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Sissejuhatus

Käesolevas töös antakse ülevaade Djorža karjalaste 

rahvameditsiinist. Töö kirjutamine on osutunud vajalikuks, 

et jäädvustada selle rahva arusaamasid haigustest ja arsti

misest ning tema hääbuvat murrakut. Näitematerjal on kogu

tud töö autori poolt 1971• » 1972. ja 1973*aasta suvel toi

munud ekspeditsioonidel Kalinini oblasti Zubtsovi rajooni 

Nouvoi, Semnovekoi, Vassiljevskoi ja Oleksandrovskoi küla

desse .

Diplomitöö keeleainestiku kogumise ja liigitamise alu

seks on olnud M.Kase ja K.Villako koostatud küsitluskava* 

Töö koosneb kahest osast: esimeses esitatakse ülevaade hai

gustest ja arstimisest. Peatükkidesse jaotamisel on lähtu

tud rahva enda, mitte tänapäeva arstiteaduse seisukohalt* 

Djorža karjalaste ravimisvotteid kõrvutatakse teiste rah

vaste omadega. Tveri karjalaste rahvameditsiini kohta on 

andmeid saadud P.Virtaranta teosest "Tverin karjalaisten 

entistä elämää". Venelaste arstimisviisidele viidatakse 

D.Zelenini uurimuse "Russische (Ostslavische) Volkskunde" 

alusel. Eesti rahvameditsiiniga tutvumiseks on kasutatud 

ENSV TA Er»R*Kreutzwaldi nimelise Kirjandusmuuseumi rahva
-------------------

M.Kask, K.Villako, Rahvameditsiini andmete kogumise 
vajalikkusest. - "Nõukogude Eesti Tervishoid", 1959 > nr.4, 
lk*52-59.
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luule osakonna rahvameditsiini kartoteeke. Kurjast silmast 

ja selle mõjust on kirjutanud. T.Vuorela. Poh.jakarjalaste

rahvapärastele arstimisvõtetele viidates on toetutud P.Vir- 

taranta tekstikogule "Vienan kansa muistelee”.

Haiguste ja ravimisvahendite kohalikud nimetused an

takse sulgudes ainsuse nominatiivis. Taimede karjalakeelse- 

le nimetusele lisatakse ladinakeelne. Diplomitöö teises osas 

selgitatakse haigusalaste sõnade päritolu. Etümologiseerimi- 

se allikateks on olnud: Suomen kielen etymologinen sanakir- 

ja I-IV ja В.Даль, Толковой словарь живого великорусского 

языка. Substantiivid anname nominatiivis ja genitiivis, ver

bid da-infinitiivis ning kus võimalik, ka ainsuse 1.pöördes.

Töö üheteistkümnes peatükis pööratakse tähelepanu eel

kõige varasemal ajal levinud arstimisviisidele ja -võtete

le. Kuid selline piiramine on tinglik,sest vanade arstimis

võtete mõjuvuses ollakse veendunud veel nüüdki. Külades 

asendasid arste oma targad, posijad voi nagu karjalased ni

metavad akat ’eided’, kelle poole tõve korral pöörduti. Po

si jaeided tundsid taimede raviomadusi, arstisid omavalmis

tatud rohtudega voi püüdsid nõidumise teel haigusi eemale 

peletada, kuigi alati nende abist ei piisanud. Endisaegne 

traditsioon on jäänud püsima: ühes külas on praegugi posi- 

jaeit: oleksandrqvkoLt on voržijak (A.P.) ’Oleksandrovs- 

kois on nõidumisega arstiv eit’. Tõsi küll, tänapäeval pal

jud inimesed peajasse enam tõsimeelselt ei suhtu. Eelista
---------- ----------------------------

T.Vuorela, Paha silmä suomalaisen perinteen valossa. 
- Suomi 109:1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 
I960.
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takse minna velskri voi arsti juurde.

Andmeid on kogutud järgmistelt karjalastelt (sulgudes

keelejuhi nime märkimisel kasutatud lühend):

Maria Leptšikova (M.L.), 75 aastat vana, Semnovskoist,

Aksinja Pavlova (A.P.), 83 - " - Konvoist,

Pjokla Mihhailova (F.M.) ,80 - " - Kouvoist,

Dunja Granskaja (D.G.), 78 - 11 - Konvoist,

Maria Stogova (M.S.), 64 - " - Kouvoist,

Katt Pribolova (K.P.), 76 - " - Kouvoist,

Maria Pribolova (M.P.), 67 - " - Kouvoist,

Klavdia Pribolova 49 - " - Kouvoist,

Lizaveta Motova 62 - " - Kouvoist,

Pjodor Tumanov 77 - ” - Vassiljevskoist.

Mõnevõrra on kasutatud ka Jegunkova andmeid. Pärit Olek

sandr ovskoi külast, praegune elukoht Tartus



1. ÜLDISI KÜSIMUSI

1. ÜLDISED RAVIVIISID

Ahjus vihtlemine oli universaalne ra- 

viviis paljude haiguste korral. Eriti hästi arvati seda mõ

juvat külmetuse ja külmetushaiguste vastu: inehmin__kül'm, 

SiBguš-külbitt^-Vass^^-Stog^roidisjDrostud (M.P.) 9ini

mene külmetas, ahjus viheldi, et külmetus mööduks’. Kuid 

vanarahva arusaamise järgi tuli enamik tõbesid külmast. Nii 

arstiti vihtlemisega ka leetreid ja pandi malaariahaige õl

gedele higistama. Ahjus voeti Hharjaseid”. Vihad tehti tal

veks juba kevadel valmis: kevil^käyim^vastu^katkumah (M.P.) 

’kevadel käisime vihtu murdmas’.

Kirjutades oma 1912.aasta retkest neile aladele, põh

jendab Juho Kujola, esimene soomlasest Djorsa karjalaste 

uurija, saunade puudumist ja kirjeldab ahjus vihtlemist 

järgmiselt; ”... maad on siiski piisavalt, kuid metsa en

diste pärisorjade järglastena pole nad kunagi saanud. Ko

gu ehitusmaterjal tuleb osta raha eest. Sellest siis ta

rede vähesus ja saunade puudumine ümbruskonnas. Suured lei

vaahjud asendavad saunu. Sinna poetakse kord paari-koIme 

nädala jooksul, kui need on kuumaks köetud ja oled põhja 

peale laotatud. Pärast vihtlemist ronitakse välja toa põ

randale pesema ja lõpuks valatakse tanhu trepil üle kogu
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keha.

Tänapäeval on igasse kulla ehitatud saun.

t_a__n_h_u ravimiskohana. Kogu karjalaste elamine on 

koondatud ühe katuse alla! ühele poole jääb loomade ulualu

ne - tanhu ja teisele elutuba - H^rt', neid lahutab esik 

sine, tanhu’1 oli rahvapärases arstimises oma koht: sinna 

mindi sünnitama, seal paluti kukke võtta lapselt nutt ja an

da talle rahu.

Kuppude panemine. Kuppudega arstiti valusid ja külme

tust. seistettih_ba^k_il__sivut^kiyissettih^il^j^rosticcow

(M.L.) ’pandi kupuklaas, kas ristluud valutasid voi külme

tab*. Kupuklaasid asetati seljale: ristluu voi abaluude 

piirkonda, sellal/ i siv/uoix, xopatkoix. enemmän (M.L.) ’sel

jale ja ristluudele, abaluudele enamasti’.

M.Leptšikova mäletamist mööda pandud sel ajal, kui te

ma alles väike tüdruk oli, verekaanegi. ^aškittihjDia^koi, 

2/er ’pandi kaane, kel on halb veri’.

2. RAVIMTAIMED MITMETE HAIGUSTE VASTU

Härgheinad. Jaanilaupäeval oli kombeks vihel

da härgheintega iyanusk=alzonušk, Melampyr urn nemor оs um L. 

(coll.)/ , et saada hea tervis kogu aastaks. Seejuures tuli 

öelda:

иванушк-алёнушк 

возьми мою болезнь 

аддай свою здоровье 
--------- --------------------------

E.Virtaranta, Juho Kujola, karjalan ja lyydin tutki- 
ja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 266. Hel
sinki I960, s.60.
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’ iK^H^fcal'onusk > 

võta minu haigus, 
anna oma tervis’•

Sõnad olid kasutusel vene keeles. Alles järelpärimisel 

esitas keelejuht karjalakeelse tõlke;

E£™_^21/££2-2Ž >

2_222£_.Ž2£küs_an (M.L.) 

’minu haigus võta, 

aga oma tervis anna’.

Vadjalased heitsid pärast vihtlemist jaaniviha sauna 

katusele, ennustades selle asendi järgi tervist edaspidiseks.

Kummel. Kummeliteed joodi paljude haiguste korral. 

Kohapealne nimetus romašk, Mat гicar i а r e c ut ita L. Rahvamedit- 
2 siinis kasutusel ammusest ajast.

P a 1 d er j a n. Palderjani ^oyeranofk, Valeriana.offi

cinalis L. (coll.)J juurtest valmistatud teed tarvitati üldi

se rahustava vahendina. Taime juuri tuli korjata õitsemise 

ajal. Üldse oli ravimtaimede kogujale reegliks, et kõik tai

med tuleb koguda õitsemise ajal; kaik_rostenat_pidäw_kerät 

cyetas (A.P.).

Varem olnud inimesed üldse tervemad. Suvi läbi käidud 

paljajalu ja ei kardetud külma, ^iäl' till'd terv- 

het± käveldih ke^gät viAUA muax± cutdih tervhet eiqjonmaet ne 

(M.L.) ’enne oli rahvas väga 

terve, käidi kingadeta külmal maal, oldi terved, ei mõiste

tud mingit põdemist, ei kardetud külma’. 
... л ..............

P.Ariste, Vadja rahvakalender. Tallinn, 1969, lk.81.
2 nД.Иорданов, 11.Николов, А.Ьойчанов. Фитотерапия. Лече

ние лекарственными травами. София, 1968, стр.8.



11. SISEHAIGUSED

Varemalt käsitas rahvas kõiki sisemisi hädasid omaette 

haigusena. Nii raviti kui iseseisvat haigust ristluuvalu, 

reumat, aga samuti ka peavalu ja köha. Kuigi teadmised sise

elunditest ja nende ülesannetest olid väikesed, võimaldas 

põlvkondade jooksul väljakujunenud kogemustepagas tõve kor

ral abi leida.

Ristluuvalu. Palju vaevusi põhjustas Djorza 

karjalastele ristluuvalu. Sellest tulenes arstimisviiside ja 

-vahendite mitmekesisus, millest levinenumaks oli ahjus viht

lemine. kiuguh__tun^ictah_kültmäh (M.P.) ’ahju minnakse viht

lema’ • Luuvalude puhul kasutati vihtlemiseks ja hõõrumiseks 

nõgeseid (ciAhik, Urtica dioica L.). Soovitatavad olid noge- 

sevannid. puarittEü_RRizeš__c i^hikku^^täh^yedhh^i^istucettih 

kel' kivist^selg^il siyut (M.L.) ’aurutati puunous nõgeseid, 

sellesse vette istutigi, kel valutas selg voi ristluud’. Van

nivesi pidi olema küllalt kuum: kuin_suaw_tirRu (M.L.) ’kui 

saab välja kannatada’. Eesti rahvameditsiinis raviti nõgese-
V И

vannide ja nõgestega vihtlemisega jooksvahaigust.

Valutavale piirkonnale tuli kindlasti midagi sooja pea- 

1 KM RO rahvamed-i kartot 
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le panna* fataJe šargžel šiwtah (M.P.) ’villase rätikuga 

seotakse’• buwyah_ joyest_pesku1_täm_£esk__zaf s__kiugul_i^on,

211± _ii 1 Н^пЛ-Поиа 2Y JL-Z2225-2 ®2ife52i2^21]LL-2 lii212-Z£2Ž*

22E25ban_tuAow (M.L.) ’tuuakse jõest liiva, see liiv on 

alati ahjul, aga kui hakkavad valutama ristluud, pannakse 

sooja liiva ristluude peale voi ahjule tõuseb, lamab liival, 

siis nagu parem hakkab’•

Kui ka siis valu ei tahtnud mööduda, pöörduti posija- 

eide poole, kes nõidus, i leeittih kirvhel. leiktah kirvhel 

i_sano tt ih!

21^_kiyis€äkkü_miwx_šiyut, 

--iä2i^22i-^lKi252^4§ > 

hiän on joudaw, meeäš hüplöw.(A.P.) 

’ja arstiti kirvega. "Raiutakse" kirvega ja lau

suti ja öeldis

Ärgu valutagu mul ristluud, 

vaid jänesel valutagu, 

ta on vaba, metsas hüppab*’

Reuma. Üsna tavaline haigus oli reuma (rewmatism, 

reymatizm), mida iseloomustati nondas revmatizmast ^ajizat ki- 

yistžäh (M.P.) ’reuma tõttu jalad valutavad’. Haigele anti 

juua liht-naistepuna (uboinoi, Hypericum perforatum L.) ür

dist valmistatud teed. d3adih_uboinoi_trayu±_oburvaidih i 

juadih (A*P.) ’joodi naistepuna teed , hautati ja joodi’. 

Valutavaid jalgu määriti sipelgapiiritusega (murhaizin sgirt), 

mille valmistamist kirjeldati järgmiselt: kuwn marjul männäh 



- 10 -

me с c äh , jiöwtäh mur aš n i kanš e i š t e t äh b u t jAkan_mür ašnikkah. 

nedli il' kaks šeizow mürašnikaš butjxk. nabeicištah mürhai- 

zet but^Akah liänöw täwz butj,xk. šixAoin ottah kodih± £äk- 

citäh hänen. šeizow äijäg päiviä išiälbut^Jtkaš iruaduc- 

S.ow_spirt± täi* spirtaL i hi art ah konz mi Aomiw, käž al'javig. 

(M.L.) ’Maikuus minnakse metsa, leitakse sipelgapesa. Pan

nakse pudel sipelgapessa. Nädal voi kaks seisab pudel sipel

gapesas. Kogutakse sipelgad pudelisse. Saab täis pudel. Siis 

viiakse koju. Pannakse see pudelisuu kinni. Seisab palju 

päevi ja seal pudelis moodustubki piiritus. Selle piirituse

ga hoorutaksegi, kui miski valutab, käsi voi jalg.’ Eesti 
и 

rahvameditsiinis arstiti reumat peamiselt sipelgavannidega , 
p 

sipelgapiiritust kasutati harvemini •

Reumat rohitseti ka kasepungade leotisega viinas. Ars- 
x / * timi valmistamist kirjeldati järgmiselt: iiäl_kerättihj3oc- 

ki kõivust kevil, kuinrubiw cut* rospuskaimah. pocki kerät- 

t ih i pannah butj.Akah vinah. šeizow kuwd-kakš, šiAZoin ruv- 

tah hiarocmah, mis vuomiw. (M.L.) ’Enne korjati kaskedelt 

pungi kevadel, kui hakkab just lahti minema. Pungad korjati 

ja pannakse pudelisse viina sisse. Seisab kuud-kaks, siis 

hakatakse hõõruma, kust (=mis) valutab.’ Eesti vanarahvas 

tarvitas seda rohtu tilkadena sissevõtmiseks.

Piste. Bjorža karjalased arvasid pisteid (gistmih) 

tekkivat külmast. R£osticit_i jDistaw (M.L.) ’külmetasid ja 

pistab’._pištfäw külgeh, navern jähüin (M.P.) ’pistab, arva
--------- -—--------------------

2 KM RO rahvamed-i kartot.
ERA II 27, 341/3 (43) Nissi, Laitse.

3 EKA II 57, 66? (4) Jüri.
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tavast! külmetasin’• Ravida ei osatud.

Hingeldust peeti haigestumise tunnuseks: ei 

22^2^SiŽŽl±-2äZ2E2-.225E22SlS (M.P.) ’ei saa hingata, arva

tavasti haigestub’* Kui hingeldusele kaasnes valu rinnus, 

arstiti ahjus vihtlemisega. Valutavat kohta hõõruti vihaga 

ning seejärel peki voi rasvaga: £hndhät_kivis^äwz__he^gitti 

ei šua, seucom hiarottih i kiirgus külvtettih. vaššaX i raž- 

K2i-.Öiä£2i£i2-.2i^2A_£££M,^V_erazy__i_tälf_razvaA_i_hiar222i^__

£hndhi. (A.P.) ’Rinnad valutavad, hingata ei saa. Pekiga 

hõõruti ja ahjus viheldi. Viha ja rasvaga hõõruti. Ei olnud 

soolatud rasv ja selle rasvaga hõõruti rindu.’

Iivelduse tekkepõhjusi on mitu. Mõnedel ini

mestel hakkab kiikumisel pea pööritama ja tekib iiveldus

tunne - juabmin ’iiveldus’, l'äwl'ön ’iiveldus> ajab iivelda

ma’. äijän liakultvõit juabu irubitokšendmah (M.P.) 

’palju kiigud, võib pea ringi hakata käima ja hukkad oksele’.

Iiveldust võib põhjustada ving, kaekust juavut ’vingust 

jääd uimaseks’. Kannatanu toibutamiseks määriti tema nahka 

viinaga ja anti nuusutada piiritust, miä^keran^^uavuin^ voi- 

Д211 У1_К122Л_1 _221Е13_2!^21й-£2221112 х_Е12_2Н2 21212 (M.P.) 

’mul oli kord iiveldus, määriti viinaga ja anti piiritust 

nuusutada’•

Iiveldustunne võib tekkida liigsest viinajoomisest. 

šanonx šiwju on l'äwl'ön i šiä navern joit vinu i žentäh šiwx 

22_i/221/22 (*’•№•) ’ütlen, sind ajab iiveldama, (ja) sina ar

vatavasti jõid viina ja sellepärast ajab sind iiveldama’.

Kui on pööritus, tuleks oksendada, et hakkaks parem 
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tämgin äijälti. Dan onx l'äwl'ön i okšendžin mož2 paremb i ois, 

2_S2Jb_21iLkivist^..žent^J. lawlon^i kun okšendžin i pi^l 

piš parembt a to oksenda ei su i lawl'öru iawion äijälti. i 

rabin okšendmah. (F.M.) ’Täna on mul vaga halb, süda pöö

ritab ja oksendaksin voib-olla, parem oleks, aga muidu ka 

pea valutab, seepärast süda pööritab, ja kui oksendaksin, 

ka peal oleks parem, aga oksendada ei saa ja mul on iivel

dus. Mind ajab tugevasti iiveldama ja hakkan oksendama.’

Korvetise kohalik nimetus on ižog, sel puhul 

öeldakse ka, et de^gi_poxtaw ’hing kõrvetab’.

Köha (rügmin) korral joodi pruunistatud suhkruga 

teed. rügmizest_pax,ttah^zuahru_cua^uh_i_juwyah (M.L.) ’köha 

korral kuumutatakse suhkrut teesse ja juuakse’. Nii arsti

mid ka minu vanavanaema oma lastel köha. Hästi aitas kuiva

tatud vaarikamarjadest (yayarn, Hubus idaeus L.) valmistatud 

tee. Köharohuks oli soe piim £axyuemaidu_^uwvahx__kowz_rüyüt- 

täw_(M.L.) ’sooja piima juuakse, kui ajab köhima’.

Luks urni n e. Väikelaps luksub külmast (vt.lk.JZ). 

Peavalu vastu tõhusaid ravivahendeid ei tuntud.

Valu püüti leevendada kodus ja selle ümbruses käepärast ole

vaga. Otsaette pandi soojas vees niisutatud lapp. marän_tfap- 

kaf-kastaW-g^v^-Vejel'^tr^k^idäwJacusthemjm^änjDaAJvan 

träpkan pannah осал. (M.L.) ’Märg lapp kastetakse kuuma vet

te. Lapp peab olema linane. Märg soe lapp pannakse otsa

ette.’ Taimedest olid kasutusel takja- (koerašxapušk, Arctium 

lappa L.) ja mädarõika (hren, Armorасi a rustiсапа Gaertn., 

Mey.et Scherb.) lehed, mis seoti ümber valutava pea. Sisse

võtmiseks tarvitati peenestatud mädarõika juuri ja liht-nais- 



tepuna ürdist keedetud teed.

Jäsemete "s u r e m i n e"* Kauasest istumi

sest ebamugavas asendis võis jalg "ära surra". &ahoin_issut 

i jaxg mürehtuw (A.P.) ’halvasti istud ja jalg tuimub’. Jal

gu hõõruti ja liigutati, et veri läheks käima* taxAuilflzah 

(A.P.) ’astutakse tugevamini ja möö

dub’*

Kõhuvalu võis põhjustada riknenud toit, tämpin 

vackiy islžäw, mid^but' süät (M*P.) ’täna koht valutab, mi

dagi sööd’* Kuid enamasti valu põhjusi ei teatud. Igal 

juhul arvati, et soe aitab, kowž vae kivis t'äw, nouž kiugux 
v V V V у \ v

i liccu vae ралуал puadix i proidiw (M*L.) ’kui koht valu

tab, tõuse ahjule ja suru koht vastu sooja ahjuporandat ja 

möödub’•

Taimedest olid seks puhuks valmis korjatud ja kuivata

tud hobuoblika (hebzen^bru^k^kislec, Rumex confertus Willd.) 

viljad, millest tehti teed.

Kohurohuna tarvitati ka tedremarana juurika jT кал^an 

tray, Potent!1la erecta (L.) Käusch.J leotist viinas. Jur 

рапп^_у1пеш± j?uskiw_yiry_(M.S.) ’juur pannakse viina sisse. 

Viin läheb punaseks’* .Ravim on ka eesti rahvameditsiinis 
H V

laialdaselt tuntud. Taime juured lõigatud tükkideks ja pan

dud piirituse sisse seisma, voetud tilkadena seesmise hai

guse vastu*^ 
" ■ 1 ■ у, ..... 1 '

J.Tammeorg, O.Kook, G.Vilbaste, Eesti NSV ravimtaimed. 
Tallinn, 1972, lk.131.

2 EM Pk A 387:22 < Tartu.
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Venitas. Suurte raskuste tõstmisega võis kohu 

ära venitada. Et naba läheks paika, pidi ahjult pea ees al

la laskuma, kiuguxd /^asketah aAah piä, a üläh jaAAat^stob 
v X/ V V , X v X , v

К22-Е2212-22ж2221л-52^2-22-Х22-1£2211_1_22212_112±-12211125е 

(M.L.) ’Ahjult laskutakse alla, pea ees, aga jalad üleval, 

et koht läheks paika. Kui on koht ära venitatud, nii varem 

raviti.’

I s u t u s. Söögiisu (appetit) tõstmiseks tarvitati 

küüslauku (cesnok, Allium sat iv um L.) ja sibulat (лик, Al

lium, сера L.) • kowž^ei^oA^ap^etitu^^to^idäw^Auku^i^cesnaku 

š üwv i šiAAoin rubiw tahotmah šüwv(M.L.) ’kui ei ole isu, 

siis tuleb sibulat ja küüslauku süüa ja siis hakkab ka taht

ma süüa’» Närb inimene (circ) peab rohkem sööma: enämb sü_i 

112221-2212 (M.P.) ’rohkem söö ja lähed paksuks’.

Kõhulahtisust (&onos) arstiti ravimtaimede

ga. Joodi hobuoblika leotist. Samuti peeti heaks vahendiks 

toominga (ceronm, Padus avium Mill.) koort, korinkua_ceroh- 

E221-K2 il 25-1-512512125-1-222X25 (A.P.) ’toominga koort lõi

gatakse, keedetakse ja juuakse’. Talvel olid selleks käepä

rast pandud kuivatatud toomingamarjad. (Vt. lk. )

Ussnugilised. Ümarussid (höyüt) on enamasti 

lastel. hö/jüt__QjLAah_A.apsex (F.M.) ’ussid on lapsel’. Kui 

ümarussid hingamisteedesse ronivad, võib laps lämbuda, höi- 

1121-22^5-2222225-1-2212221™ (^.M.) ’ussid tõusevad suhu ja 

inimene lämbub’.

Arvati, et sooleussid on suure kõhuga inimestel.

Ussnugilised tulid koos roojaga välja, š itanken i vidiw
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(F.M.) ’väljaheitega tulevad välja*• E^änikzel^šüätettih, 

näist^pränikzist iJ^ihtitah (F.M.) ’präänikutega söödeti, 

nende präänikute tõttu tulevadki ussid välja’»

Paelussi (mad) vastu ei osatud midagi ette võtta. Ise 

tuli välja» mäd vidiw perzist (F.M.) ’paeluss tuleb pära

soolest välja’»

Kollatõbi (žctittuh) tabavat eelkõige nõrga ter

visega inimesi. iäztäh^i^žoAtuhas^inehmiu^^kumbau^on^slua- 

boi i vägiä ei^joX» (A.P.) ’poetakse ka kollatõbe. Haiges

tub inimene, kes on nõrk ja kel pole jõudu’. Haigust kir

jeldati järgmiselt: kowž on žouytuh, to on äi jäl'd j?uškioA a 

šid ozuttucow nar^v. žn^tuh enämb on килкиХ i näyöl. (M• L.) 

’Kui on kollatõbi, siis on haige väga punane, aga siis 

osutub paise. Kollatõbi on enamasti kurgus ja põsel.’ Tobe 

raviti tinapaberiga. p and ih syincust bumankast, noi šiwtah 

lämmemmäks (M.L.) ’pandi peale tinapaberit, aga ka seotak

se soojemalt’» Tohterdati ka sedaviisi: kowz_zoxtuh_tartuw, 

käškitäh kaks täid pan leival7 i peitokal7 andu hänel'. štob 

£i_Bä£ilx_i£2!2Jliän_söis (M.S.) ’kui kollatõbi nakkab, käs

takse panna kaks täid leiva sisse ja salamahti anda talle 

(haigele), nii et ta ei näeks ja et ta sööks’.

Kohuvesitõbi. Mõistetamatu haigus kunagise

le kiilaelanikule oli kohuvesitõbi. Ravida seda ei osatud.
. , , x / V

muam laz i händ paizot, jiigi oi hengitti i muam üäl ei vö-
v . \ *- v V

nii, istuw, vac paizot. (D.S.) ’Ema põdes ja ta koht puu

dus. Raske oli hingata ja ema öösel ei lama, istub, kõht 

puudus’•
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Song. Meeste ja poeglaste haigust songa ars

tisid posijaeided voi emad ise. ^hoL_jügist_ruaduccow_griz 

pahah i niärveh (M.L.) ’vanal mehel tekib song kubemesse 

ja munandikotti’• Songarohuks oli keedetud peedimahl. rusk!

zeh i konž lzeibij3aišatx lzeibähjDidäw issuttu tärn butiAkah 

i_kuin~l'eibi paištuw, vejät lzeivän i butj.Akzen_otat_|iäl/d, 

ka täi' juatettih, griz prohdiw ,(A.P.) ’Punast peeti tuleb 

riiviga hõõruda ja välja pigistada mahl ja panna see mahl 

pudelisse, ja kui leibu küpsetad, leiva sisse tuleb panna 

see pudel, ja kui leib küpseb, võtad leiva välja ja pudeli 

võtad sealt, ja näe, sellega joodeti. Song läks mööda.’ 

Selline raviviis on väga vana. 68-aastast M.Stogovat õpeta

nud ema niiviisi tegema. 
V X sEmad talitanud ka teisiti, jiäl kuin ^apsoA joigzeji 

v / , Ч/ * X vruaduc griz pahas pikkurzel', sLmoin ei^tijet vracat kuin 
•www wvewww wWwe. «w we ewwe wwww ewww www. ewwe ww*w. weew ewwe eww. «wWW wwew w»ew w» ww w»ew ew we wwew wwew we we ew ew» ww weee.ee. we wwwe. 

12221  J£El21.J:_122kkBlh_icjnuamet±_tavl£t^Jairü_n_i_niag- 
X

Ag.A_pro dint ahkor vast korvab, niagxaš on rihman. täi rihm- 

221-1 Jii^Žäkjsoig^n-šu^kzetjLj^rrz_ l_££2hdiw_täšt • (M • Ь.)

’Varem kui väiksel poeglapsel tekkis song kubemesse, siis 

ei teadnud arstid, kuidas ravida songa, ja arstisid emad

ise. Püütakse hiireke ja nõelaga aetakse kõrvast korva, 

nõela taga on niit. Selle niidiga seotakse munandikoti song 

ja song läheb sellest mööda.’

Vähk. Vähihaige l/aziwJL_l/äziw^i__kua^w ’poeb, poeb 

ja sureb’. Varem valitses ebauskliku rahva seas arvamus, 

et kui haigusest palju kõnelda, siis see tulebki. D.Grans- 

weee.ee
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kaja jutustas: "Fjokla ema suri noorelt, kolm aastat põdes, 

kuid ei teatud, mis haigust» Kui ma kirikusse läksin, öel

di, et on vähk. Mina kostsin, miks ütled, et on vähke Tal 

oligi ruak ’vähk’."



III. VIGASTUSED 

1. H A A V A D

Loikehaavad. Verejooksu tõkestamiseks haa

vast kasutati mitmeid vahendeid. Kodus oli selleks käepä

rast nõgi* j/er^_l!ah (A.P.) ’noge pannakse

ja veri kaob’. Tänapäevalgi peatab verd uriin - kuž^^jesli 

käžin iii даллап leikkut minnaješ i mänöw ver šipkt võit 

kuz^jDÜätutti_verd (^.L.) ’kui kätte voi jalga lõikad, mis 

tahes kohta ja verd jookseb tugevasti, void kusega peata
ti 

da’. Ka eesti rahvameditsiinis oli uriin esmane haavarohi.

Polnud harv juhus seegi, et veritsevale haavale pandi 

peale peeneks tambitud kivi (hiaaan_SQEQi, vn. чортовый па

лец , min. aragoniit - CaCO^) puru. Joes leiduva sormetao- 

lise kivi verehüübimist soodustavat toimet kinnitavad küla
V /

nooredki. jes 1.i 1 eikkut käzin i 1 i jаллап_sipkA_tо jiä 1 _ 1 e- 
V v \ , / V

cittih senin, oi mu-an kiv biasan sõrm, hiartah täd kiviä

i ruaduccow jauhon i pospaijah täd ruanu i prohdiw•_šenin 

iie cittih j jäi'. (M.L.) ’Kui lõikad kätte voi jalga tugevas

ti, siis varem arstiti nii: oli selline kivi biasan^sorm, 

hõõrutakse seda kivi ja moodustub jahu ja raputatakse selle

le haavale ja möödub. Nii arstitigi enne.»

Värskete loikehaavade korral suleti verd peeneks näri

tud raudrohuga (cirptray, Ach iliea mi 11 ef otium L.) , ruist kuin 
--------- -—----------------- "*

Kivi RO rahvamed-i kartot.



- 19 -

V V ' i , t e v V

leikkut i_sormen_le^kut_cirgir^_nactetäh_i_siwtah__sornien 

2_ЬЬ2££2.^22121^Л Jiiän_vedäw_ägid. (A.P.) Kükist kui lõikad 

ja sõrme lõikad, sirbiga, nüritakse raudrohi peeneks ja 

seotakse sõrm ja kiiresti möödub. See veab kuuma välja.’ 

Laialdaselt on raudrohtu veresulgejana kasutatud meie rah-
H 

vameditsiinis.

Verejooksu peatamiseks olid omad sõnad. Kartes kaotada 

loitsu mõjujõudu, neid tavaliselt ei avaldatud.

21äl/_on_ruay2t_nabu^an 

22122^-222^22 >

a stoxzen tagun istuw tüttön

i pidäw kiäV bu /atnoi niaglašt,

a niaglaš on šuxkun rihman, 

a rihman oborviccow,

2-122^212 2/-E2£-222S2ÜS (A.P.) 

kus on meres ookean, 

seal on tehtud turuväljak, 

seisab laud, 

aga laua taga istub tüdruk 

ja hoiab käes moogaterasest nõela, 

aga nõelas on siidniit, 

aga niidi tõmbab katki, 

aga inimesel veri peatub’e

Arm. Haava paranemisel säilib arm - jälg. käz -jaa- 

£22x_2-sl21k_ü2i ’käsi paranes, aga arm jäi’.
-------------------- д------------------------------------------------

KM RO rahvamed-i kartot.
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Mädanikulised haavad. Mädanema läi

nud haavadele asetati teeleht (dorogxapušk^ Vropan^trav, 

P1antag о ma. j or L.) kowž mi kivistfäw, narvaccow i äij on gno- 

.to šiwtah listsi tr op an travu i äijältijvedäW-gno ju (M.L.) 

’kui miski valutab, mädaneb ja palju on mäda, siis seotakse 

teelehe lehtedega ja palju kisub mäda välja’ voi mähiti küp

setatud sibulaga kowž narvaccow käzzit iii jazxat, šiveldih,

(M.L.) ’kui mädaneb käsi voi jalg, 

seoti, kust valutas, küpsetatud sibulaga’.

H a m m u s tushaavad. Koerahammustust ravitse

ti taimedega. Praegugi eelistatakse apteegisalvidele ravim

taimi. Varem kardeti koera kistud haavast nakatuda eluohtli- 

kusse haigusesse. jiäl'_varattih,_ s_tp_koer_p_urowjL_ koerast 

tartuw bol'ezn, a täd boležn jügi on vjlecci (M.L.) ’enne kar

deti, et koer pureb ja koerast nakkab haigus, aga seda hai

gust on raske välja arstida’.

Mürgistunud haavad. Paistetuse välti

miseks hõõruti mesilase pistet mulla voi villase riidega. 

jesl'i_c^j2^owr_^jäl'd Jii^t^jau^-tädjDaikkU-i^trapkaX 

šargzelx šixAoin ei paižet (M.L.) ’kui mesilane pistab, tu

gevasti hõõrutakse mullaga seda paika ja villase lapiga, siis 
/1 

ei lähe paiste’» Eestis hoiti peal külma mulda.

Ussihammustuse korral abi ei antud, zmei žuaA,un issut- 

taw i inehmin kuaXAow (A.P.) uss nõelab ja inimene sureb’.

1 EM Kv 12, 80 p
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2. MUUD VIGASTUSED

Küüneviha (künnen у ih) läheb sisse kui nahka 
v X V V

küüntega vigastada, rubit sühütmäh, künnen yihan Xasset, 

rubiw kivtitmäh (A.P.) ’hakkad kratsima, küüneviha lased 

sisse, hakkab valutama’. Punetavat turset määriti kasepun

gade leotisega viinas, vinah pandih_kõivust bqcki ,täl/i 

voijettih (A.P.) ’viina sisse pandi kasepungi, sellega voi- 

tigi’. Küüned kästi lõigata, voi sees keeta künnet_lzeiktah 

i argvois7 keltäh ’küüned lõigatakse ja keedetakse sulata

tud võis’ ja saadud seguga hõõruda. Arstitud ka leelisega, 

poreu pidäw võidu, peššäh i proidiw (M.L.) ’leelisega tuleb 

määrita, pestakse ja möödub’.

Pind sõrmes. Pind voeti naha alt välja sor- 

medega. haryoist istin puikqn,^hyatin käzil i sain puikon 

(M.P.) TReha küljest ajasin pinnu sõrme. Võtsin käega ja 

sain pinnu välja.’

P о 1 e t u s. Põletatud kohta pehmendati söögioliga 

jesli рол,tat i lectäh hända pqxtetux pühvoix. (M.L.) ’kui 

põletad, arstitakse seda kuumutatud söögioliga’ kana- voi 
v / X \ V \ z

hanerasvaga ja võiga KLjoätkaJi^voi^^kanan^razya^^^gusan 

ražyax (M.L.) ’tulise võiga, kanarasvaga, hanerasvaga mää

riti’. Poletust arstiti ka munavalge ja soodaga, jäican 

keA;LŠk^_i_s2daA_y2^ettih (M.L.) ’munavalge ja soodaga 

volti» e
Jalad rakkus. Rakkus jalgu suudeldi. 1’üät- 

täw (A.P.) ’hõõrub jalgu, suud

anti rakkudele’



- 22 -

Nikas tus. Nikastust arstisid p cd. j ae ide d hõõru

misega. akat hiarottih i proidiw (A.P.) ’eided hõõrusid ja 

möödub’» Ümber väijaväänatud paiga sidusid nad kanepipeo. 

lämb pidäw ottu, külvettih linua, Aowktettih linu, apoto-m 

šivottih pivcxX, krüttah üäkš hänen (D.G-.) ’soe tuleb võtta, 

külvati kanepit, lõugutati kanepit, aga pärast seoti £kane- 

pij peoga, pannakse see ööseks ümber’» Kuid sagedamini toh

terdasid ’’targad” maagiliste sõlmede ja palvesõnadega. svih- 

ni jax/ian käzin, händäh leetäh rihmal šuaravze^ il sargzez. 

jt ugit ah malittu kakštoišt kerdu i ruatah rihmzex kakstoist 

uzzaist i täi rihmzel i šiwtah, mis on svihnit. (M.L.) ’Ni

kas tas käe või jala, seda arstiti linase või villase nööri

ga. Loetakse palvet kaksteist korda ja tehakse nööri kaks

teist sõlme ja selle nööriga seotakse, kust on nikastatud.’
* . 1Nikastuslõngaga arstimist tunnevad ka savolased.

L u u m u r d. Murrukoht seoti. Haige pidi lamama luu 

kokkukasvamiseni karkai käzin Иг ^аллап. .šiwtah tärn käzin 

(A.P.) ’Murdis käe või 

jala, seotakse see käsi või jalg. Lamab, kuni jalg paraneb.’

Küür akus. Küürakaks võib jääda kukkumise taga

järjel. sattncx__hänel_gorb_i_ruaduc (D.S.) ’kukkus ja tal 

tekkis küür’»
V \

Muhk. ^a^gein_i_kuhman_istin__ocaJi (A.P.) ’kukkusin 

ja muhu sain otsaette’.

Päikesepiste. Öeldi, et päikesepistet võib 

surra, soln^šk^ol__ Mü^lÜ Jigij. jii^äld jDOxti^jeia^zabol i sra-
------------- ------------------------------

Helmi Palmen, Taudeista ja niiden parantamisesta.
- ’’Savotar” III. Helsinki, 1937, lk.227-244.
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zu kual'. solnišk mairi i kual'. (D.G.) ’Päike oli väga kuum,■ ■«*хеж»яжжж*У*в*хжх.вжжх*жм«  * v

kõrvetas tugevasti, pea jäi haigeks ja kohe suri. Päike pis

tis (=loi) ja suri.’

Välgutabamus. Müristamise ajal ei tohtinud 

väljas käia: pikne võis maha lüüa. $uAd isköw šipk, tappaw 

grozajj, inehmzen. grozal el_pi kävei pihal. (A.P.) * Välku 

lööb kõvasti, pikne tapab inimese. Müristamise ajal ei tohi 

käia õues.’

Uppuja päästmine. Vanasti olnud Djorža 

jõgi kohati nii sügav, et sinna uputudki. Elustamaks kannata

nut ootsutati teda tugeval riidel. melTic^ol^i^jiadih^hawvat. 

kacaid^^derug^^-kenen^iksaij^ajEed-ei-Vlksaid (A.P.) ’ves

ki oli ja jäid hauakohad, liigutati derjuugal, keda elustati 

ja keda mitte (=ei elustatud)’.



IV. PEA PIIRKONNA HAIGESTUMISED

1. SILMAHAIGUSED

Odraiva. Silmahaigustest oli Djorša karjalastel 

tuntuim odraiva, mida arvati tekkivat sellest, kui näed koe-
Vх /7” v V

ra kusemas. silmälkoeran nän, nayernkacotxkuin koer kuzow, 

i^^Ž^J^ä^^i^ko^ttow^-ei^i-teccua^-ei-liä-SilMl-nännie 

(F.M.) ’Silmal on odraiva, arvatavasti vaatasid, kuidas koer 

kuseb, seepärast odraiva kargaski kulge. Ei tohi vaadata, siis

ei tule silmale odraiva.’ Ravi põhines maagial. Rahvamedit

siinis on väga levinud mitmesugused maagilise ülekandmise 

võtted. Tobe siirdutakse maale, puudele, loomadele, inimeste

le ja asjadele. Ülekandmiseks on vajalik analoogia olemasolu
и 

haiguse omaduste ja asja vahel, millele haigus üle kantakse. 

Nii saadetakse vene ja Djorža karjala rahvameditsiinis odra

iva (koeran__nän^koera_nisa’, vn 5,бСИИ^ячмень ’koera iva’) 

koerale, kuin kiwgušt 1'eivät veitäh i jDcuizen ottah i lie tab. 

koeran^nänni^^koerax^i^antah (A.P.) ’kui ahjust leivad välja 

voetakse, siis tükike voetakse ja liisutakse odraiva, koerale 

antakse’. Maagilise tegevuse juurde kuulusid sõnad; nt^omaš 

Särf^jž^el/lah (A.P.) ’võta oma nisa tagasi!’ voi äi istuc

’ära istu minu peal, vaid istu koeral!’ 

Ka haiguse profülaktikaks tuli kasutada sõnu: kowž koer ku
--------------------------------

^»Zelenin, Russischd (Ostslavische) Volkskunde. Ber
lin-Leipzig, 1927, 8.257»
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i2^2.-S_2iä-.^2£25±-.Ž2-BlŽäw_šanu£_ši]L /mäh__ši.wx,_kokork1_kun 

et_šan±_žabliw_silm (M.L.) ’Kui koer kuseb, aga sina vaatad, 

siis tuleb öelda: "Silma salle kook!" Kui sa ei ütle, siis 

jääb silm haigeks.’ Prooviti üksnes lausumisega odraivast 

lahti saada. Sõnad olid kasutusel vene ja karjala keeles: 

22222-2221. koeran nän 
män gordah i оJ kirves 

i, leikku tärn nän ristih-rästih (M.L.) 

’odraiva, odraiva, 

mine linna ja osta kirves 

ja lõika seda nisa risti-rästi’• 

ячменок. ячменок ww» wwe*—. ew ** ■ -**-**bbb«w**«bb

ПО23жай_в_гдЕдаок._ 

л_купи_тднодрк_ 

2_одуби_этдт_ячмендк 

ваоль_и_пдпедек_ (m.l.) 

’odraivake, odraivake, 

sõida linna 

ja osta kirves 

ja "raiu" seda iva 

risti ja põiki’•

Puru silmas. Puru eemaldas silmast posijaeit 

keelega, sil'mäh ozawd sor, sid i männäh акалли, ak kiälel^i 

vedäw 2orun_I_hänel/_sil/m_i_parnow (D.S.) ’prügi sattus silma, 

siis minnakse eide juurde, eit võtab keelega prügi välja, 

temal silm paranebki’. Puru saadi silmast kätte, kui laug 

välja pöörati. yeku_kiändäh_i_sorun_veitäh šiimäšt (A.P.
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’laug pööratakse üles ja prügi voetakse silmast’. Posija- 

eit tegi seda ristiga. D.Granskaja jutustas: šiimähjsoru 

ožawd i tulz tütar redu^ken käzinken i šilzmälz tui' äijipahemb. 

tulin kodib., iten, äijäld šiimäl/ pah^ei šua kaccu, läksin 

£212£^2.2£2£^-1-В2122Ь  J^l'^^-a-^in^ak-rist^l'^avai-Viat- 
v v , X , .

kän, sorun i sai i silmal iparemb. Puru sattus silma ja tu

li tütar mustade kätega ja silm läks halvemaks. Tulin koju, 

nutan, silm on väga halb. Ei saa vaadata. Läksin teise eide 

juurde, teise kulasse, aga teine eit ristiga avas lau ja prü

gi sai välja ja silmal oli parem.’

Koors ilmad. Koorsilmsena sünnitakse.: kosoid 

(A.P.) ’koorsilmad on’, uin^suwyah muazi (P.M.) 

’nii sünnitatakse selliseid’.

Kae (belzmusk) tekib silma vigastamisel. moziw_šatattu 

iii sorittu šiltnän i jiäw beimo-(A.P.) ’võib ära lüüa silma 

voi prügi ajada silma ja jääb kae’ voi mõne silmahaiguse ta

gajärjel kivistaw sil'm i ruaduccow bel'musk (P.M.) ’silm va

lutab ja tekib kae’. Baviti suhkruga, ši1'mäh pidäw pan zuahru 

ijaroidiw (M.S.) ’silma tuleb panna suhkrut ja möödub’.

Pime. Nägemine võis kaduda rõugete põdemise järel. 

možiw_ruvešt_sl'epowdua (A.P.) ’rõugete tõttu võib pimedaks 

jääda’ •

Kanapimedust (kurin__slepota*) põhjustab ühe

külgne toit. Haigust esines ohtrasti pärast soda.
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2. KÕRVA-, NIKA- JA KURGUHAIGUSED

A. Kõrvahaigused.

Korv "luku s”. Korva noiuti •’lukust” lahti, kor- 

K22_EiS!rdi2_12rikai±_K2£Žitah (M.L.) ’korva pani miski ’•lukku*1, 

nõiutakse’. Valati pühapildi ees oleva lambi oli korva, x as- 

kitah_püvoid__korvah (A.P.) ’lastakse püha lambi oli korva’.

Vesi korvas. Vee saab kõrvast välja ühel jalal 

hüpates• kowz kupajah1_yežmänpwkorvah i prigaijah ühel' jax- 

^22X222 (M.L.) ’kui supeldakse, vesi läheb 

korva ja hüpatakse ühel jalal, vesi tuleb kõrvast välja’.

Korv valutab. Kõrvavalu tuleb külmetusest, 

korv kivistaw, možiw ihehmin külmäw (A.P.) ’korv valutab, 

võib olla inimene külmetab’. Kõrvahaigused võisid põhjustada 

kurdisturnist• kiviššettih korvat, a ei lecit i tui gluhoi 

(M.L.) ’korvad valutasid, aga ei arstitud ja jäi kurdiks’.

B. Ninahaigused

Nohu (wasmorg) esilekutsuvaks põhjuseks on külmetus. 

j^2i2_i_2222£2£S_l_£i2_kivistäw (A.P.) ’külmetasin ja nohu 

ja pea valutab’. Arstiti kartuliauruga ^ar^oškan^puaruX^le- 

cittih (M.P.), sagedamini aga maagilise toiminguga: pidäw 

kovi^l^kerdu^risti^silmät^i^andu^künnükšel^kQJLrn^kerdu šuwd 

(M.L.) ’tuleb kolm korda risti ette lüüa ja enda lävele kolm 

korda suud’ voi kažin handi hokkah pandih (M.L.) ’kassisaba 

pandi ninasse’.

Ninavere jooks. Verejooksu ninast peatati 

külma veega. Aokast_mänöw__ver±^yLz.ux_yeje^^üäteldih (M.L.
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’ninast verd, tuleb, külma veega peatati’. D.Granskajat õpe

tatud talitama järgmiselt: £Hayuin_äi^äld±__|tob_naizist_ei 

ib^d_i_tuli^kodih_i  j£e^_Iä^_^kast_i ^1^1'Ь_з^к±_а_иго5 

miwyc i šanow: laškic sel'gzel* iliccu nok, ver i heit. ’Töö

tasin kõvasti, et naistest mitte maha jääda. Tulin koju ja 

veri jooksis ninast ja väga tugevasti. Aga mees minule üt

les: ‘’Heida selili ja pigista nina!° Verejooks lakkakski.’

C. Suu- ja kurguhaigused

Hea lauluhääl. Hääle teeb ilusaks hapupiim. 

EiääW-juOTjDul'osku^-Stob-OiS-iän-hüwy (M.L.) ’tuleb juua ha

pupiima, et oleks hääl hea’.

Hääl on ära. Külmetus võtab hääle ära. iänd 

eijoji, viÄušt veješt ilz jlund süät (M.L.) ’häält ei ole, kül

ma vee tõttu voi lund sööd’» Sel korral oli heaks rohuks 

kuum tee meega. &£t j3^yan_cua^^ken_i_j)roidiw (M.L.) ’joodi 

mett kuuma teega ja möödub. Kaela hoiti soojas. tuhkuajDandih 

£H^kah_i_ku^i^_|iyeAaih (A.P.) ’tuhka pandi sukka ja seoti 

ümber kurgu’.

Kurk valutab. Haiget kurku tohderdati mee voi 

sooja piimaga, maidu pidäw paxvuttu i paxvu maidu juwv i 

me jel' on hüwv lecci kuxku. (M.L.) Piima tuleb soojendada ja 

sooja piima juua. Ka meega on hea arstida kurku.’ Mesi tehti 

enne tarvitamist soojaks, kowz^kuzk^kiyistaw^^pidäw patvuttu 

(№•$•) ’kui kurk valutab, tuleb soo

jendada mett ja suhu võtta ja parem on ’. Kaelale pandi soe 

kott. 2a^yu_-tuhku<^pannah^yärcih__i_šiwtah__ku:zLkux, (M.L.) ’sooja 

tuhka pannakse kotti ja seotakse kurgule’.
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Jänesemokk. Sellise väärarendiga lapsed surid. 

Djorža murdes nimetatakse haigust: zaici__mordJL_jäniksen_tur- 

ban voi kibikhät_nõvLet. D.Granskaja jutustas, kuidas tema ven

nal tekkis jänese mokk, £rostudic_i^^littihjiu^etx_vwih_ve2 

__ zablittih i ruaducettih kibikhät_hü-_ 

vGet. ’Külmetas ja jäid huuled haigeks. Külma vette kukkus ja 

seejärel jäid huuled haigeks ja tekkis jänesemokk.’

E а к к keelel. Kasutati väljendeid: äi jä l'djaag zc w 

i kiälel' mozul' (A.P.) ’palju räägib ja on keelel rakk’, äijäid 

vazehtlet, štob oisz kiälelz mozol šiwx (M.L.) ’palju valetad, 

et tuleks rakk sulle keelele’.

3. HAMBAHAIGUSED

Hambavalu. Karjala vanarahvas uskus, et hambava

lu põhjustavad haigesse hambasse pugenud ussid. Tohterdamisel 

püüti need eemaldada. Seda tehti järgmiselt; hammas__kivist'äw, 

to lecittih, paxvawtah riähtlän, riähtel7 gaxvawduwr ruaduw 

ruškikš i seistetäh trupkan i tast hambhašt i madzet xangil'dih 

paizvax riähtl'äl' (A.P.) ’hammas valutab, siis arstiti, aetakse 

pann kuumaks, pann läheb kuumaks, läheb punaseks ja pannakse 
■> 

toru ja sellest hambast ussid langesid tulisele pannile.

M.Stogova vanaema arstimid hambavalu noorkuu ajal väljas. 

Hoidudes teinud ta ringe.

Valu puhul seoti kanamunast voetud nahk ümber väikese 

sõrme: j£sl/i_kivist/äw_namma§s±_to_voit_šenin_leccix_ottu jäic 

kanan±_morendu_i_šuwv_|i.äld__nahkan__siämešt__i__krutti šorm ca- 

garkan. je sl' važem^ual' kivist'äw hammas^ to nahkanjeidäw šidu
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21^2^_£2ал2^±-й22^__2i2i£_52__yažmeh_cagarkzeh £idäw__krutti •

(M.L.) •Kui hammas valutab, siis void nii arstida: võtta ka

namuna, purustada ja võtta sealt seest nahk ja mässida ümber 

väikese sõrme. Kui hammas valutab vasemalt poolt, siis tuleb 

nahk siduda paremale poole, kui paremalt, siis ümber vasaku 

käe väikese sõrme tuleb siduda.’

Valutavale hambale lasta suitsu peale, šayu xaškettih 

šuh (M.Pe) ’suitsu lasti suhu’. Joodi ka hobuoblika leotist.

Piimahambad. Lastel on piimahambad (maidhizet 

hambhatj.^mojuosnikat). Vanarahvas soovitas 1 оnkuvad piimaham

bad välja tõmmata,e/ued uued paremini kasvaksid. £iüäw_d'eri 

maidhizet pois, hüwv sixxoin ruytah kasymah (A.P.) ’piimaham

bad tuleb välja tõmmata, siis hakkavad teised hästi kasva

ma’. Liikuv hammas tõmmati nööriga välja. kumban^l'ekkuw ham- 

masx_r ihmzen^ottah^^ihmzel^hammast^siwtah, šid ku tfänäldäw, 

k^ban_i_ye jäldäw (D»0.) ’missugune hammas longub, võetakse 

nöör, nöör seotakse ümber hamba, siis kui sikutab, tõmbab 

hamba välja’. Äratulnud hammas visati tagantkätt ahjule, öel

des: hirel_puwhin±_a_miwx_4uwhin (D.S.) ’hiirele puust, kuid 

mulle luust hammas’#



V. NAHAHAIGUSED

1. KÜIMETUSEST TEKKINUD NAHAHAIGUSED

Paise, virust o/jiah paižet (F.M.) ’külmast on pai

sed’* Paisetele pandi peale teeleht Pa.iŽA£i_lecittih_dor og- 

лар us kz i Z. n xapus kan ve däw ,_äg in u i ..p uhki w,i _ pг о id i w. (E.M. ) 

’Paiseid arstiti teelehega. ööseks pandi paise peale. Leht 

kisub palaviku välja ja paise avaneb ja kaob.’ Selleks kol

bas ka paiseleht ( vigise ^gz et_ tr av±_muam_-jnuacih_-_muam, 

Tuss ilag о _f apf ara L.). Edukalt tarvitati paisete ravimiseks 

linasugemisel saadud takukoonali. A.Pavlova arstinud sellega 

järgmiselt: viabhužet pan.vah vedeh kast ah i pr ikjtudvaidih pai- 
ч. * •£b±_lJ2i^_vedäw_ägid±_(toan_vedäw ’takud kastetakse sooja 

vette ja pandi paisetele peale ja see kisub palaviku välja, 

räbal kisub’. Eriti punetavate ja valulike nahamädanike kor

ral tehti takud seebiseks: ^ab^huzen_muijia4_muilcet ij^ri-l- 

žit ’taku teed seebiseks ja paned peale’. Paisetest paranda

ti taia abil. Noidumisvahendiks voeti oksaauguga laast, pi- 

Ž2~-2Ž5H-Aastun__nuaban±_kumzeš_:xaštzes_on_ok|^_oksan_ygbei- 

iiä^_^„5ii2Y-Aowkku_Jxraš tzeh^^täl^^owkšeX__i_lL2.täh_paišt. j^ai-

zet_i_proitah. (M.L.) ’Tuleb võtta selline haavalaast, mis

suguses laastus on oksakoht. Oks lüüakse välja ja jääb auk 

laastu. Selle laastuga litsutaksegi paiset. Paised mööduvad- 

ki.’ Sõrme voi pulgaga tõmmati ümber paise maagiline ring. 

pkšar_kiärtäh__paist (M.S.) ’oksaga tehakse ring ümber paise’.
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Roos. Roosigi usuti külmast tulevat. i_vLcust_i_ 

kaikest on rowž. vikon kupaijah zapget 1 tartuw rowž (M.L.) 

’ja külmast ja kõigest on roos: kaua suplevad lapsed ja 

nakkab roos’. Seda nimetati halvaks haiguseks - 

’paha taud’, sest kardeti, et hakkab külge varattih, što 

tartuw (F.M.) ja kestab pikka aega. Roosi tunnuseks on naha 

punetus, enamasti kaelal voi näol. Raviti maagiaga. Kõige 

parem mõju arvati olevat seebiseks voi kriidiseks tehtud 

punasel riidel, miiал võitah ruškin šargzen ралап i paremb 

i tui (P.M.) ’seebiga võitakse punast villast riiet ja pa

rem hakkas’. ruskil' lecittih, ruskil' кшпкаЛ lecittih (A.P.) 

’punasega arstiti, punase kumatšiga arstiti’. Roosi torju-
V V V I V , f

ti noaga. £o^zu_lectah_veicer±_tad_si^ux_kus_ktvistawx__leik- 

tah veicel ristiih-rästih ,i rowž proidiw (M.L.) ’roosi arsti

takse noaga, seda kohta, kust valutab, "lõigatakse" noaga 

risti-rästi ja roos möödub’.

Ohatis. Kohapealne nimetus on xuomat ja vene lae

nuna s^p. Ohatise nagu nohugi korral tuli kolm korda risti 

ette lüüa ja anda sama palju kordi lävele suud.

V is tr i к и d. jähüit i kibit 1'ähtettih (M.S.) 

’külmetasid ja vistrikud tulid’.

Kure saapad. Vanasti olid inimestel paljajalu 

käimisest ühtepuhku kuresaapad (c^pkat^^s^pkat) jalas. Pune

tavat ja krobelist nahka määriti koorega. D.Oranskaja jutus

tas sellest nõnda: kodih__tuxet_ixAaA.-_±_yeret__männäh sopkast, 

voidu_eiwmil_O4AunJL_kuariz_yoitah._,jälgi_kuar ia_sipl'iw_äi- 
, *. . X V % * xjäld.sixxoin kengät käwlim, haraim toz kengät. ’Koju tuled
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õhtul, verd, jookseb kuresaabastest, määrida polnud millega

gi, koorega võitakse. Pärast koort tuksleb kõvasti. Siis 

käisime paljajalu, riisusime ka kingadeta*

Huuled lõhenenud. Tuulest ja kliimast lõ

henenud huuli määriti kanarasva voi koorega, hüjiet_hargiTl/ah, 

Z2ije^A^_kan^_razyaJL (M.L.) ’huuled lõhenenud, võitakse ka- 
\ V

narasvaga’, kuarix voijettih ’koorega voiti’.

Maast saadud haigused. Vältimaks 

haigestumisteel tohi nelipühadeni maas istuda. s££oicanpäi- 
v / / X , / /

väh __sutten_e i _voi _vönti__m_u.au, _r ubit _iäzm^L_a _t ois^in _^tr oi~ 

canpäivi_on_d^anpäiy±_jumax_^škow_di^un±_sjXAoin_yoit_vö-__ 

nü i_muau (M.L.) ’suvistepühadeni ei voi lamada maas, hak

kad põdema, aga pärast nelipühi ja pphavaimupäev, jumal lä

kitab vaimu, siis void ka maas lamada’.

2. SÖÖDIKUTEST JA MUSTUSEST PÕHJUSTATUD NAHAHAIGUSED

Sügelised. Sügelisi esinenud rohkesti pärast 

soda. Haigus tulnud täidest ja mustusest. Kui hakati puhta

malt elama, kadunud ka sügelised (šühwmin±_ceso2tk).

Raskemaid nahahaigusi nii loomadel kui inimestel arsti

ti selliste koduses majapidamises leiduvate vahenditega na

gu väävel, leelis, tökat. Tihti kuulusid need ained mingisse 

segusse. Sügeliste vastu valmistati väävli ja rasva segu: 

ottu ražvu il' void, midz on 1 pannah šin seru, täi' yoiductah 

iJ112£22Žäk(M.L.) ’võtta rasva voi void, mida on, ja pan na k- 

se sinna väävlit, sellega võitakse ja hõõrutakse’, leelise 

segu tuhaga: poronx pan tuhkab jouizeh i vau, pau,vau. vejel.

_v%25c3%25b6nti__m_u.au
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_£2£tih_texa. (M.L.) ’Leelist pane tuha sisse puunousse ja 

vala kuuma, keeva veega üle. Siis pane kuum raud leelisse, 

siis leelis jahtub ja pesti sellega keha.’ Arstimiseks 

kõlvanud isegi tökat kem^mil^i^d'eykil'^yoijettih ’kes mille

ga, ka tökatiga voiti’ ja kätepesunõu saast käžast redu 

otettih i voijettih ’kätepesunõust voeti mustust ja voiti’. 

Ahju mindi vihtlema.

Sammaspool (täitar) e. ekseem võis nakata ko

duloomadelt voi tekkida mustusest. Sammaspooli pesti tuha- 

veega. T.Vuorela märgib, et tuhka kui puhastava tule produk

ti on rahvameditsiinis käsitatud parandava ainena iidsetest 

aegadest peale.veti_lämmi_riähtlal/_pannah±_yet'_i_tuhka_yäh- 

zenikiuguš kiähtetäh tämän tunkan veješ, a konžjähtüwtäm 

i_voitah__täd_mestu±_kus_kivistaw_yoidu_kozm__kerdu. (M.L.) 

’Sooja vett pannakse pannile, vett ja tuhka veidi ja ahjus 

keedetakse seda tuhka vees. Aga kui jahtub see, võitakse se

da kohta, kust valutab. Võida kolm korda!’ Põletikulist nah

ka määriti aknadigiga. redu iknašt ottahitäP revtuc yoitah 

täitard (M.L.). ’mustust aknalt voetakse ja selle mustusega 

võitakse sammaspooli’. Ekseemi arstiti ka maagilise toimingu 

abil: nõidusUku ringiga oksax_kiärtäh_täitard (M.S.) ’oksa

ga tehakse ring ümber sammaspoole’ ja viisnurgaga т^Хал rua-

grohod (A.P.) ’seebiga tehakse viisnurk kumatšile ja pandi 

peale, seebi toitu möödus’. 
--------------------------------------

e T.Vuorela, Paha silmä, s.^2.
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3. ILUDUSVEAD

Vanasti peeti ilusaks puhast valget näonahka. Tedre

tähnidest püüti hoiduda voi vabaneda. Seepärast ei tohtinud 

vaadata kurgede ja pääsukeste lendu. Nägu tuli pesta kase

mahla, piima, hapupiima voi uriiniga. £ežmän_kerdj3iäksuzi 
\ 

dogdit kuin priütitäh, to_pidäw pes^lic maijcuc iliänöw 
v X x v X v , x

Z2^ül_112_i_^2±22^2d--l-.2E2^r-22224--Y2i2_222 (M.L.) ’ esimene 

kord lui kohtad pääsukesi, kui saabuvad, siis tuleb pesta 

nägu piimaga ja nägu läheb valgeks ja hapupiimaga ja oma 

kusega void pesta’ • key il'__Sänöw^koiyust^mahjt^^^täi^mahpaA
i_£22i22i_i_li2-li2222-Y2d^i (M.L.) ’kevadel tuleb kaske

dest mahl, selle mahlaga pesegi nägu ja läheb valgeks’.

Sünnimärg id. Djorža karjala murrakuline ni- 

mevaste on šünnen ^äh^ ’sünnimärk’» Sünnimärke on mitmesugu

seid: on _i_ J^uskij__i _šinin ’on punased ja on sinine’. Neid 

ei kõrvaldatud, šuah muaže^ken šünnen tähe^ken, händ ei^voi 

ni^mil/ lecci. (M.L.) ’Sünnitakse sellise sünnimärgiga. Seda 

ei saa mitte millegagi arstida.’

Päikesepõletusele pandi peale uriiniga 

niisutatud lapp, jesli paistuw lic^ voit_prik4,udyai _trap>ku 

(M.L.) ’kui nägu päevitub, void pea

le panna lapi ja kasta lapi oma kusega’. Punetavat nahka 

määriti ka koorega.

4. LIIGHIGISTAMINE

Higistamise vähendamiseks tuli võtta härjal 

munanditest kinni, stob inehmin ei potetiš, pidäwhvairtfi
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’et inimene ei Pigistaks, tuleb vot- 

ta härjal munanditest kinni’.

Varbavahed hauduvad. Hauduma läinud 

varbavanedele puistati seinapalgi vahelt voetud koipuru (vt. 

lk. 52 )• Laialt on seda haudumuste vastu kasutanud eesti va- 
л 

narhhvas.

5. SOOLATÜÜKAD

Kohalik nimetus on šüjbl'. Soolatüüka id arstisid posija- 

eided maagilise toiminguga. Sidudes ümber käsnade nööri, ku

hu oli tehtud maagilisi sõlmi, pomisesid nad sõnu, mis olid 

sageli väga lihtsad: üks^ kakš^ kaim jms. Nööri viskasid nad 

küdevasse ahju šiwtah i kiuguh luwyah^jstop kiuguš paxaw 

(A.P.) ’seotakse ja ahju visatakse, et ahjus põleb’ voi mat

sid maha mädanema, muah zavletah i sübl'ät proidah (A.P.) »ma

ha maetakse ja soolatüükad kaovad’. Soolatüükaid nagu paiset 

ja sammaspooltki noiuti ringidega. Tänapäevani usutakse, et 

käsni saab eemaldada noaga igale küünele tõmmatud ristimär

giga (X). Ravija oli väga imestunud, kui sellest käsnast 

siiski ei kadunud. Ilmselt on siin vajalik ka ravialuse enda 

tugev usk.

e* hidradeniit esineb kaenlaaugus naha 

all. Seda arstiti nagu paisetki seebitatud takkudega (vt. 

lk. 31)• Pandi peale kas küpsetatud sibulat, leiba, kohupii

ma voi hautatud viha lehti. Ige im paižetul aukuZ, mulgid rah

---------л------------------------------
KM RO rahvamed-i kartot. 
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kasil šidlimx ivaššašt lehtiä puarim i šidlim^šii' il ee im 

koeran__kärähmä (M.L.) ’arstime praetud sibulaga, seome hapu 

kohupiimaga ja aurutame vihaleht! ja seome, sellega arstime- 

gi higinäärmepoletikku’• Määriti petrooleumiga, i karširaX 

voicLtim (M.L.) ’ka petrooleumiga voidsime’. Haigust arvati 

tekkivat kaetusest - šuwdxukšešt.



VI. NAKKUSHAIGUSED

Kolge kardetumad vanasti olid nakkushaigused. Kohapeal 

polnud kedagi, kes oleks osanud neid arstida. Nakatumise põh

jusi ja tõbesid endid ei mõistetud. Põdemisele järgnes surm 

voi vigasus. Oma suhtumist väljendas rahvas sõnadega - £ah 

tawd ’halb haigus’.

Rouged. Külaelanike arvu vähendasid kunagi rouged - 

rub. £HY£s_enemm^_ku^./^xJiänd_ei_lecit ’rougetesse ena

masti surrakse, seda ei arstitud», händäh_£imis_Eijettih, 

stob ei slepowdua (M.L.) ’teda hoiti pimedas, et mitte pime

daks jääda’, r ab о i 1ic_£uaduccow ’rougearmiline nägu tekib’. 

Haige nahka hõõruti viinaga vinaA__hiarottih, käed seoti, et 

ei kr at s iks Käzlöi__šivottihx_stob_ei_suhuttäis(M.P.) . Rouge- 

haigusest jäädi pimedaks sl'e^oi^i^^äi (M.L.) ’pimedaks jäi’.

Tüüfuse juhtumeid esinenud rohkesti Esi

mese ja Teise maailmasõja ajal. Haigust sõideti ravima suure

matesse linnadesse, Moskvasse ja mujale.

Düsenteeriat tohterdati kodus nagu kohulahti- 

sustki hobuoblika teega (vt.lk.13).

Tiisikuse (cih^-tk) korral valutavad kopsud loh- 

koit kivisišäw. (A.P.)

Difteeria. Difteeriahaiget lasti lamada, kuni 

tervenes voi suri. Tõve iseloomulikuks tunnuseks on kurguvalu, 

kivištaw килк ’kurk valutab’.
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Katk (cumap) võib nakata loomadelt» Haiged loomad ta

peti ja maeti maha. ^2wze_Lehm__l/üziwJL_jesl,i_iskitüh_l,äzдап, 

što täd lihu ei šüw, zavletah muah (M.L.) ’kui lenm poeb, 

kui tapetakse haige, et seda Liha ei sööda, maetakse maha’. 

kätkit^_ühteh_koh (A.P.) ’maetakse ühte kohta*.

Malaariat (vesnuh) arvati tulevat külmast. Sage

dased olid haigus juhtumid pärast soda. Djorža karjalaste kä

situse järgi saab malaariast kõige paremini võitu sõnadega. 

Ilmekalt jutustas malaaria arstimisest M.Stogova: miä karhjioš 

olin, šiäl1 jähüin i vesnuh tart, oi jügi, kuin kiwgu lämtäh, 

a šin kiwguh miwn pannah, kattah vareil, miä šiäl kodvan cucen, 

yijin, fsjorovno träžšiw, jälgeh,träsmišt äijäid pah oi. tärn 

ni^_mid ei awttan^_mei]!_ol/_yassil,eyskois_yiäl,_uks_vanhan ak

kan, hiän mäxkax, muam toi mäxkan pert'ih, miwn i xoukut mä - 

кал, tärn ei awttan. šid kenliw 22a|t_nänel_kak| ruotkku ründ-
% -V V . V V V

hil pan.toz ei^awttan. sid^pidäw kualin mui-Лал pes. pestih. 

miä^en tiädännün, što miwn peštih. tož käškittih heinis muat 

puwhaš, šanottih:

kun trav rubiw kuivahtmah, vesnuh proidiw. 

уIkon täm_yesnuh. ’Ma olin jõhvikal, seal külmetasin ja malaa

ria nakkas. Oli raske. Kui ahi köetakse, aga sinna ahju mind 

pannakse, kaetakse kotiga. Mina seal hetke olen, tulen välja, 

ikkagi ajab vappuma. Pärast vapet oli väga paha. See ei aida

nud midagi. Meil oli Vassiljevskois veel üks vana posijaeit, 

tema soovitas linalougutiga ravida . Ema toi louguti tar

re ja lougutas mind (lougutiga). See ei aidanud. Siis keegi 

õpetas talle, et kaks vähki rindadele panna. Ka ei aidanud. 

Siis tuleb surnuseebiga pesta. Pesti. Mina ei teadnud, et
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mind pesti. Ka kästi heintes magada. Küünis. Öeldi;

Kui rohi hakkab kuivama, malaaria möödub. 

See malaaria ^kestis] kaua.

M.Leptšikova rääkis, et pärast soda söödetud malaarias

se nakatunuid kollaste tablettidega, nii et tõbised üleni 

kollaseks läksid. Inimesed leidnud otstarbekama olevat selle 

arstirohuga riideid värvida. Toeliselt parandanud malaariast 

aga posijaeit. dälgeh^voin^narod^lazittih^äi jäld^bolezni 

mal'eri* , vrac kävel7 kodAoi mütten i andel' keldzi tabietkoi 

s ih^šu , s tobinehmzet_tuxdih_ ke Idz et_ i_r uve11 ih näi lz_tablet- 

feoM^^^sm^vuatet. (M.L.) ’Pärast soda rahvas põdes pal

ju malaariahaigust. Arst käis mööda kodusid ja andis kolla

seid tablette nii palju (=sinnasaadik), et inimesed läksid 

kollaseks ja hakati nende tablettidega riideid värvima.’ Po- 

sijaeit arstimid aga sõnadega, mis keelejuht kõhklemise jä

rel ka avaldas: oi muan malitv: 

ašt^_mecci_miiten 

kakštoist tütti, 

ozawvutt^-Vast^-^e^jiaizel', 

2aia-.iSÜzuw: 

kun tüä mänet, tuhtoiZd, 

mänem_külah _£arda^td_jiujic l.katkmah 

stob lažittäis. 

nain i šanow:

1^2i_katkmah > 

müärubim kumardmah 

junuajtd pakkumah: 

aleksei- božei, aleksei- božei, aleksei- božei 
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i bo^ei P ante lei*, 

müäššüt näm tütet, 

štob ei кatелdas nardajid Лило!, 

a kat ел daiš paha/td ciäšüld. (M.L.) 

’Oli selline palve; 

Astuvad, mööda metsi 

kaksteist tüdrukut, 

juhtusid vastu ühele naisele. 

Naine küsib tüdrukutelt;

’’Kuhu te lähete?” 

’’Läheme külasse rahval luid murdma, 

et poeksid.” 

Naine ütleb;

’’Ärge minge luid murdma, 

me hakkame kummardama, 

jumalalt paluma;

Aleksei pühak, Aleksei pühak, Aleksei pühak 

ja pühak Pantelei.” 

Pöörasid tagasi need tüdrukud, 

et ei lohutaks rahvalt luid, 

vaid lohutaks kesköötunnilt.’

Malaaria ärahoidmiseks ei tohtinud kevadel päikese loo

judes ahjule ronida. kon^so^n^sk^laskiccow^kevial^^kiw^uJl 

(Ä.P.) »kui kevadel päike 

loojub, ei tohi ahjule minna, muidu nakkab malaaria’.

Leetrid (vt.lk.53 ).

Läkaköha (vt.lk.54 ).



VII. VAIMU- JA NÄRVIHAIGUSED

Rumal ja nõrgamõistuslik. Väike 

laps on rumal (gAupan)* Kuid, küla paljulapselistes perekonda

des sündis ebanormaalseidki (houkkan ’hull’).

Kogelemise tekkepõhjuseks on ehmatus, voinan 

algas šeizottih xapšet_pihali znarut jtar^ei heil kohtab i 

pöl'l'äst i jälgeh rubei zaikaimah. (A.P.) ’Soja ajal seisid 

lapsed õuel. Mürsk langes nende juurde ja ehmatas ja pärast 

hakkas laps kogelema.’

Halvatus (paralits) tabab enamasti vanu inimesi. 

Seda ei ravitud.

Langetõbi. Rahva seas oli tugevasti juurdunud 

arusaam, et pahasoovlik inimene võib teisele mingi asja kau

du haiguse saata. Nii pajatati noormehest, kes nõidus tüdru

kule, suutmata võita tema armastust, langetõve külge, täl^nai- 

zal ojLdih min^tokku pripatkat, hänel oi voržit, jpod'deAait pri- 

R21^12._5äm_ruad_hänel_br2^±_voroZj»_br^Jiijäld_suac__tädtüt'- 

^ix-_2-iÜiL®i-.2222Ü2^2222_52SH^22._brih__šiänd_i_pod /d/eAaic± što£ 

känel'^o^dais^ripatkat. ’Sel naisel oli seetõttu lange

tõbi, et tal oli nõiutud, tehtud langetõbi. Selle tegi talle 

noormees, nõidus. Noormees armastas väga toda tüdrukut, aga 

tüdruk ei läinud talle. Noormees vihastas ja tegi, et tal oleks
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langetõbi.’ Haiguse vahendajaks oli viht. Vanarahva käsituse 

järgi nõidus ei kehti, kui enne nõiutud eseme võtmist lugeda
V v v w, — /

palvet voi teha ristimärk, abrihruadjostuvassenr tut_laks 

aevoin obi rial, vld koist, avai oven, а рог dii Lt yönüw paxaw 

vast, taz puarun mänöw vaššašt. tüt' ot yaššan, perlih i toi, 

muamoh rubei kirumah:_cai maltut оtit yaššan.- kõnesno mal'- 

tut, ко dv an aigu tüt' l^zanmoug^^tuAdih^häne l^pr ipatkat • ’ Aga 

noormees tegi vastu joule viha . Tüdruk läks vara jumalatee

nistusele. Tuli kodust välja, avas ukse, aga trepil lebab 

põlev viht, isegi auru tuleb vihast. Tüdruk võttis viha ja 

toi elutuppa. Tema ema hakkas tõrelema: "Küllap palveta võt

sid viha." - "Muidugi palveta." Natukese aja pärast tüdruk 

haigestus, tal tuli langetõbi.’ tuagiks händäh xomaic, šipk 

jcomaic, jesii ei kerit händäh hvatti, tohiän luboist paikast 

hvat'tiiw о muh te-ли ригел, nln i otorviw liharjken. ’Tihti haa

ras teda hoog , tugevasti murdis. Kui ei jõutud teda haara

ta, siis ta võttis igast paigast oma keha, pures, nii kiskus 

lihatükke lahti.’ Haigust sõideti ravima Jeruusalemma püha 

kaevu veega, pripatk oi kahekšan vuat. ajeAdih vanhah rusli- 

mah turtseih leccimäh, konž turtseist tui, hänel tui paremb, 

liäl/__kupäš_syätoibz_kaeyzesi_šl£Aoin_tul'_hänel_paremb±_kodyan 

£l'j._aj2£i£atku_eijLoAAun. ’Langetõbi oli kaheksa aastat. Sõi

deti vanasse Jeruusalemma, Türgimaale arstima. Kui Türgimaalt 

tuli, hakkas tal parem. Seal suples pühas kaevus, siis hakkas 

tal parem. Natuke elas, aga langetõbe polnud.’



VIII. SÜNNITUS JA LASTE EEST

HOOLITSEMINE

1. SÜNNITUS

Vanasti sündisid Djorža karjalaste lapsed tanjau^s, 
s 

laudas voi aidas* £anš_suadih japgi_ei bolncasr a kois. liä- 

väs* a pert'is' ei^šuad* šuadih 1'iäväs, a to i ämbris vixus. 

(M*L*) ’Vanasti sünnitati lapsi mitte haiglas, vaid kodus 

laudas, aga elutoas ei sünnitatud* Sünnitati laudas, aga ka 
и 

vilus aidas*’ See joon on ühine teiste Tveri karjalaste 

ja venelastega, kelle sünnituskohaks oli samuti ruum, kus 
v 2

ei elatud: laut voi saun* Loomade varjualuses oli soe* miä

(D.G*) ’mina sünni

tasin mitte elutoas, vaid lambalaudas, soe oli’*

Hase (jü^ihän, к_2Й5И^) võttis kogu üheksa kuu jooksul, 

mil ta last kandis, tööst osa* Nii juhtus sedagi, et sünni

taja aeg täitus põllul voi heinamaal* ükg-l'äks Jieinal'-i sai 

šiäl' pöIlassüttih, kucuttih susedu haneliu, sus ed_ l'öüdz r ihm- 

zen4_sid nabzen. (F.M.) »üks naine läks heinale ja sünni

tas seal* Ehmuti. Kutsuti naaber tema juurde. Naaber leidis 

nööri, sidus naba^väädij * ’ 5äm.aain_o]/^okosuX_i_hänei/hvat 
------------------—--------------

V * v 1:l‘ baranta, Tverin karjalaisten entistä elämää. 
Porvoo-Helsinki, 1961, s.199.

L >.Zelenin, Hussische (Ostslavische) Volkskunde, 8.290*
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vacaa. hiälakshüppimähkodih^ikodih šuaei doidi, dorga^L 

l_sair_üks_ur os_ožawd_vastah_i__uroš_prim_J^apšenJL_kaik;ti,šub__

£225_i_suat_kodih. (A.P.) ’See naine oli heinal ja ta haa

ras kohust* Ta hakkas jooksma koju, aga koduni ei jõudnud. 

Tee peal sünnitas. Üks mees juhtus vastu ja mees võttis lap

se vastu. Kõik viimseni tegi ja saatis naise koju.*

Sünnitusel oli abiks ämmaemand - buab ’eit’, kes pika 

aja jooksul oli õppinud hästi oma tööd tegema. Näiteks 83- 

aastane A.Pavlova on olnud neljakümne sünnituse juures. Sel

lised suurte kogemustega ämmaemandad olid taganoutud ja hin

natud. Ämmamoori ülesandeks oli kohtu hõõruda vaccu hiartah 

’kohtu hõõruvad’, nabaväät siduda siwtah nabzen ’seovad na- 

ba^iööry ’, laps pesta ja riietada £ezet_i__kabxoicet ’pesed 

ja riietad’. Nabaväät seoti siidinööriga kahe sõrme laiuse 

kauguselt vastsündinu kohust. Siduda tuli kõvasti, habzen 

šivot šuZkzel7 rihmaX, šivot unjakš. kaks šormiä jätät vacašt 

i-šivot^xu^aks^^štob__duh__ei__prohdis. (A.P.) ’Naba-/väädiy seod 

siidinööriga, seod kõvasti. Kahe sõrme laiuse jätad kohust 

ja seod kõvasti, et ohk ei pääseks läbi.’

Pärast pesemist mähkis ämmaemand lapse linasesse riides

se • olzr buab siäl i poiganoÜijpez hänen. hoxstin ripaki 

kabioie hänet buab, okšxoin piälz pan. (D.G.) ’Oli ämmaemand 

seal ja pojake sündis (=oli) ja eit pesi tema. Linasesse 

pesusse riietas tema eit, okste peale pani.’

Kuid mitte alati ei kutsutud ämmaemandat, mõnikord saa

di ka ise hakkama. buabu_ei_kucutit-iic_i_enaban_siwtah (F.M.) 

’ämmamoori ei kutsutud, ise seoti naba-/nöör? ’
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Kui laps sündis särgis (šobzeš) e. lootekestas, öeldi 

pžakas 1'iänöw ’saab õnnelikuks’. Lootekesta peavad onne süm

boliks teisedki Tveri karjalased. Idaslaavlased säilitavad 
v 2"onnesärgi" alles ja kannavad seda amuletina kaelas.

Varsti pärast sünnitust läks noorik, vastsündinu (sünd 

*^^sut±_^gsut_vain_šund) ?süles, elutuppa, üä^ol^^a^äiv 

vajtgoi i tul'in pertih. (D.G.) ’öö oli, aga päev valgenes ja 

tulin elutuppa’• siäl/__i__astuw_^ertis/_a.a£se^ken (P.M.) ’seal 

astubki elutuppa lapsega’.

Sünnituse järel pidi naine lamama nädal aega, sutkat 

eivpi nouž, nedl'in vön, ei ruadannan (A.P.) ’nädal otsa 

ei tohi tõusta, nädala lamas, ei teinud tööd’.

2. LASTE EEST HOOLITSEMINE

Imikuid hoiti vibuhällis. ruattih ^tageh vibxoi, a_vi- 

k^±_5^_i_£i£521S^^_kätÜt_i_lektettih_4^|t^_lektetäh_päi--  

vät i üät. suwretliakuttih. (M.L.) ’Tehti lakke ridvad 

(=vibud), aga ridva otsa, sinna riputatigi kätki ja kiigu- 

tati last. Kiigutatakse päevad ja ööd. Suured kiigutasid.’

Vene naised vaigistasid oma lapsi rinnaga harilikult 

üle aasta, enamjaolt kuni järgmise raseduseni. Normaalseks 

peeti imetamise kestvusaega, kuhu mahtus kolm paastu, s.t. 

1-11/2 aastat, arvestades aastas ainult kahe paastuga: suu

- .
P.Virtaranta, Tverin karjalaisten entistä elämää, 

в.199.
2 .

D .Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde,
S.293 
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re ja uspenije paastuga. Paastudega rehkendasid imetamise 

pikkust ka Djorza karjalased. jial\xaps_pikkurzen__ümtettih 

-i-^'2i^±~^52__21?i^^i®l/^_.P^kl/52ist_vuat__pidaw_imettiJ___stop 

-2^_£3^i_P22i2122_22r_£k^_i_roistun_püh_i_j_ire ^fäh^sõx^pöh. 

(M.L.) ’Enne toideti väikest last kaua, (et) tingimata pool

teist aastat tuli imetada, et kolm paastu mööduks: suur 

paast ja joulupaast ja jälle suur paast.’ Kuid rinda anti 

kauemgi: ken_i_koAm_yuat_imettaw_(M.P.) ’kes kolmgi aastat 

imetab’.

Et laps ei nataks, tehti talle lutt (soska). Harvenda- 

tud linasest riidest lapi sisse pandi tükike leiba voi baran- 
2 kat. Niisugune lutt oli kasutusel ka venelastel ja teistel 

"A v s • «• ••ч/ иTveri karjalastel. ŽS^.Eikran^itkow^^Jial^pustusk^ey^aj-- 

532 u__£15523 3„1_33£11A _£2£^31£1 • - °1 12 A1P22 A22-1252112£2u 

dfertiäh__rihmziä_trapksest, _stob_ois/_harvembanJL_sid__na*ctetäh, 

^£1А12_22л_1/£121__21л_222£2^3_1_2322£3_1£3„1Р£Р^З£1 ?_21312^ 

21A2£5-222^323i_52E2A52221^1 A21113^_-llS™lž23e (M.L.) 

’Kui laps nutab. Varem lutti ei olnud, siis tehtigi lutt. 

Voetakse linane riidetükk, tõmmatakse lapist longu välja, 

et oleks hõredam. Siis näritakse peeneks , kel mida on. Lei

ba oli, barankat ja pandi sellesse riidelappi. Seotakse nöö

riga lutt kokku . Laps imeb ja jätab nutmise.’

Nutvat last rahastati kätel kiigutamisega, kätküst otat 

käzföih i rubit händä kocitmah i budet pagizmah: soman poi- 

gan, soid an põlgan, elicit, eAit hüw poigan. (P.G.) ’Kätkist

D . Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, S.302. 
2 Q 3Sealsamas.

P»VirLaranta, Tverin karjalaisten entista elamaa, 
s.202.
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võtad kätele ja hakkad teda kiigutama ja ütled: "Kena po

jake, kena pojake, ära nuta, ära nuta, hea pojake!"

Voorutamaks last rinnast, määriti rindadele kas noge 

(nog), sinepit pannah_ründhil,_gorsicu (M.P.) ’pannakse rin

dadele sinepit’ voi topiti hari põue harjan_pannah_ründhih 
’hari pannakse põue’» Selline komme oli venelastel.^

---------------------------- —
D.Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde,

S.502.



IX. LASTEHAIGUSED

”H а г j а s е d.”Kui vastsündinul olid "karjased” (sug- 

hat) seljas, püüdsid emad ise neid kõrvaldada. "Karjaseid” 

voeti soojas ahjus. Seda tehti rinnapiimaga, pikkurzel^xap-

™2i P2i::^2^.-Jz222äh^_kastaJ2_muaman

E 2-i J 2^r_ i - 2-13^ s i _ 2 _ i_ yi i ~

• (М-Ъ.) ’Vaiksel lapsel on "kar

jased”. Emapiimaga arstitakse. Kastetakse lapp emapiima 

sisse (=emapiimaga) ja hõõrutakse tasakesi ja "karjased"
А * *)

kaovadki. Ahjus viheldakse ja soojas hoorutaksegi.

Kuid rinnapiimast sagedamini on rahvameditsiinis "har
.. 1 / - ..'

jaste" vastu kasutatud pärmi. 2552^_5Н2Е^22_У2±525_22£21 

vahael i lammam.2en_trapkzen_pannah_selg3en^pil_<^apsett:1_tah 

Ž^22^22^_2-i • (M.L.) ’Voetakse lapp, võitakse

vähese pärmiga ja soe lapp pannakse selja peale lapsele. 

Sellesse lappi läheb palju "karjaseid”.’ Neid eemaldati ka 

võidega, mille koostisse kuulusid pann. ja rasv. sugie_hia- 

rottih±_ruayettih__muaist_muas/i__i__pandih_seppi_i_raz’yuaz_hia- 

rottihi_^ps’e^,_sel/ß‘ie_kiugus'_lämbimäs'. (A.P.) Karjaseid hõõ

ruti, tehti sellist määret ja pandi pärmi ja rasva. Hõõruti 
------------------------------------------ - 

KM HO rahvamed-i kartot.
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lapsel selga soojas ahjus.

Pisted külgedes. Imikutel täheldati hai

gust - ae^huset, mille puhul oli hingamine lämmatatud ja 

pisted külgedes. Öeldi, et arstid seda haigust ei tunnusta. 

Ravima kutsuti posijaeided, kes tõve peletamiseks võtsid 

appi nõidumise. akat_ vor sitt ih^^^apse^ ovtxah__ae>uhuze t^^su- 

(A.P.) ’Eided noidusid. Lastel on аал-huzet, suur

tel ei ole.’

Nutt. Närvisüsteemi häirena on vaadeldud laste iga
... "| A 
öist nuttu. Selle põhjuseks on vanarahvas pidanud kurja 

silma. Peamiselt Louna-Karjalas ja Ingeris tuntakse omapä

rast tava purtsata kaetatud lapsele uksekäepidemest läbi 
valatud vett. See taig on küllalt vana.^ pikrast vtapsut jpg_

pezel'dih vtapsut i rubiw paremmin magumah. vet pidäw ottu 

2uh_i_^sk__skia^äst_läb. (M.L.) ’Väikesel lapsel tuleb igal 

õhtul nägu pesta. Ukselingist läbi vala vett, selle veega 

pesti last ja laps hakkab paremini magama. Vett tuleb võtta 

suhu ja lasta läbi uksekäepideme. Ravi põhineb uskumusel, 

et umbpuu puhastab vett.

Rahva arusaama järgi vaevanud öösel lakkamatult nutvat 

last nututaja (üänitettai, ism ^pXitkettäjä). Uskumus on
* m .. 4 ~levinud põhjapoolsemates 'Tveri karjalaste kulades , Pohja- 

~
T .Vuorela, Paha silma, s.19.

2 "
3 T.Vuorela, op. eit., lk.74-75.
4 T.Vuorela, op. eit., s.81.4 ~~

' P. Virtaranta, Tverin karjalaisten entistä elämää,
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и 2 -Karjalas ja Soomes. Eestis tantad natataja e. nutataja 
. 3 . vnime all. Painajast vabastama katsuti posijaeit. kuin^jtags 

.^2sen_i_tan-

has.. 2Pli±2bLP2£222‘ (-&.P.) ’Kui laps ei maga, proovitakse 

öonututajaga. Eit seal võtab lapse ja loeb tanhu^s palve.’ 

Paluti kukke võtta lapselt nutt. kukoaAU__pidäw_yi_j_ üal^^kun 

5222-2i_522‘2r_222„2P22PL222^2^5-2r222e^-_i-.2L;L2i^" gtaps^magumah. 

SlŽ-SB-jiJSSj^-^ŽEÜ^^o^utalj-i^sanot-kukal^^-Spokoit-hian

5 E 276 22/25 (8) < Pöide.

(K.P.) ’Kuke juurde tuleb viia öösel, 

kui laps ei maga. Kukk annab rahu lapsele ja laps hakkab ma

gama. Kukk on tanhu’s õrrel. Näitad last ja ütled kukele: 

HAnna rahul” Ta annab ja laps hakkab magama.’ kuatexjiah_ku- 

k22jLE292i^-i^2^_^2-2^2„T-22]Kkah_kuk(yLd_hua^eksen_zor^  
/XV/ /

i_tldzen_zora^_hucMneksen_zor_on_marj i_2_2-^2^-^:P_P2P_2P 

darj.:

2ll2^3--2--22^35
2S22_P2-P2_22-25_i_ j22Ž > 

a_mi 22 -P2222 _ 5252525-22-2°

ködern kerdu_pidäw_sanu_i_kQA,m_kerdu_sül/gi_yazmeh^nua^eh. (IVI.L.) 

’Proovitakse kukega. Minnakse õhtul kuke juurde ja palutak

se kukke koidu ja eha ajal. Koit on Maarja ja eha on Baar ja: 

Sookene ja maakene, 

oma last sööda ja jooda, 

aga. minu laps pane magama. 
--------- --------------------------

P .Virtaranta, Vienan kansa muistelee. Porvoo-Helsinki, 
1958, s.152-155.

2 ••T .Vuorela, Paha silma, s.19* 5
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Kolm korda tuleb öelda ja kolm korda süljata vasemale poo

le.’

Haudumas ed. Hauduma läinud kohtadele raputa

sid Djorža karjalased kuivanud kuuse koore alt voetud pee

nikest pulbrit. Eestlastel oli see tarvitusel koi- e. maoja- 

hu nimetuse all. hanel niärvzet moknitah i kaenjipnzet mok- 

nitah±__topidäw posiplic jawhzeju, kumoan__ on_ vanhaš_kuzeš,

vanhašt__kuzešt__ otoryit^koran^^siäl__ on_ jawhon_muan_i__ täi'

jawhzeA,__i_££sipli_niäryät__i__kaenjLot i äi jäid hüvinjDroidiw

£äšt_jawzešt• (M.L.) ’Tal nahavoldid hauduvad ja kaenlaalu- 

sed. Siis tuleb puistata jahu, mis on vanas kuuses. Vanal 

kuusel murrad ära koore, seal on selline jahu ja selle jahu

ga puistata nahavolte ja kaenlaaluseid. Ja väga hästi läheb 
и 

mööda selle jahuga.

Luksumine. Väikelaps luksub (k/uikkaw) külmast, 

pikran kAukkaw,. nave-rnkülti, rubei klukmah (A.P.) ’väike

laps luksub, arvatavasti külmetas, hakkas luksuma’• g£ud* 
X 

ларз lämmimäks, ei rubi klukmah siAAoin (M.L.) ’kata laps 

soojemalt, ei hakka luksuma siis’.

Kohukinnis u s. Kui laps mitu päeva ei rooja

nud, pandi talle seebipulk pärasoolde, et soolt tühjendada. 
X \ V X V v

jiäl pikkurzel ларзел konz ei^sua kävü tanhu, £ü^Üib_mui- 

.лал• £^t^^muijLašt__kuin siskzen i pannah tagzeh hoduh, sLa.- 

xoin ларз i ujuostuccow. (M.L.) ’Varem, kui väike laps ei 

1 EHA II 34, 88 (8)^ Paistu, Holstre v.; EHA II 149, 

440/1 (22)< Helme, Riidoja.
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saa kaia tanhu’s, kasutati seepi (=tehti seebiga). Tehakse 

seebist nagu tükike ja pannakse pärasoolde (=tagumisse käi

ku), siis laps roojab#’

Kõhulahtisus. Kõhulahtisust lastel arstiti 

ravimtaimedega. Anti juua naistepuna teed. .£apšei_on_äijal'd 

22222л_ j^l5^_^B^il_23£j32!tg._53an_keldain/_trayanJt^^onos^i 

prohdiw (M.L.) ’lapsel on koht väga lahti, joodeti punase 

teega, selline kollane taim, on ja kõhulahtisus möödub’# 

Eavimteed valmistati toominga kuivatatud marjadest: juattah 

^uiZEymuzel^cerohmax (M.L#) ’joodeti kuivatatud toominga- 
marjafteegaj ’• Arstimina tarvitati sibulat. xap£_tressiw, 

xukun soxhu zavritah pajivah vedeh^ a Šid i juwvah kowz jäh- 

52^_2__У2£_2£2^2- (M.L.) ’lapsel käivad gaasid, keedetakse 

sibulakoori tulises vees, aga siis juuaksegi, kui jahtub, 

ja. koht saab terveks’.

Leetrid. Nakkushaigustest põdesid lapsed sageda

mini leetreid# Haigust raviti põhimõttel ’’sarnane sarnasele” 

(similia-similibuse seadus): leetrihaige kaeti punase riide

ga# nLiwn__jL^2S_korhas_yonuWjL_kata4rdih_rus‘kil/__i_pert/is^_stob 
. / . . . •• «»w . . V , v / . V ... ... . ..

222_'22222_2_У2222_22222л_^22г^_222™22^У2222^л_22_2222±2_У2е 

2 süre s _ ägi s 2 _ p äi у i _ к o^m _ у 6 n üw_ äi j ä 1 d_ r u sk i _ a_ s i d_ r ubi w

y^hodmah_cip2__to_yäl,in_nou3ow_t_a__kuin_c^p_uidiw_siämeh_1__to

52™_i22^iS-i-^22^2-e (M*L.) ’Minu laps lamab leetrites, 

kaeti punase riidega, ja elutoas, et oleks pime ja lamaks 

pimedas. Kui on haige, siis lamab kaua kõrges palavikus. Kolm, 

päeva lamab väga punane, aga kui (=siis) hakkab kaduma lööve, 



- 54 -

siis tõuseb vahepeal, aga kui lööve läheb sisse (kehasse), 

siis see inimene sureb.’

Läkaköha. Läkaköha (kokl'usk) oli kardetud nakkushaigus. 

Köhahood kestsid kuni kuus nädalat. Haigus põhjustas surma, 

papsil' ol/_bowl/_kokl/usk2,__l,a2ittih__kuwz_ned,li_24aps,et_,_a_leo ci

• (A»P.) ’Lastel oli hai

gus läkaköha. Põdesid lapsed kuus nädalat. Aga arstida ei

teatud millegagi ja surid sellesse haigusesse.’



X. MAAGILISED VORMELID

1. KAETUS

Vanasti kardeti kurja silma mõju kõikjal. Sellest usu

ti hada tekkivat karjale, kannatusi sünnitajale, vaevusi 

lapsele ja haigusi kaasinimesele. Kuri silm võis põhjustada 

mitmete toode ebaõnnestumiste Kaetuse oht oli kõige suurem 

pöördelistel eluhetkedel, mil inimene oli eriti aldis koi
- 1gile pahatahtlikele jõududele. Kaebajaks peeti kademeelset

2 v vligimest, kes oli milleski teistest erinev, ken zavestuccow 

siwm^pii, ze i suwdjuow (M.L.) ’kes kadestab sind, see kae- 

tabki’, enemmän_2e_suwo^ow_,_ke Vl^on^mussat^si l#mät (M.L.) 

’enam, see kaetab, kel on mustad silmad’, must_nain__moziw 

suwei_(M.P.) ’tõmmu naine võib kaetada’.

Kurja silma poolt tekitatud haigust (suwdxus) iseloo

mustavad sagedased haigutused, peavalu ja iiveldus, inehmin

vern_suwyMd±_]Duht<^_^wd<^ksest. (M.L.) ’Inimene kaebab, et 

ajab haigutama, pea valutab ja ajab iiveldama. On arvatavas

ti kaetatud. Kõneldakse kaebamisest.’ 
---------

T.Vuorela, Paha silma, s.1?.
T.Vuorela, op. eit., s.12.
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Kaetust arstisid posijaeided. Nende noidumisse oli 

ühendatud raitu eri komponenti. Sinna kuulus sool kui rahva

meditsiinis laialdaselt kasutatud aine. Soolal arvati ole

vat võime imeda endasse mitmesuguseid mõjusid, mis võimaldas 

seda kasutada noidumisvahendina. Taiga peeti eriti tulemus
.. Л ••rikkaks kui soola visati kaetajale järele. Sama tahtis oli 

kurja tõrjumisel sõna, mis liitus palve ja käsutaolise mana- 
2 v' « V s/misena toimingusse. 3_kuin_puhtah__suwdjt,uksest_l paisah ma- 

233n3K_ved/eh_väl.zenJL patom 

SŽ • (k,L.) ’Aga kui kõneldakse kaetusest, loe

takse palve. Voetakse kaussi vett, pannakse veidike soola 

vette. Parast loetakse palve.’ Seejärel püüti välja selgita

da haiguse põhjustaja. pa33ah_hilun_malzeh__i__santah^_tam__ur- 

^255_süin__on_hil/üt2,^uwyah__malfzeh__i_santahi:--suat;Äu__hänel/ 

t_süin_hi l'en 

23233^Л_ЗЗТ^_52313_1-|355331_133^3_§135:_^1:2: /32:Ё • (M,L.) ’Pan

nakse söeke kaussi ja Öeldakse: "See söeke on mehe parastu. 

Visatakse kaussi ja öeldakse: ’’Soola talle silmadesse! " Siis 

ka naise parast pannakse söeke ja tüdruku parast pannakse 

söeke. Kogu aeg nii öeldaksegi: ’’Soola sulle silmadesse!n> 

Koike seda tuli teha salaja, et haige ei teaks - stob 1'äzij 

ei_tiadäis Kelle söeke sisisema hakkas, see oligi

- .
T.Vuorela, Paha silma, s.54.

2
T./йогеla, op. eit., s.99.

kaeta ja kumban_hi l,üt_sip^iw_2,__zei_i_suwQe^. ( <i.P.) ’kelle söeke 

sisiseb, see kaetaski’. Siis pritsiti haiget sellesama vee
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^-22_SLiwyex,d__ (M.L.) ’selle veega pritsitakse seda inimest, 

kes on haige ja on kaetatud’, suh__ottaw__i_briznew i yot_hoi- 

Y^ndaw (-A.P.) ’suhu võtab ja pritsib ja näe aitab’. Kaetust 

tõrjuti ka uksekäepidemest läbi valatud veega, pestes sel

lega kaetatu silmi ja küünarnukke. a_poto£m_skiägäst_läb' 

X2^S25-.Y25-^_22lS22„Ži^22:_2:„22iä2.küwnas2iälo4 (A.P.)’ aga 

pärast uksekäepidemest läbi valatakse vett ja. pestakse sil

mi ja (neid) küünarnukke’. Tänapäeval usuvad ja arstivad 

kaetust üksnes eakad karjalased.

Rahva seas on levinud arvamus, et kurjale silmale al

dist objekti tuleb salata. Dunja Granskaja jutustas: ope

ratsioonilt tulnud, kõik küsisid temalt, kas on parem. Tema 

kiitnud, et parem. Kuid järgmisel paeval haigestunud, kaik 

i_küz,el/l/äi2_out^siw.2L_hoiyendaw_._miä_sanon£__hoiyendawz_a

oi T2i ži 1 £skennun±_a_miä_

RÖl^ässüin. ’Kõik küsivad: “Outi, kas sul on parem?” Mina 

ütlen: “Parem.” Aga 0’0’sel haigestusin ja hommikuni (=päeva- 

ni) ei maganud ja kogu aeg oigasin: ”0i, suren, suren”. Aga 

tütar ei lasknud mind surra , aga mina ehmatasin.’

2. ARMASTUSE VÕITMISE VIISID

Tunti maagilisi võtteid, kuidas vastaspoole armastust

и ..
T. Vuorela, Paha silma, s. 104.
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võita. э. yiäl''_tahot_kuin_gadaiJL_Štob__brih__suaccis_siwn, 

pidav/ ruadu ka senin. Ottu kcumest golfcašt vassast joe? roi

kast üksln viccln. katat hiät tukkuh i pan näm viccat kän

nuks el'l'üä^ stob tärn brih ei nagis kuin šiä panet. kuin tärn. 

5^^~2£2152:^_S2^S_^£Sy_yi22is5_Eiafic'_eie_ottu_nam vicat__i

pan hiät kiwguCi2 mission ägiä2 peitti hiät kirpicen aj i 

sanu:

kui2_22^_yi£2-J__£32i22_ kuiv ahtmah >

2iŽ2-.i_5£™_5ä£k_an_kuiyahtaw_miwn_täh. (M.L.)

’Aga veel kui tahad nõiduda, et noormees armastaks sind, tu

leb teha vaat nii: võtta kolmest paljast (kuivanud) vihast 

uks oks. Murrad need hunnikusse ja pane need oksad läve juur

de, et too noormees ei näeks, kui sina paned. Kui see noor

mees läheb kolm, korda okstest üle, võta need oksad ja pane 

need ahju peale, kus on tuline. Peida need tellise alla ja 

ütle:

Nagu need oksad hakkavad kuivama,

nii ka see noormees las kuivab minu pärast.’

222.-5252^ken i £12^-52025522- 5^Ž,-Ž£1"

Suj._stob_siw^ken_gul/aiccis_,_ pidäw_ruadu_senin£__ottu_muad 

ühest_bergast_i_toizest_bergast_a_kowz_ruwtah_astmah_ tütred 

brih2 šiä__i_furon_heilf_muayioiA,_siVmih9 ^a hüä, štobeinägi- 

käis2__kuin_siä_f urni5_i__pidäw_s2nu2_ze_ber2g_i_52S_l££2ß_£i 

moz zoidicci üht eh2_nin__i_täm_puar2__stob_razoidicci 2__kuin

2™-5£2ä£le (M.L.) ’Kui noormees käib tüdrukuga, aga sina 

tahad seda noormeest, tahad et sinuga käiks, tuleb teha
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nii: võtta mulda ühest kaldast ja teisest kaldast, äga kui 

hakkavad tulema tüdruk ja noormees, sina viskagi neile mul

da silmadesse, aga nii et nemad ei näeks, kui sina viskad 

ja tuleb öelda: See kallas ja too kallas ei vöi minna ühte, 

nii ka see paar, et läheks lahku kui need kaldad.’



ETÜMOLOOGILINE SÕNALOETELU 

aejihu^šet ’pisted’ krj aixaš ’valu, piste’, sm alias, pl. 

ailaat ’äkiline valu, piste’.

Toivonen esitab sõna võimaliku germaani laenuna küsimärgiga 

(SKESI 8). 

bel'musk ’kae’ 4 vn бельмо id» 

bol'ezn ’haigus’ < vn болезнь ’haigus, tobi’ 

bowl1, bowl'in ’haigus’ < vn доль bd. (даль !)• 

cesp^tk, -an ’sügelised’ < vn Чесотка !<!• (Даль IV). 

cihpjtk, -an ’tiisikus’ < vn чахотка id. (Даль IV). 

cip ’lööve, ohatis’ 4. vn. СЫПЬid. 

cjgpkat ’kuresaapad’ < vn ЦЫПКИ id. (даль IV). 

circ, -un ’närb (sööma)’ krjS bsirttšu id., krjL tiirus id. 

Päritolu ebaselge. Nähtavasti deskriptiivset algupära, 

cuma*, -n ’katk’ < vn ч^ма id. (Даль IV). 

difterik ’difteeria’ a vn дифтерит id.

glist, -an ’siseuss, solge’ < vn £ЛИСТЪ , ££HCT3id. (Даль I 356). 

g/Luhpi ’kurt’ vn гщ&ои id. (даль i).

gprb, -an ’küür’ 4. vn £Щ)бъ id. (Даль I).

griz ,-in ’song’ < vn tveri murdes ££ыза id. (Даль i)# 

harmawdua ’halliks minema’. Tüvisõnaks on kr j 

’hall’, mis on balti laen (SEES I 59).
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hirnu, -n ’ aevastada’. Sona on päritolult läänemeresoomeli- 

ne, vrd. sm hirnua ’hirnuda, kõvasti naerda, himustada’, vps 

hernda, h'irnda ’aevastada’ (SKES I 77).

hi aru ’hõõruda’. Sõna on soome-ugri algupära, vrd. sm hieroa 

id.,udm serini, ser id. (SKES I 72).

hpiyepdua ’paraneda, leeveneda’, krjP hõiventоa ’kergendada, 

vähendada, leevendada’. Sõna tuleneb läänemeresoome tüvest 

hoi-, vrd. sm hõiva ’kergendus, hoid, hoolitsus, kaitse, vari 

abi’ (SKES I 79).

hplera ’ koolera’ < vn XOJWpaid.

hppket, houknee" ’hulluks minna’. Sõnale leidub vasteid lääne

meresoome keeltes, vrd. sm houketa id. (SKES I 82).

höijut ’siseussid’. Sõna on läänemeresoome päritolu, vrd. 

sm hö^si ’side, pael, paeluss, mäda’ (SKES I 65).

ižpg ’korvetised vn murd, и ЗаСО^е j гъ id. (Даль II).

itki, iten ’nutta’. Sona on läänemeresoomelisi päritolu, vrd. 

sm itkeä id., e iikeda (SKES I 110).

jasseric ’kiirikseentobi’4vn murd, ярарь , ярсрь id., 

ящерица ’sisalik’ (Даль IV).

juabu, juavun ’iiveldada, iiveldama ajada’. Sona pärineb soo

meugrilisest tüvest, krj juo-, vrd. sm juopua, e joobuda 

(SKES I 124).

juabmin ’iiveldus’ on tuletis verbist juabu.

jäl'g, jal'1'en ’arm’. Sõna on läänemeresoome päritolu: vps 

jälg ’jälg,jäijend’, e. jälg. Küsimärgiliselt on sellega 

ühendatud ka ung jel ’märk, tundemärk’ (SKES I 129).

jugihäg. ’rase’. Sõna on läänemeresoome algupära, vrd. sm 

j^keya id.,vps jüged id. (SKES I 127).
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JUgfeöwdü, jüghöwvüin ’rasedaks jääda’«Sona on tuletatud ad

jektiivist jugi ’raske’.

kiyisti ’valutada’. Sõna on läänemeresoome päritolu, vrd. sm 

kiyistää id., vps kibistada id., e kivistada (SKES I 197). 

к^У-кки ’luksuda’. Sonal on vasteid soome keeles ja karjala 

keele luudi murdes, kuhu see on laenatud vene keelest г 'S-Mj- 

££L/tk£id. (SKES I 204).

kphjgdy., kohtuwvuin ’rasestuda’. Sõna on tuletatud substantii 

vist kohtu, mille peale läänemeresoome keelte leidub vasteid 

ka permi keeltes (SKES II 206).

kohtun ’rase’. Sõna on soome-ugri päritolu , vrd. sm kohtu 

’emakas’, e. koht kP kota, ’tiine’ (SKES II 206).

kokl'usk, -an ’läkaköha’ < vn коклюш id. (Даль II).

kgryh, -han ’leetrid’ < vn murd.Kopiuxa id. (Даль II). 

kospi, -n ’koorsilmne’ vn косой id.

kuaz, kua en ’surra’. Sõna on uurali päritolu, vrd. sm kuol- 

la id., ung hai id. (SKES II 239).

kühm, -an ’muhk’. Sõna on läänemeresoome algupära, vrd. sm 

kuhmu id., e kühm (SKES II 231).

kuryic, -an ’tedretäht’. Sõna on genuiinne, vasteid leidub 

läänemeresoome ja mari keeles, sm kurvitsa id., vps gnrbits 

’metskurvits’, mr_kjrm?zak (SKES II 246). Algselt linnanime 

märkinud sõna tarvitatakse ülekantud tähenduses.

kulbi, -ven ’vihelda’. Sõna on läänemeresoome päritolu, vrd. 

sm k^lgeä id., vdj tsülgiä id. (SKES II 234).

lecci, -ein ’arstida, ravida’ 4. vn лечить id. 

lisai ’pügajaraig’ < vn лишаи id. (Даль I).
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Igziä, -n ’põdeda’• Sona on läänemeresoome keeltesse laenatud 

vene keelest, vrd. vn лежать ’lamada, põdeda’ (SKES II 322). 

=!ŠŽ5’ ’haige’. Sõna on tuletatud verbist läziä. 

läzg^g, -zen ’põdemine, haigus’ on tuletis verbist läziä. 

tfäwjfön ’iiveldus, ajab iiveldama’. Sõna on soome-ugri pärit

olu, vrd. sm lä^lä id.,e läila, m lül (SKES II 322). 

=====-’ ~n ’malaaria, halltobi, soopalavik, külmtobi’< vn. 

малярия id. 

mpzl'in ’rakk, mõhn, konnasilm’ vn мозоль id. (Даль II). 

narj,y: narvan ’mädane haav, mädanik’ z. vn нарывъ (Даль II). 

nuasmprg ’nohu’ z. vn murd, насморга id. (Даль II). 

õhku ’ohata’. Onomatopoeetiline sõna, tuletis interjektsioo

nist oh, ooh. Esineb paljudes läänemeresoome keeltes (SKES II 

419). 

oko^vai ’lõppeda, kärvata, kõngeda’ vn околевать id. 

okšendu, okšenün ’oksendada’. Sõna on soome-ugri algupära,vrd. 

sm oks ent aa id., k yosni, id. (SKES II 424). 

ornbrpk ’minestus’. Metateetiline sõna, laenatud vene keelest, 

vrd. vn рбмррркъ id. (Даль II).

pais, -zen ’paise’. Sõna on läänemeresoome päritolu, vrd. vdj 

paize, -eG- id., e paise (SKES II 462). 

paralic ’halvatus’ < vn паралич id.

paret, parnen ’paraneda’. Sõna on soome-ugri päritolu, vrd. 

sm parantua id., k burmj-n^ id. (SKES III 490). 

perhpt ’koom’ z. vn перхоть id.

pistu ’pista’. Tüvest pise- -ta- sufiksiga moodustatud 

läänemeresoomeline sõna. Kui siia kuuluvad ka mari keele vas

ted, on sõna tagasiviidav läänemeresoome-volga ühisaega 
(SKES III 379).
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pistmin ’piste’. Sona on tuletatud verbist gistii*

Е5^$У- ’põletada, kõrvetada’. Sõnale leidub vasteid läänemere

soome ja mordva keeltes, vrd. e ^oletada, mdE £ultams id. 

(SKES III 597).

poppp, -un ’kõhulahtisus’ < vn ПОНОС id.

prpp§.tkat ’langetõbi’ z. vn Шэипадокъ id. (Даль III).

prpstud, -an ’külmetus’ 4. vn Щосту^а id. (Даль III), 

ppr, puren ’pureda’. Sõna on soome-ugri algupära, vrd. sm 

purra id., h дуг id. (SKES III 656). 

puzur, puzrin ’vill, rakk’ <- vn пузырь id. 

rewmatizm, -an ’reuma’ 4. vn рПВМЗТИЗМ id.

rowž, -an ’roos’ 4 vn рожа id. (даль IV).

ruak, -un ’vähk, vähktõbi’4£3К id.

гитд -an ’egard’. Sona on läänemeresoome algupära, vrd. sm 

ruma ’inetu’, e rumal (SKES IV 860).

rub, -ven ’rougehaigus’. Sõna on germaani algupära, vrd. 

algskand druTi, mille vasteid esineb läänemeresoome keel

tes: sm rupi id. (SKES IV 878).

rugi, ruvin ’köhida’. Sõna on läänemeresoomeline krjL rudi

da id., sm rykiä id. Algselt onomatopoeetiline sõna (SKES IV 

896).

rügmin, -zen ’köha’. Sõna on tuletatud verbist rugi. 

sl'eppi ’pime’ 4. vn слепой id.

sjfeppwdua ’pimedaks jääda’. Verbaalse tuletise lähtesonaks on 

olnud vene laen sl'epoi.

syihniä, —n ’nikastada, välja väänata’ 4, vn свихнуть id* 

(даль iv).
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s^tattu ’ära lüüa* • Sona on läänemeres oome päritolu: vps 

satatada id., vdj satta (SKES IV 980).

-===’ -von ’siduda’. Sõnale leidub vasteid läänemeresoome ja 

mordva keeltes, küsimärgiliselt ka mari keele murretes: sm 

sitoa id., mdE sodoms id., mr a?Ja_s (SKES IV 1047).

sogi ’pime’. Sõna on läänemeresoome päritolu, vrd. kr j šokie, 

šogie id., e soge (SKES IV 1060).

suvas, šughat ’karjased’. Sõna pärineb arvatavasti soomeugri- 
# / v>

lisest tüvest suka, mis omakorda võib olla aaria päritolu, 

vrd. sanskr. suka-. Vasteid leidub läänemeresoome keeltes, 

kusimärgiliselt mordva keeltes ning mari ja komi keeles: vps 

sugaz ilkS^sgd) ik.,? mr šu id. (SKES IV 1095).

šuwy, šuan ’sünnitada’. Sõna on ilmselt uurali päritolu, vrd. 

sm saada, md sams ’tulla, saabuda’, ? tvg ^üj_am ’saavutada’ 

(SKES IV 933 ja MJV 54).

šuwyex, šuwdAen ’kaetada’. Sõna on tuletatud uurali päritolu 

tüvest suu ’suu’, vrd. ung szaj , kam soi (SKES IV 1132).

sub!', -än ’soolatüügas’. Sõna on soome-ugri algupära: sm syy- 

lä id. (SKES IV 1153).

šüwhmin, -zen ’sügelised’. Sõna tuletamisel on lähtutud ver

bist, nau krjTv suoiluö, süunüt^iä ’sügelda’, mis on lääne

meresoome päritolu, vrd. e sügelda, sm syyhyä (SKES IV 1151). 

zanmpugiä, -n ’haigestuda’ vn занемогать id. (Даль I). 

zapor ’kõhukinnisus’ vn заП0£Ъ id. (Даль I).

zpxtuh, -an ’kollatõbi’ < vn желтуха id. (Даль I).
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==£=- ’nakata, külge hakata’. Sõnale leidub vasteid lääneme

resoome keeltes: sm tarttua id., vdj. tarttua id. Küsimärgi- 

liselt on sellega ühendatud ka ung tart ’pidada, sisaldada’ 

(SKES IV 1240).

tawd, -ven ’taud’ sm tauti id., vdj tauti id., e taud. Sõna 

on vanem germaani laen (SKES IV 1248).

tlf, -an ’tüüfus’ < vn ТИ(£ id.

=S^=i-’ vo^nrin ’vill, rakk, kubel’ < vn ВОЛ^ырь id. (Даль I). 

yprz^, -n ’arstima, posimise e. nõidumisega’ < vn ворожить 

’posima, lausuma, noiduma, ennustama, arstima’ (Даль I).



KOKKUVÕTE

Djorza-äärsete karjala külade vanarahvas püüdis tõbe

sid ja nende põhjusi mitmeti seletada. Suurem osa haigusi 

arvati olevat põhjustatud külmast, nagu koha, nohu, aga ka 

mitmed nahahaigused - paised, vistrikud, roos, villid. Mo

ni usuti tulevat nõrkusest, nagu kollatõbi, nakkusest - 

rouged, tüufus jt., ehmatusest - kogelemine, mustusest 

- sügelised ja sammaspool. Ebauskliku karjalase jaoks oli 

maailm salapärane: täis ohtlikke jõude ja pahasoovlikke 

ligimesi, kes võisid haiguse tekitada kurja silma läbi (kae

tus) voi saata mingi eseme kaudu (langetõbi). Haigust ei 

tohtinud palju nimetada,et seda mitte esile kutsuda (vähk). 

Djorza karjalaste arstimisviise võib jagada kahte suurde 

rühma: kogemustel põhinevad arusaamad ja ravimine ning maa

gial põhinevad arusaamad ja ravimine. Selline liigitus on 

aga nende raviviiside omavahelise põimumise tõttu tinglik. 

Kogemustel põhineva ravi vahendid on hangitud inimese lähi

mast ümbrusest: loodusest voi kodusest majapidamisest. Tun

takse umbes paarikümne taime raviomadusi. Varem oli see arv 

kindlasti suurem. Praegugi eelistatakse apteegirohtudele

ravimtaimi. Kõige enam on kasutusel naistepuna, mida tarvi
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tatakse teena paljude haiguste, eriti sise- ja närvihai

guste korral* Vanemad inimesed maletavad, kuidas vanasti 

taimedega arstiti. Paisele pandi tee- voi paiseleht. See

dehäirete korral aitas hobuoblika leotis ja, toominga koor. 

Külmetuse võttis ära kuivatatud vaarikatest valmistatud 

tee. Reuma puhul viheldi nõgestega ja tehti nogesevanne. 

Haavale hõõruti raudrohulehti. Kasemahlaga pesti nägu, et 

see oleks ilus valge« Osati ise ravimeid teha: kasepungad 

pandi viina sisse likku. Rohuga oli hea reumahaigeid jalgu 

maarida voi seda külmetuse korral sisse võtta. Tedremarana 

juurika leotisega viinas tohterdati kõhuvalu. Kuid karja

lased ei piirdunud ainult taimede abil ravimisega, nende 

loodusetundmlne oli laiem. Sipelgatest sai jooksvarohtu 

sipelgapiiritust (vt.lk. 9)* Verejooksu peatamiseks peenes

tati haavale kivi biasan_sorm (vt.lk. 1?)«

Koduses majapidamises leiduvaid vahendeid on esmajoo

nes tarvitatud nahahaiguste puhul. Higinäärmepoletikku 

(koeran_käräHm) raviti petrooleumiga, sügelisi väävli ja 

leelisega segudes ning tökatiga. Sammaspoole arstimiseks 

kolbas aknahigi. Tule poolt puhastatud tuhk on kuulunud 

mitmete ravimite koostisse. Poletust määriti söögioli, mu

navalge voi rasvaga. Hapupiim tegi näonaha ilusaks. Tuulest 

lõhenenud huuli voi jalgu voiti koore ja rasvaga. Paisest 

tõmbasid mäda välja seebitatud takud. Haudumusi lapsel pa

randati koipuruga.

Ravivahendite kõrval voi nendega koos oli kasutusel 

maagia. Kuid ’’nõidus voi maagia rahvapärases käsituses poi-
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mub igapäevase elukäiguga, seda ei võeta nõidusena, vaid, 

seal kus me näeme üleloomulikkust voi ebaloomulikkust, seal 
* 1 *näeb rahvas mõistlikku toimimist.” hoidumist toimetasid 

tavaliselt akat ’ posija eided’. Sõrme voi oksakesega tõm

mati ring ümber paise, soolatüüka ja sammaspoole. Noa- voi 

kirveotsaga tehtud ristimärk (X -P ) pidi parandama soola- 

tüükaid ja võtma ara luuvalu. Viisnurgaga arstiti sammas

pooli. Kindla arvu sõlmedega (12) noiuti rikastust ja soo- 

latüükaid. Taiga saatsid sõnad, mis võisid olla väga liht

sad (üksJL_kaksJL__koAm.) voi pikemad ja keerulisemad (vt. ve

rejooksu peatamise sõnad, lk.19, malaariasonad lk.40 ), 

enamasti karjala-, kuid vahel ka venekeelsed (vt.lk.6, 25)• 

Nõidumise juures loeti ka palvesonu. Sõnad liitusid maagi

lisse toimingusse voi olid kasutusel iseseisvalt (vere sul

gemise sõnad). Maagilises tegevuses on võimalik täheldada 

seaduspärasusi: sarnane sarnasele e. similia siroilibuse 

seadus (leetrihaige kaetakse punase riidega), Änaloogiasea- 

dus nõuab vastavust haiguse omaduste ja asja voi olendi 

vahel, millele voi kellele haigus üle kantakse. Rahvamedit-
.. .. 2siinis on igasugused ülekandmise viisid vaga levinud. 

Djorža karjalastelt on selle kohta ainult mõned näited. Nii 

siirdatakse koeran__nän ’koera nisa’ (=odraiva) koerale, 

luuvalu aga saadetakse jänesele. Taiavahenditena mainitagu 

veel uksekäepidet ja oksaauku, millel nende suletuse tõttu

1 .... ..
LI.Hako, Kansanomainen laakintatiotous, s. V 

2  ,.
D.Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde,

S.256 
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arvati olevat puhastav mõju. Oma koht arstimises oli lävel. 

Lävele anti suud, et villid kaoksid. Künnise alla peitis tüd

ruk vihaoksad, et noormehe armastust võita. Imettegev mõju 

usuti olevat ristiusu kombetalitusega seotud esemetel ja süm

bolitel, nagu pühapiltidel, ristimärgil, palvetel ja pühitse

tud veel. Nendele omistati maagiline tähendus. Nohu puhul tu

li kolm korda risti ette lüüa. Haiget last arstiti kirikust 

toodud pühitsetud veega. Malaaria korral paluti pühakuid rah

vast kaitsta. Palved aitasid tõbesid vältida. Kuid kiriklike 

vahendite osa Djorža karjalaste arstimises oli väike.

Haigus- ja arstimisalases terminoloogias domineerivad 

vene keelest laenatud nimetused (etümologiseeritud üheksaküm

ne kolmest sõnast moodustab nende arv 32,6%), genuiinset sõ

navara on 42%, nende hulgas läänemeresoome päritolu sõnu 

23>7%> soome-ugri sõnu - 15%» uurali algupära - 3»2%, teistest 

keeltest tulnud laene 4,3% ja tundmatut algupära 1,1%. Sageli 

on kasutusel karjalakeelse termini kõrval vene laen.

Djorža karjalaste rahvameditsiinis kajastub selle rahva 

omapära ja mõtteviis, kunagised arusaamad ümbritsevast elust 

ning maailmast.
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Резюме

В дипломной работе использованы данные карельской 
народной медицины и связаннее ней термины на наречии 
Дёржа, Показательный материал собран автором на экспе
дициях 1971, 1972 и 1975 г,г, в Калининской области в 
деревнях новое, Семеновское, Василевское и Александров
ское Зубцовского района о

Дипломная работа разделена на две части. В первой 
рассматриваются методы лечения по внутренним заболева
ниям, травмам, коженным заболеваниям, заболеваниям об
ласти черепа, инфекционным заболеваниям, душевным и 
нервным заболеваниям, уход за роженицами и новорождённы
ми, детскими заболеваниями. Кроме того глава по окоза- 

нию помощи при недугах вызванных колдовством и магией- 

болезни вызванных от дурного глаза. Внимание сосредоточено 
в первую очередь на методы и приёмы лечения распростран- 
ные^более ранние времена. Прежде в деревнях врачей за

меняли местные "знатоки" и знахарки, которых карелы на

зывали старухи-akat, к которым обращались при заболева
ниях. Знахарки знали лечебные свойства многих растении 
и врачевали больных собственно приготовленными отварами
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и настоями из этих растении или же ворожили разными ме
тодами, чтобы изгнать болезнь»

Раньше ооясняли болезнен и их причинено разному. 
Предполагали, что болезни возникают от простуды: напри

мер кашель - rugmin, насморк - опухли - naizet,  
рожа - rowž, от слабости: желтуха - žo^-tuii, от заразен: 
оспа - rub. А также имелось поверье, что заболевать мож

но от дурного глаза или же болезней можно посылать разны
ми вещами и предметами.

Методы лечения карельцев Держа можно разделить на 

две основные группы: методы и понятия основаны на опыте 
поколении и на знахарстве. На опыте базирующие методы ле
чения были взяты из окружающей человека среды: из природы 
или же из домашнего хозяйства. Больше всего получило распро
странение лечение зверобоем ( uboinoi ), использован

ного в виде чая при лечении внутренних и нервных заболеваний. 
При ревматизме использовали настой из березовых почек с вод
кой или муравьиным спиртом.

Кожные заболевания излечивали средствами,находящимися 
в домашнем хозяйстве: при честоке применялась сера и щелочь; 
ожоги лечили растительным маслом, яичным белком и жиром.

Применялось ещё и знахарство.Использовались разные 
методы и обряды: водили пальцами или веткой вокруг больного 

места, над больным местом ножом или топором начертали изобра

жение креста. При этом произносили слова колдовства, в основ

ном на карельском языке, а иногда и на русском. Применялись 

также молитвы
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Поверили,что чудотворством обладают обряды и символы, 

связанные с христианской верой,такие,как иконы,священная 
вода, крест.

Во второй части дипломной работы этимологизированы 

лечебные термины. Среди них доминируют слова, занятые с 
русского языка, составляющие приблизительно 50% от общего 
количества (48 слов из 93-х), что указывает на сильное 
влияние окружающей среды.

Народная медицина карельцев Держа отражает их 
мудрость и своеобразие их культуры и бытности.



RESÜMEE

In vorliegender Diplomarbeit wird die Volksmedizin und damit 

verbundene Wortschatz der auf dem Djorza-Ufer- lebender Karelier 

betrachtet,Dag Sprachmaterial ist von Verfasserin in Sommer- des 

1971,1972,1973 Jahres gesammelt.

Wag die volkstümlichen Heilmittel der Djorza-Karelier gegen 

allerlei Krankheiten anbelangt,so herrschen darunter diejenigen 

Mittel vor,die auf Verschiedenen Verfahren der Magie begründet 

sind. Um eine Flechte oder um ein Geschwür wird ein magischer 

Kreis gezogen. Verbreit et sind die Arten der magischen Lfberuii 

lung von Krankheiten:übermittelt wird die Krankheit den Tieren, 

den Menschen und verschiedenen Gegenständen.Im letzteren Falle 

wird oft vorausgesetzt, dap ein Mensch olenen Gegenstand nehmen 

und sich dadurch die Krankheit zuziehen kann. Sehr gro^e Bedeu

tung wird der Hypnose beigelegt,sowohl im Sinne der Zuziehung 

der Krankheit:der Böse Blick,als auch im Sinne ihrer Heilung. 

Es sind auch verschiedene Arten von Massage üblich.Als Univer

salmittel gilt das Anbeten von wundertätigen Hoiligenblldern.

Im Wortschatz dominieren russische Entlehnungen (50°^),
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