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Hurda “Raasakõisist” ja timä
“Setokõisi raamadu” plaanist
Andreas Kalkun
Tartoh Eesti Rahvaluulõ Arhiivih hoitas jo 1927. aastagast pääle suurt ja eesti
kõkõ tähtsäbäst peetävät Jakob Hurda (1839–1907) rahvaluulõkogo. Hurda
rahvaluulõkogoh om umbõs 115 tuhat lehekülge vannavarra, midä suur hulk
eesti inemiisi “igävädsest mälehtüsest” ja ilost avitivaq Hurdal kokko koŕadaq.
Kogoh om ka hulka seto laulõ ja muud Setomaalt kogotut vanna tarkust, hot′
setosit, kiä Hurdalõ rahvaluulõt saadivaq, oll′ tuud aigo väega vähä. Hurt käve
esiq Vinnemaa Tiidüisi Akadeemia ja Geograafia Seldsi rahhuga Setomaal
vannu tarkuisi ja laula korjamah neläl kõrral: 1884., 1886., 1902. ja 1903. aastagal. 1887. aastagal kirotas Hurt oma Setomaa-reisest niimuudu:
	Eis olõ ma kolm kõrda Setomaal k′aunuq, õt uma suuga küsütelläq, uma
silmäga nätäq, uma kõrvaga kuuldaq ja uma käega kirja pandaq, miä õnnõ
tähelepandmist väärt om. Aastagal 1884 kiroti nelli päivä kõrrast vannu
laula, nii õt peräkõrd krambiq sõrmi sisse leiq ja silmäq ja kõrvaq õnnõ ütsindä
uuriq võidsõvaq. Minevä aastaga and′, Keiserliku Tiidüisi Akadeemia ülilahkõ
soovitusõ pääle, rahvavalgustamisõ ministri herr, korgõ Ekstsellents Deljanov mullõ abiraha pikebäst uuŕmisest Eesti-, Liivi- ja Setomaal. Üte võrksa
abimehega1 käve śookõrd Setomaad pite, küläst küllä rännäteh ja virgast
uuŕmistüüd teteh. Saak oll′ kõgõ poolõst peris hüä, vaest ka tuu peräst,
õt sisemisi asju ministri herr krahv Tolstoi mullõ eismuudu kirä reisi pääle
üteh oll′ andnuq, miä ka ammõtlikuq kotusõq mullõ kiildmäldä valla tegi.2
“Lühikene teadus ja tähtis palumine” [Lühkene tiidäqandminõ ja tähtsä pallõminõ], 1887 (Hurt 1989: 42–43).

Hurda rahvaluulõkogo “Raasakõisist” (H, R) nimetedüh seeriah om üts väega
huvitav reisikiri vai mustand, miä om seeni veid′okõsõ “Setokõisi laulõh” avaldõt
laula varjo jäänüq. Noq om kõigil võimalus edimäist kõrda Hurda 1886. ja 1903.
aastagal kirotõt märkmeraamadut (H, R 9, 209 lehekülge) lukõq ja pilte kaiaq, ni
nätäq eis, kuis Hurt Setomaal käve, midä tähele pand′ ja kinka käest laulõ koŕaś.
“Raasakõisi” raamat olõ-i Hurdal avaldamisõst mõtõld′, taa om lihtsalt timä
katõ reisi pääl üteh olnuq märkmeraamat, kohe om kipõstõ laula, jutustõ jupikõisi, sõnnu, nimmi, jooństuisi, tulõvaisi kirotuisi jaost andmit, hindä mälehtüisi ja pall′o muud sisse tsukõrdõt. Raasakõsõq andvaq pall′o huvitavat tiidmist
tuu kottalõ, kuis Hurda koŕat setokõisi lauluq ommaq löütüq ja saaduq. Niisamatõ
and raamat selgebä pildi tuust, kuimuudu Hurt Setomaal käve ja sõnoliisi ja
jutussõajajit löüdse.
Minkperäst Hurt śood kõikõ kirja pand′? Õnnõst om Hurt uma kirotuisih ja
kiŕoh peris pall′o kõnõlnuq uma plaanõst ja tuust, midä tä seto perimüsest arvas.
Annagi tah väigokõsõ sissejuhatusõ tuuhu, mille Hurt seto rahvaluulõ korjamist
nii tähtsäst pidi ja määntseq suurõq rahvaluulõ avaldamisõ plaaniq täl olliq.
1
2

Jakob Hurdaga oll′ üteh timä lelläpoig Joosep Hurt (1855–1888), kiä pääle reisi kirot′ lauluq ilosahe
ümbre (Laar 1995: 147).
Hurda eesti- ja śaksakiilseq tsitaadiq om tah ümbre pandnu Andreas Kalkun.
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“EESTIRAHVA AORAAMADU” plaan: andaq eestläisile
näide aolugu
Jakob Hurda suur rahvaluulõkorjaminõ pidi pästmä eesti inemiisi jaost näide
aoluu, miä oll′ Hurda meelest aŕ käkitü ja kaotsih eestläisi pikä oŕapõlvõ peräst. Rahvaluulõ olõ-s Hurda jaost määnegi esiqhindäst illos vai tähtsä asi,
a tä pidi tiidläst avitama aoluu uuŕmisõ ja kirotamisõ man. Hurt kahitś 1876.
aastagal umah artiklih “Eestirahva aoraamat”, õt śaksa ja ladina keeleh kirotõt
aoluuraamaduq kõnõlõsõq õnnõ sõtust, nälähätist, kadsost ja oŕapõlvõst, a eesti
rahva kodotsõst elost, näide tüüst, praasnikist, elokumbist, tarkusõst, ull′usõst,
usust ja vaimuelost, tõest ja nal′ast olõ-i suurt midägi tiidäq.3 Inemiste käest
koŕatu rahvaluulõ oll′ Hurda meelest ainumas läteq, kost tiidmiisi vana ao kottalõ koŕadaq. A Hurda meelest tohi-s rahva käest koŕatut rahvaluulõt niisama
ülejala vällä andaq, nigu timä meelest tõõnõ kipõ rahvaluulõkorjaja Matthias
Johann Eisen tekk′. Rahvaluulõ pidi inne kokko koŕatama ja siis tiidüslikult
kõrda säetämä ja sis viil raamatide seeh vällä antama – kõik tuu peräst, õt vana
tarkus õks kõkõ parebal kujol rahva kätte tagasi jovvassiq. Hurda raamaduplaaniq olliq suurõq ja võimsaq – kokko kogot ja tiidüslikult kõrda säet rahvaluulõst
pidi tulõma “Eestirahva aoraamat”. Edimädse plaani perrä pidi raamadul olõma
viis suurt jako: I. Vana Kannõl, koh vanaq lauluq seeh; II. Vana Tarkus, koh vanaq
ütlemiseq ja mõistusõq seeh; III. Vana Usk, koh seeh tiidmiseq muistidsõst usost;
IV. Vana Jutt, koh tõtõq ja nal′alitsõq jutusõq seeh; V. Vanaq Kombõq, koh seeh
tiidmiseq vannust kombist.
Hurt alost′ uma suurõ korjamistüüga pääle ja hõigas tuust kõgõ ka aolehih.
Arvadaq, et trehväś õigõ aig sääntse kampaania kõrraldamisõst, selle õt suurõq
rahvahulgaq võtivaq Hurda plaani hinele süämeaśast ja naksivaq n-ü Vanavara
Kunigalõ rahvaluulõt saatma. Hot′ rahvaluulõt tull′ rohkõba, ku kiäki olõs võinuq arvadaq, lää-s Hurda suur “Eestirahva aoraamadu” projekt peris nii, nigu
oll′ plaanit. Hurt nakaś küll otsast pääle ja tekk′ edimält valmis uma kodokihlkunna laulõ välläandõ. Edimält ilmu Põlvamaa “Vana kannõl” (1886) ja tõõsõst
tull Kolga-Jaani “Vana kannõl” (1886), a sis asi imp nii kipõstõ lää-s. Võit üldäq,
et śooni aoni olõ-i Hurda projekt valmist saanuq, seeni ommaq ilmunuq õnnõ 12
kihlkunna tävveliguq vannu laula välläandõq. Eesti Rahvaluulõ Arhiivi rahvaluulõ
varasalvist ommaq vällä antuq arhiivi kogut vanasõnaq ja mõistusõq, a jutussidõ,
vana usu ja kumbidõga olõ-i peris Hurda ilosidõ plaanõ perrä lännü.
Seto rahvaluulõ ja eesti aŕ unõhtõt aolugu
Taeluva papp ja Petsere Postimehe toimõndaja Karl Ustav4 ütel′ umah raamaduh “Pihkva eestläseq”, õt setoq ommaq Eesti “aŕkaonuq pujaq”.5 Taa pühäkiräst
3
4

5

“Eestirahva ajaraamat”, 1876 (Hurt 1989: 31).
Ka Karp Usstaw (1867–1953); oll′ Petserimaal Taeluva kogudusõ papp (1905–1917) ja Petsere Posti
mehe toimõndaja (1909–1910), koolioppaja (1913–1917), Siseministeeriumi volinik (1918–1919) ja
kuulõ kõrraldaja (1918). Hõigaś kokko Taeluva muusika- ja laulukoori, avit′ kõrraldaq Pihkva kubõrmangu eesti asunikõ ello. Avaldanu jutluisi, karskusõ teemaliisi raamatukõisi. Tekk′ tüüd “seto rahvustundõ herätämises” ja võidõl′ eesti keele tarvitamise iist Petserimaa kerikih ja koolõh (Eesti avalikud
tegelased 1932).
“Pihkwa eestlased” (Ustav 1908: 15).
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võet sõna and edesi, kuis tuud aigu koolitõt ja rahvusliku meelega eestläse q
kaivaq setodõ pääle ku tiilt kõrvalõ essünüq eestläisi killukõsõ pääle, kiä olliq
õnnõtu aoluu peräst essüngih ja vinne mõo ala jäänüq. Löüti, õt setodõ “maaha
jäämist” tulõ kõva kultuuri- ja haridustüüga praavitaq ja setoq eesti rahvalõ
tagasi võitaq. Tuust sai 1920. aastagil ka Eesti Vabariigi ammõtlik poliitika.
Tõõsõlt puult, uma “maaha jäämüse” ja “harimatusõ” peräst olliq setoq jo 19.
aastagasaa lõpust pääle olnuq rahvakultuuri uurjilõ ideaalsist “muistidsist eestläisist”, kinka kaudu usuti, õt om hüä uuriq eesti ja soomõ-ugri muistist aoluku.
Tõistmuudu ku täämbä usuti Hurda aigo, et rahvaluulõ om asi, miä kaos
evolutsiooni joosul. Usuti, õt rahvaluulõt löüdüs kõkõ rohkõba harimalda maarahva käeh ja kõrvalitsih kotussih. Uma kuulsah vällähõikamisõh “Paar palvit”
kuulutas Hurt ette, õt üte põlvõ peräst jää-i inäp sukugi rahvaluulõt, midä
koŕadaq. Tuuperäst oll′ Hurda meelest perämäne aig näid rahva “tiidmiisi teräkeisi”, ku viil vähägi võimalik, kokko koŕadaq, õt näist tiidüse templi ülest ehitäq.
Vannu laula kottalõ tulõ viil eismuudu märkiq, õt näide perämäne korjamisõ aig om parhilla käeh. Üts inemise põlv viil edesi, sis lövvä-i näid rahva
suust imp ütte ainumastki. Innevanast laulti näid õgal puul eestläisi maal
õgasugumatsõ elo aol, nigu noqki viil Setomaal, a parhilla om Eestih ja Liivih
inniskine vana rahvalaul kistunu. Vahtsõba ao vaim om näile koolõtavast
kadsust saanuq. Siski om viil vanõbit inemiisi löüdäq, kõkõ inäp naisi, kiä
vannu laula sõnno mõistvaq ja näid ette võivaq üldäq. Näide suust korjataguq
viil, miä vanast ja väega tähtsäst vanõbidõ vaimuvarast mi päivini om alalõ
hoitunu.
“Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele” [Paar palvit Eesti herksämbile pojilõ ja tütrile], 1888
(Hurt 1989: 49).

Olõ-i imeh, õt Hurt kirotas, õt Setomaa om perämine kants, koh laula viil löüdäq
om. Uma Setomaa-reise aigo sai Hurt arvu, õt Setomaa om nigu üts “otsalõppõmalda läteq, kost lõpmalda eesti rahvamälehtüisi vällä juusk”6 Ka seto laulõ
välläandõ “Setukeste laulud” iihsõnah kitt Hurt setosit rahvast, kiä ommaq
muial unõhtõt ja kõrvalõ hiidet vanaq kumbõq ja rahvalauluq alalõ hoitnu. Setoq
ommaq “muistitsidõ asju tiidmise kullanõ kaiv”, ütles Hurt ja oppas tiidüsmehi
sinnäq minemä.
	Seto rahvas vai setokõsõq ommaq küll uma arvu poolõst üts pisokõnõ osa
Eesti rahvast – näid om parhilla umbõs vaest arvada õnnõ 16.500 hinge –, a
Eesti muistidsõ ao ja loomusõ tundmisõst ommaq nimäq väega tähtsäq. Nimäq
ommaq vanõbidõ vanast usust ja arvamisist, kumbist ja viisest pall′o kimmäbähe kinni pidänüq, ku kõik tõõsõq eestläseq, täämbätse pääväni. Vanaq lauluq
ja jutusõq, miä Eesti- ja Liivimaal jo ammu ommaq unõhtõt vai nigu tähtsüseldä ja põlat ask kolikambrehe pantu, koh näid õnnõ himokaq ja väsümäldä
uurjaq vaivaga vällä toovaq, – ommaq setokõisi maal viil noqki tävveh iloh
olõmah ja näid pruugitas õgapäävätseh eloh niisama ku õgapääväst leibä
iho toitmisõst. Setokõnõ ja timä vanõbidõ mälehtüseq ommaq lahutamalda.
6

“Kõne Eesti vanavara korjamisest muinasaja uurijate kongressil Riias Augusti kuus 1896” [Kõnõq eesti
vanavara korjamisest muistidsõ ao uurjide kongressil Riiah augustikuuh 1896], 1897 (Hurt 1989: 82).
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Näide mälehtüisi seest otś ja löüd setokõnõ uma rõõmulõ ülendämist, uma
kurvalõ meelele kosutust, – vanõbidõ oppusõq ommaq timä elo vaŕokaetus ja
piibli. Tuu olõ-i sis imeh sukugi, õt tiidüsemeheq Setomaalõ rändäseq – taa
maa on näile vana ao ja muistitsidõ asju tundmisõ kullanõ kaiv.
“Setukeste laulud” [Setokõisi lauluq], (Hurt 1904: V).

Hurda aigu oll′ tiidüsmaailmah lajalt tuntu võhl teooria tuust, et kõik rahvaq
“arõnõsõq” ütte muudu, ja õt tiidäq rohkõp “arõnõnu” rahva muistidsõ ao kottalõ, tulõ uuriq poganit ja “primitiivsit” rahvit. Setodõ väärtüs tiidüse silmih oll′
ka tuu, et nääq olliq kooliharidusõst “rikmalda” ja tuud rõhutas Hurt ka uma
1903. aastaga reisi aruandõh. Tuu Setomaa reisi jaost and′ rahha Vinnemaa
Keiserlik Geograafiaselts ja uma aruandõartiklih pidä Hurt ka tarviligust vällä
tuvvaq, et setoq ommaq tiidüse jaost õkvalt uma “primitiivsusõ” peräst tähtsäq.
	Nigu mi näemi, ommaq setoq uma arvu poolõst õnnõ till′okõnõ osa pall′odõst
miljonitõst Vinne riigi alambist, näide sotsiaalnõ ja riiklik tähendüs om nulli
lähkoh. Siski ommaq nääq tiidüsele väega tähtsäq, selle õt näide väikene maakõnõ om rikas lövvükotus etnograafõlõ ja arheoloogõlõ. Setoq ommaq väega
pall′o primitiivset ja vanaperäst alalõ hoitnuq: nii uma arusaamuh, pruukõh
ja kumbih, laulah ja muuh rahvaperimüseh. Niisamatõ eiski uma vällänägemise ja eismuudu naisi rõividõ man.
“Über die pleskauer esten oder die sogenannten setukesen” [Pihkvamaa eestläisist vai niiüldäq seto
kõisist”], (Hurt 1903: 188).

Artiklih küsüs Hurt mito kõrda, kost tulõ setodõ primitiivsus ja vanaperäsüs
kesk muudsit aigu. Vinne vai śaksa lugõja jaost rõhutas Hurt, õt setodõ hõimlasõq ja naabriq Liivimaa eestläseq ommaq tõistmuudu setodõst “läbi ja lahki
katõkümnendä aastagasaa kultuuriinemiseq uma puuduisi ja hüä poolõga”.7
A setodõ kottalõ pruuk′ Hurt artiklih tuu aigsõ tiidüskeele neutraalsõt sõnna
“primitiivne”, niimuudu ütles tä setodõ loomusõ ja usundi kottalõ.
Ku lukõq Hurda kirotuisi kriitiliselt, võit nätäq, kuis tä om kinni uma evolutsionistlikuh teooriah ja kirotas setosist ku madalama arõngu tasõmõ pääl
inemisist vai “vanõba järje pääl rahvast”.8 Seto rahvaluulõt om vaia eesti rahva
ülesehitämisest, setoq ommaq nigu “suur ja elläv aoraamat”,9 minka lugõmisõ
ja uurmisõga võit vahtsõst kokko pandaq eestläisi seeni kirjapandmalda aoluu.
Umah artiklih “Määnest tolko om rahva mälehtüisist” pand Hurt vastamiisi
“kuulsaq ja korgõq kreeka rahva mälestüseq” ja “kõkõ alatumidõ ja armõtumidõ
mõtsainemiste jutusõq ja elokumbõq Aafrikah, Ameerikah ja Austraaliah”10
ja and lugõjilõ tiidäq, õt śooilma aigsõq tiidläseq uuŕvaq suurõ huviga ka nuid
poganit rahvit, selle et “rahva mälehtüseq” ommaq “suur ja elläv aoraamat”,
miä oppas vanna aigo tundma. Eesti kontekstih lätsiq setoq Hurda jaost kim7
8
9
10

“Über die pleskauer esten oder die sogenannten setukesen”, 1903 (Hurt 1903 : 189).
“Lühikene teadus ja tähtis palumine”, 1887 (Hurt 1989 : 42).
“Mis lugu rahva mälestustest pidada” [Määnest tolko om rahva mälehtüisist], 1871 (Hurt 1989 : 11).
“Mis lugu rahva mälestustest pidada”, 1871 (Hurt 1989: 11). Muialgi Hurda kirotuisih võit mitmal puul
löüdäq eesti rahva ja väigokõsõ “greeka rahva” kõrvutuisi (nt “Pildid isamaa sündinud asjust” [Pildiq
esämaa sündünüq aśost], 1871 (Hurt 1989b: 37) ja kõnõq Helme kerikoh, 1870 (Hurt 1989b: 30)). Sääntseq kõrvutusõq kõnõlõsõq ideaalsõ ja elitaarsõ arvu poolõst väiko, a vaimu poolõst suurõ väikorahva
staatusõ himostamisõst (Undusk 1997 : 810).
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mähe “alatumidõ ja armõtumidõ mõtsainemiste” hulka. Kirotusõh “Lühkene
tiidäqandminõ ja tähtsä pallõminõ,” koh Hurt kuts ülest seto laula korjama,
ütles tä õkvalt vällä, et seto rahvas on eestläisist vähäbält paarsada aastakka
madalaba arõngu pääl, ja tuuperäst ommaq nimäq väega tähtsäq eestläisi muistidsõ ao tundma oṕmise jaost.
	Seto velju om küll vähä arvu perrä, a Eesti muistidsõ ao tundmisõs ommaq
nimäq kõigist eestläisist tähtsäbäq. Nimäq ommaq täämbätse pääväni pia
putmalda jäänüq kõgõst koolitarkusõst ja kodotsõst oppusõst, vaimulikust ja
aolikust. Kõik vaimuvõigõlusõq ja eloliikmiseq, miä muido ommaq Euroopah
vägevähe ilmunuq ja ka eesti rahvalõ kõvastõ mõonuq, ommaq näist tundmalda ja tiidmäldä müüdä lännüq. Setokõsõq ommaq kõkõ vähäp paarsada
aastakka vanõba järje pääl ku tõõsõq eestläseq. Näide eloh ja olõmisõh, usuh
ja arvamisih, kumbidõ ja pruukõ man, meeleh ja keeleh om otsadu pall′o
vanna kraami. Eesti vana ao tundmisõs ommaq nimäq kõikõ tähtsäp läteq.
Tuuperäst om üts eismuudu “Setokõisi raamat”, koh kõgõst parhilla tähendet aśost sügäväbält seletüst andas, väega tähtsä ja tarvilik.
“Lühikene teadus ja tähtis palumine” [Lühkene tiidäqandminõ ja tähtsä pallõminõ], 1887 (Hurt 1989: 42).

Hurda katski jäänü plaan suurõst
“Setokõisi raamadust”
Tuuperäst, õt seto rahvaluulõh nii pall′o säänest oll′, miä Eestih jo ammu kaotsih, olõ-s imeq, õt Hurdal tekkü mõtõq vällä andaq suur raamat seto vanavarast.
1887. aastagal kirotaski Hurt artikli “Lühkene tiidäqandminõ ja tähtsä pallõminõ”,
koh pallõs inemiisi appi seto rahvaluulõt korjama ja kõnõlõs avaligult plaanist
tetäq suur “Setokõisi raamat”. Tuuhsamah artiklih tutvustas Hurt ka tulõvatsõ
raamadu sisokõrda, ja nigu nätäq, om śoo raamadu plaan inäpvähäp säänesama, nigu oll′ umbõs kümne aastaga iist plaanit “Eestirahva aoraamadul”.
Mul om sääne raamat tüüh. Täl saa nelli jako olõma ja nuuq ommaq järgmädseq:
q
1. Setokõisi laulu .
q
2. Setokõisi jutusõ .
q
3. Setokõisi keelemurrõ .
4. Setokõisi elo ja usk.
“Lühikene teadus ja tähtis palumine” [Lühkene tiidäqandminõ ja tähtsä pallõminõ], 1887 (Hurt 1989: 42).

Veid′o täpsebält kirot′ Hurt vallalõ uma “Setokõisi raamadu” plaani üteh aruandõh:
Śoo materjali põh′al, üteh taaga, miä tõõsõq ja ma jo eis varahapa umal katõl
reisil taa rahvakõsõ käest olõ koŕanu, naka ma noq monograafiat setokõisist kirotama, õt Keiserlikulõ Tiidüste Akadeemialõ näüdädä. Raamat saa
pääliskaudsõ arvamisõ perrä olõma umbõs 40 trükipoogna suurunõ ja nelä
osalinõ. Edimädseh osah saavaq seto lauluq üteh śaksakiilse tõlkõga olõma,
tõõsõh jutussõq paikliguh keeleh niisamatõ śaksakiilse tõlkõga, kolmadah
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andas keelemurdõ kirjeldus ja neländäh osah andas lõpust seto rahva etnograafilinõ kirjeldüs – timä elokõrrast, kumbist, pruugõst, uskmisist ja traditsioonõst kokkovõtvalt.11
Jakob Hurt, “Kurzer Bericht über die sprachwissenschaftlichen und ethnographischen Forschungen
des Dr. J. Hurt unter den Esten im Sommer 1886” [Lühkene aruannõq Dr. J. Hurda keeletiidüslikust ja
etnograafilisõst uuŕmisest eestläisi man 1886. aastagal], (EKlA f. 43, m. 38: 4, l. 5).

Hallõ külh, a Hurda suurõq plaaniq jäiväq katski. Õnnõst nakaś Soomõ Kirändüse
Selts suurt huvvi tundma seto lüro-eepilistõ laula vasta ja Hurdal tekkü võimalus suumlaisi rahaga Helsingih vällä anda “Setukeste laulud” (1904–1907),
kolm paksu köüdet seto laula. Edimädseh köüteh ommaq vanaq pikäq lauluq
(lüroeepika), tõsõh ja kolmandah kõrralauluq ja perä lüroeepikat.12 Kolmada
köüte kokko panõk jäi Hurdal katski, aŕ kuuli võrgas mehekene. Edimädseh
köüteh om illos ülekaehtus seto küllist ja rahva arvust, tõsõh köüteh põh′alik
kirotus seto saajust – kõik tuu minka mustandiq jo “Raasakõisih” seeh ommaq.
A “Setokõisi raamadu” perämädseq osaq seto jutusist, keelemurdõst ja elost ni
usust jäiväq valmist kirotamalda ja avaldamalda.
“Raasakõisi” raamat om hüä võimalus kaehudaq Hurda kirotuisi köögipoolõ
pääle vai timä kolikambrehe. Löüdäq tuu kõrval, miä jo tutva Hurda kirotuisist,
tuud, miä jäi avaldamalda ja minkast pidi kasuma “Setokõisi raamat” – suur
mälehtüsmärk seto rahvaperimüsele.
Kirändüs
1903. Über die pleskauer esten oder die sogenannten setukesen.
—Anzeiger der Finnisch-Ugrischen Forschungen. Band III, Heft 3, Helsingfors,
185–205.
Hurt, Jakob 1904. Setukeste laulud. Pihkva-Eestlaste vanad rahvalaulud, ühes
Räpinä ja Vastseliina lauludega. Ezimene köide. Helsingis Soome Kirjanduze Seltsi kulu ja kirjadega.
Hurt, Jakob 1989. Mida rahvamälestustest pidada. Artiklite kogumik. Koostanud
Ülo Tedre. Tallinn: Eesti Raamat.
Hurt, Jakob 1989b. Kõned ja kirjad. —Loomingu Raamatukogu 1 / 2, Tallinn:
Perioodika.
Kalkun, andreas 2012. Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Laar, Mart 1995. Raamat Jakob Hurdast. Tartu: Ilmamaa.
Undusk, Jaan 1997. Kolm võimalust kirjutada eestlaste ajalugu. Merkel – Jakobson – Hurt. —Keel ja Kirjandus nr 12, 797–811.
Ustav, Karl 1908. Pihkwa eestlased. Kirjutanud K. Usstaw. Tartu: Postimehe kirjastus.
Hurt, Jakob

11 Raasakõisi käsikirä 285. lehekülel (raamaduh lk 135–136) om taasama neländä osa täpsäp plaan ant,
koh nätäq 21 teemat, minkast Hurdal oll′ kavah etnograafilisõh kirjeldüseh kirota (geograafiline asõnd,
loodus, setodõ arv, ehitüseq, rõivaq, tüüq, kauplõminõ ja käsitüü, pühäq ja praasniguq, saajaq, ristmine ja
kuulminõ, keriguelo, paastminõ, kooliq, vahekõrd eestläisi ja vindläisiga, setokõisi loomus, viina salakaubandus, kalapüük, niidsekaup, kõlblusõ olõk, mänguq, aojaotusõq).
12 Śoo raamadu tegemise kottalõ loeq täpsäbält raamadust “Seto laul eesti folkloristika ajaloos” (Kalkun
2012).
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Paul Hagu, Vahur Aabrams
Jakob Hurda rahvaluulõkogo käsikirju “Raasukesed” seeriah om ütsäs köüdeh tuu, kohe Hurt om lasknu kokko köütäq uma Setomaal käügel tettüq üles
kirotusõq, ettepoolõ 1903. aastaga materjaliq, lõppu 1886. aastaga raasakõsõq.
Nii ku tull′ plaan taad huvitavva materjali raamadu näol setokõisilõgi kätte
andaq, nii tull′ naadaq ka märgotamma, kuis śood kykõ paremb olõsiq tetäq.
Tuud arotõdi ja tuu üle vaiõldi välläandõ kolleegiumih mitut puhku. Lihtsabaq
lahendusõq (tävveste tiidüslik välläannõ vai läbinisti setokiilne rahvaraamat)
kõlba-s kumbki, tull′ otsiq võimaluisi, kuis vasta tullaq nii ütele ku tõõsõlõ poolõlõ. Eesti Kirändüsmuuseum ku “vanavara aidamiis” peräst Hurta rõhut′ tiidüse poolõ arvõstamist tuu peräst eismuudu, õt vaivalt olõsiq võimaluisi (rahha,
jõudu ja aigu ni inemiisi) naadaq käsikiräst tiidüsvälläannõt tegemä kibõhõhõ
peräst rahvaraamadu vällä tulõkit. A rahvaraamat tohisi-i jal ollaq liiga kirriv keele poolõst õga liiga tüsse seletüisi ja kommõntaarõ peräst. Kattõ tsihti
kokko sobitõh tull′ kah′os midägi ar näpistäq nii ütelt ku tõõsõlt. Valikit teteh ja
raamatut kokko pandõh sai arvõstaq tuuga, õt käsikirja hinnäst saa kaiaq kirändüsmuuseumi internetilehekülelt “Kivike” (aadress: kivike.kirmus.ee) õgaüts,
kiä taht ja teksti mano päsemises vajamineväq nõudõq ar täüt.
Hurda kiili kirivüsest (koh ommaq segi seto kiil, Hurda uma keelepruuk – võro
vai täpsembähe põlva kiil, väidseotsa täüs eesti kiräkiiltki, höste pall′o śaksa
kiilt, mynõh paigah ladina kiil ja koh vaja, sääl mano võet ka vinne kiil) om raamatuh muistjago üle saad nii, õt śaksakeelidseq lausõq vai synaq ommaq tõlgiduq
seto kiilde. Nuuq ommaq seto / põlva keeleh kirotõdust jutust eristämises pantuq
kaldkirja vai kursiivi, a śaksakeeline originaal tuvvas ar joonõalodsõ viitena.
Sagõhõhe om Hurt kasutanu umah kirjapanõkih ka śaksa- ni ladinakeelitsit lühendüisi. Nuuqki ommaq raamadu setokeelidseh tekstih pantuq kaldkirja,
a näid õga kõrd joonõ all ar näüdädä olõs olnu ruumi raiskaminõ. Tuuperäst
olguq nääq siih üles loet kyik:
ja, Hurdal u. = und (śks)
jne = ja nii edesi, Hurdal etc. = et cetera (lad), ka usw. = und so weiter (śks)
kah, ka, Hurdal auch (śks)
nt = näütüses, Hurdal z.B. = zum Beispiel (śks)
s.o = śoo om, Hurdal d.h. = das heißt (śks)
st = śoo tähendäs, Hurdal: sc. = scilicet, scire licet (lad)
tävvendüs, Hurdal: Anm., Anmrk. ja ka tävveste vällä kirotõt Anmerkung (śks)
vai, Hurdal od. = oder (śks)
vai sis, Hurdal resp. = respective (lad)
vrd = võrdlõq, Hurdal cf. = confer (lad)
Pääle näide tarvitas Hurt tah käsikiräh ka lajalt tunt keeletiidüslike sõnno
lühendüisi. Ńooq ommaq jäet teksti nii nigu nä originaalih ommaq.
gen., g. = genitiiv (omastav kääne, umakäänüs)
nom. = nominatiiv (nimetav kääne, nimekäänüs)
part. = partitiiv (osastav kääne, osakäänüs)
pl. = pluural (mitmus)
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Mynõq juturaasaq ommaq Hurdal tävveligult kirotõduq śaksa keeleh, õnnõ ütsiguq synaq ommaq kas seto vai ka vinne keeleh. Sääl tundu kavalamp pandaq
tõlgõ ja śaksakeeline originaal kõrvuisi.
Śaksakeeline tekst om täpselt sääne, nigu Hurt timä kirot′, sääl olõ-i midägi
muudõt. Täpsust oll′ vaja alal hoitaq kas vai jo tuugi peräst, õt śaksa keeleh
kirotõh kasut′ Hurt gooti kirja, minkõ õigõ vällälugõminõ tege päävallu õgalõütele.
Tõisildõ om lugu seto ja Hurda uma (põlva) keelega. Sääl om nimelt kiilt
toimõtamisõ aigu painutõt setoperätsembäs, eriti häälikidõ man: syna allutõt
vokaalharmoonialõ, lisat selgüse mõttõh kõri kakkõhelüq sinnä, koh nääq piasiq
olõma jne. Mynõh paigah, koh tundu, õt Hurt om parruisi seto keele pääl,
a sisse om lipsanu myni põlva synavorm, om tuugi tett setoperätsembäs
(nt naine → naane). Siski olõ-i nii toimit õgal puul.
Ladina kiil om Hurdal kasutusõh taimõnimmi man. Nuuq ommaq sääl õigõ
paiga pääl ja näidega saa-s midägi muud ette võttaq. Küll ommaq nimme jätedüq
põhiteksti vinne synaq kirillitsah, õt lugõjalõ jalki vahtsõst miilde tulõtaq Hurda
teksti tegelikku makaroonilist vai mitmõkeelelist muudu. Vinne kiil om vallalõ
seletet joonõalodsõh viiteh.
1886. aastaga üleskirotusõh om tõõnõkõrd lehekülgi kaupa ütsikit värsse,
lausõjuppõ, synnu, synavormõ. Hurt pand′ tuud kirja hindä jaos, õt parembahe seto kiilt selges saiaq. Uurjilõ võisiq sääl mynigi asi kõvastõ huvvi pakkuq,
a tavalugõja mõista-i tuuga midägi pääle naadaq. Siih tull′ küll teksti tiidüslikulõ
avaldamisõlõ ei üldäq ja nuuq osaq vällä jättäq. Vällä ommaq jätedüq ka mitmõh
paigah esitedüq ja vaihtõpääl korduvaqki külänimmi loendiq. Tuust and paremba
ülevaatõ raamadu lisah löüdüv Arvis Kiristaja kotusõnimmi käsitlüs.
Hurt vihjas 1903. aastagal mitmõh paigah hindä puult üles kirotõt laula
pääle. Nuist mainit laulast ommaq mynõq lühembäq tuuduq paremba arvusaamisõ tsihiga “Setokõisi laulast” ka siiä. Õt selget vahet tetäq, mis om śoo raamadu kokkosäädjide puult mano pant, om lisandeilõ veet kuralõ poolõ juun
kõrvalõ. Niisama om tett ka 1886. aastaga jutussidõga. Jutussõkonspekte ja
jutussidõ vahekõrrast and raamadu peräotsah pikembä seletüse Risto Järv.
Ku külänimeloendiq ja seosõlda värsiq ja lausõkatkõq vällä arvadaq, sis ommaq
tekstiq raamatuh inämbüisi samah järjestüseh ku käsikiräh. Erändit om kah,
ku sisu lähedüse peräst om määnegi raasakõnõ muialt ümbre nõstõt (näütüses
saaju man käsikirä 1903. aastaga osah). Sis om joonõalosõh viidat, mändselt
käsikirä lehekülelt om mano tuud jutujupp peri.	
Raamaduh löüdüs mitund sorti sulgõ. Tavalitsi kaarsulgõ (ńooq) kasutas
Hurt esiq, ja nuuq ommaq ka raamaduh umma paika jätet. Nulksulgõ [sändsidõ]
seeh löüdüs kyik tuu, midä toimõndamisõ käügih tävvendüses vai seletüses
mano om pant, tuu om peri toimõndajilt. Loogõliisi sulgõ {ńoidõ} seeh ommaq
nn “Hurda lühendüseq”. Inämbüsi pruukõ Hurt nuid śaksa keele man ja noist
and põhjaliku seletüse Vahur Aabrams.
Hurt om mõlõmba käügi aigu umma kirävihko tennü ka taloplaanõ ja muidki
sehkendüisi. Nuid om püüt kyiki ar avaldaq ka raamatuh, selle õt sinnä om
mano pant nimetüisi seto keeleh (sagõhõhe segi śaksa keelega siingi), midä
muu jutu seeh löüdüki-i. 1903. aastaga käügil oll′ täl üteh Tarto ülikooli arsti
tiidüse tudeng Viktor Reier (1881–1940), kiä pääle pääväpilte tegemise ka joo-
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nist′ mitmit talopidämisõ asju ja mynõl kõrral tekk′ ka viil ümbrejooństuisi
Hurda 1886. aastaga sehkendüsist. Hurda plaan andaq vällä Reieri ülestvõttõq
üteh kommõntaarõga Suomalais-ugrilaisen Seura raamatide hulgah jäi katski.
Reieri ümbrejooństusõq ommaq harilikult jätet raamatu lõppu, a nii pall′o ülesvõet pilte ja jooństuisi ku võimalik om püüt salitsõdaq Hurda jutulanga pääle.
Raamadu peräotsah om viil kimbokõnõ kommentaarõ. Nuuq kääväq inämbüisi Hurda abiliisi (vanõmba sõnaga: informantõ) kottalõ, kinka nimme Hurt
õnnõ maiń vai kinkast tä harvakult ka pikebähe kirotas (näütüses lauluimä
Miku Odest). Ilma nuidõ inemiisildä olnu-s Hurda Setomaa sääne, määne tä
oll′. Hurda reise setokeelidseh välläandõh olnuq ilodu nuid inemiisi tähele
pandmalda ni parhillatsõ lugõja jaos, kinkalõ Hurda aig jo ammunõ minevik
om, kygõst vähäütleväs nimekeses jättäq. Kommentaariq ommaq tennüq Vahur
Aabrams ja Andreas Kalkun. Raamadu lõpuh om ka Paul Hagu tävvendäv ülekaehtus seto rahvakalendri tähtpäivist ja Vahur Aabramsi kirotus vinne õigõ
usu ristinimmi ja seto nimmi vahekõrrast.
Toimõndajaq ja kommentiirjaq ommaq mõnõh paigah pruuk′nu järgmätsi
lühendüisi:
EKLA = Eesti Kultuurilooline Arhiiv (Eesti Kirjandusmuuseum)
ERA = Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulõkogo (1927–1944)
ERM = Eesti Rahva Muuseum
H = Jakob Hurda rahvaluulõkogo (1860–1906), hoitas Eesti Rahvaluulõ Arhiivih
SL = raamat “Setukeste laulud” I–III (1904, 1905, 1907)
Mi sügävä kumarusõ om ar tiinnü raamadu kujondaja ja külendäjä Agnes Ratas
suurõ vaiva ja ütehmõtlõmisõ iist.
Noh, saigi vast kyik tähtsämp ar üteldüs.
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“Raasakõisi” käsikirä mitmõkiilsüsest
Vahur Aabrams
Jakob Hurda rahvaluulõkorjamisõ reisi pääl 1886. ja 1903. aastagal tettüq
märkmeq ommaq õkvalt ńooq, miä nä ommaq – nä ommaq märkmeq, tettüq kõkõpäält eishindä jaost, tegemist olõ-i joht trükist valmi käsikiräga. Hurt oll′
śaksakiilse haridusõ saanu inemine ja pand′ umaq märkmeq suurõh jaoh kirja
śaksa keeleh. Tä tarvitas uma märkmih śaksa kiilt ku seletävät ja kirjeldävät
tiidüskiilt, a niisamatõ teksti jutustavah osah, sagõhõst reisi- ja kotusõkirjeldüisi man. Näütüsest 1903. aastaga pikkä Irboska alõva ja valla kirjeldüst (lk
61–65, käsikiräh lk 65–71) alostas Hurt eesti kiräkeeleh ja lätt sis pia üle śaksa
keele pääle. Śaksa keele võtt Hurt appi ka sis, ku om vaia midägi kipõstõ kirotaq, näütest midägi õnnõ hindä jaost paprõ pääle visadaq. Hurda jaost oll′ śaksa
kiil kahtluisilda üts näid kiili, minkah tä hinnäst “kotoh” tundsõ.
Vaihtõpääl tarvitas Hurt märkmit kirotõh ka vinne kiilt, a tege śood śaksa
keelest hoobis tõistmuudu kotussih. Vinne keeleh seletä-i õga kirjeldä-i Hurt
midägi, jutusta-i minkastki. Vinne kiil olõ-i Hurda jaost peris uma. Vinne keeleh
and Hurt edesi ńoid asju, mitä Liivimaalt tulnu inemine Setomaal ku Vinnemaa
(Pihkvamaa) osah tähele pand. Ńooq ommaq paikliguq reaaliq, näütest haldusõ,
haridusõ ja kerikuga (õigõusk) kokko k′auv. Vinne kiilt löüdüs tsitaatõh, vinne
kiilt tarvitas Hurt ka setodõ nimmi ja Setomaa paiganimmi man. Ku Balti provintsõ (Eesti-, Liivi- ja Kuramaa) eesti- ja lätikiilsil kotusõnimmil olliq inäbäste
śaksakiilseq paralleelvormiq, sis Setomaa kotusõnimmil olliq paralleelvormiq vinnekiilseq. Võit üldäq, õt Hurda korjamisreise pääl tett märkmih näütäs vinne
kiil Setomaa võõrust.
Taa tulõ kõkõ rohkõba vällä Hurda 1886. aastagal tett pall′odõh märkuisih
seto keele kotsilõ. Sagõhõst näütäseq ńooq märkusõ lihtsalt vinne keele mõio,
mitä Hurt seto keele välläütlemise man tund, näütüsest Lobotkah: “Hier mehr
russ. Aussprache.”1 (lk 110, käsikiräh lk 201) vai Pankjavitsa nulgah: “paizuma,
kazuma das z sehr russ. weich” 2 (käsikiräh lk 255). Aoldi saa vinne keelest
peris võõrusõ kihästüs ja tuu võtt kirillitsast peri märgi kujol sisse nättävä
kotussõ õkvalt kesk seto kiilt – õkva ku võõrkihä ladina tähti vaihõl, näütest
“hõng = hынгъ” (käsikiräh lk 201) vai “kollъ (= 3)” (käsikiräh lk 256).
Vinne kiil näütäs Hurda märkmih Setomaa võõrust ja tuu olõ-i Hurda jaost
lihtsalt määnegi “tõistsugumanõ” olõminõ, mia võinu ollaq midägi väärt. Hurt
tõlgõndas Setomaa võõrust ku hukkaminekit. Hukkaminek tulõ Hurda meelest
kõkõpäält vällä setodõ keeleh. 1903. aastaga märkmih lugõ Hurt ülest seto
keeleh löüdüvit vinne lainsõnnu (lk 59–60, käsikiräh lk 58–61), andõh näile
śaksakiilsit vastit, minka eestikiilsist vastist ommaq sagõhõst śaksa keelest peri
lainsõnaq ja tõlkõlainuq (nt “liivapuu = Pflaumbaum”, vrd eesti ‘ploomipuu’).
Määnegi laep, Vinnemaalt ja vindläisi kaudu tulnu hukkaminek paistus Hurda
meelest ka setodõ loomusõh, a sääl siski õnnõ ku harvak eiseräsüs, miä kinnitäs
reeglit. Setodõ loomust tüküs Hurt õks idealisiirmä. Tuud, õt Alaotsa küläh üts
naane timmä uutmalda halvastõ vasta võtt′ (lk 138, käsikiräh lk 287), tõlgõnd′
1	Tah rohkõba vinne (muudu) välläütlemist (śks)
2 paizuma, kazuma – z väega vinne muudu pehmekene (śks)
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Hurt Irboska nulga setodõ sagõhõba vindläisiga kokkoputmisega. Ku Hurt taast
kuŕast seto naasest kirotas, tarvitas tä śaksakiilseh tekstih tähendüsligult vinne
lainsõnna “Matuschka” (paabakõnõ).
Śooh Hurda Setomaa-reise märkmide välläandõh ommaq ńooq tekstih löüdüq
vä sõnaq ja fraasiq, miä ommaq kirjä pant śaksa keeleh ja eesti kiräkeeleh, tõlgit
seto kiilde, pant kaldkirja ja paigutõt originaal joonõ ala. Śaksa- ja segäkiilsih
jupõh, mitä löüdüs kõvastõ märkmide 1886. aastaga osah, om ant paralleelselt setokiilne tõlgõq (kural puul, kaldkiräh) ja originaal (õigõl puul). Sääntsih
kotussih om joonõalotsist märkuisist pareba loetavusõ peräst valla ültü. Vinnekiilseq sõnaq ja fraasiq, mitä Hurt om aoldi tarvitanu, ommaq jäetüq muutmalda
kujol teksti sisse ja ant näile setokiilne tõlgõq joonõalotsih märkuisih. Vinne
keele tekstist aŕkaotaminõ andnuq lugõjalõ moonutõt ettekujotusõ tuust, kuis
Hurt Setomaad tajusi. Om tähtsä tiidmisest võtta, õt “Raasakõisi Setomaalt”
om osalt tõlkõraamat, miä pruum, nii nigu kõik tõlkõq, lugõjalõ originaali edesi
andaq võimaligult väikside kaotsiminekidega.
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lühendüisist “Raasakõisi”
käsikiräh
Vahur Aabrams
Jakob Hurda 1886. ja 1903. aastaga Setomaa-korjamisreise märkmeq, mitä
Eesti Rahvaluulõ Arhiivih ilosahe kokkoköüdetült alal hoitas, olõ-i olnuq arvadaq kuiki pall′o loet tekst. Tuu süüst võit arvadaq käsikirä külältki hermeetilist
olõkit. Taa om tekst, minkal ommaq inäp-vähäp kõik tunnussõq, miä muutvaq
timä lugõmisõ rassõst ja aŕtrükmise keerolidsõst ettevõtmisõst. Hurda märkmeq ommaq üteliisi kakkõlisõq, visandliguq ja mitmah keeleh (seto / eesti, śaksa,
vinne, ladina), pääle tuu sagõhõst viil segäkeeleh.1 Peräkõrd olkõq üldüq, õt taa
om tekst, koh autor om tarvitanuq pall′o lühendüisi.
Kõvastõ lühendet om terveq käsikiri, a kõkõ rohkõba timä vanõp jago, 1886.
aastagal kirja pant osa, miä om Hurdal valmist saanu nätäq õkvalt korjamismatka aigo ja suurõh jaoh pleiädsiga kirja pant. Lühendüisi nii sakõ tarvitaminõ and märko, õt autoril oll′ vaia tetäq märkmit nii kipõst ku võimalik ja ülest
kirotaq Setomaa vanavarra nii pall′o ku võimalik. Hurda Setomaal k′aumisõq olliq
ao poolõst lühkoq ja kirotamisõ kõrval muid sõna ülest võtmisõ massinit tuud
aigo viil olõ-s.
Käsikirä lugõmisõ tege keerolidsõst tuu, õt Hurt olõ-i uma märkmide ülestpandmisõ man jätnüq lihtsalt üte vai tõõsõ sõna otsani vällä kirotamalda vai
olõs tarvitanuq tavaliisi lühendüisi, a tä om lännüq viil kavvõbahe. Hurt om
tarvitanu pääle mainit lühendämise moodõ ka lühendüisi süsteemi, koh om
vähäbält 19 eismuudu märki. Suur jago näist märgest ommaq arvadaq Hurdal vällä mõtõlduq vai sis peri näütest mõnõst śaksa stenograafiasüsteemist.
Näid märke, miä tegeväq käsikirä edimädse kaehudamisõ perrä suurõh jaoh
loetamaldust ja minka dešifriirmine nõudsõ umajago paleograafilist ja filoloogilist päämurdmist2 (ait′uma Jürgen Beyerile nõvvo ja abi iist!), om autor uma
tekstih tarvitanuq õgal puul, a kõkõ rohkõba märkmide śaksakeelseh jaoh (ja
segäkeelitsih ossih). Śaksakiilse teksti lühendämisest naaq märgiq kõkõpäält
mõtõld ommaqki. Hurda lühendüseq ommaq sääntseq:
i = ein(e) (üts, määrämäldä artikli)
ki = kein(e) (indefiniitpronoomen, eitüs)
= auf (iihsõna: pääl, otsah jne)
= nicht (eitüs: ei)
δ = doch, aber, jedoch (a, siski)
= auch (ka, niisamatõ)
v̄ = nur (õnnõ)
α = ander(e) (muu(q), tõõnõ/tõõsõq)
η = als (ku võrdlusih, nt suurõp ku, parep ku jne)
ɤ = wird / werden (passiiv, tettävik)
1
2

Hurda kirriv kiräviis tulõ śooh raamaduh höste vällä Arvis Kiristaja tett′ kotusõnimmi nimekiräh.
Võimalus, õt tegemist om õnnõ sisulda ja mõttõlda tsukõrduisiga, tundu siihkirotajalõ vähä usutav.
Hallõ külh, a Hurt olõ-i jätnüq hindäst maaha võtit, minkaga timä salakirä muudu lühendüisi süsteemi
“valla käändäq”.
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/. = nach (iihsõna: peräst, takah, perrä; ka liikmissuund kohegi, minkagi poolõ)
/. / = zwischen (iihsõna: vaihõl, vaihõlt, vaihõlõ)

—
. = unter (iihsõna: all, alt, ala)
. = über (üle, pääl, kottal)
—
= aus, (da)von, weg (iihsõna: minkagi seest, ka aŕa)
= bei (iihsõna: man, hulgah)
= gegen (iihsõna: vasta; ajalisõlt: lähkoh)
= für (iihsõna: jaost, tarvist)
-ǀ = sich (refleksiivpronoomen: hinnäst)

Śooh välläandõh ommaq ńooq lühendüseq nii trükütehnika ku ka teksti loetavusõ peräst vällä kirotõt ja pant loogõliisi sulgõ sisse, nii nigu näist perrätulõvist näütelausist siih nätäq.
“Puuzliq, Puozliq (δ Puusliq) = pühäse, δ wanaq ja wäikeseq.” Välläkirotus: “Puuzliq, {auch} Puozliq ({doch} {nicht} Puusliq) = pühäze, {doch} wanaq ja
wäikeseq.” Tõlgõq: “Puusliq, ka poosliq (a olõ-i puussliq) = pühäseq, a õnnõ vanaq
ja väikeseq.” (Lk 74, käsikiräh lk 85.)
“In der Fastenzeit ɤ gesungen.” Välläkirotus: “In der Fastenzeit {wird}
{nicht} gesungen.” Tõlgõq: “Paastu aigu laulda-i.” (Lk 129, käsikiräh lk 261.)
“Mischwald, in dem allerlei Bäume u. Sträucher neben iα waren,
Palo
maad sääl ja sood.” Välläkirotus: “Mischwald, in dem allerlei Bäume u.[nd]
Sträucher neben{ein}{ander} waren, {auch} Palomaad sääl ja sood.” Tõlgõq:
“Segämõts, koh oll′ kõrvuisi kõiksugumatsi puid ja puhmõ, ka palomaad sääl
ja suud.” (Lk 138, käsikiräh lk 287.)
Hurt and näide märkega, minkast osa ommaq lainat kreeka tähistüst, edesi
nigu nätäq pääaśaligult śaksa keele iihsõnno, määrsõnno ja köüdüssõnno (muutumalda sõnno). Umaette märgiq ommaq Hurdal ka passiivi (tettäviku), refleksiivpronoomeni (hindä kotta k′auva asõsõna) jaost jne. Śaksa keelele umadsõ
struktuuri peräst om ossa näist märkest võimalik umavaihõl kombiniiri, miä
tuu vahtsõ tähendüse. Tuud Hurt ka tege (nt gegen + über = gegenüber). Vaihtõpääl om mõnd märki tarvitõt uutmalda vai andśagah paigah, nt sõna Haus (śks
‘maja’) või ollaq Hurdal kokko pant sääntsist juppõst: H + märk, miä tähendäs
iihsõnna aus. Mõnd märki om Hurt tarvitanuq ka uma seto/eestikiilseh tekstih,
koh löüdüs viil märk, mitä Hurt muial tarvita-i: k̃ (= kõik). Taa märk om välläandõ tekstih ilma loogõlistõ sulgõlda valla kirotõt. Hurt tarvitas seto/eestikiilseh
tekstih sõna Jummal/pühäne asõmal vaihtõpääl ka märki Ф (suur vinne f).
Siih raamaduh om tuu sõna vällä kirotõt ja kandiliisi sulgõ vaihõlõ pant.
Hurda märkesüsteem om koherentne, kattõmuudu arvo saamisõ võimaluist pia olõqki-i ja Hurt tarvitas uma süsteemi ka järekimmält. Või arvadaq, õt
pääle iihpuul ülest loet märke oll′ Hurda lühendüisi süsteemih viil määntsitki,3
selle õt timä Setomaa-korjamisreise märkmide käsikiri olõ-i kokkovõttõh mahu
poolõst kuiki suur tekst. Võinuq kaehudaq sääntse pilguga ka tõisi Hurda käsikiräliisi märkmit. A huvitavaq ommaq ńooq märkmeq kimmähe. Ja nigu nätä,
salahuisi täüs.
3	Õt näütest /. tähendäs ‘nach’, siis võinuq . / tähendäq ‘vor’ (iih, ette, iist). A märki ./ Hurda “Raasakõisi”
käsikiräh ette tulõ-i.
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Näüdeh Jakob Hurda 1886. aastaga käsikiräst

Näüdeh Jakob Hurda 1886. aastaga käsikiräst, leheküleq 258–259.

Näüdeh Jakob Hurda 1886. aastaga käsikiräst
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Setokõstõ pühi q ja tähtpääväq
(ka muid tiidmiisi)
Lühkohe üles tähendänüq
Dr. J. Hurt 1903
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[Kalendritähtpääväq]
1. Talvistõpühi q (Talsipühi q) (25., 26., 27.,

Mängitäs mõnõsugutsit mänga
ja peetäs illa (part. pl. sõnast2 ilo).
Näütüses järgmäidsi:
1) Karro tegemä. Üts miis tõmbas
2 kaskat karvo pite sälgä, käeq ja jalaq
aetasõq käüssist läbi. Nakkas käpikalla
nigu nelä jala pääl käümä nigu karo.
Tõnõ miis om tandsutaja, täl karo kablaga kätt pite ja nui käeh. Sys tandsutas karro, kes kukõrpalli lööse ja muud
tempo tege, nii et kyigil viländ naardaq. Latsõq pelgäseq ja pagõ[hõ]sõq.
2) Kitsõ tegemä. Miis tõmbas niisama kats kaskat karvo pite sälgä,
jalaq – käeq käüssist läbi, nakkas käpikalla käümä. Kaala pääle pandas
luuk, kohe olist sarvõq külge tetäseq
ja rättega ar mähitäseq. Tõnõ miis om
kaŕamiis, tol om nüśk ja temä nüss
kitsõ. Nüśkohe om väläst lumi tuud,
tuu um piim. Kaŕamiis tege sys nii,
nigu nüssäsi timä kitsõ. Veidükese ao
peräst ütles: “Küll sai pall′o piimä”,
ja pakk piimä muilõ kah. Kits kargõllõs ja lööse kepso, poksas kah ja tege
tempo. Kõigil jäl naardaq viländ. Midä
hiitramba q omma q mängja q, toda roh
kõmp nalja.3
3) Kurgõ tegemä. Jäl kask karvo
pite säläh. A ineminõ käü katõ jala
pääl. Käeh um pikk äglioss tsängoga,
rättega jäl är mähit. Tuu om kurõ kaal
ja tsänk. Kurg pidä umma kurõ illo,
nigu iks kurõq tandsvaq, – tsäunas ka
tsängoga, kedä taht vai kiä ette tulõ,
nimelt tsäunasõq noorõq tśuraq tütrekka mõnikõrd õigõ valusahe: olguq
tuu sis külgelüümisõ4 (kedä sallitas)
vai kah võhlusõ peräst5 (viha peräst,

dets.).1

1
2
3
4
5

[Siih ja edesi omma q kuupäävä q antu q vana
kalendri perrä.]
part. pl. v.[on]
Je findiger die Spielenden, desto mehr Spaß.
Sei es aus Liebelei
od. auch aus Bosheit

ehk ku süä täüs).
4) Mõtshopõn. Ineminõ om hobõnõ.
Olõkorv ehk sõgõl köüdetäs perse
pääle. Hobõsõ pääluu ehk pääluu sarnanõ puust tett asõmik om hobõsõ
pääs. Valgõ rõivas katõtas hobõsõlõ
pääle. Kõrvaq tetäseq valgõst rõivast
ehk võetas ka sita vigõl, vigla haroq
mähitäse q valgõ rõiva sisse ja jälle
kõrvaq valmiq. Sys istutas sälgä, sõidõ
tas ratsalla. Üts um hobõsõ peremiis,
enämbüsi juudi nime all, kes hobõst
müvväq pakk. Juudil (st peremehel)
om suu nõõga mustas võiet. Pakutas
ka hinda: 1 kop., 2 kop. … Tetäs nalja:
ostja q laitva q, müüja kitt, hobõnõ
peät umma tublidust üles näütämä.
Vaimukusõs, nal′as, pilkamisõs võimalust külält.6 Viimäte lätt müüjä
är: “Teist ostjit ei saaq. Ma lää ärki
tõistõ kubõrnihe.” Müüjä peäp nüüd
ka umma osavust üles näütämä rahvast laitõh vai sis sõimatõh.
Tävvendüs.7 Hobõsõ pääluu pruuk′
mine om nüüd inämbüsi maaha jäänü,
om jo rõipõ luu. Täü-i umma ilosat rõivast pääle pandaq.
q
5) Leigotaminõ . Tütreku ja naaq
q
se säädvä hindä rõngahe (kinnine
tsyyr).8 Käest kõigil kinni, et läbi ei
päseq. Üts ineminõ om siseh, keskeh:
tuu om hobõnõ, mis är om kaonu. Välähpuul rõngast om jäl ineminõ: tuu
otś hobõst, mis kaonu. Nüüd lauldas
leigotamisõ laulu (vrd lauluq).9 (Laulu
esitäminõ on tegeläisi vaihõl ar jaotõt,
hopõn ütles umaq synaq jne.)10 Otsja püüd
rõngast läbi murdaq, et hobõst kätte
saija q , a inemisõ q rõngah lasõ-i.
Kui viimäte läbi saa ja hobõnõ kätte
6
7
8
9
10

Zum Witz, Scherz, Spott Gelegenheit genug
Anmerkung
geschlossener Ring
cf. die Lieder
Das Lied wird mit vertheilten Rollen recitirt, das
Pferd spricht seine Wort etc.
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saa, sis tahetas hobõst nuheldaq (vrd
laul),11 a hobõnõ vabandas hindä är
(“süü-s seemekesvä” jne, vrd lauluga)12
ja jääs trahvmata.
Sys mäng otsahki.
(No 1, 2, 3, 4 ommaq Küllätüvä küläst, seletüse q and′13 Ivan Kornilov,14
a No 5 om Tsäältsä ehk Tsäältsüvä
küläst (Чaльцeвo), seletüse and′ Mat′o
Nestorovna (nuur tütärlats) (= Maт
peнa Hecтopoвнa).
Tõõsõl talsipühi pääväl omma q
Maarja kaejatsõq. Mindäs kaejatsilõ
kerigo mano. Viijäs andit vaesillõ.
Vaesõq ommaq kerigo mano kokko tulnuq, nimelt pall′o maa poolõ päält, tuu
tähendäs Liivimaalt15 (erineväq andõq:
söögiq ja raha).16
2. Vastne ajastaig (1. jaan.).

Vana-aastagu õtag:17 Valõtas õnnõ. (31. dets)
Vahtsõnõ aasta:18 Laulõtas, karatas,
kul′atõdas. Esierälikkõ mänga olõ-i,19
olgu sys mõnõh paigah nuusamaq iloq,
mis talsipühih peetäseq (Ivan Kornilov, Küllätüvä küläh).
Kerikost võetas
pühendetüt vett kodo üteh. Sellega
tsiugutas maija. Olõ-i esierälisi illa.
Talsipühist viiristmisõni20 tetäs küll
päivä tüüd, a õdagu mitte. Sis ommaq
“õndsaq õdaguq”. Kul′atõtas. Innevanast peeti neil õdagil illa, nigu talsipühis ja vahtsõs aastas (Küllätüvä ja
Tsäältsüvä külä).
3. Viiristminõ (6. jaan.).

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

cf. d.[as] Lied.
etc., cf. d.[as] Lied
von
[Küllätüvä külä mehe Ivan Kornilovi (1859–1920)
kottalõ kaeq raamadu peräotsast täpsäbät kommentaari “Ivan Kornilov” lk 198.]
d. h. von Livland
Gaben verschieden: Speisen und Geld.
Sylvester
Neujahr
Besondere Spiele nicht
Von Weinacht bis Epiphanies
[Issändä templihe viimise pühä vai kündlepäävä
nimi. Sõna-sõnalt tähendäs vinne keeleh Jumalaga
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Ainult seto
nimi, veneläseq sedä nimme ei pruugiq,
ütleseq Cpeтeнie Гocпoднe.21 “Ristiq
käüväq ümbre Petseri alõva.” NB: Nimi
“kündlepäiv” om katoliiklik.22 Seto ütel′
siin: küündlit peetäs puhtah paigah.
Kerigo pühä. Olõ-i esierälisi
pruukõ (ibidem).23
4. Küündlepäiv (2. veebr.).

5. Poornapäiv. Kerigo pühä. Um üts
nätäl peräh kündlepäivä (Tsäältsüvä
külä).

Om iks üts pühäpäiv
(ei tõisipäiv, mis katoliiklaisil om). 24
Livvõldas (vrd laulõ),25 laulõtas. Kõik
nätäl otsa om liugõllõmist. Nädäli
nimi: piimänätäl (= мacляницa) (Küllätüvä ja Tsäältsüvä külä).
	Sys tulõ
q
7. Suur paast. Vaganõ aig. Ei tohi illo
q
q
26
pitä , ei ka laulda (vrd laulõ).
Talsipühist – maasenitsani om “lihasöögi aig.” Sys käüväq tütärlatsõq istmah. Vrd mino27 vanavara. Paastu aol
tohi-i istmah kävvüq (ibidem).
6. Lihaheideh.

8. Oudokia (Евдокія) päiv , 1. märtsil .

Om kerigo pühä. A tetas tüüd.
9. Сорокъ Святыхъ 28 (9. Märts),

vrd kalendrit.29 Nüüd tulõvaq jo tsirguq vällä,
st rändlinnuq nakasõq tagasi tulõma.30
Kiislat keedetäs, terri surmutas (ibidem).
10. Alekseipäiv (17. märts).

22
23
24
25
26
27
28
29
30

kokko saamist, tuuga mõtõldas pühä Semmeni
kokko saamist Jeesus-latsõga.]
ist katholisch
ibidem (lad) – säälsamah [Hurt pidä silmäh tiidäsaamisõ kotust, st Küllätüvvä ja Tsäältsüvvä.]
bei den Katholiken
cf. die Lieder
cf. die Lieder
cf. Mein
[Nelikümend pühäst vinne keeleh. Neläkümne Sebastia liina usukannahtaja mälehtüspäiv, Petsereh
Varvara kerigo kõrval śoo päävä mälehtüse kerik.]
cf. d.[en] Kalender
d.h. die Zugvögel fangen an zurückzukommen
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1 1 . K apsta Maar j apäiv ( 2 5 . m ärt s ) .

Kerigo pühä (ibidem).
12. Suur Neläpäiv. Kerigo pühä (ibidem).

Suur neläpäiv om puul
pühhä, inne lõunat tetäs tüüd, a õdagupoolõ mitte.
Suur riidi om täüs pühä.
13. Suur Riidi.

Urbõ pühendetäs kerikoh. Tuvvasõq kodo ja
pandasõq pühäse mano. Noidõ urbõga
aetas karja mõtsa. Mõni tsuskas umaq
urvaq kusikuklasõ pessä. Kotoh tsõõtõtas (vrd laula)31 (Küllätüvä külä).
14. Urbepäiv, inne N o 12 ja 13.

	SL 1380. H, Setu 1903, 365 (4) < Küllätüvä k. –
Jakob Hurt < Kull′o, Ivani naane (1903).

Tsõõ-tsõõ, urbõpäivä,
tsõõ-tsõõ, kallis päivä,
tuuq haina haletamma,
tuuq moro muhetamma,
tuuq lauta lambit,
tuuq sulgu suuri tsiko,
tuuq põhku põrsit!
Milles sa meele kavva tulliq,
kavva tulliq, kavva olliq?
Kos sa olliq, ku ma otsõ,
kos sa käkeq, ku ma käve,
urbõpäivä, tsõõ-tsõõ?
Olli ma ks suuh soka all,
˘
laanõh laja lehe all,
hillä ks ma tulli hirtä pite,
˘
tassa tulli taivast pite.
Mis mul söögist keedeti,
keedeti ja küdseti?
Keldoliimi keedeti,
havvõluid havvutõdi,
selle ma siiä kavva tulli,
kavva tulli, kavva olli.
31
32
33
34

cf. die Lieder
cf. die Lieder
d. h. Freitag in der Osterwoche. (cf. russ.)
cf. das Bild. Im N.O. von Petschur, im Thal, auf
dem westl. Abhange. Steinerne Kapelle.
35 Gemeint ist das Bild Johannis des Täufers, das ich
dort selbst gesehen habe. Es ist das abgehauene

Läbi tulli ma Riia riisõldõh,
läbi Tarto tapõldõh.
“Urbõpääväl pandas myni ruudja
aia pääle, latsõq ehk noorõq inemiseq istusõq katsiharikalla tõne tõsõ
ruudja otsa pääle, häll′väq üles ja
alla ja tsõõtasõq nii.”
15. Lihavõtte pühä. Hällütäs. Lauldas
(vrd laula).32 Veerütetäs munnõ. Kõik
nätäl om pühä, a tetäs iks ka tüüd.
16. Veto Riidi, st lihavõttõnädäli riide (vrd

vinne33 cвятaя vai cвeтлaя пятницa).
Petseri ümbre käüdäs sel pääväl üte
tsässona mano, vrd pildiga. Petserist
põhjahummogu poolõ, oroh õdagupoolidsõ nõlva pääl. Kivist tsässon.34 Ristja
Jaani mälehtüses. Selle pää (ärä raotu)
om sääl pildi pääl. Tsässonah om läte,
nüüd kaivos tett, salvõq ümbre. Śoost
viist usutas, et tä haigilõ silmile hää
om, viijäs rohos ka kodo. Kel silmäq
haigõq, lääväq sinnä api otsma. Üts seto
naane kõnõl′ mullõ nii: “Sääl om pühä
puusli, üts suurõmb pilt, pühä ineminõ
pääl, poisikõnõ näo poolõst, palõh ütsindä om nätäq, silmäkeseq haigõq.”
Mõtõld om Ristja Jaani pilti, midä ma
esi sääl nännü olõ. Tuu om Ristja maaharaot pää kinnitsidõ silmiga.35
Nuuq ommaq nuuq haigõq silmäkeseq.
Tsässona nimi vinne keeli: Чacoвня
Joaннa Кpecтитeля (Tsäältsüvä külä).
Tävvendüs. Puusli = pühäpilt. Ivan
Kornilov ütel′: “Sääntse pühä inemisõ
pilt, kes usu peräst üles puudi.” Siih om
umavaihõl kokko arvat puusli ja puu.36
Mastõr (gen. mastõri) om seto
keeli kloostri, synast37 мoнacтыpъ.
Haupt des Täufers mit geschlossenen Augen.
36 Hier wird puusli mit puu in Verbindung gebracht.
[Hurda seletüs synalõ “puusli” – ikooniq ommaq
inäbüsi puu pääle maaliduq – olõ-i ainus võimalus.
Śoo kottalõ kaeq raamadu peräotsast täpsäbät
kommentaari “Puusli-sõnast” lk 199.]
37 Kloster aus

setokõstõ pühi q ja tähtpäävä q
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Jaani tsässon Petserih (setoq ommaq kutsnuq ka veto tsässonast). Reier 1903. ERM Fk 669:7

st nätäl peräst tuud,
ku lihavõttõ perämäne pühä läbi om
saanuq 38 = tõõsõpäiv peräst ollõtuspühhi
vai väikest lihavõõdõt.39 Sys mindäs matusõ pääle (st uma matusõ pääle), peetäs
noist mälehtüst, keä är ommaq koolnuq.
Papp tulõ kah ja pidä palvust, kui keäki
massaq jõud. Nüüd jaetas ka vaestõ
andit (Küllätüvä ja Tsäältsüvä külä).

tuvvasõq vällä (tehnilinõ termin).42
Jüripäiv on 4 nädälät peräst kapstamaarja päivä (s.o 25. märdsist kooni 23.
aprillini)43 (ibidem).

18. Ristipäiv (= taivahe minemisõ pühä).40

21. Suvistepühi

Kaŕusõq
läävä nüüd kõik kerikohe. Egah kerikoh ommaq Jüri vai Üri puusliq; ńooq
omma q hobõsidõ ja kaŕa peräst =
hobõsõ- ja kaŕapuusliq; noidõga õnnistõtas hobõsit ja karja. “Jüri puusliq”

22. Jaanipäiv (24. juuni) . Puulpäävä tetti

38
39
40
41

42 term. techn. [Hurt pidä silmäh tuud, õt Jüri puuslit
om vaja kaŕa ja hobõstõ õnnistamisõs.]
43 sc. v.[om] 25 März – 23 April
44 an der livländischen, neuhausenschen Grenze

17. Raadovitsa päiv,

Päiv peräst sedä (= riide) “lääväq ristiq” Petserist Pihkvahe (в ъ Tpoицкiй
coбopъ)41 (ibidem).
19. Jüri ehk Üri päiv (23. aprill).
q

d. h. eine Woche nach
Di[e]nstag nach Quasimodogeniti.
Himmelfahrt
Troitsa (Suvistõpühi) pääkerikohe

20. Migula päiv ehk Nigula päiv (k evä-

Um ainult kerigo pühä.
Risti viijäse nüüd Petserist Tailovahe (ibidem).
jäne) (9. mai).
q

q

vai Suvisepühi. Puulpäävä jaetas vaestõandit kerigo man.
Pühis tuvvasõq kõoq tarrõ, pandasõq
pühäside mano (ibidem).
jaanituld, laulti ja karati. Tõrv ehk
hagu palli, nigu kelgi oll′. Jaanitulli om
nüüd ka viil. Jaanipääväl kerigo pühä,
ehk mõnõ tsässona man, nigu Miikseh
(külä Liivimaa, Vahtsõliina piiri pääl),44
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kos oja veereh üts Jaani kivi om. Ristja
Jaan om sääl pääl istnu. Peetäs pühäs
kivis. Inemisõq viiväq sinnä andit, sööväq sääl, andvaq sandõlõ. Kohopiimä
pandas kivi pääle, nii et kyik kivi valgõ
um. Haigõq tulõvaq sinnä tervüst otsma,
tsuklõsõq ojah. Mitu ommaq ka tõeste
terves saanuq, ususõq setokõsõq, nii
nimelt üts miis. See kinknü kõik umaq
vanaq rõivaq sandõlõ, tsukõlnu ojah ja
pannu hindä kogoni vahtsihe rõivihe,
nii saanuqki terves.
Üts Miiksi mõisa herra vai valitsõja lasknu kivi är viijäq, lahasnu katõs
tüküs ja pan[d]nu lauda müürü sisse, a
eläjäq nakanuq kuulma. Pidänü jäl kivi
sainast vällä võtma ja umma paika
viimä. Sys lõpnu eläjide kuul. 1884.
aastagal45 olli ma esi jaanipääväs sääl.
2 3. Piitrepäiv (2 9. juuni ). Om kerigo
pühä. Nüüd andas luba piimä süvvä.
Puulpäävä tetti ja tetäs mõnõh paigah nüüdki tuld (Piitre tuli ehk Piitre
pino). Tõrv ehk hagu palli, tuli käve
korgõhe. Peeti illo, laulti, karati, nigu
jaanipäävä puulpäävägi.
Tävvendüs. Jaanipäiv ja piitrepäiv
q
olli muistidsõl aol (vai paganusõ aigu)
ka põhilisõq vai tähtsämbäq pühäq, nii
nigu talvistõpühiq. Siin om tegemist suvõ
pühäga ja talvõ pühäga. Selle ommaq
rahva kul′atamisõq mõlõmbal pühäl höste
vällä arõnuq.46

muudu tahvat).47 Sedä kandas ümbre
kerigo, ja kes kandvaq, saavaq tervüst.
Küllätüvä küläh kõnõl′ mullõ üts pernaane (Ivan Kornilovi naane Kull′o),48
et timä esi noid inemisi tund, kes terves ommaq saanuq.
* Параскeва = Παραςκευη

Õnnõ setokõsõq nimetäseq taad nii.49 Veneläsil um
timä iljapäiv. Veneläseq jakobipäävä
nimme ei tunnõq.
Ristiq käüväq ümbre Petseri liina.
25. Jakappäiv (NB: 20. juuli).

26. Annepäiv (25. juuli ) .

Keriko man
pühhä ei olõq, a tsässona man peetäs (“Viis päivä peräh jakappäivä”).
Oinas tapõtas. Pelsi külä man om Annemägi, sääl om tsässon. Oinast viijäs
osa sinnä, osa süvväs kotoh. Papp tulõ
ka sinnä (Küllätüvä külä).
Om kerigopühä =
Пpeoбpaжeнie Гocпoднe. Ütelisi um
śoo päiv ubina pühendämise pühä.
27. Paasapäiv (6. aug.).

28. Suur Maarjapäiv (15. aug.) (Пpeoбpa

жeнie Пpecвятыя Бoгopoдицы). Om
suur pühä õgal puul. Kerigo pühä. Inne
maarjat om 2 nädälit paastu. “Maarja
pääväst um 7 nädälit tagasi piitrepäivä.” (Maarja taivaheminek.)50
29. Иванъ скоромный51 (29. aug.). Suur

pühä. Paastupäiv. (Ristja Jaani pää
maaha võtmisõ päiv.)52

Riidi inne jakapäivä. Peetäs nimelt Satseriina kerigo
man. Sääl kerikoh om üts puusli (Paraskovja* puusli, naane pääl). Kerigo
man om üts löüt kivine rist (lihtsat

30. Väikene maarjapäiv (8. Sept.) . Kerigo
pühä. Maarja sündümine. 3½ nädälit
peräh suurt maarjapäivä.

45 Anno 1884
46 Jaanipäiv u.[nd] Pietrepäiv müssen in dem Alterthum
(resp. Heidenthum) ebenso Haupt- oder Hochfeste
gewesen sein, wie Talwiste pühiq. Wir haben hier
das Sommerfest u.[nd] Winterfest. Darum die Lustbarkeit des Volkes an beiden Festen sehr entwickelt.
47 einfach u.[nd] schlicht behauen
48 [Ivan Kornilovi (kaeq lk 25) naase, Kiksova küläst

pärit sõnolisõ Kull′o (Akulina Petrova, 1921. a-st
Akulina Suvila) (snd 1860) kottalõ kaeq raamadu
peräotsast täpsäbät kommentaari “Ivan Kornilov
ja timä naane Kull′o” lk 198.]
nur bei den Setud so genannt
Mariae Himmelfahrt
ivanaskorona
Johannis Enthauptung

24. Päätnitsa pühä.

49
50
51
52
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Petseri mastõr, koh kõkõ tähtsäp pühä om suur maarjapäiv. Reier 1903. ERM Fk 669:16

(Boздвижe
н ie чecтн . и ж ив oтв op. к pecт a).53
Kerigo pühä (risti ülendämine).54
[Tävvendüs.]55 Viissenjäpäiv (Boз
дви жeн ie к pecт a) om kangõ pühä.
Päiv inne sedä om õdagu jumalateenistüs kerikoh. Jumalateenistüse
lõpul tetäseq inemisile (kerikulistõlõ)56
kerikoh õliga ristiq otsa pääle. Üteh
paigah andas ristile suud, tõsõh tõmmatas riste otsa pääle. Tüüd viissenjapääväl ei tetäq (14. sept.). Sedä päivä
kutsutas ka hussipääväs. Hussiq lääväq
sis är maa sisse. Nii üteldäs nüüd nimelt latsilõ.
31. Viissenjäpäiv (14. Sept.)

3 päivä peräh
mihklipäivä, mis maa poolõ pääl um
(= 29. septembril).58 Veneläse q sedä
seto nimme ei tunnõq, nimäq ütleseq:
Пoкpoвъ Пpecвятыя Бoгopoдицы.59
Päiv vaeht, sys lääväq ristiq Petserist
Pihkvahe, säält Ostrovahe. Pihkvahe
jäiväq ristiq katõs nädälis.
33. Mihklipäiv (1. okt.).

(vai sis -pühä) (29. okt.).
Nimi pühä Aнacтaciя perrä.60 Om ka
Nahtse puusli, kabõhinõ.
34. Nahtsõpäiv

35. Mihalipäiv (8. nov.).
36. Jüripäiv (sügüsene) (26. nov.).

32. Ilikandra pühä (24. Sept.) . Inne mihk-

lit üts nätäl. Д eн ь Cв . Hик aнд pa.
Takah Pihkva om Ilikandra mastõr
(kloostri).57 Ilikandrõhe viid innevanast mi maalt viino: “Ilikandrõ vuur”.

st Bвeдeнie
вo xpaмъ Пpecвят. Бoгopoдицы.
Setokõsõq pia-i kuiki tähtsäst.61
Tävvendüs. Kadõrna- ja märdipäivä,

53 ausa ja jõuduandva risti ülendäminõ
54 Kreuzeserhöhung
55 [Käsikiräh lk 137. Śoo tävvendüse märk′ Hurt
ülest arvadaq Miku Odelt Kropkuva Helbi küläh.]
56 Kirchenbesucher

57
58
59
60
61

37. Vedenjäpäiv (21. nov.),

Kloster
am 29. Sept.
Pühä Jumalasünnütäjä katmisõ (vai kaitsmisõ) pühä
Name von der heiligen Анастасія
Wird von den Setud wenig beachtet

seto q ehte q ja rõivaq — noore neio mat’o ehte q
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niisama ka tennüspäivä, setokõsõq ei
peäq (olõ-i vinne umaq).62
A kadõrna-* ja märdipäävä** laula
näil um, tunnistusõs, et inne neid
päivi ka peeti.
*

25. nov.

38. Varvara päiv (4. Dets.) (ka Varvala p .).
39. Migulapäiv (talvinõ) (6. dets.)
nigulapäiv ).

(vai sis

Peetäs õgal puul.

**  10. nov.

[Ivan Fedorovitš Morozovi pereh]
Tsäältsüvä (ehk Tsäältsä) küläh käve
ma 3 päivä Ivan Fedorovitš Morozovi
majah63 seto asjo uuŕmah. Oll′ nõukas
miis, kel ka ostõtut maad oll′. Võtimi
mitu pääväpilti üles ja tsehkendimi
asjo. Maja väega kõrrah. Puhas elo
kõigildõ, huunõq ja riistaq joonõh. Inemiseq esi väega lahkeq.
Perekonna liikmõq ollivaq järgmätseq:
1. Maja esä: Ivan Fedorovitš Morozov ,
66 aastat vana.
2. Timä naane: Irina Ivanovna , ka 66
aastat vana.
Poigõ täl es olõq, õnnegi tütrit. Neeq
ollivaq:

Nuur perenaane. Timä miis Nestor Matvejev,
keskeäline miis.
2. Anna Ivanovna , Seretsova küllä
mehele saanu. Oll′ seekõrd küllä
tulnu.
Nestori ja Anastasia latsõq:
a) Matrena Nestorovna , nuur tütarlats, mõrsja põlvõh (kodokeeli:
Mat′o).
b) Jekaterina Nestorovna (Kati).

1.

Anastasia Ivanovna .

c) Hemmo Nestorovna.
d) Olga Nestorovna.

Sys: poig Vassili Nestorov (jo kandlõlüüjä).

Noore neio Mat′o ehteq (vrd pilti)64
1.
2.

3.

a)

b)

4.

Sõlg (suuŕ, hõbõhõst). 50 rbl. (Võrol

tett. A tetäs näid ka Petserih.)
q
Tsäposka : hõbõhõst laja nigu rihm
65
– nigu soomusrüü kokko joodõt.
50 rbl. All otsah rist. Petserih tett.
q
Katõ püürtü : väänet lüli kokko
q
66
pant, päält nätä ümärik, nigu
hõpõ-köüds.
Suurõmbaq püürtüq: 6 ruublitükkü
küleh ja 8 hõpõristi (vana-aotsõq),
vaeldumiisi.67 Petserih tett, 35 rbl.
Vähämbäq püürtüq: ilma ruublitükäldä ja risteldä (ka Petserih tettüq). 15 rbl.
Mitmõq ketiq (piinümbäq hõpõkeediq):68

a)

q

q

q

62 sind unrussisch
63 [Morozovidõ perre kottalõ kaeq raamadu perä
otsast täpsäbät kommentaari “Morozoviq Tsäältsüväst ja Tsänguq Seretsüväst” lk 199.]
64 cf. die Photographie
65 Kettenpanzer

B)

c)

d)

Edimätse q: küleh 5 äräkullatut,
25 kopikalist rahha; 4 suurt puug
nitsa, 3 keskmäist, 8 väikeist; 2
ruublitükkü – 40 rbl. (Puugnitsaq ommaq nigu väikeseq kuljusõq,
sisest tühäq, pilokõisi ni kühmiga.69
Ommaq hõpõst, a kulladuq.)
Tõsõq ketiq (peenikeseq). Küleh: 14
viiekopikalist hõpõrahha, 22 väikeist puugnitsa, 2 esierälist väikest
iloasja. 25 rbl.
Kolmandaq ketiq (ka peenikeseq).
Küleh: 14 viiekopikalist rahha, 14
väikest puugnitsa. 15 rbl.
Neläs kett – pikk, 11 kõrd ümbre

66 aus gewundenen Gliedern zusammen gesetzt, die
ganze Zusammensetzung ist rund
67 abwechselnd
68 Dünnere Silberketten
69 mit Spalten und Erhöhungen

ivan fedorovitš morozovi pereh

Morozovidõ pereh uma maja iih Tsäältsüvä küläh. Reier 1903. ERM Fk 669:16
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morozovidõ vanõmb tütär nesteri mat′o

Morozovidõ vanõmb tütär Nesteri Mat′o (Matrona Nesterova, 1921. a-st Matrona Sulg) (1882–1950?).
Reier 1903. ERM Fk 669:42

nesteri mat’o ehte q

Nesteri Mat′o ehteq. Reier 1903. ERM Fk 669:13
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34

morozovidõ maja ja aida q tsäältsüvä küläh

Morozovidõ maja Tsäältsüvä küläh. Reier 1903. ERM Fk 669:29.

Morozovidõ aidaq Tsäältsüvä küläh. Reier 1903. ERM Fk 669:20.

