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SISSEJUHATUS

Setod moodustavad oma elupaigast ja ajaloost tingituna omapärase rahvastiku-
rühma, mis erineb paljuski muust Eesti elanikkonnast nii keele kui kultuuri 
poolest. Seto kultuuris on püsima jäänud arhailised jooned ning selles leidub 
naabritelt üle võetud kombeid. Ka seto keelt on mõjutanud mitmed tegurid, 
näiteks eraldatus ülejäänud Eestist ja tihedam suhtlemine idanaabritega. 

See artikkel põhineb minu magistritööl „Kolme setu murraku sõnavara“ 
(Teder 2015). Magistritöös uurisin ja võrdlesin omavahel kolme Seto murraku 
sõnavara. Keeleliste erijoonte põhjal saab seto keele jagada kolmeks: idaseto, 
lõunaseto ja põhjaseto murrakuks.

Jn 1. Setomaa kaardil (VMS).
Fig. 1. Setomaa on the map (VMS).
Рис. 1. Сетумаа на карте (VMS).
Pilt 1. Setomaa kaardi pääl (VMS).
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Minu magistritöö eesmärk oli võrrelda Setomaa erinevate piirkondade 
sõnavara ning leida, kui palju on neis ühiseid ja erinevaid jooni. Üheks ees-
märgiks oli tuua välja põhjused, miks murrakud omavahel erinevad. Magistri-
tööle eelnenud bakalaureusetööst (Teder 2013) selgus, et idaseto sõnavara on 
palju mõjutanud vene keel. Magistritöös püüdsin jõuda selgusele, kui palju 
on vene keel mõjutanud lõuna- ja põhjaseto sõnavara ning millised on muud 
erinevused ja sarnasused. 

Uurimuse esimeses pooles analüüsisin kolme murraku sagedasemat sõna-
vara. Selleks vajaliku ainestiku sain Tartu ülikooli murdekorpusest. Analüüsi 
aluseks olevad sagedusloendid koostas teadur Kristel Uiboaed TÜ murde-
korpuse seto tekstide põhjal. Vaadeldud on kõigist kolmest murrakuloendist 
300 esimest ehk kõige sagedamini esinenud sõna. 

Uurimuse teise poole ainestik pärineb peamiselt välitöödelt. 2013. aasta 
suvel käisin koos Tartu ülikooli töörühmaga Venemaa haldusse jääval Seto-
maal (idaseto murraku piirkonnas) keelejuhte lindistamas. 2014. aasta suvel 
osalesin Tartu ülikooli üliõpilaste murdepraktikal Mikitamäel, mis kuulub 
põhjaseto murraku piirkonda. Lisaks olen iseseisvalt käinud keelejuhte küsit-
lemas ning lindistamas 2014. aasta sügisel Luhamaal (lõunaseto piirkonnas) 
ja 2015. aasta talvel Mikitamäel. Uurimisainese aluseks on võetud 290 ida-
seto eripärast sõna, mida on analüüsitud eelnevalt valminud bakalaureuse-
töös (Teder 2013), need sõnad pärinevad „Väikese murdesõnastiku“ (VMS) 
andmebaasist. Lõuna- ja põhjaseto vasted neile idaseto sõnadele on kogutud 
mainitud välitöödel.

SETO KEEL

Seto murdekeel on teiste lõunaeesti murrete seas erilisel kohal, sest Seto-
maa on ajalooliselt olnud eesti ja vene asustuse piirialaks. Seepärast on Seto 
murrakutes säilinud arhailised keelejooned. Lisaks on setode elukoht tingi-
nud tugeva vene keele mõju murdekeelele, see avaldub eelkõige häälduses 
ja rohketes vene laensõnades. Laenud on väga hästi sulanud lõunaeestilisse 
morfoloogilisse süsteemi. Seto murrakurühm kuulub Võro murde idarühma 
ning selle keelekasutus varieerub suure asuala tõttu. (Toomsalu 1995: 9, 11) 

Eesti murdeuurijad on klassifi tseerinud seto keele Võro murde hulka või 
siis eraldi Võro murrakurühmana, ent paljud võrokesed ja setod peavad oma 
keelekogukondi oluliselt erinevateks. Seto ja võro keele kõnelejad saavad 
üksteisest siiski väga hästi aru. Seto ja võro keelel on sarnane grammatiline 
struktuur ning nende kahe vahel ilmneb sotsiaalselt tunnustatud murderühma 
või murrakute vaheline erinevus, kuid puudub keelte või peamurrete erinevus. 
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Arvatavasti võivad ka mõned grammatikajooned või erinev sõnavara tekitada 
arusaamatust nende kõnelejate vahel, kes on harjunud ühtlustunud keelega. 
(Koreinik 2015: 9)

Seto murrakurühma tähtsamaid erijooni

Seto erijoontest on kõige märgatavam eripärane hääldus, see on üllatavalt 
sarnane setode naaberkülades kõneldava vene murde hääldusjoontega. Setos 
esineb palju nn venepärast palatalisatsiooni, mille puhul palataliseeritud 
konso nandi järel kuuldub j-laadne häälik, nt tek̄́  ʻtegi ,̓ kav̌valˊ ʻkaval̓ . Lisaks 
tavapärasele vokaalharmooniale esineb sõnades silbiharmoonia, mistõttu 
muutuvad vokaalid palataliseeritud konsonantide järel eespoolseks, nt kaŕ ä̀  
ʻkarja ,̓ vilˊä̀  ʻvilja .̓

Ainukesena eesti murretest esineb Setos (ja keelesaartel) helilisi klu-
siile, sibilanti ja afrikaati, eriti vokaalide jm heliliste häälikute vahel, nt 
hobè͔  ze͔ ʻhobuse ,̓ küdź i ʻküpsetas .̓ Sõna algul ja ka mujal on need häälikud 
siiski enamasti Võro murdega sarnaselt poolhelilised. (Pajusalu jt 2009: 188–
189)

Tagavokaalsetes sõnades esineb aga nn venepärane tagapoolne л, nt haлù  
ʻvalu ,̓ paлas̀ ʻpõleb .̓ h esineb Setos väga tugevalt ning kõigis positsioonides, 
asendades sõna lõpul tihti ka algupärast kõrisulghäälikut, nt kül ̀h ̒ küll̓ , me̮t̆te͔h 
ʻmõte .̓ Mõned sagedasti esinevad funktsionaalsõnad on Setos muutunud 
tagavokaalseteks: arˀ ʻäraʼ , e̮t̀ ʻet .̓ 

Vähe on neid grammatilisi jooni, mis eristaks Seto murrakuid idavõrost. 
Kõige tähelepanuväärsemaks erijooneks morfoloogias on seto st-tunnuseline 
saava käände lõpp, nt kinäst ʻkenaks’, tś irgust ʻlinnuks’. Süntaksi suurim eri-
joon on seto reeglipärane tagaeitus, põhiverbile järgnev eitusvorm on ena-
masti muutunud kliitikuks, nt taha ˽s̀ ʻei tahtnud’, tohi ˽ì  ʻei tohi’. (Pajusalu 
jt 2009: 189)

Seto keelele on ka iseloomulikud mitmed lõunaeesti keeles toimunud 
uuendused, mis teevad selle ülejäänud läänemeresoome keeltest erinevaks. 
Näiteks saab esile tuua vanad häälikumuutused nagu *kt > tt, nt kõtt ʻkõht’ ja 
üte ʻühe’ (vrd eesti ʻkõht’, ʻühe’ ja soome kohtu ʻemakas’, yhden); *ht > tt, nt 
kattõ ʻkahte’ ja vatt ʻvaht’ (vrd eesti ʻvaht’ ja soome vaahto). Oluline on ka 
see, et teatud sõnades kasutatakse diftongi ei asemel diftongi ai, nt hain ʻhein’ 
(vrd eesti ʻhein’, soome heinä) ja saisma ʻseisma’ (vrd eesti ʻseisma’, soome 
seisomaan).
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Setos jaotuvad verbid kahte pöördkonda, see on lõunaeesti verbimorfo-
loogiale üldiselt omane. 3. pöörde vormidel puudub oleviku aktiivses konju-
gatsioonis lõpp, nt kuuld ʻkuuleb’, nõst ʻtõstab’, hiit ʻheidab’ ja kaib ʻkaevab’. 
Mediaalses pöördkonnas esineb lõpp -s, nt pitsitäs ʻpigistab’. Teistes lääne-
meresoome keeltes sellist erinevust ette ei tule ning ka oleviku 3. pöördes 
esinevad pöördelõpud (vrd eesti kirjakeele tõstab, pigistab).

Ka nimisõnu pööratakse Setos eesti keelest erinevalt. Seto keeles on aktiiv-
selt kasutusel arhailine illatiivi lõpp -he, mis on samuti üks võro keele tunnus, 
nt kavvõndõhe ʻkaugele’ ja lähkohe ʻlähedale’, ning inessiivi lõpp on -h, nt 
kavvõh ʻkaugel’, lähkoh ʻlähedal’. Veel on Setos võro keelega sarnane kõri-
sulghäälik nimisõna mitmuse nimetavas, nt pedäjäˀ ʻmännid’ ja ilosaˀ ʻilusad’. 
(Koreinik 2015: 7–8) 

Seto keele põhisõnavara on suuresti lõunaeestipärane, nt hahk ʻhall’, mõts 
ʻmets’, siug ʻrästik’, tsirk ʻlind’ ja hähäˀ ʻpulmad’. Seto kõnekeeles kasu tatakse 
ka palju eesti kirjakeelest võetud laensõnu. Seto ja võro keel erinevad pea-
miselt selle poolest, et seto keeles on märksa rohkem vene laene, nt ambar 
ʻait’, hori ʻkoi’ ja tseesna ʻaus’ (Must 2000), hiitra ʻkaval’, paaba ʻvana naine’, 
tsasson ʻkülakabel’ (Pajusalu jt 2009: 189). Setos on vene keele mõju kõige 
enam märgata just idaseto murdes, kuid häälduses üldiselt on vene mõju olnud 
suurem seto keeles kui võro keeles (Koreinik 2015: 9).

Seto murrakurühma sisemine liigendus

Juba ajalooliselt on setode asuala jagunenud 12 külade rühmaks, setod kutsu-
vad neid rühmi nulkadeks. Iga nulga murdepruugis võib märgata erinevusi, 
seega võib iga nulga keelt pidada eraldi Seto murrakuks. Suuremad erinevused 
tulevad siiski esile põhja-, lõuna- ja idaseto keeletava vahel. Põhjaseto alaks 
on Mikitamäe ja Värska ümbrus kuni Saatse ja Petserini (Mäe ja Järvesuu 
vald ning Saatse ja Petseri valla põhjaosad kuni praeguse Eesti-Vene piirini). 
Lõunaseto alla kuulub Meremäe vald ning ka Luhamaa ümbruses olev setode 
ala. Idaseto piirkond asub Petseri linnast ida poole jääval Setomaal. Põhja- ja 
lõunaseto alad jäävad enamjaolt Eesti piiridesse, idaseto alad aga Venemaale.

Suure osa sisemiste murdeerinevuste põhjustajaks on erinevad keele- ja 
murdekontaktid. Põhjaseto kuulus Peipsi-äärsesse murdeliitu. Eri Peipsi ran-
dade elanike tihe suhtlemine on ainus arvatav põhjendus Alutaguse murdes, 
idamurdes, Võnnus, Räpinas ja põhjasetos ilmnevatele ühisjoontele. Seto rah-
vas on olnud väga rändav, nii kauplejate kui ka väljarändajate poolest. Seegi 
põhjendab idavõro ja seto sarnaseid uuenduslikke jooni. (Pajusalu jt 2009: 
189–190)
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Idaseto

Ida-Seto on Setomaa osa, mis jääb Petseri linnast ida poole. Kui põhja- ja 
lääne seto alad on suurelt osalt Eesti piirides, siis idaseto alad on praeguseks 
jäänud Eesti riigipiiri taha Venemaale. Idaseto alla kuuluvad Saatse idaosa, 
Vilo vald ning muuhulgas ka Seeritsä ja Irboska nulk. (Pajusalu jt 2009: 189–
190) Idaseto keelt on mõjutanud eraldatus ülejäänud Eestist ja tihedam suhtle-
mine idanaabritega. Just seepärast on idaseto sõnavara mõjutatud vene keelest 
ning erineb teiste Setomaa piirkondade sõnavarast. 

Laensõnad on keelde tulnud peamiselt läbi otsese suhtlemise  naabruses 
elavate venelastega. Sõnade häälikuline ehitus näitab, et suur osa vene laenu-
dest tuleb otse vene murretest, neis võib täheldada lähedal asuvate piir kondade 
vene dialektide erijooni. (Must 2000: 489) Idasetos on palju venepäraseid 
tuletisega -nik moodustatud sõnu. See on tavapärane tuletusliide isikute ja 
konkreetsete objektide tähistamiseks, nt karmanik ʻtaskuʼ < карман ja  kurnik 
ʻmunakookʼ < курник. (Teder 2013: 45) Vene laensõnad on suurepäraselt 
kohandunud murde käänd- ja pöördtüüpidega, astmevahelduse ja tuletus-
süsteemiga ning laenudele sobituvad hästi ka omatuletised (vrd Kasik 2013: 
26): krõimlõma ʻtigetsemaʼ < грымать, klaaditama ʻtriikima’ < гладить 
(Teder 2013: 45). 

Idaseto murdepruuk on kadunud kõige kiiremini ning sellest on säilinud 
vähe keelenäiteid. Üks iseloomulik joon on see, et sealses keeles on eriti 
järje kindlalt kasutatud järgsilpide o-d, nt jagò  ʻjagu’, janò  ʻjanu’, tegò  ʻtegu, 
tegemine’. Ka sõnalõpuline n on mõnikord säilinud tänu metateesile ehk kaks 
häälikut või häälikuühendit on sõnas omavahel kohad vahetanud, nt pal̆ ńo 
ʻpaljuʼ (< *paljon). (Pajusalu jt 2009: 190)

Idasetole on iseloomulikud miisi-liitega teoviisi väljendavad määrsõnad, 
nt jookatamiisi ʻkokutades, kogeldes .̓ Verbidele lisanduvad tihti momentaan-
sufi ksid -a(h)ta, nt hingähtä imper. ʻpuhka ;̓ -(a)ha, nt tsibahass sg 3p ʻsibab ,̓ 
ja -hUta, nt kaehutma ʻkaetama .̓ Sellised tuletised viitavad looduslike helide 
või tahtlike häälitsuste ühekordsusele, äkilisusele, hetkelisusele, muuhulgas 
võib momentaanidega väljendada ka tegevuse kergust, vähesust või kiiresti 
toimumist. Ilmselge on, et idaseto sõnavara erineb teiste Seto piirkondade 
sõnavarast, samas esineb seal palju ka häälikulist variatsiooni, nt halõdnik 
~ halednik ʻhale inimene’, helkäne ~ helkane ʻhelkjas’, tasõbahõ ~ tasabahe 
ʻaeglasemalt’, ahtakõistõ ~ ahtakeiste ʻkitsukeselt’. (Teder 2013: 46–47)
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Lõunaseto

Lõunaseto piirkond kuulub Meremäe valda ning sinna jääb ka Luhamaa ümb-
ruse setode ala. Lõunaseto murrak (mida on nimetatud ka lääne- või kesk-
setoks) sarnaneb suuresti lõunapoolsele Vastseliina murrakule. Lõunasetole 
on iseloomulik arhailiste keelevormide kasutamine, nii on säilinud kr-ühend 
vormides nakri ʻnaeris’, kükŕ  ʻküür, kühm’, mükr ‘mutt’, kukro ‘kukal’. Kasu-
tatakse asesõna kua ʻkes’ ja kuagi ʻkeegi’, valdav on v-tunnuseline kaudne 
kõneviis: tullõv ʻtulevat’, uutõv ʻootavat’, ollõv ‘olevat’, võttõv ‘võtvat’. 

Samuti kasutatakse lõunaseto murrakus p-keskvõrret: võrksap ‘virgem’, 
lähep ‘lähedasem’, parep ‘parem’. Kasutusel on rohkelt arhailist sõnavara: 
kabo ‘naine’, ülä ‘(abielu)mees’, vellö ‘vennas’. (Pajusalu jt 2009: 190) Lõuna-
setos kasutatakse valdavalt he-illatiivi: Petserehe ‘Petserisse’, ja h-inessiivi: 
küläh ‘külas’, tarõh ‘toas’. Translatiivis kasutatakse st-lõppu: suurõst ‘suu-
reks’, väiksest ‘väikseks’, vanast ‘vanaks’. (Mägiste 1977: 12–13)

Lõunaseto murrakut peetakse üheks vanapäraseimaks lõunaeesti keele-
kujuks ning sellel on kõige rohkem sarnast Lutsi keelesaarega. Lisaks saab 
välja tuua sellegi, et lõunasetos on omapäraseid uuenduslikke vorme vähem 
kui põhjasetos. (Pajusalu jt 2009: 190) Lõunaseto suurim erinevus võrreldes 
idaseto murrakuga on see, et vene laensõnu on oluliselt vähem.

Põhjaseto

Põhjaseto alaks on Mikitamäe ja Värska ümbrus kuni Saatse ja Petserini (Mäe 
ja Järvesuu vald ning Saatse ja Petseri valla põhjaosa kuni praeguse Eesti-
Vene piirini). Põhjaseto sõnavaras esineb tunduvalt vähem vene laensõnu kui 
idasetos. Murrakule on iseloomulik kalastusega seotud spetsiifi lise sõnavara 
suur hulk, kuna tegemist on Pihkva järve ääres paikneva piirkonnaga.

Põhjaseto murraku paljud erijooned on sarnased Räpina murrakuga, 
näiteks on järgsilpide kõrged vokaalid madaldunud: pante ʻpandi’, tulˊnoˀ 
ʻtulnud’, ańte ‘anti’, kuionoˀ ‘kuivanud’, käknöˀ ‘peitnud’. ü madaldumine on 
toonud järgsilpidesse ö ja andnud aluse sekundaarse ö-harmoonia tekkele: 
jätnöˀ ʻjätnud’, leppö ʻleppis’. Iseloomulik on e-mineviku esinemine: el´l´e 
ʻelas’, tul´l´e ʻtuli’, ol´l´e ‘oli’ (vrd elli, tulli, oll´). Oleviku 3. pöördes on aktiiv-
selt kasutusele tulnud ze- ja zõ-tunnusega vormid: jō ze ʻjoob’, vē ze ʻviib’. 
Põhjaseto murrakus esineb ka muid Peipsi murdeliidu tunnuseid. (Pajusalu 
jt 2009: 190)
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KOLME SETO MURRAKU SAGEDAMATE SÕNADE ANALÜÜS

Murdekorpuses olevate seto tekstide põhjal on Kristel Uiboaed koostanud 
seto sõnade sagedusloendid. Neis oli välja toodud 300 sõna, mis esinevad 
kõige sagedamini idaseto, lõunaseto ja põhjaseto murrakus. Minu eesmärgiks 
oli võrrelda, kui palju on seto murrakute kõige sagedasemate sõnade hulgas 
 sarnast ja erinevat sõnavara. 

Sagedamate sõnade loendis on esindatud peaaegu kõik eesti keele sõna-
liigid: substantiivid, adjektiivid, verbid, pronoomenid, numeraalid, adverbid, 
konjunktsioonid ja adpositsioonid; välja on toodud ka suulises kõnes kasu-
tatavad üneemid (nt õõ, ee, mm). Samuti on loendis pärisnimesid ning koha-
nimesid. 

Sõnavara saab leviku järgi jagada kolme rühma: sõnad, mis esinevad kõigis 
kolmes murrakus (137); sõnad, mis esinevad kahes murrakus (99), ja sõnad, 
mis esinevad ainult ühes murrakus (281). Teises rühmas saab moodustada veel 
kolm alarühma: idaseto ja põhjaseto ühised sõnad (43), idaseto ja lõunaseto 
ühised sõnad (27) ning lõunaseto ja põhjaseto ühised sõnad (29). Kolmanda 
rühma alarühmad on sõnad, mis esinevad ainult idasetos (89); sõnad, mis esi-
nevad ainult lõunasetos (103) ning sõnad, mis esinevad ainult põhjasetos (89). 

Kõigis kolmes murrakus esile tulnud sõnad

Selliseid sõnu, mis on kolmes murrakus ühised, oli kokku 137. Nendest oli 
adverbe 17 (ka, jäl ,ˀ sääl, väega, sisse, pall´o, puul, küll, ümbre, peräst, takah, 
inämp, ala, miäki, viil, kõge, kah), modaaladverbe vaid 1 (õks), afi ksaaladverbe 
5 (är, vällä, maaha, vaja, ülest), proadverbe 12 (sis, nii, sääl, sinna, kes, mis, 
kas, siih, koh, säält, seeh, niimuudu), konjunktsioone 8 ( ja, et, jah, kui, a, 
vai, kuna, nagu), adpositsioone 3 (pääle, pääl, mano), pronoomeneid 19 (ma ,ˀ 
kõik, sääne, tõõnõ, mii ,ˀ sa ,ˀ nimä ,ˀ määne, esi ,ˀ kiäki, yga, nuu ,ˀ naad, njood, 
nee ,ˀ tuu, sjoo, taa, see), partikleid või suhtlussõnu 9 (õ, õõ, mm, m, ee, noh, 
no, vot, õˀ), eitussõnu 2 (ei, es), verbe 32 (olõma, minemä, saama, pandma, 
tegemä, tulõma, ütlemä, tiidmä, nakkama, võtma, andma, kaema, laskma, 
viimä, käümä, süümä, pidämä, jäämä, tuuma, ajama, kutsma, tahtma, kasuma, 
magama, kõnõlõma, jõudma, värvmä, mõskma, nägemä, elämä, vidämä, 
juuma), substantiive 23 (maa, aig, mõts, poiss, päiv, viin, kodo, nahk, esä, 
nätäl, aasta, muna, jalg, uma, miil, kari, vesi, lehm, kõrd, kott, miis,  kangas, 
tarõ), adjektiive 3 (suur, valgõ, vana) ja numeraale 3 (üts, kats, kolm).
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Kahes murrakus esile tulnud sõnad

Nagu eelnevalt mainitud, sai teises rühmas moodustada kolm alarühma: ida-
seto ja põhjaseto ühised sõnad (adverbid: jo, vanast, poolõ, piti, vast, kinni, 
vasta, üle; modaaladverb: yks; proadverb: kost; konjunktsioon: jaa; partikkel 
või suhtlussõna: kae; verbid: laulma, korjama, lüümä, võima, müümä; substan-
tiivid: lats, rõivas, naanõ, külä, pää, imä, raha, laud, süük, sõsar, puu, hain, 
poiskõnõ, paast, tütär, hobõnõ, kuningas, jummal, sakslanõ, poig, elo,  Petseri; 
adjektiivid: must, illos, hüä; pronoomen: mõni; kokku 42 sõna), idaseto ja 
lõuna seto ühised sõnad (adverbid: inne, päält, man, höste, aigu; proad verbid: 
kohegi, kohe, niisama, taha; konjunktsioonid: nigu, kuni; verbid: külbmä, 
pesmä, kiitmä, tõmbama, rabama, mäletämä; substantiivid: lina, rügä, käsi, 
rehi, terä, kivi, kaar, hari, jago; adjektiiv: väikene; numeraal: kuus; kokku 29 
sõna) ning lõunaseto ja põhjaseto ühised sõnad (adverbid: inne, läbi, sälgä; 
modaaladverb: ju; proadverbid: nüüd, kuidas, tahh, siijä; konjunktsioonid: 
aga, õga; verbid: ostma, kudama, kütmä; substantiivid: tüü, leib, lang, massin, 
püksi ,ˀ piim, talo, vüü, lammas, tii, õdak, vili; adjektiiv: linanõ; pronoomenid: 
tii ,ˀ mitu; kokku 28 sõna). Neid sõnu oli kolme alarühma peale kokku 99. Ana-
lüüsitud ainestik näitab, et suurim sarnasus on ida- ja põhjaseto sagedasema 
sõnavara vahel.

Ühes murrakus esile tulnud sõnad

Kõige suurema rühma moodustavad sõnad, mis tulid esile ainult ühes murra-
kus. Sinna kuulub kokku 281 sõna, millest vaid idasetos esineb 89 sõna 
(adverbid: kõõ, niiviise, iist, ruttu, valmis, ütsvahe, ütsindä, katõgese, külge, 
hummogult, ette, otsa, käsildõ, kodo, edesi; proadverbid: siist, tah, kuis, taah; 
konjunktsioon: aˀ; partiklid/suhtlussõnad: nojah, õnnõ, m ,ˀ noja, ynnõ, ah; 
 verbid: küsüma, põimma, tohtma, saisma, hiitümä, laulatama, käänämä, 
kummar dama, istma, trehvama; substantiivid: uss, kirst, rist, rahvas, mari, 
kips, talsipühä ,ˀ paso, mõrsja, Ruuda, pruut, mõis, kubu, kerik, pink, kepp, 
herrä, häll, abi, öö (võib olla ka suhtlussõna), talgo ,ˀ suu, susi, Keera, ilm, 
unik, vihk, talv, saaja, ruubli, keväjä, Irboska, vuur, veeristminõ, suvirügä, 
sugulanõ, palknas, paaba, köüds, kell, kala, kalakõnõ, Ants, üsk, vohopaats, 
vits, vanapagan; adjektiivid: kallis, õigõ, terve, külm; numeraal: kümme; 
pronoomen: kua), ainult lõunasetos 103 sõna (adverbid: vanaste, muudu, 
 rohkõmp, jalah, all, veereh, vahõlõ, mõnikõrd, küllalt, kohe, kavva, jaost, 
 muidogi; afi ksaal adverb: ümbreringi; proadverb: seeniˀ; partikkel/suhtlussõna: 
noo; verbid: pesemä, valama, kastma, kandma, seletämä, kütsämä, kündmä, 
kiimä,  laotama, kolkma, keträmä, jahvatama, parkma, paastma, küdsämä, 
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kuivatama, lõikama, sugima, segämä, raputama, ragoma, surmma, havvu-
tama, kuijoma, hüürdmä; substantiivid: ahi, tsiga, põld, peremees, jahu, 
 kartol, õlu ,ˀ kuur, sai, liim, taar, pastel, maik, humal, olg, tükk, sõda, riie, 
põrmand, uja, kast,  hummok, triikraud, paju, pada, sõgel, suvi, sukripiit, pliit, 
ost, masla, linaseeme, kohopiim, tunn, siirup, nüür, lambanahk, käterätt, kuhi, 
kolge, katel, kama, hamõ, tõlv, tiik, supp, sukri, rätt, hopõn; adjektiivid: vähä, 
värvilinõ, kuum, pikk, hää, mustrilinõ, pehmekene, peenikõnõ, kuiv, hapnõ) 
ja vaid põhjasetos 89 sõna (adverbid: kokko, kygõ, säläh, veerde, müüdä, 
tagasi, muido, käest, taade, aigo, muidugi; afi ksaaladverb: perrä;  partiklid/
suhtlus sõnad: e, ot; eitussõna: mitte; verbid: näütämä, jätmä, sadama, sõitma, 
mõistma, saatma, tapma, otsma, hoitma, tõukama, mängmä, tundma, palama, 
pelgämä, uutma, präätämä, veeretämä, koolõma; substantiivid: veli, jutus, 
sann, Salme, sälg, inemene, uba, vanaimä, pühä, laiv, taivas, maja, värv, 
Tallinn, lihavõte, karbi kene, silm, rebäne, mesi, liha, krunt, karp, kanakõnõ, 
kana, Tarto, suvistepühä, pulma ,ˀ jutt, asi, vokk, vill, Veera, uni, tütrekõnõ, 
pääkaŕ us, nitse, kits, eläjä, ubin, sookanarbik, puri, niit, siiloo, viiloo; adjek-
tiivid: nuur, haigõ, täüs, paklanõ, kõva, halv, rassõ, punanõ; numeraalid: viis, 
säidse, nelli; pronoomen: määnegi). Järelikult on võrreldes teiste seto murra-
kutega sagedase sõnavara osas eripäraseim lõunaseto.

Eripäraste sagedaste sõnade võrdlus

Sagedasema sõnavara analüüsist tuli välja mitmeid huvitavaid erinevusi kolme 
Seto murraku vahel, mida sõnuti järgnevalt ka vaatlen.

kõge ~ kõgõ ~ kygõ ja kõõ ~ kyy

Seto keeles on sageli kasutusel määrsõna, mis võib varieeruda viiel erineval 
häälikulisel kujul: kõge ~ kõgõ ~ kygõ ja kõõ ~ kyy ʻalati, kogu aeg’. õ-ga 
on märgitud keskkõrge keskvokaal ja y-ga kõrge keskvokaal, need erine-
vused tulevad ilmsiks hääldamisel. Määrsõna lühem variant kõõ ~ kyy on aga 
g-kaoga vorm pikemast variandist kõge ~ kõgõ ~ kygõ. 

Määrsõna kõõ esineb sageli idaseto murrakus, selle vasteks võib lõuna- ja 
põhjasetos olla kõgõ, mille tähendused on ʻalati’, ʻkogu aeg’ ja ʻkogu’, kõõ ~ 
kyy tähendused on samad. Murdekorpuses on mõned näited adverbist kõõ ~ 
kyy, kus see on esinenud ka lõunaseto tekstides, kuid põhjaseto kohta näited 
puuduvad. Ainult põhjasetos esineb sagedaste sõnade hulgas see adverb kujul 
kygõ. Väikese murdesõnastiku andmebaasist pärit levikukaardilt (vt joonis 
2) on aga näha, et määrsõna kõge ~ kõgõ ~ kygõ on levinud Kagu-Eestis ka 
laiemalt, lisaks Setole kasutatakse seda ka Vastseliina, Rõuge, Põlva ja Räpina 



Jn 2. Määrsõna kõgõ levik murretes (VMS).
Fig. 2. The distribution of the adverb kõgõ in dialects (VMS).
Рис. 2. Распространение наречия kõgõ в диалектах (VMS).
Pilt 2. Määrsõna kõgõ levik murdih (VMS).

Jn 3. Määrsõna kõõ ~ kyy levik murretes (VMS).
Fig. 3. The distribution of adverb kõõ ~ kyy in dialects (VMS).
Рис. 3. Распространение наречия kõõ ~ kyy в диалектах (VMS).
Pilt 3. Määrsõna kõõ ~ kyy levik murdih (VMS).
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murdes. Adverb kõõ ~ kyy on seevastu vähemlevinud (vt joonis 3), kaardilt on 
näha, et seda kasutatakse peale Seto veel Rõuge ja Räpina murrakus.

Näiteid kõgõ ~ kygõ kasutusest murdekorpusest:
• lat́ ś  `käändless kõgõ kihäga ja `pääga = ja (...) aa tu = omm `hain alusõ+

dõbi (idaseto, Kolo) ʻlaps väänleb kogu kehaga ja peaga ja aga see on 
närvihaigus’; 

• hobunõ siss (.) käve siss (.) `ümber+̀ riń gi kygõ käve hobunõ (lõunaseto, 
Palo) ʻhobune siis käis siis ümberringi kogu aeg käis hobune’; 

• sis = mi tõi yks uma (...) kattõ+kilol´idsõ anomakkõsõ+tävve ja kygõ säält 
oś t´imõ (põhjaseto, Verhulitsa) ʻsiis me tõime oma kahekilolise nõukese 
täie ja kogu aeg sealt ostsime’. 

Näiteid kyy kasutusest murdekorpusest: 
• inne liha+̀ võttõ+büh´h´i (...) vot = siss (.) `pań t´t´igiˀ (...) kyy üless (...) 

pühäse+rät´t´iˀ (idaseto, Kosselka) ʻenne lihavõttepühi, vot siis pandigi 
kogu aeg üles pühaserätid’; 

• siss saa = õi (.) `maada tuu `üüse = ei siss piät kyy olõma mann (.)juurõhh 
(lõunaseto, Serga) ʻsiis ei saa magada sel öösel, ei siis pead kogu aeg olema 
juures’; 

• õ n- t- = saa lehm kyy *aastakka õ (...) nii õ (.) `höste süvväˀ (...) õt (.) 
`tal´ś i+büh´iss pangõ hainaˀ `ette (idaseto, Sabelina) ʻei saa lehm kogu 
aasta nii hästi süüa, et jõuluaegu pange heinad ette’.

kua ja kiä ~ kea

Pronoomenit kiä ~ kea kasutatakse enamjaolt idasetos, veidi vähem põhja-
setos. Murdekorpuse põhjal ilmnes vaid üks näide, kus pronoomeni varianti 
oli kasutatud lõunaseto murrakus. Seevastu variant kua on kasutusel kõigis 
murrakutes, kuid teistest rohkem esines seda lõunaseto murrakus. 

kiä ~ kea tähendus on peamiselt ʻkes’, aga ka ʻkeegi’. Levikukaardilt (vt 
joonis 4) võib näha, et pronoomen kiä ~ kea on laialt levinud Kagu-Eestis 
isegi kuni Tartu murdeni välja. Arvatavasti on häälikuline variant kiä levinud 
pigem Setos ja selle lähedal asuvates murrakutes ning häälikuline variant kea 
on levinud põhja pool.

Pronoomenil kua on kaks tähendust, esimene on ʻkes’ ja teine on ʻkumb’. 
See pronoomen on levinud veidi kitsamalt (vt joonis 5) kui eelmine. Asesõna 
on kasutusel peale Seto murdeala ka teistes Kagu-Eesti murrakutes: Vastse-
liina, Räpina, Rõuge, Karula ja Hargla murrakus. Pronoomen on levinud ka 
Leivu ja Lutsi keelesaarel. 



Jn 4. kiä ~ kea levik murretes (VMS).
Fig. 4. The distribution of kiä ~ kea in dialects (VMS).
Рис. 4. Распространение kiä ~ kea в диалектах (VMS).
Pilt 4. kiä ~ kea levik murdih (VMS).

Jn 5. kua levik murretes (VMS).
Fig. 5. The distribution of kua in dialects (VMS).
Рис. 5. Распространение kua в диалектах (VMS).
Pilt 5. kua levik murdih (VMS).
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Lisaks on Setos tähenduses ʻkeegi’ kasutusel ka variandid kuaki ja kiäki, 
kuid murdekorpuse tekstides neid ei esinenud. 

Näiteid kiä ~ kea kasutusest murdekorpusest: 
• ema vai kiä sysar vai kiä v- ol´l´ ynnõ jahh (idaseto, Sabelina) ʻema või 

keegi õde või keegi oli ainult jah’; 
• kiä nooŕ il noorõˀ nuil = nu sõrm+̀ kinda a muido = yks labattu nii `kinda 

yks `muś t́ ŕ il´itsõ yks `koit́ t́ i (lõunaseto, Serga) ʻkes noortel, noored, neil 
need sõrmkindad, aga muidu ikka labased need kindad ikka mustrilised 
ikka kooti’;

• võipp+ollaˀ = kiä kohh = omm `kuuldnuˀ = taad ` juttu (...) jahh (põhja-
seto, Lõpolja) ʻvõib-olla kes/keegi kuskil on kuulnud seda juttu jah’; 

Näiteid kua kasutusest murdekorpusest:
• ma = i = tiä kass = ol´l´ `Ilmaŕ  vai Liiv́ i kua neid ol´l´ = syss `väikkene 

= jahh (idaseto, Kolo) ʻma ei tea, kas oli Ilmar või Liivi, kumb neist oli 
siis väikene jah’;

• kua nurmõlõ jättät sinnä (kesväst) vai nii = ja külä+gaŕ i käve kyik´ `ütte 
(lõunaseto, Napi) ʻkumma nurmele jätad sinna (odrast) või nii ja külakari 
käis kõik ühte’;

• no timä lasõ = i `tahha `ütte eläjät kaˀ (.) kua tulõ syss (.) sõimass = et ma 
lää nõ- nõiju tii kyik´ ärä (põhjaseto, Vaartsi/Kõivo?) ʻno tema ei lase sinna 
ühte looma kah, kes tuleb siis, sõimab, et ma lähen nõiun teid kõiki ära’.

a ~ aˀ ja aga ~ agaˀ
Vastandavatest sidesõnadest on idaseto murrakus kõrgel kohal sagedasemate 
sõnade seas a, selle vastena lõuna- ja põhjasetos on aga. Idaseto sagedasemate 
sõnade hulgast puudub sidesõna aga, selle vasteks on seal ka a .ˀ Sidesõna a 
on kasutusel kõige tihedamalt Kagu-Eestis, kuid seda kasutatakse üle terve 
Eesti. Tähendus on kõigil variantidel ʻaga’. Variant a võib tähendada ka ʻnagu’, 
ʻning’ või ʻja’, mida kasutatakse teksti jätkamise eesmärgil.

Näiteid a ~ aˀ kasutusest murdekorpusest:
• a tuud olõ = õi meelehh mull (idaseto, Sabelina) ʻaga seda ei ole meeles mul’;
• aˀ pääle tuu siss õõ siist möi ka = näät tä ärˀ = siss (idaseto, Sandra/Kolo) 

ʻaga peale seda siis õõ siit müüs ka need ta ära’;

Näiteid aga ~ agaˀ kasutusest murdekorpusest:
• aga (.) omm niij = et (...) õt pal´l´o tsikku = omm sääń t́ ś it = et kess = ei 

kannahtaˀ (lõunaseto, Serga) ʻaga on nii et et palju sigu on selliseid et kes 
ei kannata’;
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• aga nu näe uma iˀ- silmäga ärˀ = tettäss kattõ+̀ kümne+nel´ä tuń ń i seehh 
tu tüü kyik´ ärˀ (põhjaseto, Lõpolja) ʻaga no näen oma silmaga ära, tehakse 
kahekümne nelja tunni sees see töö kõik ära’;

• agaˀ = tu = ol´l´ `väega `maitsõ (lõunaseto, Serga) ʻaga too oli väga maitsev’.

jo ja ju

Idasetos on sageli kasutusel rõhumäärsõna jo, lõuna- ja põhjasetos kasutatakse 
sagedamini varianti ju. Rõhumäärsõnaga ju rõhutatakse lauses esitatut (mõnel 
juhul seetõttu, et öeldut peetakse endastmõistetavaks või tuntuks) (EKK). 
Tähenduseks võib olla ka ʻjuba’.

Näide jo kasutusest murdekorpusest: 
• siss = ku = ma = lää tõist puult kudama siss (...) ol´l´ = jo `kergemp (idaseto, 

Kosselka) ʻsiis kui ma lähen teist poolt kuduma, siis oli juba kergem’.

Näide ju kasutusest murdekorpusest: 
• vei = siss `mõtsa a tä saat́  ju tu kud´ś igakkõsõ kaŕ bikkõsõga ärr `mõtsa = 

õt sa inämp `tulkku = i mu mano inne = ku = ma hõigu siss tulõ ynnõ (põhja-
seto, Lõpolja) ʻviis siis metsa aga ta saatis ju selle kutsikakese karbikesega 
ära metsa, et sa enam ei tule minu juurde enne kui ma hõikan, siis tule ainult’.

ja ja ni

Ühendav sidesõna ja esineb kõigis kolmes murrakus väga sageli, kuid sellele 
lisaks on idasetos sage ka ni, mis on vana lõunaeesti ja-sõna. Teistes murra-
kutes ni sage pole.

Näide ja kasutusest murdekorpusest:
• naa ol´l´ yks nii rikkass talo ol´l´ (...) olõ = õss nuil kaˀ (...) tu = ol´l´ 

poiś ś +meheˀ ol´l´ ja = ess = olõ triik +́̀ rauda (lõunaseto, Serga) ʻneed 
olid üks rikas talu oli, ei olnud neil ka too oli poissmehed oli ja ei ole 
triikrauda’.

Näiteid ni kasutusest murdekorpusest:
• kell ol´l´i *määntseˀ e lihaˀ vai naaˀ siss muidogi küdset´t´i ni keedet´t´i ni 

(...) a kell olõ = õss niˀ (.) tuu nii+sama (idaseto, Sabelina) ʻkellel olid milli-
sed lihad või need siis muidugi küpsetati ja keedeti ja aga kellel ei olnud 
nii too niisama’;

• `äestäˀ ni `kündäˀ vai midä tahat (...) tuut tiiˀ (...) jahh (...) mii maaˀ ommaˀ 
(idaseto, Kolo/Sandra) ʻäesta või/ja künna või mida tahad, seda tee jah, 
meie maad on’; 
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• veid´ikkene `lük´ś i tuut `kirstu ni (...) ` jäl´k´k´i jäi mahaˀ (...) ` jäl´k´k´i 
jäi mahaˀ syss (...) kat́ ś  kolm `kõrda nii+muudu (idaseto, Kolo) ʻnatukene 
lükkasin seda kirstu ja jälle jäi maha, jälle jäi maha siis, kaks-kolm korda 
niimoodi’.

SETO KOLME MURRAKU ERIPÄRASE SÕNAVARA VÕRDLUS

Uurimuse selles osas analüüsisin kolme Seto murraku eripärast sõnavara. 
Alusmaterjaliks võtsin 290 eripärast idaseto sõna, mida analüüsisin baka-
laureusetöös (Teder 2013). Lõuna- ja põhjaseto vasted neile idaseto sõnadele 
on saadud välitöödelt, kus keelejuhtideks olid naised vanuses 68–94 aastat. 
Keele juhte on küsitletud nii idaseto, lõunaseto kui ka põhjaseto murdealal. 

Seto kolme murraku eripäraste sõnade analüüsis on põhirõhk lõuna- ja 
põhjaseto sõnade erinevustel ja sarnasustel võrreldes idaseto sõnadega, see-
vastu lõuna- ja põhjaseto sõnu omavahel eraldi võrreldud ei ole. Eripäraseid 
sõnu analüüsides sai need jagada kahte suuremasse rühma: samatüvelisteks ja 
eritüvelisteks sõnadeks. Samatüvelised sõnad on jagatud identseteks tüvedeks, 
häälikuliste erinevustega sõnadeks ja erinevate tuletistega tüvedeks. 

Ida- ja lõunaseto sõnu võrreldes tuli esile mitmeid identseid tüvesid: 
harokalla ʻharkis’, helkäne ʻhelkjas’, helotama ʻliigutama’, hernetsopanõ 
ʻrõugearmiline’, hiibak ʻkaltsakas’. Võrreldes idaseto sõnu põhjaseto sõnadega, 
esinesid järgmised identsed tüved: helotama ʻliigutama’, hiitrahe ʻkavalasti’, 
kannahtlik ʻkannatlik’, koss ʻpats’. Erinevalt sagedasest sõnavarast on harvem 
esinevate identsete tüvede hulga järgi omavahel sarnasemad ida- ja lõunaseto 
murrakud, sest neis esines 43 sama sõna, kuid ida- ja põhjaseto murrakus 
esines vaid 12 sama sõna. Selle põhjuseks võivad olla osalt ka fonoloogilised 
tegurid, sest põhjasetos on palju häälikulisi eriarenguid, mis ei ole ida- ega 
lõunasetosse jõudnud. 

Häälikuliste erinevustega sõnades esines vokaalivaheldusi (nt o ~ a I hai-
nalosõtõbi, L hainalasõtõbi ʻnärvihaigus’; u ~ i I -sordulitsi, P -sordilitsi ʻpl 
-sordilisi’), konsonandivaheldusi (nt t ~ k I kestpaigah, L keskpaigah ʻkeskel’; p 
~ v I hälpünü, P hälvätü ʻhalvatud’) ja astmevaheldusega sõnu (nt ll ~ ld I illa-
kune, L ildanõ ʻhiline’; k ~ kk I nakahhama, P nakkamma ʻkülge  hakkama’). 
Astmevaheldusega sõnade puhul võis märgata tendentsi, et idaseto sõnad on 
suures osas nõrgas astmes ja nende vasted lõuna- ja põhjaseto sõnades on 
tugevas astmes. 

Erinevate tuletistega tüvedest on välja toodud noomenituletised, adverbi-
tuletised, adjektiivituletised ja verbituletised. Noomenituletisi analüüsides 
tuleb väga selgelt esile see, et idaseto murdes on kõige produktiivsem liide 
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-nik (nt karmanik ʻtasku’, halõdnik ʻhale’), lõuna- ja põhjasetos seda eriti ei 
esi nenud. Adverbituletuses esineb erinevaid liiteid, mis on iseloomulikud 
just seto murdekeelele, näiteks kõige enam on he-adverbiliitega sõnu, seda 
hulgaliselt just idasetos (nt armahe ʻarmsalt, lahkelt’, närdsõtohe ʻnäruselt’, 
virgastõhe ʻruttu’, virgõmbahe ʻvirgemini’, lokitsõhe ʻkohtlaselt’), kuid mõne-
võrra vähem ka lõuna- (nt heledähe ʻeredalt’, tasatsõhe ʻkohtlaselt’) ja põhja-
seto murrakus (nt vihasahe ʻvihaselt’, kitsahe ʻkitsukeselt’). 

Adjektiivide tuletusliited olid peamiselt produktiivsed. Mõnevõrra vähem 
esines mitteproduktiivseid liiteid ja vähendusliitega sõnu. ne-liide oli kõige 
arvukamalt esindatud liide nii idaseto (nt helläne ʻhell’, pittukõnõ ʻpikkune’, 
kannalinõ/kannulinõ ʻkändlik’, heldelinõ ʻhelde’, kalõlinõ ʻkõva, kalk’, kald-
liganõ/kaldõlinõ ʻkallakune’) kui ka lõuna- (nt pikkunõ ʻpikkune’, indine 
ʻennistine, äsjane’, kändlikanõ ʻkändlik’) ja põhjaseto (nt kiŕ oline ʻmustriline’, 
kostine ʻkompvekiga koos’, ildane ʻhiline’, innene ʻennistine, äsjane’) adjek-
tiivides. 

Idaseto murrakus on väga produktiivsed momentaansufi ksitega verbid 
(nt hirnahutma ʻhirnatama’, inahtamma ʻinisema’, jahvahtuma ʻehmuma’, 
 kalla hutma ʻkallutama’, põrahutma ʻpõrutama’). Sarnaseid tuletusliiteid 
esineb ka lõuna- ja põhjaseto sõnades (nt L tülgähtämä ʻtülgastust tundma’, 
P neelähtämmä ʻneelatama’), kuid siiski vähem. Kõigis kolmes murrakus 
esineb sageli ka Vta-liide (I rutatamma ʻruttama’, L kallutamma ʻkallutama’, 
P jaotamma ʻjaotama’). 

Eritüvelised sõnad olen jaotanud erinevateks omatüvedeks, erinevateks 
liitsõnadeks, erinevateks sõnaühenditeks ning erinevateks laensõnadeks. Eri-
nevad omatüved on jagatud vastavalt erinevateks lihttüvedeks (nt I murave(e)
ska, L pada ʻpott’; I turask, L väits ʻnuga’; I tsäädsä, P lell ʻlell’; I sednak, 
P kulu ʻkulu(hein)’) ja erinevateks tuletatud sõnadeks (nt I mükütämine, 
L kokotaminõ ʻkokutamine’; I proomost, L kunstus ʻnõidus’; I astuk, P kõnd-
minõ ʻkõnnak’; I paalutaminõ/paalõ, P arotaminõ ʻnõupidamine’). Mõlemas 
viimases rühmas on sõnad omakorda jagatud ka sõnaliigiti. 

Tähelepanuväärne on, et idaseto tuletistele vastavad sageli põhja- ja lõuna-
setos liitsõnad (nt I liuhk, L põllutükk´ ʻpõllutükk’; I noidildõ, L niimuudu ʻnii’; 
I hootka, L kuuholõk ʻkoosolek’; I helovalla, P minekivamiś  ʻminekuvalmis’; 
I hilbadsõ, P sandimuudo ʻpl närused’; I iätüss, P eloigä ʻeluiga’) ja sõnaühen-
did (nt I koronitsma, L paastu raiskma ʻpaastu rikkuma’; I krepitämä, L kokko 
pandma ʻkinni panema’; I kurstitama, L sängü kohendamma ʻ(voodi)linu 
 korrastama’; I polveridse, L poolõ usu rahvas ʻpl setod’; I nännätämä, P nissa 
andma ʻimetama’; I saaveess (saavõsa), P saavessa rõivass ʻvoodikardin’; 
I tehiterveh, P tävvesti terveh ʻtäiesti terve’; I täämitämä, P salahhuisi uuŕ ma 
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ʻ(salaja) välja uurima’). Produktiivsem sõnatuletus idasetos kajastab ilmselt 
keele vanemat, soome-ugrilikku arengujärku.

Erinevate laensõnade puhul on eristatavad vene (I karet ʻtõld ,̓ I koomot 
ʻtuba ,̓ I kumanits ʻämmamäng ,̓ I laaba ʻlohakas ,̓ P porss ʻlori-, lobajutt’, 
P poganald ʻräpaselt’, P tseebka ʻuksehaak’, L lesämä ʻpuhkama’, L parsen-
dämä ʻhangeldama’), saksa (L tokikanõ ʻkepike’, L vigurõhe ʻkavalasti’), alam-
saksa (L prassma ʻraiskama’, L ritk ʻrõigas’, P amõtnik ʻametnik’, P triikma 
ʻtriikima’), läti (L lump ʻlomp’, L pitsütämmä ʻpigistama’) ja muud laenud.

KOKKUVÕTE

Käesolev artikkel esitab esmase ülevaate kolme Seto murraku (idaseto, lõuna-
seto ja põhjaseto) sagedasematest sõnadest ning eripärasest sõnavarast. Töö 
esimeses pooles analüüsisin kõige sagedasemaid Seto murrakute sõnu Kristel 
Uiboaia koostatud sagedusloendite põhjal. Neis sagedusloendites on 300 TÜ 
eesti murdekorpuse sagedasemat idaseto, lõunaseto ja põhjaseto sõna. 

Sagedasema sõnavara võrdlus osutab, et Seto murrakute vahel ei ole suuri 
erinevusi, kuid idaseto murrakusse ei ole jõudnud nii mõnedki eesti kirja-
keele mõjuga seletatavad sõnad, mis põhja- ja lõunaseto kasutuses sageli ette 
tulevad.

Artikli teises pooles vaatlesin kolme Seto murraku eripärast sõnavara. 
Alusmaterjaliks võetud 290 eripärast idaseto sõna analüüsisin juba bakalau-
reusetöös „Idasetu sõnavara“ (Teder 2013). Lõuna- ja põhjaseto vasted neile 
idaseto sõnadele koguti välitöödel, kus keelejuhtideks olid naised vanuses 
68–94 aastat. 

Selgus, et idaseto sõnavara on väga palju mõjutanud vene keel, kuid nii 
lõuna- kui põhjaseto sõnavaras esineb vene laene tunduvalt vähem. Paljud 
erinevused eripärases sõnavaras on tingitud häälikuvaheldusest ning erine-
vate tuletusliidete kasutamisest. Muidugi esineb lõuna- ja põhjasetos võrreldes 
idasetoga ka palju eritüvelisi sõnu. Paljud idaseto sõnad on mujal vähe tuntud, 
nende vasted lõuna- ja põhjasetos on aga laiema lõunaeestilise levikuga. 

LÜHENDID 

I – idaseto 
L – lõunaseto 
P – põhjaseto
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Summary

THE VOCABULARY OF THE THREE SETO SUB-DIALECTS

Kaja Teder

This paper provides a preliminary overview of frequent and rare vocabulary of 
the three Seto sub-dialects (Eastern Seto, Southern Seto and Northern Seto). 
The fi rst part of the paper analyses the most common words of Seto on the 
basis of the frequency lists compiled by Kristel Uiboaed. These frequency lists 
consist of 300 most frequent Eastern, Southern and Northern Seto words in 
the corpus of Estonian dialects at the University of Tartu. 

Analysis of the frequent words did not bring out any major differences 
between the three sub-dialects. However, it is obvious that several words in 
Standard Estonian which have been borrowed by Northern and Southern Seto 
did not spread in Eastern Seto.

The second part of the paper analyses rare vocabulary of the three Seto 
dialects, based on the 290 original Eastern Seto words which were analysed 
in the author’s BA-thesis on Eastern Seto vocabulary (Teder 2013). Southern 
and Northern Seto counterparts of the analysed Eastern Seto words were col-
lected during fi eldwork where the speech of Seto women between the ages of 
68 and 79 was recorded. 
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It turns out that Eastern Seto has been greatly infl uenced by the Russian lan-
guage, while both Northern and Southern Seto have considerably fewer Russian 
loanwords. Many differences in the original vocabulary have been caused by 
sound changes and the use of derivative suffi xes. It also became clear that rare 
words of Eastern Seto are often not known elsewhere while their counterparts 
in Southern and Northern Seto have a broader South- Estonian distribution.

Резюме

ЛЕКСИКОН ТРЕХ СЕТУСКИХ ГОВОРОВ 

Кая Тедер

В данной статье представлен первичный обзор наиболее частого, а также 
специфич ного лексикона трех сетуских говоров (восточно-сетуский, южно-
сетуский и северо-сетуский). В первой половине работы проведен анализ 
наиболее часто встречающихся слов сетуских говоров/ на базе составленных 
Кристель Уйбопуу перечней частотности слов. В эти перечни включено 300 
наиболее часто встречающихся восточно-сетуских, южно-сетуских и северо-
сетуских слов диалектного корпуса ТУ.

Сравнение наиболее часто встречающегося лексикона указывает на то, что 
между сетускими говорами нет больших различий, но до восточно-сетуского 
говора не дошли некоторые объясняемые воздействием эстонского литератур-
ного языка слова, которые приняты к использованию в южно-сетуском и 
северо-сетуском говоре и часто там встречаются. 

Во второй части статьи был рассмотрен лексикон специфических слов трех 
сетуских говоров, и в качестве исходного материала были использованы 290 
специфических слов восточно-сетуского говора, которые проанализированы 
в бакалаврской работе «Idasetu sõnavara» («Лексикон восточно-сетуского 
говора», Teder 2013). Аналоги в южно-сетуских и северо-сетуских говорах были 
собраны во время экспедиционных работ, где информантами были  женщины 
в возрасте 68–94 лет.

Выяснилось, что на лексикон восточно-сетуского говора большое  влияние 
оказал русский язык, в то время как в южно-сетуском, так и северо- сетуском 
лексиконе представлено значительно меньше русских заимствований. 
 Многие особенности, встречающиеся в специфическом лексиконе, обуслов-
лены чередованием звуков, и использованием различных словообразова-
тельный аффиксов. В южно-сетуском и северо-сетуском говорах по сравне-
нию с восточно- сетуским, представлено много супплетивных форм слов. 
 Многие восточно-сетуские слова мало известны в других местах, их аналоги в 
 южно-сетуском и северо-сетуском говорах имеют более широкое распростра-
нение в Южной Эстонии.
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Kokkovõtõh

KOLMÕ SETO MURRAGU SÕNAVARA

Tedre Kaja

S óo kirotus and edimädse ülekaehusõ kolmõ seto murragu (hummoguseto, lõunõ-
seto ja põh áseto) sagõhõmpa ettetulõvast ni lisast ka eis’muudu sõnavarast. Tüü 
edimädseh poolõh om kaet kõgõ sagõhõmpi seto murrakidõ sõnno Uiboaia Kristeli 
tettüisi sõnasagõhusnimekirjo perrä. Noih sagõhusnimekir óh om TÜ eesti murdõ-
korpusõ 300 kõgõ sagõhõmpa hummoguseto, lõunõseto ja põh áseto sõnna. 

Sagõhõmba sõnavara võrrõlus näütäs, õt seto murrakil olõ-õi suuri vaihit, a 
hummo guseto keelepruuki olõ-õi joudnu’ pall ó’ põh á- ja lõunõsetoh küländ sakõ’ 
eesti kiräkeele mõolitsõ’ sõna’. 

Kirotusõ tõõsõh poolõh kaias kolmõ seto murragu ummamuudu sõnavarra. Alos-
matõrjalist om võet 290 eis’muudu hummoguseto sõnna, midä om uurit bakalaurõusõ-
tüüh „Idasetu sõnavara“ (Teder 2013). Lõunõ- ja põh áseto vastusõ’ noilõ hummogu-
seto sõnolõ om kor át välitöil, koh keeletiidjä’ olli’ naase’ vannusõh 68–94 aastakka. 

Tull´ vällä, õt hummoguseto sõnavarra om väega pall ó mõotanu’ vinne kiil, a 
lõunõ- ja põh áseto sõnavarah om vinne lainõ hulga veidemb. Pall ó’ lahko minegi’ 
ummamuudu sõnavarah omma’ tulnu’ helüvaelduisist ni eis’sugutsidõ tulõtusjakkõ 
tarvitamisõst. Muidogi om lõunõ- ja põh ásetoh võrrõldõh hummogusetoga ka 
pall ó ummamuudu tüvega sõnno. Hummoguseto sõnost omma’ pall ó’ muial veid ó 
 tunnõdu’, a näide vastusõ’ lõunõ- ja põh ásetoh omma’ lõunõeesti keeleh laembalt 
levinü’. 




