	’äkki	käänama’;
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saisaskõlõma v	<saisaskõllaˀ,	saisaskõlõ>	’seisatama’,	nt	(rahvalaulust)	esi 
pääle saisaskõlli, saisaskõlli, `kaehõlli ’lisaks ise seisatas, seisatas, vaatas 
ringi’.

Joonis 3. Sõnasedel: kaeskõlõma, EKI WS.

Seto keeles on väga sage ka momentaansufiksite -h(t)A ja -hUt kasutamine 
(vt ka Toomsalu 1995: 16–17, 28–29), näiteks:

kadõhtama v	<kadõhtaˀ,	kadõhta>	’kaetama;	sõnuma’;

nudsahtama v	<nudsahtaˀ,	nudsahta>	’(korraks	v	järsku)	imema,	lutsima’;

hargahutma v	<hargahuttaˀ,	hargahuda	~	hargahuta>	’(käsi,	jalgu)	harali	
ajama, hargitama’, nt `vind´läseˀ ku `tandśvaˀ, sis `kargasõˀ `alla ja 
hargahhutvaˀ ’kui venelased tantsivad, siis [nad] kükitavad ja hargitavad 
[jalgu]’;

`kaehutma v	<`kaehuttaˀ,	`kaehuda	~	`kaehuta>	
1. ’kaetama’, nt ärˀ `kaehut´ mu eläjäˀ, vana halv ’ära kaetas mu loomad, 
kurivaim’;
2. ’äkki, korraks vaatama’, nt `kaehut´ kõrra `taadõ ’vaatas korraks selja 
taha’;

rehähütmä v	 <rehähüttäˀ,	 rehähüdä	 ~	 rehähütä>	 ’korraks	 vehkima,	
 rehmama’;

tülgähütmä v	<tülgähüttäˀ,	tülgähüdä	~	tülgähütä>	’tülgastama,	tülgastust	
tekitama’, nt ar tülgähüt viin ka joˀ ’ka viin tekitab juba tülgastust’.
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3.2. Noomenisufiksid

Noomeni tuletussüsteem paistab samuti silma suure variatiivsusega. Samas 
on osa läänemeresoome ühistest liidetest säilinud seto keeles märksa 
 produktiivsematena kui teistes keeltes. Rohkelt on kasutuses erinevaid 
deverbaliseerijaid, näiteks k-tuletised:

`kaema ’vaatama’ → kaek´ ’1. väljanägemine, välimus; 2. vaatamine’ ja 
ette|kaek´ ’1. ettevaatus; 2. ettenägelikkus’, nt mul oll´ nii pall´o ette`kaekit, 
möi ärˀ varahappa vilä ’mul oli niipalju ettenägelikkust, et müüsin vilja 
varem’;

`tuuma ’tooma’ → tuuk´ s <toogi, `tuuki> ’toomine’, nt (rahvalaulust) 
saadi‿ks mi poisiˀ saagi pääle, `touksi‿ks mi poisiˀ toogi pääle ’saatsime 
poisid saama peale, lükkasime poisid tooma peale’;

`viimä ’viima’ → viik´ s <viigi, `viiki> ’viimine’, nt (rahvalaulust) sai‿ks 
tä siiä saagi `pääle, veeri‿ks tä siiä viigi `pääle, vei‿ks noorõ neiokõsõ 
’sai ta siia saama peale, veeres siia viima peale, viis ära noore neiukese’;

`vanma ’vanduma’ → vannõk´ s <vannõki, vannõkit> ’vandumine, sõim’, 
nt hallitõbõ lüü külmäst vai suurõst vannõkist ’halltõbi lööb külge külmast 
või suurest vandumisest’.

Tegevust või tegevuse tulemust väljendavad ka deverbaliseerijad -nA ja 
-ng, näiteks: 

`kärḱmä ’kärkima’ → `kärk´nä s <`kärk´nä, `kärk´nät> ’1. kärgatus, pauga-
tus; paukumine; 2. kärkimine’, nt (rahvalaulust) käugu‿uiˀ sa `kärk´nägaˀ, 
pangu‿i `ussi `pauknagaˀ ’ära sa käi kärkides, ära sule uksi paugutades’;

`matsk´na ’matsumine’, `patsk´na ’patsumine’, `pilks´na ’vilkumine, 
pilku  mine’ jne.

`essümä ’eksima’ → essünǵ s <essüngi, essüngit> ’eksimine, eksimus’, nt 
uma elo seeh tulõ essüngit ’oma elu jooksul tuleb eksimusi [ette]’;

`kutsma ’kutsuma’ → kutsung s <kutsungu, kutsungut> ’kutse; kutsu-
mine’, nt kas saˀ mu kutsungu joˀ kätte saiˀ? ’kas sa said mu kutse juba 
kätte?’;
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`lõpma ’lõppema’ → lõpunǵ s <lõpungi, lõpungit> ’lõpetus; lõpp’, nt rüä 
lõpunǵ, rüä lõpõdi arˀ ’rukkilõikuse lõpp, ma lõpetasin rukkilõikuse’;

`lõpma ’lõppema’ → lõpõng s <lõpõngu, lõpõngut> ’lõpetus, lõpetamine; 
lõpp’, nt tuu uni oll´ inne Eesti sõ̭a lõpõngut ’too unenägu oli [mul] enne 
Eesti sõja (vabadussõja) lõppu’.

Joonis 4. Sõnasedel: kutsung, EKI WS.

Deminutiivsufikseid tunnevad kõik läänemeresoome keeled. Lõunaeesti 
keel, sh eriti seto keel, aga ka Kraasna ning Lutsi keelesaarte keel (vt nt 
Kallas 1903, Mets jt 2014) paistavad silma deminutiivide rohke esinemise 
poolest keeles. Deminutiivsufiksite kasutamine ei piirdu pelgalt noome-
nite ja adjektiividega, vaid neid kasutatakse pea kõikides sõnaliikides, sh 
asesõnad, interjektsioonid ja numeraalid (järgnevad neli näidet ei sisaldu 
SESS-is), nt:

ma ~ maˀ	’mina’	→	minakõnõ dem pron ’mina(kene)’, nt sõ̭s huśś lätt ja 
minakõnõ kaˀ lätsi sõ̭s, anni kepigaˀ kolm kõrd ja olli tä valmis ’siis uss 
läks ja mina(kene) läksin ka siis, andsin [talle] kepiga kolm korda ja oligi 
ta surnud’ (SES);

sama ’sama’ →	samakõnõ dem pron ’sama; samasugune’, nt olgu‿iˀ nii 
`lootva, saa‿as taad samakõist ar tetäˀ ’ära ole nii saamatu, [et] ei saanud 
sedasama [töö]natukest ära teha’ (SES);

võe(h)	→	`võekõnõ dem interj ’võeh’, nt `võekõnõ, näkeˀ, kaŕusõˀ, näkeˀ, 
susi tull´ kaŕa mano! ’võeh, vaadake, karjused, vaadake, hunt tuli karja 
ligi!’ (SES);
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ütś	’üks’	→	ütekene dem num ’ühekene’, nt liha`võ̭õ̭tõh kõ̭igilõ annat 
muna, sõ̭s pühäselavvakõsõ pääle ka pant ütekese ’lihavõtetel annad 
 kõigile muna, siis paned ikoonilauakesele ka ühe(kese)’ (SES).

Mulgi keelest, aga ka Häädemeeste murrakust on teada ka deminutiiv-
sufiksite liitmine verbidele käskivas kõneviisis, nt tulek̆kest ’tule[dem]’, 
ot̆sik̆kest ’otsi[dem]’ (Pajusalu 1996: 161–162. Deminutiivide rohke esi ne-
muse juured peituvad tõenäoliselt animistlikus maailmanägemises, maa-
ilmaga suhestumises, mis ilmselt on olnud omane ka eestlastele, ent on 
eesti keelest ühiskonna moderniseerumisega taandunud, paljus ka kristliku 
kasvatuse ja „kultuursuse“ juurutamisega taanduma sunnitud. Seto keel 
sarnaneb aga deminutiivide kõnes esinemise sageduselt läänemeresoome 
ida- ja põhjapoolsematele keeltele, karjala, lüüdi ning vepsa keelele, kus 
deminutiivide kasutamine igapäevases kõnes on samuti pigem tavaline 
(Arukask, Saar 2021).

Seto eripärase sõnavara hulka kuuluvad näiteks järgmised deminu-
tiivid:

ammukasõ ~ ammukõsõ adv ’ammuks, mitte kuigi ammu’, nt ammukasõ 
meele saivaˀ nuuˀ pikäˀ `vankreˀ ’ammuks meile need pikkvankrid said 
(kasutusele tulid)’;

ammukõtsi adv ’ammuks, mitte kuigi ammu’, nt `sukmaniˀ tulõ‿s ammu-
kõtsi `vällä ’sukmanid pole kuigi ammu kasutusel’;

kõrrakasõ ~ kõrrakõsõ adv ’vähekese, veidi’, nt ma kõrrakasõ `aigo `istõ 
sääl ’ma veidi aega istusin seal’; kõrrakõsõ magasi ’vähekese magasin’;

roimõkõnõ dem s <roimõkõsõ, roimõkõst> ’pisikene ese v olend,  mutukas’, 
nt `väega tsill´o latsõkõnõ kui roimõkõnõ ’väga väike lapsekene, justkui 
mutukas’;

sõ̭saŕ ’õde’ → sõ̭sśo dem s <sõ̭sśo,	sõ̭sśot>,	sõssõ <sõssõ, sõssõt> ’sõsa-
rake, õeke’, nt (muinasjutust) timä ütel´ imäle, õt mi sõ̭sśo om silla all ’ta 
ütles emale, et meie õekene on silla all’;

tśudśo dem s <tśudśo,	tśutśo>,	tsüdsö <tsüdsö, tsütsö> ’1. lastek	hunt, 
hundu’; 2. piltl	täi’, nt ajami noˀ tśudśoˀ `hiussist `vällä ’ajame nüüd täid 
juustest välja (öeldakse lapsele)’.
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Joonis 5. Sõnasedel: roimõkõnõ, EKI WS.

Kui osa eesti (kirja)keele deminutiive on juba leksikaliseerunud 
deminutiivi vormid, mille tuletusalust enam iseseisvana ei kasutatagi (nt 
lühike, väike, õhuke jms), siis seto keeles on deminutiivsus neutraal-
sest kõne pruugist enamasti selgelt eristatav, st leksikoni kuuluvad ka 
 neutraalsed sõnad ehk vastavate deminutiivide tuletusalused. Vrd nt:

korᴜˀ ’kõrgune’ → korᴜkanõ dem adj	<korᴜkatsõ,	korᴜkaist>, korᴜkõnõ 
<korᴜkõtsõ,	korᴜkõist>	’kõrgune,	kõrgusekene’,	nt	latsile laulõtas: maalõ 
jäit õ̭ks maŕa suurᴜkanõ, põrmadullõ põlvõ korᴜkanõ ’[vaes]lastele laul-
dakse: maha jäid [sa] ikka marja suuruseke, põrandale põlve kõrguseke’; 
sääne petśokanõ oll´, hobõsõ `perse korᴜkanõ ’selline väike koorem oli, 
hobuse tagumiku kõrgune’;

lühüˀ ’lühike’ → `lühkäne dem adj <`lühkäse, `lühkäst>, `lühkene 
<` lühkese, `lühkest ~ `lühkeist> ’lühikene’, nt jänessil ommaˀ `lühkäseˀ 
hannaˀ ’jänestel on lühikesed sabad’;

ohoˀ ’õhuke’ → ohkokõnõ dem adj <ohkokõsõ, ohkokõst> ’õhuke, õhu-
keseke’, nt nii ohkokõsõˀ `rõivaˀ olõ‿õs ko noˀ, sis ollɪˀ pad´õbakõsõˀ 
’[tollal] nii õhukesi riideid ei olnud kui nüüd, siis olid paksemakesed’;

ohuˀ ’õhuke’ → ohkukanõ dem adj <ohkukadsõ, ohkukast>, ohkukõnõ 
<ohkukõsõ, ohkukõst> ’õhuke, õhukeseke’;

piuˀ ’pikkune’ → pittukõnõ dem adj <pittukõsõ, pittukõst> , pittukanõ 
<pittukasõ, pittukast> , pitᴜkõnõ	<pitᴜkõsõ,	pitᴜkõst>	’pikkune,	pikku	se-
kene’, nt (muinasjutust) sis sai ka näile ütś pujakõnõ, a õ̭nnõ päkä pitᴜkõnõ 
’siis sündis ka neile üks pojakene, aga ainult pöidla pikkusekene’.
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4. Kultuuriomane sõnavara

Kultuuriomase sõnavara all ei mõisteta siinses peatükis kultuuriomaste 
suhtlusnormide tundmist, nagu näiteks eelpool käsitletud deminutiivne 
keelekasutus, vaid pigem peetakse siin silmas nähtusi ja esemeid, mis 
kuuluvad lahutamatult seto kultuuri juurde. Mindagu või pealinna laulu-
peole – seto uhked rahvariided eristuvad Eesti- ja Liivimaa kihelkondade 
omadest väga selgesti. Eripäraste sõnade seas ongi rohkelt nii ehtete kui 
ka riietusesemete nimetusi:

helme|kõrd s <helme|kõrra, helme|`kõrda> ’helmekee, helmerida’, nt kõrd 
`helmi, ristiˀ `vaihhõl, tuu oll´ tuu helmekõrd ’rida helmeid, ristid vahel, 
too oli too helmekee’;

kaaladsiˀ pl s <kaalatsidõ, kaalatsit> ’seto naise kaelaehted’, nt `helmeˀ ja 
leheˀ ja tsäposkaˀ ja sangaˀ ja `püürtüˀ ja rahadsõˀ ja uuriketiˀ ja ristikõrd, 
nuuˀ ommaˀ kyik´ kaaladsiˀ ’helmed ja lehed ja tsäposkad ja sangad ja 
spiraalne kee ja rahad ja uuriketid ja ristikee, nood kõik on kaelaehted’;

kitasnik s <kitasnika, kitasnikka> / <kitasniku, kitasnikku> ’seto naiste 
pihtseelik’, nt naaseˀ ommaˀ kitasnikõh ’naised on kitasnikkudega’;

`sukmań s <`sukmani, `sukmanni> / <`sukmani, `sukmanit>; `sukmanń 
<`sukmanni, suk`manni> ’sukman, naiste mustast kalevist pidulik piht-
seelik’, nt `sukmannil olõki‿iˀ käust ’sukmanil polegi varrukaid’.

Kultuuriomase sõnavara hulka kuulub kahtlemata rikkalik, vormirohke 
ja samas arhailine seto rahvalaulukeel, rahvalaulude poeetiline sõnavara. 
Seto eripäraste sõnade seas on ohtralt neid sõnu, mis on esinenud vaid 
rahvalauludes, st mida ei ole tavakeelest kogutud. Samas – nii mõnigi neist 
sobituks praegusessegi tavakeelde ning küllap kasutavad seto lauluemad ja 
ka meestelaulu viljelejad neid sõnu lauludes ka tänapäeval. Näiteks:

ese s <ese, esse> ’isa’, nt (rahvalaulust) ese jäi õks sis `ikma imegaˀ, katõ-
keske kahitsõmma ’isa jäi emaga nutma, kahekesi kahetsema’;

kastõr s <kastõra, kastõrat> ’maja, elupaik, kodu’, nt (rahvalaulust) 
vii‿ks sinnä neio kodo, kannaˀ kabo kastõrahe ’vii neiu sinna koju, kanna 
tütarlaps majja’;
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keväk s <kevägu, keväkut> ’(hrl pl) kevadel pügatud vill’, nt (rahva-
laulust) ime `tahtsõ tetäˀ tallikist, `käske keerdäˀ keväkist, saa‿i kinä 
keväkist, tasanõ ei tallikist ’ema tahtis teha talivilladest, käskis keerutada 
kevadvilladest, ei saa kena kevadvilladest, tasane talivilladest’;

kirstu|poiśś s <kirstu|poisi, kirstu|`poissi> ’kirstupoiss, veimevaka vedaja 
pulmas’, nt (rahvalaulust) kirstupoisiˀ veeväˀ `kirstu ’kirstupoisid viivad 
veimevakka’;

kabɪstõlõma v	<kabɪstõllaˀ,	kabɪstõlõ>	’end	korrastama,	valmis	seadma;	
ehtima’, nt (rahvalaulust) kiä‿ks mi vell´o ehitelli, ime‿ks-kana kabistõlli 
’kes meie venda ehtis, emalapse valmis seadis’;

vanahutma v <vanahuttaˀ,	vanahuda	~	vanahuta>	’vanaks,	kõrge	eani	
elama’, nt (rahvalaulust) künnel´ iks, küünüdäˀ ikä, vaha‿ks, vanahutaˀ! 
’küünal, küünita (pikenda) iga, vaha, lase [rahus] vanaks elada!’;

`parruistõ ~ `parrustõ adv ’parasjagu, parajalt’, nt (rahvalaulust) paaba 
mõsk´ jal timmä `parruistõ, `pehmel viil pehmütelli ’eit pesi teda (Pekot) 
parasjagu, pehme veega pehmitas’.

5. Vene laensõnad

Setode paiknemine kahe suure keelkonna piiril, vene murrete vahetus 
naabruses ning idasetode puhul ka segaasustusega külades on loonud 
soodsa pinnase sõnavara vastastikuseks laenamiseks ja teiste keele-
mõjutuste vastu võtmiseks (Must 2000: 489). Vene laenud on seto  keeles 
hästi kohanenud nii häälikuliselt kui ka morfoloogiliselt (vt lähemalt 
Must 2000: 489–554), sh ka õigeusklikud eesnimed, mis on üks suur vene 
 laenude rühm (vt nt Saar 2016). Vene laensõnad on kohanenud lõunaeesti 
keele käänd- ja pöördtüüpidega, astmevahelduse ja tuletus süsteemiga, 
 laenudele liituvad produktiivselt omakeelsed tuletusliited (Teder 2015: 
17), sh  moodustatakse ka liittuletisi, vrd näiteks:

`krõ̭imõlõma v <`krõ̭imõllaˀ,	`krõ̭imõlõ> ’tigetsema; solvama’, nt kõ̭õ̭ 
`ütles halvastõ, kõ̭õ̭ `krõ̭imõlõs ’alati ütleb ta halvasti, alati solvab’ (< vn 
грымать	’tigetsema’);
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krõ̭imɪtõlõma v <krõ̭imɪtõllaˀ,	krõ̭imɪtõlõ>	 ’tigetsema;	õelutsema’,	nt	
krõ̭imɪtõlgu‿i tuu peräst mullõ `vasta ’ära tolle pärast minuga õelutse’ 
(<	vn	грымать	’tigetsema’);

mahatama v	<mahataˀ,	mahada>	’vehkima’,	nt	ma mahada kässigaˀ, ku 
`kärbläseˀ mu näo pääl ommaˀ ’ma vehin kätega, kui kärbsed mu näo peal 
on’; naane õgalõ poolõ mahat´ nüssigugaˀ ’naine vehkis lüpsikuga igas 
suunas	(piimaõnne	nõidumisel)’	(<	vn	махать	’vehkima’);

mahatõlõma v	<mahatõllaˀ,	mahatõlõ>	’vehkima’,	nt	ku umalõ aśalõ lätsi, 
`sõ̭ski pidi lehes käeh olõma ja `tuugaˀ mahatõllõma ’kui asjale läksin, 
isegi siis pidi lehtedega oks käes olema ja [pidi] tollega vehkima (sääskede 
peletamiseks)’	(<	vn	махать	’vehkima’);

tolgᴜtama v	 <tolgᴜtaˀ,	 tolguda>	 ’seletama;	 selgitama,	 tõlgitsema’,	 nt	
(rahva laulust) tuu oll´ õks tark tolgutama, kado kavval´ kõ̭nõlõma ’too 
oli	ikka	tark	seletama,	väga	kaval	rääkima’	(<	vn	толковать	’seletama,	
tõlgendama, tõlgitsema’), sama sõna esineb sama tähendusega nt ka vadja 
ja isuri keeles: is tolɢuᴅih hänelle mist kot̆tii männä (IMS 591) ’seletasin 
talle, kust [kaudu] koju minna’.

Laenatud on ka tuletusliiteid, näiteks on muinasvene laenuna (eriti ida-
setos) kodunenud isikut tähistav liide -nik, mis on seto keeles väga harilik 
tuletusliide isiku ja ka mitmesuguste konkreetsete objektide tähistamiseks 
(Teder 2015: 17). Seto eripäraste sõnade seast leiame näiteks selle liitega 
sõnad `püsnik ’püssimees, jahimees’, `karmanik ~ karmanik ’tasku’, aga 
ka rea kariloomade karjatamisega seotud tegelaste nimetusi:

edesnik s <edesniga, edesnikka> ’abikarjus, karja ees käija’, nt mi lätsi 
ette, miiˀ olõ edesnigaˀ ’me läksime [karja] ette, me oleme karja ees  käijad’;

külesnik s <külesniga, külesnikka> ’karjuse abiline (karja külgedel)’, 
nt `külge pand´ üte kaŕusõ, `tõistõ `külge pand´ tõõsõ kaŕusõ, nuuˀ olliˀ 
külesnigaˀ ’[peakarjus] pani ühele küljele ühe karjase, teisele küljele pani 
teise karjase, nood olid karjuse abilised’;

peräsnik s <peräsniga ~ peräsnika, peräsnikka> ’abikarjus, karja taga 
käija’, nt katś tükkü pand´ `perrä ajama, nuuˀ ollɪˀ peräsnigaˀ ’kaks tükki 
pani [peakarjus] karja lõppu ajama, need olid karja taga käijad’.
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Vene laenude teemadering ei ole niisiis piiratud, laenude seas esineb nii 
igapäevasõnavara kui ka õigeusuga seotud sõnavara. Laenud ongi üks põh-
jusi, miks keelkondade piiril olevas seto keeles on sõnade hulk suhteliselt 
suurem: laenud tingivad tähenduselt võrdseid, absoluutseid sünonüüme 
moodustavaid sõnapaare (vt ka Must 2000: 551), nt igapäevasõnavarast: 
halõpalitama	’lobisema,	lora	ajama’	(<	vn	болтать),	perehvaaditama ~ 
perehvaatitama	’pruukosti	võtma’	(<	vn	перехватывать),	kreeben ‘kamm, 
suga’	(<	vn	гребень)	–	neil	kõigil	on	olemas	ka	omakeelset	päritolu	vasted.

Setode usueluga seotud eripärasest sõnavarast on vene laenud näiteks:

korona s <korona, koronat> ’paastu ajal keelatud toit’, nt angu‿i koronat 
inäp latsõlõ! ’ära paastu ajal keelatud sööki enam lapsele anna! (üle 4-aas-
tasele	lapsele)’	(<	vn	скоромный);

koronitsma ~ koronitśma v	<koronitsiˀ,	koronidsi	~	koronitsi>;	koronitsi-
tama v <koronitsɪtaˀ,	koronitsida> ’paastu ajal piima- ja lihatoitu sööma, 
paastu rikkuma’, nt ärˀ koronidsi no `hindä ’ma rikkusin paastu’ (< vn 
скоромничать);

maratama v	 <marataˀ,	 marada>	 ’paastu	 rikkuma’,	 nt	 paastkõˀ no, 
latsõkõsõˀ, `naaku‿iˀ hinnäst maratama ’paastuge nüüd, lapsekesed, ärge 
hakake	paastu	rikkuma’	(<	vn	марать	’määrima;	sodima;	soperdama’);

krõ̭stoslaavitama v <krõ̭stoslaavɪtaˀ,	krõ̭stoslaavida> ’jõuluööl majast 
majja käies lauldes Kristuse sündi kuulutama’, nt papṕ nakaś krõ̭sto-
slaavɪtamma, sis pidi molebinna ja pomminaaljat ’papp hakkas Kristuse 
sündi	kuulutama,	siis	pidas	palvuse	ja	mälestas	surnuid’	(<	vn	Христа	
славить).

Joonis 6. Sõnasedel: korona, EKI WS.
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Loomulikult esineb seto keeles lisaks vene keelele muudki päritolu laen-
sõnu, näiteks naabritelt lätlastelt ja latgalitelt:

likaldõ adv ’ilma jalarättideta’, pangu‿i `vahtsit `tsuugõ likaldõ `jalga 
’ära pane uusi pastlaid ilma jalarättideta jalga’ (SES) (< lt pliki ’paljalt, 
alasti’ ja pliks ’paljas, katteta’ (vt Vaba 1977: 62);

`netśvä s <`netśvä,	`netśvät>	’pohemold;	piklik	puuliud’,	nt	`netśvä oll´ 
puust tett ’pohemold oli puust tehtud’; pant `netśvägaˀ lavva pääle pliinɪˀ 
’paned puuliuaga pliinid lauale’ (< ltg ńećv́e, vene murretes ночва, ночовка 
(vt Vaba 1977: 162)).

6. Endisaegne elu-olu ja iidsed teadmised näitelausetes

Tulenevalt sellest, et enamik Wiedemanni kartoteegi alusel kogutud 
 materjalidest on kogutud 20. sajandi esimesel poolel, leidub sõnavara-
kogudes ja ka sõnaraamatutes palju juba peaaegu et käibelt kadunud sõna-
vara, mis tähistab endisaegseid töid, tegemisi ja nende tarvis vaja läinud 
vahendeid, nt:

tśakand´ s	<tśakandi,	tśakandit> ’ahjuhark (ahjust toidu väljavõtmiseks)’;

tśoponka s	<tśoponka,	tśoponkat>	’ahjukapp,	ahjuorv’,	nt	kaeˀ, kas om 
tśoponkah tikka ’vaata, kas ahjuorvas on tikke’;

ossa|ägli s <ossa|ägli, ossa|`äkli> ’karuäke’, nt meil om ka ütś ossaägli 
kartohkit `äestäˀ ’meil on ka üks karuäke kartulite äestamiseks’;

viiŕ|pakk s	<viiŕ|paku,	viiŕ|pakku>	’põllurull’,	nt	viiŕpakugaˀ lastas nurḿ 
tasatsõs, sis om hüä `niitäˀ `tõugu ’rulliga tehakse põld tasaseks, siis on 
[hiljem] hea suvivilja niita’. 

Nii seto eripäraste sõnade sõnaraamatus kui ka suures, alles koostatavas 
seto-eesti sõnaraamatus esitatakse näitelausetena sõnade kasutuse kohta 
võimalusel selliseid lauseid, millest aimub iidseid põliseid kombeid, iid-
seid teadmisi, tarkusi ja tõdemusi, sh endeid ja ravivõtteid jms. Leo Reissar 
(1996: 70) on hinnanud setosid rahvaks, kes „/…/ on esivanemate vanast 
usust, arvamistest, kommetest ja tavadest palju kindlamini kinni pidanud 
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kui teised eestlased tänapäeval. /…/ Esivanemate õpetused on setude elu-
peegel ja piibel. /…/ Ei ole Eestis mitte kusagil nii arhailist, nii omapärast 
ja rikkalikku folkloristlikku, etnograafilist ja keelelist ainet.“ Kõike seda 
kajastavad ka paljud SESS-i näitelaused:

haina|kadsak s <haina|kadsaka, haina|kadsakat> / <haina|kadsagu, 
haina|kadsakut> ’rohutirts; heinaritsikas’, nt hainakadsak, `halja sälägaˀ, 
vähemb `kunna, tuul lastas purtaˀ `käsnä ’rohutirts, rohelise seljaga, 
 konnast väiksem, tol lastakse soolatüügast hammustada’;

hain|alonõ s <hain|alosõ, hain|alost> ’uss, rästik’, nt hainalosit om kattõ 
`sorti, lipugaˀ ommaˀ `väega hulluˀ, noilõ olõ‿i sõnno ’usse on kahte liiki, 
krooniga on väga hullud, nonde jaoks pole sõnu (nende salvamist ei saa 
lausumisega ravitseda)’;

kolot s <koloda, kolodat> ’mängukaardipakk, nt `arst´misõ jaost kolˀ 
kolodat `vahtsit `kaartit ja kolˀ raudpata ja üts´ pang´ `viina ’[armuvalu] 
ravitse miseks tuli võtta kolm pakki uusi mängukaarte ja kolm raudpada ja 
ämber viina’;

päävä|`käändjäne s <päävä|`käändjätse, päävä|`käändjäst ~ päävä|`käänd-
jäist> ’pööripäev’, nt päävä`käändjätseniˀ saa‿i süvväˀ lummõ ’[talvise] 
pööripäevani ei tohi lund süüa’;

sall´ s <salli, `salli> ’rauahigi (vedelik, mis koguneb rauale, kui selle juures 
hoida tikuga tuld, kasutatud arstirohuks)’, nt `kirvõ sall´ om `veiga hüä 
sammaspoolõ pääle ’kirvest [saadud] rauahigi on väga hea sammaspoole 
(ekseemi) peale’;

kana|`kaehtus s <kana|`kaehtusõ, kana|`kaehtust> ’kuutõbi’, nt ma võti 
`lämmä vii, mõsi latsõ arˀ, võti kesvä terä`käisi kolˀ `ütsät, noidõgaˀ `vaodi 
last, peräst võti latsõ `hammõ ja `mähḱmeˀ, pilli kana orrõ pääle üles ja 
`ütli: kikas, ma anna sullõ `hammõ, sa annaˀ latsõlõ `tervüs ja uni, sis pilli 
vii üles: annaˀ uni, ma anna sullõ ollõ, sis pilli teräˀ ka sinnä, kanaˀ seiˀ 
arˀ ni otsah, sai abi kana`kaehtusõlõ ’ma võtsin sooja vee, pesin lapse puh-
taks, võtsin odraterakesi kolm üheksat (3 x 9 tera), nondega vajutasin last, 
pärast võtsin lapse särgi ja mähkmed, viskasin üles kanaõrrele ja ütlesin: 
kukk, ma annan sulle särgi, sa anna lapsele tervis ja uni, siis viskasin vee 
üles: anna uni, ma annan sulle õlle, siis viskasin terad ka sinna, kanad sõid 
need ära ja otsas [oligi], sai abi kuutõve vastu’.



250

Et läänemeresoomlaste (keele)ilm on ühine, jagavad setod lisaks pelgalt 
sõnadele teiste lähisugurahvastega ka muid teadmisi, vrd nt:

seto: jänes ku lätt üle tii, kungatõllõs kuralõ poolõ, sis õks ka saasõ kuri 
käük´ ’kui jänes läheb üle tee, liigub end kõigutades vasakule poole, siis 
ikka läheb teekonnal halvasti’ ja vadja: jänes ku johzõb rissi teessä vai 
johzõb vassaa, jutõltii: õnnia eb leene ’kui jänes jookseb risti teed või 
jookseb vastu, (siis) öeldi: õnne ei ole (~ ei tule)’;

seto: (mõistatus) `väikene oravakõnõ juusk pääle ort piteh? (tuli) ’väike 
oravakene jookseb õrt pidi? (tuli)’ (SES) ja isuri: or̆raava ɢu tulikkii ni, 
seinää möiᴅä va mäni ni, se taas tiizi tuli pal̆looa ’kui orav tuligi nii, seina 
mööda või läks nii, siis see ennustas jälle tulekahju’.

7. Seto-eesti eksitussõnavara

Seto eripärane sõnavara sisaldab ohtralt ka nn eksitussõnavara ehk sõnu, 
mis eesti keeles tähendavad sootuks midagi muud. Näiteks:

`anduma v	<`andudaˀ,	`andu>	’sunnitud	olema’,	nt	`andus kõ̭iḱ `vasta 
võttaˀ läsäl naasel ’lesknaine on sunnitud kõik vastu võtma (saatuse-
löökidest)’;

armatsõma v	<armadaˀ,	 armadsõ>	 ’haletsema,	kaasa	 tundma’,	 nt	ma 
armadsõ sinno ’ma tunnen sulle kaasa’;

helendämä v <helendäˀ,	helendä>	’ärkama,	üles	tõusma’,	nt	hummog joˀ, 
vaja hinnäst helendäˀ ’juba on hommik, tarvis tõusta’;

hõpõ|sitanõ adj <hõpõ|sitadsõ, hõpõ|sitast> ’hõbedaräbust’, nt kaala 
`helmeˀ ommaˀ hõpõsitadsõˀ `helmeˀ ’kaelakee helmed on hõbedaräbust 
helmed’;

hõpõ|sitt s <hõpõ|sita, hõpõ|sitta> ’hõbedaräbu’, nt hõpõsitast tetäs `helmi 
’hõbedaräbust tehakse helmeid’;

`häälik adj <`hääliku, `häälikku> ’heapoolne; pai’, nt `häälikuˀ latsõkõsõˀ 
’(üsna) head lapsekesed’;

`soendus s <`soendusõ, `soendust> ’soend, libahunt’, nt (muinasjutust) 
tark selet´ õt: sul `õigõ naane om no `soendusõh ’tark seletas, et su õige 
naine käib nüüd libahundiks’.
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Lõpetuseks

Seto sõnavara ja selles olevad erinevad kihistused – omasõnad, laenud, 
rikkalik tuletussüsteem – on Eesti kontekstis oma rikkuses põhjatu, nagu 
on seda ka üks tähtsamaid seto eripärast sõnavara talletanud ja jätkuvalt 
käibel	hoidev	žanr	–	seto	rahvalaul.	Loodetavasti	aitab	seto	eripäraste	
sõnaraamatu ilmumine ja internetiski huvilistele kättesaadavaks tegemine 
(vt http://www.eki.ee/dict/setoeri/) sellele keelelise omanäolisuse jätkuvale 
kestmisele kaasa.

Lühendid

adj = adjektiiv; adv = adverb; dem = deminutiiv; interj = interjektsioon; 
num = numeraal; pron = pronoomen; s = substantiiv; v = verb.
is = isuri; krj = karjala; krjL = lõunakarjala; lt = läti; ltg = latgali; lv = liivi; 
sm = soome; vn = vene; vps = vepsa.
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Eva Saar: Seto vocabulary in the Seto Dictionary of Unique Words

The article focuses on the unique Seto vocabulary, in particular in 
 comparison with other heritage languages and dialects spoken in Esto-
nia. The analysis is based on the vocabulary and examples from the Seto 
 Dictionary of Unique Words that was published in 2020.

Several layers can clearly be discerned in the unique Seto vocabulary:
– Ancient native words that also occur in related languages other than 

Estonian;
– Words with stems that are known more broadly in Estonian dialects 

and that have a unique form in the Seto language thanks to the rich 
derivation system, incl. unique verb derivations or the frequent use of 
different deverbialisers (e.g. -k, -nA, -ng) and diminutives;

– Seto culture-specific vocabulary (e.g. the names of jewellery and 
 clothing items);

– Poetic vocabulary of Seto folk poetry;
– Russian and other loans that are part and parcel of Seto orthodox cul-

ture but that also contain a wealth of everyday vocabulary. This in its 
turn expands the Seto lexicon as many loans yield pairs of words con-
stituting absolute synonyms with the same meaning.

Seto vocabulary in the Estonian context has an endless richness and diver-
sity, as is also characteristic of one of the most important genres that has 
recorded Seto unique vocabulary and is keeping it alive – the Seto folk song.
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Eva Saar: Seto umaˀ sõnaˀ „Seto esiqsagamaidsi sõnno sõnaraamatun“

Kirotusõn kaias lähkümbähe seto keele ummamuudu sõnavarra ni tuud 
nimelt võrrõlusõn tõisi Eestin kõnõldavidõ põliskiili ja murdidõga. Läbi 
kaet keeleainõq om 2020. aastagal ilmunun seto ummamuudu sõnno sõna-
raamatun („Seto eripäraste sõnade sõnaraamat“; SESS) ant sõnavara ja 
näüdüseq. 

Seto ummamuudu sõnno siän saa selgehe eräldäq mitund kihti:
– vanaq umaqsõnaq, mil ommaq sagõhõhe vastusõq sugukeelin;
– Eesti murdin laembahe tunnõdu tüvega sõnaq, mil om seto keelen 

teno rikkalõ tulõtussüsteemile ummamuudu vorm, sh esiqmuudu tego-
sõnatulõtusõq vai sakõ esiqsugutsidõ deverbalisiirjide (nt -k, -nA, -ng) 
ja deminutiivõ pruukminõ;

– seto kultuurilõ umanõ sõnavara (nt ehtmide ja rõivaasjo nimitüseq); 
– seto rahvaluulõ poeetilinõ sõnavara;
– vinne ja muuq lainuq, miä ommaq lahotamaldaq osa seto õigõusk ligust 

kultuurist, a mink hulgan om pall´o ka egäpääväsõnavarra. Tuu umma-
kõrda „paisutas“ seto sõnavarra, selle et pall´oq lainuq toovaq kiilde 
tähendüse poolõst võrdsit, tävvelikkõ sünonüüme moodustavit sõna-
paarõ.

Seto sõnavara om Eesti kontekstin uma rikkusõn ja kirivüsen põh´alda, 
nigu tuud om ka üts tähtsämbit seto ummamuudu sõnavarra hoitnuq ja iks 
viil käügih hoitja sanr – seto rahvalaul.




