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EESSÕNA

Käesolev töö käsitleb vene laensõnu vadja keeles, kusjuures 
vaadeldakse laene vaid nimisõna piires« Töös kasutatud materjal 
on kogutud autori poolt 1977. ja 1978. aasta suvel Leningradi 
oolastis asuvatest õõgõperä, Liivtšüla, Luuditsa ja Mati kiilast. 
Keele juhtideks olid:

Kostja Leontjev, /70a.v. Liivtšüla/
Olga Dorohhina, /67a.v. Liivtšüla/
Kiko Georgijev, /86a.v. Luuditsa/
Nadjoža Leontjeva, /79a.v. Luuditsa/
Ivo Leontjev, /79a.v. Luuditsa/
Maria Petrova, /63a. v. Jõgõperä/
Maria Boranova, /83a. v. Mati/.

Peale autori enda materjali cm kasutatud tekstikogusid eri
nevatelt autoritelt nagu E.Adler "Vad jalaste endisajast I1/VEA/, 
P.Ariste 'Vadjalane kätkist kalmuni1' /VKK/ ja sama autori "Vad
ja rahvakalender " /VR/, H.JeHcY "MarepvaJa no rsopam BoAM"/Len./ 

J .Mägiste "Voten erzählen: /WE/ ja .N.Setälä Vatjalaismuis- 
tiinpanoti /Set./. Keelenäiteid on kontrollitud ja täiendatud 
Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi soome-ugri sektori 
vadja, sónavarakogus.

Töö autori kirjapanekud on varustatud viidetega Kull ja 
vastava küla lühendiga, kust näide on üles kirjutatud. Tekstiko
gudest võetud näited on kõik varustatud vastavate viidetega. 
KKL soravarako gust leitud näited on antud ilma allikaviiteta.



Vórdlev-ajaloolise meetodi alusel teostatud töö esimeses 
osas on vene laensõnad mõisteliselt liigitatud seitsmeteist- 
kümnesse rühma. Iga märksõna puhul on ära toodud ka paralleel
selt kasutusel olevad vormid, kui neid esineb, lausenäide ja 
viiteid näite üleskirjutamise koha kohta. Enamikule laensõnadest 
on vene vaste leitud Ar umaa, Pravdini, Ve ski "Vene-eesti sónaraa- 
matustl ning seepärast ei ole sellele allikale viidatud. Sõnade 
puhul, kus vaste on leitud Dahli sõnaraamatust, on see ka vasta
va viitega ära märgitud /D/. Töö teises osas on antud lühike 
ülevaade vene laensõnade fonoloogilisest ja morfoloogilisest 
adaptatsioonist vadja keeles.

Vadja ainestiku esitamisel on lähtutud traditsioonilisest 
soome-ugri keelte transkriptsioonist, mida on veidi lihtsustatud 
trükitehnilistel póhjutel. Pikad vokaalid on märgitud kahe tä
hega. Taga- ja keskvokaalide ees esinev vene JI on märgitud 1-ga. 
Vene hää .dusele lähedane x on märgitu h-ga.

Vene laensõnade probleem on aktuaalne kõikides läänemeresoo
me keeltes. Selle küsimusega on tegelenud mitmed autorid. Otse
selt vadja keeles esinevatest vene laensõnadest on kirjutanud 
P.Vääri oma diplomitöös, mis kahjuks on hävinud. P.Ariste oma 
artiklis "Ületaotlusest/eriti vadja keeles/" /Ariste , 1961,3-10/ 
käsitleb ületaotluse probleemi ka seoses vene laensõnadega. 
Mikkola ja Kalima töödes on juttu vene laensõnadest läänemere
soome keeltes, eeskätt soome ja karjala keeles, kuid arvesse on 
võetud ka teisi keeli, sealhulgas vadja keel. /Mikkola,1938/, 
/Kalima,1952/. Hiljuti ilmus A.Plögeri töö vene laensõnadest 
soome kirjakeeles. /Plöger, 1973/ .

Vene laensõnad vadja keeles kujutavad endast suhteliselt 
suurt ja keerukat materjali. Siin tekib küsimus, milliseid 
lugeda vene laenudeks, milliseid vanavene või slaavi laenudeks. 
Teisest küljest tekib probleem, kas võib lugeda vene laenuks 
sõna, mis on omakorda vene keeles laensõna. Sageli on raske 
otsustada, kas sõna, on laenatud vene keelest nagu škoulu - kool- 

mkoJa, buhti - laht - 6yxT, või on see laenatud hoopis 
eesti, soome, saksa või rootsi keelest.
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Et vadja alad on pikka aega olnud kakskeelsed, siis tekib 
tihti küsimus, kas on tegemist vene laensõnaga vadja keeles 
vói tarvitas keelejuht lihtsalt vene keelt.

Toos käsitletud nimisõnalised vene laenud moodustavad läbi
vaadatud materjali põhjal suurema osa vene laenudest vadja 
keeles. Tegusõnu ja omadussõnu on laenatud suhteliselt vähem. 
Väga produktiivsed on aga ka sidesõnad.

Töö tulemused võiksid huvi pakkuda keelekontaktide uurimi
se seisukohalt, samuti võib neid kasutada valmiva vadja sõnas
tiku koostamisel.
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I. LAENULISE SÕNAVARA
M ÓISELINE LIIGITUS

I.I. LOODUS, ELOORA JA EAUNA
Enamuse loodusega seotud sõnavarast moodustavad vadja sõnad, 

kuid pikaajalise kakskeelsuse tulemusena on nii mõnedki asendu
nud vene laenudega. Eriti rohkesti on laenatud mitmesuguseid 
taimede, kalade ja lindude nimetusi.
I.Taimed

I.I.I.I. lilled:
fialka - kannike - vaJKa, fialka on varaine, kukka - kannike 
on varane lill - /P M/;
floksa - floks - ŠJOKC, ne flokset toož mentii hodduu, no 
peened slIaa veel - need floksid läksid samuti kasvama, kuid 
nad on veel väikesed - /Li/;
gal gana - tedremaran - KauraH, galgana kukka - tedremarana óis- 
/Lu 1/;
georgina - jorjen - reoprvH, /Lu Li/;
jeri - pelargoonium - repan, /M/;

maakki - moon - MaK, maakäa seemeneit panna saj jaa - mooni 
seemneid pannakse saia sisse - /Lu J/;
romákká - kummel - poMamka, romáik tSaaju avitab tSülmess - 
kummelit ee aitab külmetuse vastu - /KL M Kõ J/;
svetka - lill - HBeTOK, svedgad gli laadittu ümperikkoa pokoi- 
nikales - surnule olid lilled ümber pandua _ /M Po/;

tjul’pan - tulp - TDJnaH, /Li/;
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I • I • I • 2 • puud, poo sad.: 
balbari - paburits, kukerpuu -óapóapnc, tehtii balbari puu 
kooress pullot - pullud tehti kukerpuu koorest -/Lu/;
gruuša - pirn, pirnipuu -rpyma, kassin puus kazvop palo 
gruušaa - siin puus kasvab palju pirne -/Lu Li K M J/;
irga- harilik toompihlakas - vpra, /Li/;
kai ina - lodjapuu - KaJvHa, rütšie javoissa tehtii mämmiä , panti! 
kalinaa marjoi süämmie - rukki jahust tehti imaldatud rukkijahu- 
putru, pandi lodjapuu marju sisse ~/P Lu L M/;
rebina - pihlakas - psóvHa, /Lu/;
sireni, sireri - sirel - cvpeHb, sireni kukka - sireli ois-/Lu/; 
sü iva - ploom, ploomipuu - CJMBa, sliivapuu - ploomipuu- /Lu Li 
L M/;
mai ina, marina - vaarikas - MaHa, malinaa karvaa - vaarika- 
värvi -/M Lu J L/;
smaroda - sóstar - CMOpOAHa, mussa smaroda - must sostar-/Lu Li/; 
viižemarja - kirss - BVHHA, /M 1/ ;

I.1.1.3. seened:
borovikka - puravik - ÓOpoBMK, borovikka kazvab mettsäz - puravik 
kasvab metsas -/P M Lu Li/;
griba, griba, greba - seen - rpwó, tämä rasu, eb veinnu ennää 
gribaa kopittaa - ta väsis, ei saanud enam seeni korjata-/Lu LI 
J Ku/;
grúza- riisikaliik -TPY3Ab,/Kull, Li/;

I.1.1.4. köögiviljad:
brukva - kaalikas - ÓpKBa, erned da brukva võtt grkud elivad - 
herned ja kaalikad, vot olid hõrgutised -/K L P/;
boba - uba - ÓOÓ, /Lu Li/;
fasol* - türgi uba -acoJb, fasolijivä on peenepi paavu jüvässä - 
türgi oa tera on väiksem oa terast -/Lu/;
fjokia - peet -CBekJa, suuret kauniit fj okiak - suured punased 
peedid /L P M Li/;
kapussa - kapsas - kanycra, pantii kasvamaa kapussaa i fjoklaa - 
pandi kasvama kapsast ja peeti-/K L P M Kó S Po Lu Li I J/;
markolka - porgand -MopKOB, piiraga tehtii markovkass - piru
kat tehti porgandeist -/M K/;
petruška - petersell - nerpymka, /Lu/;
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p omi dóra - tomat - nOM4OP, kauniit pomidoraD valmiid ja sor- 
raaD - punased tomatid, valmid ja suured -/Lu M/;
rettsa - roigas -pexbka, ku vattsaa vaivattu, rettsää söötii- 
kui koht valutas, söödi roigast -/L P M/;
sv jokia - peet - cBekJa, /M Lu/;
t^esnakka — küüslauk - qecHOK, /P/ ;

ugurittsa, uguritts, ugurttsa, ugrittsa, ogurittsa, ogurtssa - 
kurk - oryper, tšülm om pannu ugurtsad daaže eväd i ilmustu - 
külm on võtnud kurgid ära, nad isegi pole üles tõusnud -/M Lu 
J Ra P/;
I,1,1.5. muud taimed:
greettSina - tatar - rpeuvxa, väliss i medde poolia tsülvetä 
greettsina - vahel külvatakse ka meie pool ta tart -/Lu. Li/;
kaniva - kanep - KOHOIJIH, kanivall on päissär 1 linal on 
päissär - kanepil on luu ja linal on luu -/Lu Li/;
p^ona, žona - hirss - nmeHO, /Lu Li Ra/;
roska - idu -pocTOK, maamuna on rõikal, roskat pläp katkoa poiz - 
kartul on idanema läinud, idud peab ära murdma -/Lu/.

I.I« 2e Kodu- ja metsloomad
Rohkem on laenatud loomanimetusi just metsloomade kohta, 

ka üldiselt metslooma märkiv sõna:
z veeri - metsloom - 3Bepb,/Lu J/;
bobra - kobras - ÓOÓP, bobrgss on tehnü enellez voronikaa - 
on kopranahast teinud enesele krae - /J-Tsv/;
gaada - madu, uss -4,°, kassin mettsäz on palo gaadoja - 
siin metsas on palju usse -/Li, Lu J M/;
Kaduga - rästik -razka, /W;
harokka - tuhkur, tõhk -XOptK, harokka süüp kanoja ja kana
munia - tuhkur sööb kanu ja kanamune -/S Lu J/;
j ossi, joža, jogikká, joožikka - siil - ek, joožikka taloz on 
ku katti, puhasap talloa iirissä - siil on talus nagu kass, 
puhastab talu hiirtest /M Lu Li J/;
kabana - metssiga -kaóaH, /Lu M/;
kro-tta - mutt - KpOT, krotti rooitaB maata - mutt tuhnib maad - 
/M J Lu/;
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krsssa, krjisa - rott - Kpbca, hiiri on peeni, a kressa on 
suuri - hiir on väike, aga rott on suur -/Lu/;
kunit sa - nugis -(uecHan) KyHvLa, /Ku/ ;
laaska - nirk - xacka, laasida, kärpp on toin - nirk, kärp on 
teine -/Lu Li Ku/;
v^dra, veidra - saarmas -BHApa, /Lu J Ra/;

Peale otseste loomanimetuste ka laappa - käpp - Jana, 

katti sai iire laappoise - kass sai hiire kätte /Lu Li Ku/;

Koduloomade nimetusi on laenatud vähem.»' Ka siin on üldnimetu
sena laensõna:
Diivatta - kariloomad, koduloomad - (zoMamHee) KMBOTHoe, 

/Lu Li/;
Lorana - jäär, oinas - óapaH, lampa veimä. boránál - lamba vii
me jäärale -/KL M P 5/;

Samas tähenduses on kasutusel ka teine sõna: lammazborana 

/Lu/;
koza * kits -K03Ö, hävisi koza - kits kadus ära - /Lu P/;
tahuni - hobusekari -TaóyH, annan mie sille tabunii opeziita - 
ma annan sulle karja hobuseid - /K I M Ra Lu Li J/ •

I• Jj 3» Linnud
Ka linnunime tuste puhul on enamuses laensõnu kasutatud just 

metslindude kohta, kusjuures siin tekib tihti küsimus, kas 
keele juht tarvitas puht vene nimetust voi on siiski tegemist 
vadja keelega.
dr osta - räästas - Apo3A, drostat süüväD marjoja - räästad söö
vad marju - /P M/;
gagara - kaur - rarapa, gagargd, nämäd glla surzaa porodaa - 
kaurid, nemad on pardi tõugu - /Li/;
gal ka - hakk - rauka, alkgt suvata elä litsi elomaja - hakid 
armastavad elada elumaja lähedal -/Lu Li/;
gluhari, gluhhar i, gluuhhar i - metsis, mõtus - ruyxapb, gluvhoi 
niku gluhari - kurt nagu metsis -/Li P/;
goluba - tuvi - roJyÓ, ühz goluba on valkaa, tgin harmaa - üks 
tuvi on valge, teine hall - /Lu Li/;
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indánkká , indjuška * kalkun - MHIK, kanak, soorsaD, angsD, 
indjukaD - kanad, pardid, haned, kalkunid - /M/;
jastreb - (kana/ kull - nacrpeó, eglee jastrebi vargassi puipuu - 
eile varastas kull kanapoja - /J/;
kuropatka , kuropatke - põldpüü - KyponaTKa,tänävä peen saats, 
va kahs kuropatka ampuzin - täna /on/ väike saak, ainult kaks 
põldpüüd lasksin maha -/M Lu/ ;
skvorttsa, skvortsa - kuldnokk - CKBopeL, skvorttsoil on tehtü 
skvoresnikaaD - kuldnokkadele on tehtud pesakastid /L Lu/;
so va - öökull - coBa, sova räägup ku lahsi idgeb - öökull karjub, 
nagu laps nutab - /Lu/;
utka - part - YTKa, bruudaz udgad meniväd ujumaa - pardid läksid 
tiiki ujuma - /L P M J/,

I.I.4. Putukad
bukaska - põrnikas - ÓyKamKa, pikkaraizgd bukaskad - väikesed 
putukad-/M/;
kloppi - lutikas - KJon, kloppi eläp sinäz - lutikas elab sei
nas - /T P M KÓ J I Lu Ra/;
mo^ka - kihulane - MOIKa, možgsd mättiüssä daaže i vussi je süämme- 
kihnlased ronivad isegi juuste sisse /Lu/;
prussakka - prussakas - npycaK, meil pitii ävittä prussakkoja - 
meil tuli hävitada prussakaid -/Lu J/;
tor okkana - tarakan - TapakaH, meil sitšiez pallo torokkanoi - 
meil sigines palju tarakane - /K Po L P M/;

1.1.5» Kalad
far ei ka, fore?ka - forell - opeJb, fallerk on kallis kala - 
forell on kallis kala - /Li Ra/;
goruhha, gooruhha - meritint -KOPDIKa, žaaritimmag i semmäG
gooruhhaa - praadisime ja sõime meritinti - /1/;
jorosi - kiisk, kiisakala -epm, joršši on makus kala, muut on 
kgvassi luuhgz - kiisk on maitsev kala, ainult on väga liine - 
/K P M Kõ Lu Li S Ra Ku/;
kambal a, kampala, kampale - lest, kammeljas - KaMÓaJa, kampalaa 
püüvvettää rüsieekaa - lesti püütakse rüsadega - /Lu Li K V/;
karas si - koger -Kapacb, karassi kala - kogrekala - /Lu Li S Ra/; 
okuni - ahven - OKYHb, /Lu/;
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rääpuška - rääbis - PAnyIKa, /Li/;
seldi, seldi - heeringas - ceJb, maamun piirg seldikaa on siks 

makuz - kartul ipirukas heeringaga on óige maitsev - /Lu J P/;
sudakka - koha - CyÄ&K/Lu/;
treska - tursk - Tpecka, treska-kala - tur sakala - /L M Kó Lu Li/ •

I.1.6. Muu loodusega seotud sõnavara
Peale eespool liigitatu on veel laenatud mõningaid looduse ja 

loodusnähtustega seotud sõnu:
aržavštšina - rooste -pxaByHa, /VEA, 78/;
bolotta - soo - ó0J0TO mee kolottaa glažžaa - lähen sohu mura
kale - / J/;
brodu - koole, koolmekohi - ÓpOA, brodu on paikka jsgeza, kuza 
bee süvä - koole on niisugune koht jões, kus pole sügav -/Kull, Lv 
bruuda - tiik - IPYA, kalad eläväd bruudas - Mad. elavad tiigis - 
/L P M Lu/; .
bugr’a - küngas, mäekink - óyrop, rovnoi sarka, eb e netkua, sb S 

bugraa - tasane póllutikk, ei ole lohku, ei ole küngast - /Li Lu/;
buhta - väike laht - ÓyXT, kehtsizee buhtis seissa aluseD - Kos- 
kolovo lahes seisavad purjelaevad - /Lu/;
graviliiva - kruus -rpaBH(necok), sorrea liiva on graviliiva - 
jäme liiv on kruus - /M/;
groomu - äike - rpOM, eli suuri groomu - oli suur äike - /VIA,66/; 
guba - merekäär - (MopcKas) ryóa, näit tapas üü tšiini guballa - 
nad jäid lahel öö kätte - /Lensu,277/;
loga - nõgu - Jor, pelto on logaza - põld on nõos - /J/;
paadra - rajuilm - naqapa, kui tuuli ni kevassi ngizgB, siz 
juellass paadra - kui tuul nii kõvasti tõuseb, siis öeldakse 
rajuilm - /P M/ ;
paaru - aur, leil - nap, paaruss menti akkuned märjessi - aurust 
läksid aknad märjaks - /Lu K P L/ ;
roossh - kaste - poca,roosgh tueB - tuleb kaste - /VEA, 6 5/;
slo ja - kiht - cio, päälimen slo ja sli mus sa maa - pealmine
kiht oli must muld - /K P J Ra/;
sumer ka, t — hämarik -cymepkw, /VEA, 193/ ;
zaara - koit - saps, siz ku ngizi zaarh - siis, kui hakkas koitma- 
/VKK,67/;
troppa, tropp - jalgrada, teerada - rpona, meni troppaa müö - läks 
teerada mööda /L K P Lu Ra J 1/.
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1.2. PÓLLUIÖUS, KARJANDUS, JAHIMDUS.

1.2.I. Põllundus
Sel alal on kasutusel enamuses vadja oma sõnavara. Laen

sõnad on tulnud keelde koos uute töövahendite kasutuselevõt
misega.
bruz inka, pružinka - vedruäke -IpynHKa, a sis taaz eltii bru- 
žinkgD taaz rautseD - siis olid taas/=veel/ vedruäkked, samuti 
rauast - /Li M Lu/;

Heinategemisega on seotud mõned liitsõnad, kus ühe poole 
moodustab laen ja teise vadja oma sõna: 
einäkossia, einäprokosti - heinakaar -Ipokoc, /M/;
einäruhka - heinapepred -(ceHHas) Tpyxa, avvottu einäruhka - 
hautatud heinapepred - /M Lu Li J/;
e inäs ara ja - heinaküün -(ceHHO) capa, kuza meil pietää 
einiitä, se on einäsaraja - kus meil peetakse heinu, see on 
heinaküün - /Li M/;
kiippa - punt, kimp - kwna, kui einä on presatu, on einä 
kiippa - kui hein on pressitud,/siis see/ on heinapunt - /Li/; 
groohatti , groohotti, gruohatti — /viija/sari - rpoxOT, 

gruohatiikaa groohattii ku eli üvä tuuli - sarjaga tuulati, 
kui oli hea tuul - /K M Li/;
ka tokka - póllurull - Ka TOK, pi£p mennä lagas sammaa nurmea kato- 
kalla - tuleb minna põldu rulliga rullima - /M/;
kleeveripelto - ristikupõld - keBepwme, /I/;
kombain - kombain - KOMÕalH, kombain teep keik peltoss eb ee 

sirkead slkea - kombain teeb kõik põhuks, ei ole pikka /sirget/ 
õlge - /M/;
kopna - väike heinakuhi - KOnHa, peene t kopnad einää — väikesed 
heinakuhjad - /I M/;
kosilka - niidumasin - KOCVJIka, einää lüüwää kosilkaakaa kol- 
hosaza - kolhoosis niidetakse heina niidumasinaga - /Lu/;
kubai ikko - kimp, kubu - kyóapb, gltšikupo on suuri, a kubali- 
kod on peened - õlekubu on suur, aga kimbud on väikesed - /Li 
M Ra/;
pluuga - raudader - nyr, pluugakaa t Sünne tä maat - adraga 
küntakse maad — /Li Ra J M/.
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I • 2 e 2 • Kar rj a,ndus
Sel alal on laene vähe;

jasli, jasli - sóim /hobustele,lehmadele/ - ACI, tätä panti! 
einoi päälee jas’ii - ta pandi heintele sõime - /Lu/ ;
kormukká - sõim - KOpMymKa, lehmälee panti! einoi kormuškaa - 
lehmale pandi heinu sõime - /K M Lu/ ;
konušna - hobusetall - KOHDmIHA, tüüta tetši üü päiväksi' koruš- 
neiza - ood ja päevad töötas hobusetallis - /Lu/;
kormu - loomasööt - KOpM, jouluna piti ella pool kormuna - joulu 
ajal pidi pool loomatoitu alles olema - /K M J/;
progona - karjatanum -CkoTonpOroHHas, /M S Lu J/.

1,2,3, Kalapüük ■

Kalapüügiga seotud mõisteid on laenatud vähe:

apara - abar -oóop, täm eb ss nootta, a niku pool noottaa, mo- 
kom on tehtü apara - tema ei ole noot, aga nagu pool noota, nii
sugune on tehtud abar - /Lu Li J M/ ;
astalka - ahing - ocrpora,/Lu/ ;

r^bakka - kalamees -puóan, rcbakka tuli merelt - kalur tuli 
merelt - /Li/.

Kalade nimetused vt., 1,1.5.

1.2.4. Jaht
Ka jahiga seotud sõnavaras on vene laene vähe: 

droba, ka grobi - haavel, haavlid — ApÓb, ilm drob^it lintua 
ed ammu - ilma haavliteta /sa/ lindu ei lase - /P 1/;
oh võtta, ohvatta, ohfotta - jaht -OXOTa, elgn koiraakaa 
ohfotalle tšäinnü - olen koeraga jahil käinud - / J L Ra Ku/; 
ohf^tnikk- jahime e s -OXOTHMK, /WE,85/.

Loomade nimetused vt. .1.2,
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1.3. KODUNE MAJAPIDAMINE

Koduse majapidamise alal on laenatud palju sõnu, mis seletub 
kindlasti sellega, et vadja läilades on alati olnud segaasustus 
venelaste ja isurlastega. Niisuguses valdkonnas on igapäevased 
kontaktid kõige tihedamad ja nii on kakskeelsusest tingituna 
mõned laenud ülearused.

I.3.I. Nõud
baklaška, batlaška - plasku - óakuaxka, /Lu/;
ba^ka, banka - purk, konservikarp - óaHka, paamm varenaa kassee 
hankaa - paneme keedise sellesse púrki - /Lu K/;
Litona - manne rg - ÓMOH, piäp piimää vallaag bitonaa - peab 
valama piima mannergusse - /M 1/;
bludetka - alustass -óxpgeKO, vala vaari tšaju stokangss 
bludgtškaa - vala kuum tee tassist alustassile - /M/;
botska - vaat, tünn - óoka, /L K Lu Li /;
fari ori - portselan -apop, /Lu/ ;
flaka, flääga - plasku -unra, flaška on sgtamehill - plasku 
on sõduritel - /Lu Li/;
forrna - vor" - opma, ees formaa hellu, leipä pantii ahjoo per
matalle - ennemalt /leiva/vormi polnud, leib pandi ahju põran
dale - /Lu Kõ/;
graf in - karahvin -rpavH, vala grafiness ühs r’umk viina - vala 
karahvisnist üks pits viina - /P 1/;
grinka, grika - savipott - KPVHKa,täütti grinkat piimää täünä
i meni poizeG - täitis potid piima täis ja läks ära -/ J /;
kastruli, kastruli - kastrul -KaCTpJb, valan vettä' tšugunikkaa 
kasrulii - valan vett malmpotist kastrulisse - /Lu Li/;
klas istokana - teeklaas, ólleklaas -CTOKaH, elä vala klasistokanaa 
varria tšajua, stokana meeB lehtši - ära vala teeklaasi kuuma 
teed, klaas läheb lõhki - /Lu M/ ;

Nagu juba näitelausestki nähtub, tarvitatakse nii klaasisto- 
kana kui stokana mõlemat klaasi tähenduses.
kof sikka , koftšikka, koušikka - kopsik - KOBID HK, vallas kof- 
sikkaa kahs vettää - valatakse kopsikut kaks vett - /M Lu/;
kou^^i - kapp -KOBI, tooh koušši taaria - too kapatäis kalja 
/Lu J/;
kruuška - kann, kruus -KpYKKa, miä janoss isin tervee kruužgaa 
vettä - ma jõin janu pärast terve kruusitäie vett - /Po Lu J/;
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kuke ina - kann, kruus -KYBHVH, /LP M/;
1 aatka, Taatko - kauss, pott -JaTKa, /L M Lu Li Ra/;
mi s ka - väike kauss -MMCKa, kana mune rikoD paaD miskas,- teed 
kanamunad katki, paned kaussi - /Lu M/;
Arnika, Sinika, Pumk - viinaklaas -pMka valesti ii Arnikad viinaa 
keikkjleg - valati pitsid viina kõikidele - I M P/;
t^ainikka - teekann -VaHMK, tsainikka SumisgB - teekann sisi
seb - /M Lu J/;
tšaška, tsask - tass, kauss - vamka, pane tšažged lavvalge - 
pane tassid lauale -/KPM Lu J/;
tsuguna, tsugunikka - malmpott -UYryHMK, tšugungss teha tšugu- 
nikkoit - malmist tehakse malmpotte - /M I P Lu Li/;
usatti - toober, tünn - ymaT, vesi on puizez ušatiz - vesi on 
puust toobris -/KPM Lu Ra J/.

I«3.2. Tarbeesemed

Siia alla on koondatud laensõnad, mis märgivad väga mitmesu
guseid koduses majapidamises tarvisminevaid esemeid.
at^aD - prillid - OVKM, pani at5kaD silmiile - pani prillid 
ette - /M Lu Li Ra/;
britva - habemenuga - ÓpTBamgnikez britve eb loikka üvässi 
parta - moni habemenuga ei lóika hästi habet - /M J/;
bube nt s ikka - kuljus, kelluke - óyóeHHMK, /Li/ ;
bude loikka, budilnikka - äratuskell - ÓyVJbHVKpudelikk träli- 
zeB - äratuskell täriseb - /Lu/;
fonari, fanari- latern -oHapb, fanarii paa pglgmaa mee lauttaa - 
laterna panen põlema, lähen lauta - /Lu L/;
giira - kellapomm - rwpn, nesa tunnil giirgD - tómba /tõsta/ 
kella pommid üles - /Lu Li/;
igruška - mänguasi -rpymka,/S Lu M J/;
kas sali - märss, kasetohust paun -KomeJb, kassali tehtii kazgee 
tohossa - märss tehti kasetohust - Lu Li K P/;
kiiza, kiza, kisa - kaelkott, veersek - KMca, ahtikkgizgt kizat 
glivaD - olid kitsukesed kotid - /Lu Li K L Ra/;
kisetti - tubakakott - KMceTvgttakk minu kisetiss tubákká - võta 
ometi minu tubakakotist tubakat - /Li/;
ko^elka - rahakott -KomeJK, naizill on košelkat pikkaraizeD - 
naistel on rahakotid väikesed - /M J/;
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kula, kujia - kott, roguskott - KYJb, vetti lappia i kull’a i 
rihmaa stsaa - võttis labida ja koti ja nööri otsa - /K L M Kó 
Lu Li J 1/;
1 ohana, loha - pesuvann, puuvann - JOXaHb, JOxaHKa, lehmiä juu
t inima lohankoissa - jootsime lehmi puuvannidest - /Lu Li/;
mašinka - õmblusmasin, ka hakklihamasin - MamHKa, mašinko sis 
vet1 vähä gli - / õmblusmasinaid oli siis ju vähe - /M J /;
metla - luud - merJa, tehtii metla, pantii varsi perää - tehti 
luud ja pandi vars taha - /Lu/;
rukamo ikka, rukkamo inikka - kätepesunõu - pykamoHwRrukamoinikka 
ripub uhze kervgll - kätepesunõu ripub ukse kõrval /Kull ,Lu,--/;
sama vara, samovara - samovar - caMOBaP, samovaroit tehhä vazgsss- 
samovare tehakse vasest - /Lu/;
sumka - kott - cyvKa, paimenella ripuB sumka bokkaza - karjasel 
ripub kott küljel - /M J/;
sotka, štšotka - hari - mrka,šodgell puhasgta sgpoit - harjaga 
puhastatakse rõivaid — /Lu J/;
svaabra - pórandahari, luud -IBaópa, pühi švabrakaa kalindora 
maa - pühi luuaga koridori põrand - /Lu J/; .
zónáikká, zonik, zontikka - päevavari, vihmavari - 30HTWK, 

ngizgb vihma satama harot zonik - hakkab vihma satama, tee 
vihmavari lahti - /M J Lu/;
taasi, taazi - pesukauss - ras, peze tsäet taaziz i tue süümä - 
pese käed pesukausis ja tule sööma - /Lu/;
tšumadana - kohver -yevogaH, /Lu/;
udjuge, ut jukka - triikraud -yror, /Lu J/;
uffatka, ui atka, ufatk, uhvatka - potihark - yxBaT, uf atkaka 
vgtetaa patoit ali j oss - potihargiga võetakse potte ah j ost välja - 
/L Po P Lu M Ku/;
värttänä, värttene - värten -Bepererovoki veerol on värttenäD - 
voki rattal on kodarad - /K LLüMIJRa Kõ/.

1 .5.5« Majasisustus

Hulgaliselt on laenatud vene keelest mööbliesemete, samuti
muu majasisustüse nimetusi.
bufetti - puhvet/kapp/ - óyer,kaappi, a ku on klazin gsa päällä, 
siz jo on bufetti - /tavaliselt on/ kapp, aga kui on klaasos peal 
siis on juba puhvet - /Lu/;
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de vana - diivan -AMBaH, tätä tootii rihhee, pantii devanalles - 
ta too.di tuppa, pandi diivanile -/J/;
elektra-lamppa , lamppu - elektrilamp - Jama, pärettä, pelgtgttii
a lamppia sb.ellu - peergu põletati, aga lampi ei olnud - /Lu
Li Ra 1/ ;
eta^erka - raamaturiiul -raxepka, paa tširjs etažerkele - pane 
raamat riiulile - /Li J/;
kaamferka, kámfor ka, kamforka - pliidiróngas - KOHOPKa, 

pliitil ellaa kaamferkaaD - pliidil on pliidiróngad - /Lu M/; 
koikka - voodi, ase - KOŽKa, meil magataa koikill - meil magatak
se voodites - /Lu Ra K Kó M/;
koioda, goloda - lóimepakk kangaspuudel - roJoqa, letiltä
neisaz laatimaa kolodallee - palmikutest hakatakse loime pakue 
panema - /M Lu J/;
kr o vatti - voodi - KpoBaTbanall aikaa eb_ellu krovattii - vanal 
ajal ei olnud voodeid - /K P M S Li/;
ležanka - ahjupink - JenaHKa, ležanka kuza magatas - ahjupink 
kus magatakse -/Lu Li M/ ;
naara, naaro - nari - Hapb, butkaz Riivad naarad - kalas tusonnis 
0.1 id narid - /J M Lu/;
pliitta, plitt, plliita - pliit -IJVTa, eellä pliittoo bsllu, 
eell eli ahjo ilma pliittaa - enne pliite polnud, oli ahi 
ilma pliidita - /M Li Kő J Lu/;
íj kaappi - kapp -mka, /K P J/;
tuhar et ka - taburet - raóyperka, /Kull ,1/ ,

Pesu, riidematerjai
cvJe jala, odejala, odela - tekk -OAeKJO, katte üvässi odejalakaa,

soOjeP leeb magata - kata end hästi tekiga, on soojem magada - 
/Lu Li M/;
bei1 onka, be^onkad, pelonka - mähe, mähkmed -ne-eHEa, vot sille 
pelonkoiss - vaat, sulle mähkmeteks - /VKK,96/ ;
kle jo^k^, kleejonka - vahariie -KeHKa,k"ejonka pannaa lavval - 
vahariie pannakse lauale - /Lu/;
naavolotska - padjapüür -HaBOJOHKa, naavolotška gmmgltii kankaass 
- padjapüür õmmeldi linasest riidest - /Lu J/;
palat ent sa - käterätt -nanareHe, /VKK,84/;
podu^ka, podu^k - padi, aluskott - noxyIIKa, puhavoi poduska - 
udusulepadi - /Lu Li M Po Kó/ ;
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pol ovikká * pórandariie - nOJOBMK,rogoškat piettii polovikkona - 

roguskit peeti pórandar iidena - /M Lu L/;
pro st ina, prosten!- voodilina HpOCTHHA, lahgot tilalee puhas 
prosteni - laota voodile puhas lina - /Lu Li/;
rogoska - niinematt, rogusk - poroma, kata hoz rogoskakaa maa- 
mun kotid vihmgss - kata kasvõi roguskiga kartulikotid vihma eest 
/Lu J/;
skaaterka - laudlina - CkarepTb,is pannass puhas skaaterka 
lavvalee - siis pannakse puhas laudlina lauale - /VKK,67/ ; 
sonfetka - salvrätt - cauerKa, piti ripustella kgik ...zanaves- 
kaD, sonfetkaD - pidi riputama kőik...eesriided, salvrätid - 
/VKK,84/;
zanaves ka - eesriie - 3anasecka,/VKK,84/ ;

träpkä-kalts - rpsrka, /Kull, Li/.

Muu majapidamisega seotud sõnavara

Siia alla on koondatud oma tähenduste poolest õige kirju sõna
vara, mis nii või teisiti on seotud majapidamisega.

bei1 ila - valge kriitvärv - óeuvuahjo belilää tgin - tõin ahju 
jaoks valget värvi - /P M/ ;
fiteli, litisi - taht -MTVJb, lampii fiteli - lambitaht -/Lu/; 
galaveška - tuletukk -rouoBeuka mussa ku gal ave ska - must kui 
tuletukk -/Lu 1/;
hlaamu - koli, rämps - xJaM, viska vana hlaamu rihee päälee - 
viska vana rämps toa peale /Lu J/;
j ásóikká, j ásóikká, jasikka - kast, karp -AHKK, pane, panidora 
taimet kasvama suurepaa jaššikkaases - pane tomatitaimed kas
vama suuremasse kasti - /Lu P M J/;
karas sina - petrool eum -kepocv Hkarassina bodžged jo tooti lid- 
ncss - petrooieumivaadid toodi juba linnast - /M/;
katu^ka - /niidi/pool -karyIIKagsa kahskatuška niittiä. - asta 
kaks rulli niiti. - /Lu J I Ra/;
kleisteri - kliister *xecrepleisteriikaa klejata paperia - 
kliistriga kleebitakse paberit /Lu/;
kolotuška - lokulaud koJoTymKa,üüllä meilä tšäüb tBülävahti läpi 
tšülä kolotuška tšäes - meil käib öösel külavaht läbi küla, 
lokulaud käes /P M J Lu/;
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koropka, karopka, karopk - karp, toos - KaponKa, ssa kahs korop- 
kaa paperoskiit - osta kaks karpi paberosse /L Lu P J/;
kostra - luste -koCrepb, kostra teeb leivää mussassi - luste 
teeb leiva mustaks - /Lu M/;
kr aas ka - värv -Kpacka,eel kraaskoi bgllu - vanasti polnud
/poe/värve - /K P M S Po Lu J Ra/;
mats ai ka - nuustik, matsalka - MavaJka,/Lu Li/;
muus sori, muussari - prügi, praht - Mycop, rihess puhasettii keik 
muussori välläää - toast pühiti kõik praht välja - /Ra/;
meila, mjila, meela - seep -MHJO, me ila vahto - seebivaht -/Li
Lu P Ra J/;
p^otka, pletka - piits, nuut — nJorka, /M Lu/;
saadu - viljapuuaed - caA,me zipakod ovat saaduza - mesipuud on 
aias - /Lu Li J 1/ ;
spitska, pitska, pitsk - tuletikk -cnwka,spitškaa koropka - 
tikutoos - /Lu P M K/;
seepko - peegr, laast -mena, menka, pisa Seebgot pliitta - pista 
laastud pliidi alla - /M J/;
tsepa - kett - erb, koir on tsepaz - koer on ketis -/Lu Ra J/;
t^utsevo - hernehirmutis - yyene, oli tsutsevot laadittu -
olid hernehirmutised pandud - /Kull, J/.
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I-4» TOIDUD, JOOOID
Hulganisti on voetud vene keelest üle toidunimetusi. Enamuses 
on põhjuseks see, et roog ise on venepärane, kuid on palju ka 
mittemotiveeritud laene.

I.4.1. Toidud, toit ained
hiina - pannkook -ÓJWH,siiz lihhaap süütu, muuta bgllu ku se 
piimärooka ja blinnaa -»ehtii - siis liha ei süüdud, muud polnud 
kui see piimatoit ja pannkooke tehti — /Li/;
boranka " baranka, róngaskuivik -óapaHka, essimmaG saahharia 
siällä barankoo seldiä - ostsime seal tükksuhkrut, barankasid, 
heeringat - /M/;
borsfa - peedisupp, börs - óopm borsfa tšihutaB - keedab peedi
supp! - /M/;
botvens - külm supp - ÓOTBVHbR, /P M /;
brännikka - präänik - npKHVK, enipäänn kanse tsäwä brännikkaa 
kopittemas - lihavõttepühadel käiakse präänikuid kogumas /P M J/;
bulkka - sai - ÓyJKa, bulkkgit taimina - tegime saiu -/ P L Lu/; 
drotsona - kartulipuder munaga - ApoveHangise survomaa maamunn 
tee drotsonaa - hakka kartuleid tampima, tee kartuliputru — 
/K P S M Lu Li/;
frikadeika - frikadell - opukazeJbka/M/ ;

gartsitsa - sinep - ropywLa, gartsitsa on karkia - sinep on
kibe - /Kull, Lu/;
gasnittsa - külakost - rocTHe, rocTHLH, vettä toomusseD, gas- 
nittsaD viite külakosti - /P M J/;
kaaSi tt sa - vedel puder, kört - Kamva, tšihuttivät nävät kaa- 
Pitsaa - nad keetsid vedelat putru - /M/;
kallassa, kaldasse, kalbessi - vorst _ KoJÓaca, i kalbassia 
sgin gartšitsaakaa - ka vorsti sóin sinepiga —/PMS Lu Li/;
kampót - kompott - KOMIOT, /TEA, 152/;
kani etti, kamfetti, konfetti - kompvek - KOHera, miä annen
lahsil kanfettia laa jakavgd izzee - ma andsin lastele kompvekke, 
las jagavad ise - /Li Lu P/;
karbuska - leivakannikas - ropóymka, leikkaab leivää karbuškaa- 
lõikab leivakannika - /K J/;
katsetta, katletti - kotlet - KoTera, katletit žaaritimmaG 
rehtelalla - kotletid praadisime pannil - /M/;
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kiisseli, kisseli, tšiisli - kaerakiisel, kaerakile; kissell- 
KwceJL, kagrgin kisseli piimäkä on makus - kaerakiisel piimaga 
on maitsev jsvikkaissa tšihutgmma kiisseliä - jõhvikatest kee
dame kisselli - /K M Lu Li Ra J/;
kotski - klimp - KJlKa meil tehas piimasuppi i lihasuppi klots- 
kiijeekaa - meil tehakse piimasuppi ja lihasuppi klimpidega — 
/1/;

krahmala - tärklis - KpaxMaJ, krahmalissa on tikka et saa sssa - 
kartulijahust on puudus, ei saa usta - /Lu/;
kroššivaD - raiekapsas - KpomeBMHa, meillä kapusat tarkotti krossi- 
voissi - meil raiuti kapsad raiekapsaks - /W;
kuuja - rituaalne peieroog - KYTER, vanallaikaa herne eli kuut- 
jann - vanasti olid herned peieroaks -/Ra/;
ledentsa , ledentsa, lidentsa, ledintsa - klaaskompvek - uegeHel, 

viis naglaa ledentsoi - viis naela klaaskompvekke - /J P Lu/;
leposka - karask, kakuke - jenmka, /M/;
makar ona, makaronaD - makaron/ id/ - MakapoHB, /Lu J/ ;
paat takka - siirup - naroka, mussa pastakka gli - must siirup 
oli -/M Li/;
piraska, piroska - väike pirukas - MMpoKOK, piroska on peene, pii
raga on suur - pirukake on väike, pirukas on suur - /Lu K/ ;
portiéi ja, portsa - portsjon - nopuMK, kaks porttsia žaarkoit - 
kaks portsjonit praadi - /J/;
saahari, sahhari - suhkur - caxap, aivo makga eli pallo saaharia 
pantu - väga magus oli, palju suhkrut oli pandud - /KM/;
s ii tn ikka - püülileib - CMTHMK, /K/;
sl ií'ka, slifk, slivgaD - róóskkoor -CJVBKV, /Lu J/;
suura, siiru - juust -CBP, arnap kanaa munaa i suuraa - annab 
kanamuna ja juustu - /VKK,67/ ;
sakuska - suupiste -3aKycKa, nuorikoo suku korjaat lavvaa täünn 
zakuskoi - pruudi sugulased panevad laua täis suupisteid /K M Po 
Lu I/;
zarkoi - praad -xapkoe, /J/;
'bai 'ckuna - kanepiseemnetest kamakäkk - TOJOKHO, /Lu Li M Po Ra/; 
tus orika - hautis - TyHKa, /VM, 142/;
uksussi, uksus - äädikas - ykcyc, /Lu J/;
varén ja, vaarenja, varen’ja, varena - keedis -BapeHbS, /Li Lu W; 
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vatruska, vaatruška - kohupiimakook, korp - BaTPY-Ka, vatrubkaa 
tehäz vorogaah - korpi tehakse kohupiimast - /M Lu Ra/;
voroga, varoga - kohupiim — TBopor, kuivass vorogass eli tehtuu 
suura - kuivast kohupiimast oli tehtud juust - /L M P/.

1.4.2, Joogid
Jookide nimetusi on laenatud vähe ja just neid, mis vadjalustele 

on tundmatud olnud .
braaga - suhkrust ja pärmist valmistatud ólle taoline jook - 
ópara, /Kull,li/;
koii, kooli, kohvi, kolli - kohv - Koe, jooti i kolia - joodi 
kohvigi - /K M Lu Ra J/;
tžaa ju, tsaja, tsajo, tsai - tee -ya, malinaa tšai on üvä tšül- 
mässi - vabarnatee on hea. külmetuse vastu -■ /M S K P Kó J/;

õlletegemisega on seotud järgmised laenud:
kipetka - keev vesi - KMIATOK, /Ra/;
zbiidnja - siirupimódu — CÓMTEHb/VEA, 46/.
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1,5e- RÕIVASTUS

Rõivastus on väga muutuv ala. Aegade jooksul on koos moodide 
ja riietusesemetega üle voetud ka nende nimetused. Nii on loomu
lik, et riietusega seotud sõnavara hulgas on vadja keeles väga 
palju vene laene.

1.5.1. Riideesemed, jalanõud

hasiakká- peakott, tuisukott — óauJIBK, /p M/;
basmakka, bošmukka - king - amMaK, vgtti täm bašmakaD jalgass 
vällyä - ta võttis kingad jalast ära -/P M J/;
be lakka - valge linane sarafan -ÓeJHK, rukavnikkoi alla piettii 
belakka - käistega sarafani all peeti valget linast sarafani - 
/Len. 264/ ;
bluska -/meeste/pluus -ÓJD3Ka, kamaleka on naisi jss sgpa, a bus- 
ka on mehiijee sepa - jakk on naiste rõivas, pluus on meeste 
rõivas-/Lu/;
dusegreika - pihtkasukas kasukvest - zymerpeka, /Lu/;
far tukka, fartukki - põll -apryE, i mehed eellä piettii far- 
tukkaa eezä - mehedki pidasid ennemalt põlle ees - /M Kó/;
fata, - /pruudi/loor - ara, ennepii fattaa bgllu noorikglla - 
ennemalt pruudil loori polnud - /Ra M/;
formenka - madruse vormipluus - opMeHKa, /Lu/;
f uraska - nokkmüts -ypanka, talvel pitääss hattua, suvgl 
furaškaa - talvel kantakse talvemütsi, suvel nokaga mütsi - 
/K L P Lu Li Kõ/;
gal st ukki - lips, kaelaside - raJcTyK, siiz gli tšuutto ebe 
galstukikaa - siis oli särk mitte kaelasidemega - /M Lu/;
golinišša - saapasäär - roueHMme, nahkgez golinišaD i uuletti 
nahkgng - nahksed sääred ja saabas nahkne - /J/;
grudnikka - pudipóll - HarpyHVK, paa lahzglg grudnikka ette, 
siiz ep patska rinta - pane lapsele pudipóll ette, siis ei 
määri rinda ära - /Lu Li/;
halat ti - kittel - xaJaT, domovikk gli niku inemiin, Slääppii 
pääs, halatti päälle - majahaldjas oli nagu inimene, lübar peas, 
kittel seljas - /Li/;
jupka - seelik - DÓK&, paa šerstannoi jupk pääle, siiz 1 eep soo- 
jep - pane villane seelik selga, siis hakkab soojem -/L P M Lu/; 
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kaarmana, kormuna, kormun, karmana - tasku - kapMaH, engad on 
mill kaarmanaza - raha on mul taskus -/L M S Po Lu Li J 1/;
kablukka, kobluka - /saapa/konts - kaóJyk, 'saappagaa koblukka - 
saapa konts - /Lu Li J/;
kauhtana, kauhtana - kaftan - karaH, empeli jad emmelti štanad i 
kauhtanad - rätsepad õmblesid püksid ja kaftanid - /Lu Li K LM J/ 
kepka - sonimüts - Kenka, elä me e kepkaakaa paa karvasapka - ära 
mine sonimütsiga, pane karvamüts - /Lu J/;
kofta - jakk, pluus - Kora, emale esgttii sarafana koftaakaa - 
emale osteti sarafan jakiga - /Lu Kó M J/;
kokosnikra - kokosnik - KOKOMHVK, /Lu Li/ ;
kolossi, golossi - kaloss-ranoma, kolosid on rezinkgizgD - 
kalossid on kummist - /Lu J M/;
koi pakka, kolpokka, kolpukka - sirmita müts - kounaK, ennemäz 
lahzill eli kolpukka, - ennemalt oli lastel sirmita müts. - /Lu 
Li K M P/;
kolpotška - vanaaegne abielunaiste tanu - kounaOK, naizet 
peettii kolpotskaa pääzä - naistel oli tanu peas - /Lu/;
kožana - vihmakuub - koxaH, /Li/;
kukákká - / pidulik/ vdö - kymak, annettii kaunis kukákká 
ženihalig - anti peigmehele punane vöö - /K L P Lu Li Ha Ku/;
kuts ave ikka, katsevaikka - endisaegne vateeritud naiste jakk - 
kazaseka, naisii kutsaveika - naiste jakk - /M/;
laaputti - viisk - JanoTb, rikkiläized laaputid jalgaza - katkised 
viisud jalas - /L M K Ku/;
o.proka, oprokaD - kott, kotad -onopK, onepKM, tuli kotto niku
j a a m a a pasat skoi, oporkaD j ai gaz - tuli koju nagu Jambur gi 
pätt, kotad jalas - /M J P 1/;
perednikka - poil - nepeKHWK, perednikka tehaa tooš prezentiss- 
/töö/poil tehakse ka presendist /P M Kó Lu/;
platsi, plaja, plaje - kleit - njarbe,tämä iäp kaunissa pla- 
jaa - ta kannab punast kleiti - / Lu M/ ;
povoinikka - pearätt -nOBOHMK, /Kull, li/;
remeni - rihm - pemeHb, /Lu Li Ra/;
saa;, püga, saappoga - saabas - canor, pittši- var siikaa saappegeD- 
pika säärega saapad - /L M/;
sarafana, sarafan - sarafan - capacpaH, noorikglla eli sarafane - 
noorikul oli sarafan - /Po Ra L M/;
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sorokká - tanu - copoka, siz panti! sorokká pähcä - siis pandi 
tanu pähe - /VKK,18/;
šapka, šaapk - müts - —anka, ngssi saapkaa - tõstis mütsi - 
släppi, lääppi - kübar, kaabu * munna, mussa slgäppi kelmss 

sulgaakaa - must kübar kolme sulega - /Lu JKP Kó Po/;
stanaD, stanaD - püksid - MTaHH, /K L M P Lu/ ;
suuba, šuub - kasukas - myóa, tetši la,hsai šuuba ülla - tegi 
lapsi, kasukas seljas /öeldi vana abielupaari kohta, kellel 
sündis lapsi/ - /K L P M Po Lu Li Ra J I Ku/;
tuflli - king, tuhvel -ryuM, tikutti jalgassa ühhee tufii - 
kaotas jalast ühe kinga - /M J/;
vorotnikka - krae - sopOTHMK, revossa lieb üvä vorotnikka - 
rebasest saab hea krae - /L Lu J/.

T^2,.--Riidematerja!de ehted, rõivastuse.detailid

Paljude vabrikus toodetavate riidematerjalide nimetused
on üle võetud vene keelest, samuti mõningad rahvuslikud ehted. 
bantta - lehv - óaHT, banttasiottu ivussiisee — lehv /on/ seos
tud juustesse — /Ra J/;
barhat ti - samet - óapxar, tall on barhat iss sevaD-tal on sa
metist rõivad /P J/;
barhotka - sametpael - óapxoTka, siotti povoinikaa allaa mussa 
barhotka - tanu alla seoti must sametpael -/M/ ;
bloika - kaelalint -óxoka, bloika on tehtü sulkkulintiss 
pannaa ümpär kaglaa - kaelalint on tehtud siidilindist, pan
nakse ümber kaela - /Li/;
bohramaD - narmad - óaxpama, /J/;
broška, brooska - pross - ópom, ópomka, i sis panti broSka 
rintaa - ja siis pandi pross rinda - /Li M J/;
b ui aika - nööpnõel - óyuaka, paa tšiin bulafkaakaa - pane 
nööpnõelaga kinni - /M Li/;
de ruga, d erjuuga - jäme linane riie - geprora, kataa deru- 
gaakaa tšiin - kata kotiriidega kinni - /P M Li Lu J/;
duuhaD - lõhnaõli - xyxV, i väD duuhaD on putgliiz - pudelis 
on hea lõhnaõli - /P/ ;
faneli, Flanell - flanell - ÍWHMí, fanbllii ala-pool on karvA- 
nee - flanellá alumine pool an karvane - /Lu Li/;
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aluna - kardpael - raxyH, /M Li/ ;

ganikka - peenike siidpael, äärispael - KaHTVKsinaka sli 
gartikkoikaa - sarafan oli peenikeste siidpaeltega - /Lu Li/ $ 
gašnikka püksivärvel, -pael. - ramHMK, ga ašnikka eli pagla, 
se eli kaatsoogaašnikka - g. see oli pael, oli pükste pael - 
/M J/;
greb jonkka, greboska, greebeni — naiste peaehtekamm - rpeóeHB 

miä grebjonkat paa pähhe e - ma panen ehtekammid pähe - /M J P/; 
kai ekkora, kallenkora, kalinkora, kalenkora - kalingur - 
KOJeHKop, pokkoinikka katettii kalingorall - surnu kaeti kalin
guriga - /M J Lu/;
kiiska - tutt, tups - KWCrOKa nuorikka Sssi naol i € kaunii 
vüÖ kiisköikaa - pruut ostis naole punase vöö tupsudega /P L 
M Lu Li/;
kl e tka, keetke - ruut/riidel/ -keTKaJ Lu Kó/
kruuse va , kružgva, gruuževg - pits - kpyweBe, kokkaakaa tehäss 
kruuživaa - heegelnõelaga tehakse pitsi -/Kó Lu Li J/;
kumakka - puuvillane riie - Kynän, /Lu/;
materia, materi - riie - MaTePR,t šuutto tehtii hoikassa matte
rissa - särk tehti õhukesest riidest - /Lu Li Ra/;
prošma - ääre-, vahepits -npomBka, npomsa prosma kokka - 
heegelnõel -/Li,Ra/; (AMan.)

puugovittsa - nööp - nyroBua, /WE,121/;
rezika, rizika - kumm, kummipael - pesMHKa, rizinka pannas 
Stanole - kummipael pannakse pükstele -/Lu Li/;
risunka - muster, kiri - PCyHOK, /L J/;
sa tina - satiin - caTH, /Kull,Lu/ ;
suukkuna, suukkun, sukna - kalev, jäme kodune villane riie - 
eyKHO, /K L M Kõ Lu Li/;
Š óikká, salkku, - siid - mJK, kassaa pannaa lahsile šolkka- 
intti - patsi pannakse lapsele siidilint - /K L P M Lü Li/ ;
staappeli - staapel -mTaneJb, /Lu/;
tsepotska - ketike -LenouKa, eli broska, pitšä tsepotska - oli 
pross, pikk kett - /Kull,Li/;
uzora - muster, kiri -ysop, /Kull, Li/
venkla - Pärg -BeHoK, kgikkit tüttäril eltii vehkat peäzä - 
kõigil tüdrukuil olid pärjad peas /L J/.
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1,6, SOMATILIl^ SÕNAVARA

Somaatilise sõnavara hulgas ei esine eriti laialdaselt vene 
laene. Samas on laenatud niisugused inimese kehaosade nimetu
sed, mille kohta on vadja oma sõnad olemas ja mida tarvitatak
se paralleelselt laensõnaga. Üldiselt on tendents kasutada 
siiski rohkem laensõnu.
baakiB - põskhabe - óaKv, bakid on laznu kazvoma - on jätnud 
põskhabeme kasvama - /Lu Li/;
brova-kulm - 6poBb,kahsi brovaa - kaks kulmu - /J/;
gorba - küür - rpoõ, mgnikkaal kazvob gorba - mõnel kasvab 
küür - /Kó Lu Li Ra J 1/;
kassa -pats, palmik - koca, kassaz li pitsa lintti - palmikus 
oli pikk pael - /K L M P Kó Po. S Lu Li J 1/;
kui akka - rusikas-KyJaK, miä lutisan tšäe kulakaasge - ma pi
gistasin käe rusikasse - /K L M Ku Lu Li/;
kuudraD, kudrad - lokid, kiharad - KYAPH, niku kudrid on tehtü - 
nagu lokid on tehtud - /K L P Lu Ra/;
liitisa, liitts - nägu - JVO, liitisa puneitiB — nägu punetab - 
/S Lu Ra K /;
loba - laup, otsmik - Jioó, ühele puuitu lobase - ühele sattus 
otsmikule - /Lu Ra K L M/ ;
lohgaD - kopsud - uerkve, /Li M P/;
mõrda - koon, lõust - Mopga,näko niku opgize morde - nägu nagu 
hobuse koon - /Lu J/;
mozgi - aju - Mo3rV,no sel mehell on mozgii pääz - noh, sel 
mehel on aru peas, arukas mees - /J/;
petšonka - maks - nevHb,petšonkoiza kloppia iäün - maksas on 
lutikaid täis - /VEA,88/;
šokka - põsk, pale -eka, nu ellaa šokat kauniiD niku omenaD - 
kui punased põsed, nagu õunad - /K P Li Lu/;
uus^L - vurrud -YCH, ngkgkaa on veddettu uusgD - nõega on 
määritud vurrud /VKK,95/ ;
viski - meelekohad - BVCKM, BVCOK,/VEA,85/.
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1.7. HAIGUSED , RAHVAMEDITSIIN

Enamus sellealastest vene laenudest on seotud haiguste ja 
meditsiinilise teenindusega. Rahvameditsiini osas on vene kee
lest laenatud vähe.

I.7e!• Haigused
bobuskaD - rõuged - óoóyKVmussad bobuškaD Riivad, mgnikkaad 
daže hoolivad näissä bobuskoissa - mustad rõuged olid, mõned 
isegi surid nendesse rõugetesse - /Lu Li/;
bordovittsa, borodafka - soolatüügas - óopogaBka, bordovittsaa 
tsiskuas - käsna kisutakse maha -/J/;
davenje - vererõhk - (KpoBeHHoe) qaBeHMelavl’entje on kgva - 
vererõhk on kõva/ =kórgel - /Kull,Lu/;
griisi, griizi - song, ka rahiit - rpbma, tüma läzib griizi 
perässä, eb vsi tehää tüütä - ta põeb songa pärast, ei või 
tööd teha - /Lu/;
jaadu - mürk - HA, mato niglez de mao jaaduss kooli - madu 
nõelas ja mao mürgist suri - /M Lu Ra J/;
mõru - katk, taud - Mop, astrahaniz jutella taaz on 
mooru - Astrahanis, räägitakse on jälle katk /J/;
pohme,o - pohmelus - nexMeJb, suures juumizge perätt on keva 
pohmelo - pärast suurt joomist on kõva pohmelus - /Lu J/;
r aakka, rakk - vähk - pak, kgvassi läziB, rakk kazvob rintaa - 
ta on väga haige, vähk kasvab rinda - /Lu/;
raana - haav - paHa, raaness johzeb veri - haavast jookseb 
veri - /Lu Ra/;
rematizm, revmatizma - reuma - peBMaT3M, revmatizma vei kokkaa 
tsäel - reuma tõmbas käed konksu - /M Lu/;
rodimittsa - /laste/krambid, laste langetõbi - poAMMe, 

lankeva tauti tueb rodimitsass - langetõbi tuleb /laste/kram- 
pide st /Lu J/ ;
skarlatiin, skarlatiina - sarlakid - cKapuaTMHa, /Lu/; 
tsehotka - tiisikus - yaxoTka, kooli tšehotkgss - suri tiisi
kusse - /M Lu J/.

1,7«2. Meditsiinialane sõnavara
Siin on ära toodud laenud, mis on otseselt seotud meditsiini

lise teenindusega.
bintta - side - ÓvHT,bintta hobleni - side lõdvenes - /Lu/;
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bolnittsa - haigla - ÓoJbHMLa, i viiti bolnittsaa - ja viidi
haiglasse - /VEA, 203/;
doktari, dohtori - tohter, arst, -RDRHp eellä dohtoria bgllu 
- ennevanasti /kiilas/ arsti ei olnud - /Lu Li Ra/;
feršali,feršeri - velsker - eJbmep, menin feršalilis - läk
sin velskri juurde - /P Lu/
graadusnikka - termomeeter - TpaAYCHMK, graadusnikka pillauzi 
eh näiltä üvässi - kraadiklaas läks rikki, ei näita hästi -/Lu 
Li/;
jodo - jood - MOA, veddaB jodolla - määrib joodiga - / J/ ;
kapi i, aapii - tilk, tilgad - Kans, KanJ, piäp liikuttaa 
silmää kapiia - peab tilku silma tilgutama -/Lu K M/;
le kar st va - arstim, ravim -IeKapCTBO aškass lekarstvaa tšihut- 
taass - kummelist keedetakse ravimit - /Lu M Ra/;
operaattsi - aperatsioon -onepas, /Lu/;
ukko oi - süst - YKOJ, tetšiväD ukkoole - tegid süsti -/VEA,8?/; 
vrats - arst -Bpa, sis kase vratš - siis see arst -/VEA, 203/.

I. 7•3. Rahvame dit s iin
Sel alal on kasutusel enamuses vadja oma sõnavara, kuid mõ

ned üksikud vene laenud siiski esinevad.
b algama * palsam - ÓaJb3aM, tšülä rahvez jutteb jót bal’zam 
avitep kgikkiiss tautiiss - külarahvas räägib, et palsam aitab 
kõikide haiguste vastu - /M/;
kámfor - kamper -kamapa, vedg kamferglli vgib ell paizgtus 
alengB - võia kampriga, võib-olla paistetus alaneb -/J/;
kampressi - kompress -koMpec, sis täil tehtii pääle kompressi
i perrää senee paizettuumin laskeez - siis tehti talle kompressi 
peale ja pärast seda paistetus alanes -/Li/;
maazi - võie, salv -Ma3b, esa maazia raanoi praavittaa - osta 
võiet haavade parandamiseks /JM Li/.
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1.8, EHITUSED, TÖÖRIISTAD

Ehitusalast sõnavara on vene keelest laenatud rohkesti. 
Laenatud on hoonete nimetusi, hoone osade, ruumide ja samuti 
ka tööriistade nimetusi.

leSel- Hooned
basna - torn - óamHH, ivan kreeposti bašngd n a r v e z 
jo laukkessaa - Jaanilinna kindluse tornid Marvas lagunevad 
juba - /M J/ ;
butka, butk, butka - /talvine/ kalastusonn, putka - Őy^Ka, 

talvell kalamehed eletä merell butkiiz - talvel kalurid elavad 
merel kaiastusonnides - /Lu/;
daatsa - suvila - gava, täil eli gma daatša - tal oli oma su
vila - /P 1 Lu/;
dvorttsa, tvorttsa - loss, palee - BopeL, täina eläb niku dvort- 
tsaz, täil on nii üvä rihi - ta elab nagu lossis, tal oi nii 
hea maja - /Lu Li/;
h uut ori, huutari - üksiktalu - XYTop, mää eliminä huutorill - 
me elasime üksiktalus - /Lu Ra/;v
iménti' - vara, mõis - vMeHve, duumettii nämä menne teisee 
paikkaa elämä kuza gli ssettu tein imenje - nad mõtlesid minna 
teise kohta elama, kus oli ostetud teine mõis u/;
kahakka, kapakka - kórts - kaóak, tšerikoss tuleB i menep 
kahakkaa - kirikust tuleb ja läheb kõrtsi - /K L M Lu J/;
majakka - tuletorn, majakas - MasK, majakese näütetä tult 
merelee - majakst näidatakse tuld merele - /Lu J Li/;
saral - kuur, sara - capa, elggd veetii sarraisee - óled viidi 

ini - Lu/ ;
ubornoi, ubernei - käimla - yóopHas, /Lu/.

1.8.2. Hoone osad, ehitusmaterjalid

halkoni, halhoni - rodu, palkon -óaKOH, tšezäl balkoniz juuv- 
vatšaajua - suvel juuakse teed palkonil - /P J/;
balkka - tahutud palk, tala - óauka, ülies pannass lahiesje 
balkanaD, i sillaa allie i siltojee allie - üles lakke pannakse 
talad ja põranda alla ja sildade alla - /P/;



31

be s etkä - lehtla -óeceKa, mgiza herra isub besetkaz - mõisa
härra istub lehtlas - /P/;
bronza - pronks -ópoH3a, uhze kramppi on tehti! bronzess - ukse 
käepide on tehtud pronksist /J/;
bružka - latt -Ópyc9K, ah jozvodgisg om pantu rautgized brus- 
keD - ah juvólvidesse on pandud raudlatid - /J-Tsv/;
b riius sa - pruss, palk, tala -ÓpyC, viska bruuss lävennalaa 
kuivsp rihee tull - viska plank läve ette, on kuivem tuppa tul
la - /J/;
b uut ta - ahjualune -ÓyT, voh alle esimeizess tehtii buutta, 
ahjo siha - vaat alla tehti kõigepealt ahjualune - /li/; 
dranittsa - katuselaast --paHVLa, dranitsgss tehhä sauna ehtsi 
saraja kattoa - pilpaist tehakse sauna vói kuuri katus -/J/; 
dr uba, truba, truuba - korsten -Tpyóa, /K 1 P M Kő Ku Li Lu/; 
dusnikka - tómbeauk ahjul -AYIHVK, dusnikk on trubaza teh
ti! - tómbeauk on korstnasse tehtud - /P/;
Porto tika - õhuaken -oproKa, miä avan fortotš1 vee - 
ma teen õhuakna lahti /Lu/;
fundamentti - vundamant - yHaMeHT, f undamenttii pääl on 
tehti! koto - vundamendi peale on tehtud maja - /P Lu Li M/ ; 
garniza, karniza - karniis -KapHV3, akkunal toož on garniza- 
aknal on ka karniis - /Lu Li/;
goornittsa - /talu/ puhaskambar -ropHKUa, sillä ku puhaz on 
niku goornittsa üvä on - kiili sul on puhas /tuba/, on nagu 
ilus puhaskamber - /J/;
görbüli - pindlaud - TOpÓHJb, saadu ait on tehtii gorbuliss - 
viljapuu aed on tehtud pindlaudadest - /Kull, Li/;
górna - ääs, tellisepóletusahi -TO pH (Ky3HeyHH), pajaz on 
górna leettsu - sepikojas on ääs,10ots - /Lu Li/
hvaeri, fateri - korter -EBaprpa, üv hvateri - hea korter- 
/T, 141/;
izvoska, izvosk - lubi -V3BeCTb, izv’osk pannakse auta, vale- 
tavett pääle, siis tämä pelgB - lubi pannakse auku, valatakse 
vett peale, siis ta póleb - /Lu Li J 1/;
juska - kriska, siiber -BbOIKa, reppää ju3k drubass, savvua 
ajab Sihee - tómba kriska korstnast välja, suitsu ajab tuppa - 
/Lu Li M/; -
kai id ora, kallindor - koridor, esik -kopugop, vee järtSü kalin- 
dorase - vii pink koridori - /M Lu/;
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kalitka - jalgvärav - KaJMTKa, kalitka on suurge väräjää rin
nal - jalgvärav on suure värava kõrval - /M Lu/ ;
kirpittsa - telliskivi, tellis - Kwpnv, sinizessä ja har
maassa savessa tehhää kirpittsaa - sinisest ja hallist savist 
tehakse telliseid - /Lu Li Ra M J K/;
kladovo - sahver - KJagoBan, KJagOBKa, kuttsuttii klado- 
voD, si^ll piimää piettii - kutsuti sahvriteks, seal hoiti 
piima - /M/;
komnatta, komnatti, komnetti - tuba - KOMHaTa, kahs komna- 
tia on rihez - kaks tuba on majas - / J 1 P M Lu/;
koomina, kuomina, kuomena - rehealune - TyMHO, koomingz linói 
raputglla reheall rebitakse linu - / K M S J Lu Li 1/;
kozlo - katusemalk - koseJ, elki katoll eltii kozloD - õlgkatu
sel olid malgad - /Lu/;
kr^ttsa, kriltts, krgtsaD - /klaasidega/ välistrepp, rõdu - 
KPHJLO, klassiis krgltsaD - klaasist välistrepp - /Lu P M J/; 
kulani - köök - KYXHK, azgkaappi seizob kuhniz - toidunõude 
kapp seisab köögis - /L M J Lu/;
perigarodga - vahesein - neperopogka, /Kull,Lu/;
petska - ahi - neka, neb, /Kull ,Li/;
pogreba - kelder -nerpeó, niku pogrebaasee meneD - nagu keld
risse lähed - /WE,54/;
ruptsa, kruptsa - arm, säl pyóe, meddee tal oo merkki 
on kahs krupsa - meie talu märk on kaks sälku - /M J /;
iserdakka - pööning - vepgaK, /Kull,Lu/;
^pa^eera- tapeet - MaJ. unauepa, SpaleeriD pannin ize - 
tapeedid panin ise - /Kull,J/;

1.8.5. Tööriistad
Tööriistade nimetustest on laenatud peamiselt koduses 

majapidamises ja igapäevas töös vajaminevate tööriistade 
nimetusi.

bogra - pootshaak - óarop, bagraakaa temmattii irsii viess 
vällyä - pootshaagiga tõmmati palk veest välja - /Lu/;
burafka - puur -óypaB, burafk on niku uherti, vaam peenep - 
puur on nagu oherdi, ainult väiksem - /J-Tsv/;
dolotta - peitel - 20JOTO, dolotaakaa kaivetaa aukkoja - 
peitliga uuristatakse auke - /Lu/;
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draatva, tratva - pigitraat - eestä tee naaskslill aukko, siz 
vass pisä dratv läpi - enne tee naaskliga auli, siis alles pis
ta pigitraat läbi - /K J/;
dubina - malakas - xyóxka, dub inaga ajgtaa tühee - kaikaga
aetakse toole - /P M Lu/ ;
fugákká - pikkhöövel - $yr&HOK, fugákká on pittšä struga - 
f. on pikk höövel - /Li M P/;
kaluna, kaluni - puulóhkumise kirves - KOJYH, tširreel vai 
kai unel tghgátaa alkoa - kirve vói lóhkumi sk irvega lohutakse 
halge - /LM JLu/;
kanat ti - tross, köis - KaHaT, kanati elts siotti tgisg kana- 

ti tšiin - trossi ots seoti teise trossi kulge kinni - /Lu J/;
kasuri - kiin, vósakirves - kocapb, kasuri gli tšämmelee laddu- 
ta - kiin oli kämbllaiune - /Lu M Kó/ ;

kVina - kiil - KJVH, tago kase klina turgaa ettsaa - tao see 
kiil puunoti otsa - /Lu Li/;
lapatka, lobatka - kühvel - uonaTka, täsillä vizgattii 
lapatkalla - käsitsi tuulati kühvliga - /Lu K Ra Ku/;
loma - kang - JOM, /Lu Li J K M/ ;
ma z iikka - pintsel -masvua, masvaka, /Lu/ ;
medveko - härghöövel - MegBeKKO, /Lu/;
napilka - viil - HanvJOK, napilkaakaa ihhoas sahhaa- viil iga
ihutakse 'saagi - /M Lu J/;
nožnitsaD - käärid - HOMHWUH, /Kull,Lu/;
rubaQka - höövel - pyóaHOK, /Kull,Lu/;
šiptssD . tangid - mwnB, /J/;
elešk - käru, käsivanker; ka lapsevanker - rexemka, /J Lu/ •
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1.9. S UGULUSS UDEMED

Vene keelest on laenatud hulgaliselt nii lähedasi kui kau
gemaid sugulasi tähistavaid sõnu, samuti perekondlike tähtpäe
vade, pulmade, varrude ja matustega seotud sõnavara.

1• • 9 • I • S u gul a s e d
baabuka ~ vanaema - óaóymka, poigaa tütar tuli baabukale - 
pojatütar tuli vanaema juurde - /K L M P Li Lu/;
bratko - vennake, vend; nóhu - óparko; óparaH, rodnaa bratko- 
lihane vend minu bratko gli laukaamgza kattoa - minu nohu 
oli katust lohkumas - /Lu Li/
deda, dieda, deeduška - vanaisa - Aex, gexymka, millge tgi
deda gasnittsoi - mulle tói vanaisa külakosti -/P M J/;
dvujuurudngi /velli/ - nõbu -ABODpOXHB (ópar), sgsaruksii 1 
velleksii lahsgd ovad dvujuurudngid - õeste ja vennaste lapsed 
on /omavahel/ nõod /Lu/;
däädi — onuna, ine - (xena)dädä nais sa kutsut aa täti i
däädi - onunaist kutsutakse t. ja d. -/Lu Li/;
da. a. cic1., daäda — lell, onu — AAgS, dääda eli izää velli - onu 
oli isa vend - /Lu Li J K/ ;
maama, maamma, maamo - ema - Mama, vaneped ovaD maama i taata- 
vanemad on ema ja isa - /Lu Li M L Ra/ ;
plemä nnikka - venna- või õelaps - IJeMHHHMK, siz veel plemän-
nikad - siis veel /õe/vennalapsed - /VKK,52/;
rodna, radäät - sugulased, suguselts - po^HH, siz radhät 
süötii i juotii - siis sõid ja jõid sugulased - /WE,132/;
svo jakka, svo jak - kälimees - CBORK, kaiig siso mehed ella svo- 
jakeD kahe õe mehed on kälimehed - /K P Lu J/;
vunuk - lapselaps - BHYK, /Kull, Li Lu M/;
tota, tjota - tädi - rT, /VKK,I22/.

Ka vanuse järgi:
maiadjos - noorsugu, noored - MoJogK, /VEA,45/;
starikka - taat, vanamees - crapK, /Kull,Lu Li M/;
s taruhha - vanaeit - cTapyxa, /VKK,?I/.
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1.9.2. „ Pulmade , varrude ,ja matustega seotud sõnavara

Pulmakombestikuga seotud mõisteid on vene keelest laenatud 
rohkesti. Vähem, on laene lapse ristimise ja matuste sõnavara 
hulgas.
drukká, druuska - peiupoiss - ApyKKa, druužgat tulevad i 
viskaavad dengoi - peiupoisid tulevad ja viskavad raha - /Lu 
LI Ku M J I/;
famili ja - perekonnanimi - aMJMH, mikä on tej je familija - 
mis on teie perekonnanimi - /M J Li Kó/ ;
kreeznikka - ristilaps/poeg/ - kpecTHVK, kase on minu kreez- 
nikka - see on minu ristipoeg - /M K/;
krezbinaP - varrud - KpecTHVB, rissittiväd lahzes tui tii kotoo 
siz glivat krezbinaD - ristisid lapse, tulid koju, siis olid 
varrud - /J/;
kuuma - vader -KyM,KyMa, sukulaizgt kuttsutti kuumassi - su
gulased kutsuti vaderiks - /K L P M Lu Ra J/;
podarka - kingitus - nogapkail podarkaD glivaD pikkgsz - siis 
olid kingitused väikesed - /VEA,159/;
p odrukká - pruutneitsi - nOApYKKa, kane podruskad laulatti! 
pulmalulujaa - need pruutneitsid laulsid pulmalaule - /Lu 
Li M P/ ;
pr idana, priidana - kaasavara - npvgaHoe, rikka mehe tütöll 
om pallo pr idana - rikka mehe tütrel on palju kaasavara -/P 
M Lu/;
svaaba - pulm - CBabóa,nu svaadba kgikki - noh, /ongi/ kogu 
pulm - /W,133/;
svaha - koa j sobitaja -cBaxa, nüt tulivad ženihameez i svaha - 
nüüd tulid peigmees ja kosjasobitaja - /VKK,78/;
venttsa, ventts - laulatus -BeHHaHve, noorgt tullaz vent- 
sassa - noorpaar tuleb laulatuselt - /L M S Po J K Lu/;
vetMerina, vetšerna - pruudi või peigmehe nn. poissmeheõhtu - 
BevepvHKa, süümiss em määlehta vetšernann - söömist ma ei nr - 
leta poissmeheõhtul - /K Po Lu M/.

Matustega seotud sõnavara:
groba - puusärk - rpoó, asis se vesi valaass grobaa - aga siis 
see vesi valatakse puusärk! - /VKK,155/;
mogila - haud - Moroa, siäl on šveeda mogilaD - seal on 
rootsi hauad /Len,250/;
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poharán^ - matus - nOxOpoHH, poharange tehtii - matus tehti - 
/Kull,Li/;
pokoinikka - surnu - MOKOHWK, kunniz rohipuu tehtii senniz 
eli pokoinikka lavgzgll - kuni kirst tehti, oli surnu lavat
sil - /Lu Po. L P/;
pominkaD, pominkod - peied, surnute mälestamine - MOMWHKM, 

pokoinikka pantii mahaa siiz elivät pominkaD - surnu maeti 
maha, siis olid peied - /Lu K L P/;
saavana - surnulina - caBaH, sis katettii saavanaakaa pokoini
kka tšiin - siis kaeti surnu surilinaga kinni - /VKK,155/.
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I.io. TRANSPORT, KAUBANDUS•
Sel alal on vene laene alates hobutranspordist ja purjelaeva
dest kuni tänapäeva autode-lennukiteni.

Ie10•!. Liiklusvahendid-
aftobuza - buss - aBToóyc, täm aje aftobuzale kattila- 
lee - ta sõitis bussiga Kattilale - /M Li Lu /;
britska - kaarik, kaless - ópvyka, tsed glivad varakkaapaD 
näill eltii britškaD, kahheekaa rattaakaa gli britska - kes 
olid rikkamad, neil olid kaarikud, kaarikud olid kahe rattaga- 
/M Li/;
dr oá ka - troska - ApoxKM, täil on üva droska, üväd opeseD - 
tal on hea troska, head hobused - / P M /;
izvoza - voor, hobusevedu - M3B03, tšäütii izvozaa pette
r i z - käidi Peterburis vooris - /Lu M/;
käies ka - vedruvanker - KoJAcKa noorikka issub ženiha siha- 
lee kaleskaasee - pruut istub peigmehe kohale vedruvankris - 
/VKK,85/;
karetti - tóid - kapera, karetti on umpinang inemin isup karet- 
tiz ep kasu - tóid on kinnine, inimene istub tollas, ei saa 
märjaks - /Len, J-Tsv/;
kibitka, kibitk - kibitka - KvóVTEangized issumaa kibitkaz
niku mustalaisia lalised issuvaD - hakkad kibitkas istuma nagu 
mustlaste lapsed istuvad - /P/;

konk - hoburaudtee - KOHka, petteris sai liukua konkell- 
Peterburis sai soita hoburaudteega - /J-Tsv/;
krus ovikká - veoauto - rpy30BMK/Kull,Li/;
laidja - regi - abs, /VEA ,116/ ;
ma á ina - masin; auto; rong -MauMHa, ädä p a v 1 u š a tueb 
mašinaakaa - onu Pavluša tuleb autoga -; üümaššinalla tulli - 
öise rongiga tuli - /VEA,I7I; Lu LiJKóS P M/;
poezd - rong - nOe34, üüpoezda - öine rong /VEA,I7I/;
saani - saan - caHM, sa: niikaa mentii tserikkoo - saaniga mindi 
kirikusse -/KL M Lu Li/;
samalt t ka - lennuk - camoJT, /Kull,Li/;
tranva j - tramm - rpaMBa, /WE,37/.
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I•10.2• Mereasjandust
Siin all on materjal ära toodud osaliselt, piirdudes ainult 

transpordiga seotud meresõnavaraga.
tarkka - praam - Óapxa, barkke, tämä on lakkaa pghjaakaa, gilliä 
ebg - praam on lameda põhjaga, kiilu pole - /Lu/;
karkass i - par as - óapkac, lasteta karkassi alkoit - pargasele 
lastitakse halupuid - /j/;
kl okki - plokk - ÓJOK, pannaa mastid alussgles i ngsgtaa kiokid 
ülez - purjelaevadele pannakse mastid ja plokid tõmmatakse üles- 
/W;
kuju - poi, vorgumärk -óy, ujuk niku kuju vee pääll - ujuk nagu 
pai vee peal - /Lu/;
kuks^ri - puksiir -ÓyKCMp, buksgri veitek karkkaa — puksiir veab
praami - /Lu/; .
dookki - laevadokk - OK, siz laiva lassaa dookkii tehää remont
ti! - siis lastakse laev dokki, tehakse remontti - /Lu/;
gaavani - sadam - raBaHb, gaavenis seissaa veeraa maa aluseD - 
sadamas seisavad välismaa purjelaevad -/Lu/;
g Q-ol ikka - luuataoline meremärk - rOJK, go oi ikka on juuress 
illi vitsass tehtu - g. on juurtest või vitstest tehtud - /Lu/;
j aakar i, jaagari, jaakkari - ankurAKOPb, i neizimme j aaker i
le senel päivää - ja jäime ankrusse sel päeval -/Len.239/;
jaala - jaala - AJ, jaala eli peeni, eli UL štin - jaala oli 
väike, oli ühemastiline - /Lu/;
kaveri - kutter -karep, neil eltii parahodaD ja kaateriD - neil 
olid aurikud ja kutrid - /Lu/;
knehta - pollar, paalpost - KHeXT, alus panna tšiini tumbie
vaikka knehtojee - purjelaev pannakse kinni pollarite ehk/vói/ 
paalide külge -/Lu/;
kompassi - kompass - koMac,kumpassia on kuivia i pirtuu omia - 
kompasse on kuivi ja piirituse omi -/Lu Li J/;
kori - küna, lootsik - KOpHTomO komal kõril i minuu isi
kallo - niisuguse künaga ka minu isa püüdis kalu - /S Li M/;

r aho da - aurik -napoxox, parahoda meeb mašinaakaa - aurik
liigub masina abil - /Kull,Lu/ ;
plotta - palgiparv - ni@T, tehti! peened plottaD - tehti väike
sed parved - /Lu/;
porttu - sadam -IOPT, n a r v a a porttu - Narva sadam -/Kull,Lu/ 
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pri s tani - laeva- vói paadisadam - IpcTaHb S h t s e e ran
nas eli priatani - Koskise rannas oli sadam - /Lu/;
s kuuna,, škuun - kuunar - m Ky Ha, /Lu J/ ;
isoina - sóiduküna, rump - vJH, ihoina on ohotnikkojee vart - 
rump on jahimeeste jaoks - /Lu J/;
veha - meremärk - Bexa,elä ävit vehoi silmiissiiz ed ähzü teelt
- ara kaota meremärke silmist, siis /sa/ ei eksi teelt -/K Lu J/.

1,10.3» Muu transpordiga seotud sõnavara-

bagaži - pagas - óarax, annen bagažiisje vešaD - andsin asjad pa
gasi - /J/;
bille iii, beletti - pilet - óvJeT, bil’etti on passii süämmez - 
pilet on passi vahel - /M J/;
bitšovka - veo-, kinnitusköis - óevesabitšovka on rihma piitsa
i keva - veoköis on köis, pikk ja kova - 'Lu P 1/;
duuga - look - zyra, silkiD ripussaaz duuga päälee - lindid 
riputatakse looga peale - /J/;
guza - rangiroom - ry*, rankgloilla ovad guzaD - rngidel on 
roomad - /J/;
konduktora - konduktor -KOHAYKTOp, tärn aftobusiz teep kondukto- 
raa - ta on autobussi konduktor - /J-Tsv/;
oboza - voor -©Ő03, näiti meni pallo koko suur oboza - neid
läks palju, kogu suur voor - /Kó J/;
splaava - parvetamine - cnuaB, suur splaavajeki eli - /Lauga/ 
oli suur parvetamise jógi - /Lu/;
siani isa - raudteejaam -CTaHLVA, stanttsa väli - jaamavahe - 
/Kull,Lu/;
vagona - vagun - BaroH, /L J/;
vagzali, vagzgli - raudteejaam, vaksal - BOK3aJ, vagzelis tulii 
ooiell mašinaa - jaamas tuik rongi oodata - /M Lu J/.



40

XeIO.4. Kaubandus, post

Sel alal on üldiselt vähe laenatud sõnu, kuid tähtsamad 
nimetused on võetud vene keelest.
bande no jj - panderoll - óakgepoJb, j eka mahork patškgll eli 
banderolli pääll - igal mahorkapakil oli panderoll peal - /P/; 
buulašngi - leivapood - óyuoHas, /J/;
larmarkaB, jarmarkka - laat - spmapra, miä meen jarmarkall - 
ma lähen laadale - /Lu/;
kanvertti - kirjaümbrik - KOHBepT, /Lu J/;
kontrabantti - salakaup - KOHTpaóauga, meil pallo kontra- 
hanttia tooti talvel Soo mess - meil toodi talvel palju 
salakaupa Soomest - /Lu J kó/;
laafka, laafkg, laika - po-od, kauplus - JaBEa, tarna teep tööta 
laavgaz - ta töötab poes - /M P Lu Li Kõ/;
ma gaz ina - kauplus - arasvH tšüläzä eli aina magazina - külas 
oli ikka kauplus olnud - /Lu Li Po Ra J M/;

marki tana - kaupmees, ülesostja -MapKvTaHT, markitenaD lihaakaa 
torguitetti - ülesostjad kauplesid lihaga - /M J Lu 1/;
markka - mark - Mapra, posti markka - postmark - /J Lu/;
petßatti, petsatti - tempel - neyarb,/Lu/;

ráznod ikka - rändkaupmees -pasHOCHWK, raznošikat tšäütii tšüli- 
jä müü müümas keikkelaiss tavaraa - rändkaupmehed käisid külasid 
mööda igasugust kaupa müümas - /Lu Li/; ।
rinka, rgnk - turg - pBHOK,meni rinkale - läks turule - /Kull,Li/
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I.II. MÖÖDUD, RAHA,

Móóte tähistavad sõnad on laenatud kõik vene keelest, samuti 
rahaühikute nimetused.

K II. I. P ikkusrnó ó dud-.
ars ina - arsin - apuH, nüd on metraD, a eellä eltii arššinaD - 
nüüd on meetrid, aga enne olid arsinad - /K D M Lu Ra/;
b e zme ni-mar gapuu, päsmer - őeSMCH, bezmeni on mittapuu - marga- 
puu on móóduriist - /JTsv/;
Pirkka - magasipulk - Óvpka, magaziza gli birka - magasiaidas 
oli magasipulk - /P S Li J/;
debatina - tiin - geCsTMHa, tšintö maad gli kglmgd desatinaa - 
künnimaad oli kolm tiinu - /Lu/;
duima - toll - ZDM, /Lu/;
Puutta - jalg - yT, se on kahs fuuttaa pitsa - see on kaks jal
ga pikk - /Lu J/;
g e kt ári - hektar- rekrap, /Lu/;
kilometri - kilomeeter -KvJOMeTpkglmettšümet kilometriä^ - 
kolmkümmend kilomeetrit - /Lu/;
metra - meeter -MeTp, kgm metriä, pituutta - kolm meetrit pikk- 
/Lu Li M K/;
miili - miil - MVJIA, kaheksa sattaa miilaa - kaheksasada miili- 
/Len. 237/:

I.11.2. Hulgamóódud,mahumóódud,raskusmóódude
de satka - kümme/tükki/ - ecsrEa,maksevet tšümmee rublaa de
satka -/need/ maksavad kümme rubla kümme tükki - /Kull,Lu/;
duurina - tosin -40KHa, duužina veib juuvva olutta - tosin 
/pudeleid/ võib juua olut -/Lu J 1/;
garttsa - karnits - rapkeu, garttsa on pool tsetverkaa, vakka 
meni kahessa garttsaa - karnits on pool setverikku, vakka läks 
kaheksa karnitsat - /Lu Li/;
gramma - gramm - rpaM, sata grammaa luuvee - sada grammi pärmi- 
/Lu/;
kilo - kilogramm - KMJOMeTp, villoi kraappia kahs killoa - 
villu kraasida kaks kilo - /Kó Lu/;
kubametri - kuupmeeter -KyóoMeTp, C * etä kubametria annetti- 
anti kolmkümmend kuupmeetrit - /K/;
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li tr g, - liiter - JVTP, miä janoss: jein litraa vetti - ma jóin 
januga liitri vett - /Lu/;
paiska - kimp, pakk - naka, patsk tubakkaa - pakk tubakat- /J/; 
poolgarnittsa - setverik - nourapHwa, poulgarnittsa gli vakas 
gli näiD nella - setverik oli vakas oli neid neli -/P/;
sorokul ka - veerandtoop - COpoKOBKa,/Lu/ ;

tonna - tonn - TOHHa, siäl on menia tonnis - seal on mitu ton
ni - / Lu/;
tšetverkka, tsetverik - veerik, setverik - yerBepwK, nel7 
tšetverikkaa meeB värttsii - neli setverikku läheb kotti - /L
M J/.

1,11,3. Raha

bumaška - paberraha - óyMaxra, vetin ühhee bumažgaa tšümmenikoo 
- võtsin ühe paberraha, kümne rublase - /M/;
deenuska, denešk - poolekopikaline vaskraha -ekra, gekexka, gli 

kapitalaa kaks dereškaa de neettsi ävitin - oli kapitali kaks 
poolekopikalist, aga kaotasin needki ära /P/;
denga - raha - eHbrM dengad on miil kaarmanaza - raha on mul 
taskus - /Lu/;
griivenikka - kümne kopikaline /raha/ - rpvBeHHVK,

mahseb griivnikaa - see maksab kümme kopikat - /Lu Li J P/; 
groossa - kross, poolekopikaline münt - TPoI, levvin maass 
vanaa groošaa - leidsin maast vana krossi - /Lu Li SP/;
kópéikká, koppeekka - kopikas - KoneKa, ženiha paneB koppei- 
kaa naappaasee - peigmees paneb kopika kaussi - /K L P Po J Li/ ;
rubl*a - rubla - pyóeJb, tSümmenässä rublasse minä teen - küm
ne rubla eest ma teen - /Lu Li Po L M Ku/.
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ühiskoolu: - POLIITILINE sõnavara.

Sel alal on arvatavasti kõige rohkem vene laensõnu. On ju 
vadja rahva ajalugu viimaste sajandite jooksul olnud tihedalt 
seotud vene rahvaga. Kogu riiklik-administratiivne ja sójaväe- 
alane sõnavara on voetud vene keelest.

1.12.1. _ Ühis kondlik suhtlemine ■

Siin toodud sõnavara kajastab ühiskondlikke suhteid eri 
ajastutel.

baarorf - härra - óapH, /Lu/;
baarina - proua -óapBHA, baarjna se on rovva a baaren se on 
herra - b. see on proua, aga b. see on härra - /M/;
b aroni - parun. - óapoH, meil Riivad baronid mgizaza - meil olid 
parunid mõisas - /Lu/;

$ V

barssina - teoorjus - ÓapmuHa, künn eli barssina, siin aikaa
pajatgttii valssi a kui tuli voli jo bgllu barššinaa siiz jo 
nsistii pajattamaa venäissi - kui oli teoorjus, sel ajal räägiti 
vadja keelt, aga kui tuli vabadus /kui/ enam polnud teoorjust, 
siis hakati juba vene keelt rääkima - /K/ ;
bobuli - pops, vabadik -óoÓBJb, bobulilla bgllu maata, pikka
rain tara eli, eli puol vevua vai vevo maata - popsil polnud maad, 
väike aed oli, oli pool hingemaad või hingemaa - /P/;
dovarišša - seltsimees - rOBapvm, eb ele miila 1 dovarissaa 
tšetäiD - ei ole mul kedagi seltsilistki - /Lu Li/;
gerttsoga - hertsog - repuor, medde ja gerttsoga metsä välill on 
prosgC - meie ja hertsogi metsa vahel on metsasiht- /Lu Li/;
zertsogiina - hertsoginna - repuernHs, /Lu Li/;
raafa - krahv - rpa, pi h 1 lall eli graaf a s ii
ve r t s o 1 - Pihlalal elas krahv S. - /KP Lu/;
knigir - vürstinna - KuarMHS, /Po Ku/ ;
kräiz - vürst - KHH3, /Po KiV;
kolho znikka - kolhoosnik - KOJXO3HWK, /W ;
susse dc. sussdz,sussgda - naaber - cocex, Cata kuttse
sussedaa apiisge - isa kutsus naabri appi - /LP M Po/;
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1.12.2. Riik, partei, administratiiviie jaotus.

Siia alla on koondatud oma tähenduse poolest väga laiaulatuslik 
sõnavara.
2L lakku - lipp - uar, ngissaa flakkua ngsema - hakatakse lippu 
üles tõmbama - /Lu/;
gerba - vapp - repő, /Kull,Li/ ;
gimna - hümn - TMH, /Kull,Li/;
gosudarstva - riik - rocyxapcTBO ;;o sudár stva piti! makso maksaa - 
riigile pidi maksu maksma - /M/;
graniit sa - piir - rpaHMa, joostii üli granitsaa - joosti üle 
piiri - /P/;
grazdansk^ri - kodusõda - rpaiqakckan( BoHa) , kesz graždans- 
kji sgta eli - kui kodusõda oli - /M/;
guberna, gubera, guberni - kubermang - ryóepHVR, me ez menü tei- 

sge kuberna - mees läks teise kubermangu - /M J Kõ Li/;
kammis sara» - komissar - KOMccap, kor jausivat kelk kamissarat üh
te - kõik komissarid kogunesid kokku - /Len.213/;
kammunista, kamunisti - kommunist - ROMMYHVCT, kammunistad mil
leg avittaaz - kommunistid aitavad mind - /M/;
konttori, kontturi - kontor, vallanóukogu - KOHropa, kontturiss 
tuli povesk - kontorist tuli kutse - /J M Lu/;
oblasi - oblast - oóxacr, /Kull,Li/;
pogosta - pogost /adm. ühik/- norocT, möö elimma kattil ois 
pogosta - me olime Kattila pogostist - /M/ ;

pretsedael, prettsedaael - esimees - npexcezareb, kolhosaz 
on pretsedael, kolhoza vanepikko, esieläjä - kolhoosis on esi
mees, kolhoosi juhtija, ülemus - /Lu/;
r e vo iRuit sija - revolutsioon - peBOJDLMA, /M P/ ;
sabranja - koosolek -coópaHe, miä ku tullin sabranjana - ma
kui tulin koosolekult - /Kull,/;
selsavetti - külanõukogu -cebcKw coBerüüD mennäs selsavetti - 
nüüd minnakse külanõukogusse -/Kull,Li/;
vlasti - võim, valitsus - BJaCTb, miä pri saveskoi vlasti elin - 
ma olin nõukogude korra ajal - /Kull,/;

Ka mõned riikliku majandusega seotud sõnad:
faabrikka - vabrik - aópuka, n e p o v a z eli bumagaa 
faabrikka - Nepovoskis oli paberivabrik - /Lu Li J 1/;
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kolhoza, kaihoaa - kolhoos -KOJXO3, mil sitä ammattia tooz 
lapasin, miä glin kolhozii tarostakka - ma sattusin ka sellesse 
ametisse, olin kolhoosi esimees - /K M L/ ;
obrokka - obrok, kruntrent - oópoK,

mgizaa piti tšävvä obrokkaa päivää tetšemää - Itsepäivä mõisas

pidi ka iä teopäevi tegemas - /M J/;

otpuska - puhkus - OTIIYCK, vettin opuskaa - võtsin puhkust - 
/Kull,Lu/;
roskattu - lõpparve -pacxr, anngttii roskattu sütsüzül - sügisel 
anti lõpparve - /Lu/;
sinena - vahetus - cMeHa, pitšäD smeenaD - pikad vahetused - 
/Kull,Lu/;
zavoda - tehas, vabrik - 3aBOA, aikoja väitettii talvgll 
zavodaases bumagaa faabrikkaa - puid veeti talvel tehasesse, pabe
ri vabrikusse - /L 14 Lu J/;

Mõned avaliku korra ja kohtuga seotud väljendid:
gordovoi - kordnik - ropo^OBOR, lidnaz sli gordovoi tšüläz 
eli uradnikka - linnas oli kordnik, külas oli urjadnik -/Lu /;
uradnikkka - urjadnik - YpaAHVK, /Lu/;
türmä, türmi - vangla -TDpMa, s t j o p a 1 e anngttii kahs 
näteliä. türmää - Stjopale määrati kaks nädalat vangistust - /Lu 
K P M Li/;
s tat ja - paragrahv - CTaTbA, passi pääl statja tritsa vossem - 
passis oli §38 - /Kull,Li/;
sudda - kohtunik - cy^BH, /M/ .

I.I2.5« Rahvused .
Vene keelest on võetud ka paljud rahvuste nimetused.

agitsana - inglane -aHraHMH, /J M/ ;
frantisuz - prantslane - paHLY3, /J-Tsv/;
ižori - isur - wxopen, soikkolaized on puhtaD ižorD - Soikkola 
poolsaare elanikud on puhtad isurid - /Lu M J/;
j e vr e i, jeevre - juut - espeit, isä möi jevrele kultgizgt tunniD - 
isa müüs juudile kuldkella - /L M Lu J/;
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kitaittsa - hiinlane - KMrae, kitaitset suvataa kgltsis
karva - hiinlased, armastavad kollast värvi -/Lu/ ;
r^emtsa - sakslane - Heve, frovva gli Yemtsa - proua oli saks
lane - /K L P J I/;
Sveetta, švietta, šveeta - rootslane - mBeA, MBeACKV, šveeta
kalmoD - rootsi kalmud - /M Kd Lu J/;
tatar ina - tatarlane - rarapvH, tatarina tuli tšüläsee torguitte- 
ma - tatarlane tuli külasse kaubitsema - /J/;

1.12.4. Só fjavägi.

Vadjalased on olnud seotud vene sõjaväega juba alates sellest 
ajast, kui nad kuulusid Vene tsaaririigi koosseisu ja nii on 
loomulik, et kõik sõjaväeteenistusega seotud sõnad on vene pärit
oluga.
barabana - trumm - óapaóaH, setameheD kui meneväD siz lüöväd bara- 
banaa - kui sõdurid lähevad, siis löövad trummi - /P M/;
bar abant s Ikka - trummilööja - óapaóaHIK, /P/ ;
bataljona - pataljon - óarabOH, /Len./
bl inda zi - blindaaž - óJWHgaK, siz kaivamme kané maa blindežiD - 
siis kaevasime need maa/alused/ blindaazid - /M/ ;
bomba - pomm - ŐOMÓa, bombe plajahtaaz lghtsi - pomm plahvatas - 
/J/;
donssikka - tentsik -AeWMK, tärne sluuzi sgtamehenn eli denšik- 
kan - ta teenis sõdurina oli tentsikuks - /Lu/;

es../ dra - eskaader - ackaqpa,/Len./

flootta - laevastik - JOT, sluužip fluottaz - ta teenib 
laevastikus - /Lu Li/ ;
1 ronita - front - poHT, lin frontall - olin frondil - /M/ ; 
garnizona - garnison -rapH3OH e t t e r i i garmizona on gikg 

suur volsk - Peterburgi garnison on õige suur sõjavägi - /Lu Li/;
generala - kindral -reHePaJI, 1 u u t t a a on avvettu gene-
raia - Luuditsasse on maetud kindral - /Lu/;
granatti - granaat - rpaHara, ranatti laukas tšäez de tappe, kaks 
inimiss - granaat lõhkes käes ja tappis kaks inimest - /Lu/;
var de it - kaardiväelane - rBapgeeHssuur ja varm

- suur ja tugev nagu kaardiväelane - /Lu/;
kadutta - kadett - KageT, kadettoje korpussi - kadettide korpus- 
/Lu J/ ; 
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kazakka - kasakas - kasar, /I Lu/;
kazarma - kasarmu - kasapma,a soldatid vietii kazarmaa - aga 
sõdurid viidi kasrmusse - /J-Tsv/;
kr ee posti, kreeposti - kindlus -EpenocTb, k a p o r* o z a on 
kreeposti i tšeriklo - Kaporjes on kindlus ja kirik - /M J K 1/; 
minanossa - miiniristleja -MVHaHOCBL, /Len. 235/
nagana - nagaan -Haran, /Len. 213/ ;
ne kr utti, nkrutti - nekrut -perpyr, nekruttije vgttemin - 
nekrutite võtmine - /P Ra J/;
polkka - polk - nOJK, /Len. 213/;
s oldatti - sódur - cougaT, tuli kotoo soldatina - tuli koju 
soldatist/= sõjaväest/ -/K L M/;
voisk - sõjavägi -BOÄCKO, /Kull,Lu/.
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I.I5. KULTUUR JA HARIDUS

Nii nagu ühiskondlik-poliitilise sõnavara alal on väga palju 
vene laene, on sajna olukord ka kultuurialase sõnavaraga. See on 
ka loomulik, sest kultuuri areng vadjalastel on alati tihedalt 
seotud olnud, vene keele ja kultuuriga.

I.13.I. Kool

Kooliga seotud mõisted on enamuses vene laensõnad.
azbukka, azbukki ■ aabits, ka tähestik -asóKa, lahz luggb az
hukkia - laps loed aabitsat - /Li/;
bukva - täht, kirjatäht -ÓyKBa, vehnää bukvaa tširjotaD - kirju
tad vene tähe - /P M Lu/;
bukvar* - aabits -ÓyKBaPb, tširja ell bukvar* - raamat oli b. - /Li/; 
bumaga - paber - óymara, /M J/;
doska - tahvel -A0CKa, a siz suurel dozgal ngisi bukvei näüttä- 
mä - aga siis hakkas ta suurel tali viil tähti näitama - /P/;
ekzamentti, ikzamentti - eksam - 3K3aMeH, kutsuttii zavoda ikza- 
mentille - kutsuti tehasesse eksamile - /Len. 235/ ;
gimnazi - gümnaasium - rMMHa3MH, tärne, tšäüb gimnaziz - ta käib 
gümnaasiumis - /Lu/;
griiff eli, grifeli - krihvel -rpeJb, griiffelika tsirjuteta 
doskasee - krihvliga kirjutatakse tahvlile - /J/;
klaas sa - klass - KJacca,eppeeb viijetemas klaassaz - õpib viien
das klassis - /Lu/;
krandašši - pliiats - KapaHal, miä tot šitin karandašii - ma 
teritasin pliiatsi - /P M Lu/;
kniiga - raamat -KHra, /VKK,95/;
lineikka, lineikka - joonlaud MHeka, /Lu P/;
škol‘ntkka - õpilane - MKOJBHMK, /lull,Li/;
s koulu, škoolu - kool - mKoJa, škoulu klaassa - kooliklass - /K 
PS Po Li Lu/;
eradi - vihik - Terpab, teisen voottaa annettii etratii - tei

sel aastal anti vihik - /Kull,Li/;
zadatší - ülesanne - sazava, /VEA, 34/;
utšitela - õpetaja -yreJbutBitela tšäi süümäz škonikoje taloz 
voorua - õpetaja kais söömas õpilaste taludes kordamööda - /L J M 
P Lu/;
utšitelnitses - õpetaja - yTebHwa, /VEA, 34/.
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• Q.« 2. Rahval o oming, peod
Rahvaloominguga seotud sõnavara koosneb enamasti vadja oma 

sõnadest, kuid ka siin esineb vene laene, ilmselt selliste mõis
tete tähistamiseks, mis on üle võtud venelastelt või ka seoses 
pikaajalise kakskeelsusega.
be^eda - ist jatsed, subril - Óeceqa, beseda on kuza korjauvad 
nuoriso, sitta kuttsuas beseda - subrik on, kuhu kogunevad noored, 
seda kutsutakse subrikuks - /Lu/ ;
braatšina - küla ühispidu -ÓpauHa, braatsina eli gulljänje moko
ma - küla ühispidu oli niisugune pidu - /M/ ;
draakka - kaklus, lööming -Apara, poiged umaliis päiviis tehti 
draakk, tapatti kankiikaa - poisid tegid purjuspäi löömingu, 
taplesid kaigastega - /J/;
gulana,gulänja, ulanka - külapidu - ryJKHbe, enipään ment ii 
gularalee - lihavõtete ajal mindi peole - /K M Po Li/;
gulba - pidu,pummeldamine - ryJbóa, nävät peettä gulba: - nad 
peavad pidu - /u/ ;
i ime nikka, iimnikka, iimenikaD - nimepäev - MMeHVHH, iimnikkoissi 

keitetä makusait rookiit - nimepäevaks keedetakse maitsvaid roo
gi -/Lu J Ra/:
istori - tõsilugu, ajalugu - MCTOPMA, se bglg juttu, se on istori 
- see ei ole jutt, see on tõsilugu /ajalugu/ - /M J/;
kaas ka, skaaska - muinasjutt - cva3ga dabušnikka pa jätti me il ie 
kaaskoi etti müömmä nukkuiss makaamaa - hobusekarjus jutustas 
õitsil meile muinasjutte, et me ei jääks magama - /K L P M Lu/ ;
kar avo di, kar avo na - ringmäng XOpOBOA, tütod gl1 aa karavoodiz 
lauleveI - tüdrukud on ringmängus, laulavad - /K Lu J/;
klattsina - naistepidu - CKJa,NM Ha, elivät klatšinaD, ühed nai- 
zed glivat klattšinaza - olid naistepeod, ainult naised olid 
naistepeol - /M Kó Lu/;
uut ka - nali - •YTKa, suutka kaaska - naljajutt - /P M Po Li J/; 

t sast uske . -t^astuáka - yacryka, keez garmonia pillitättii lau- 
letti i tšastuškoi - kui lõõtspilli mängiti, lauldi tšastuškasid- 
/v/;



50

Ie 15«5,. L.uu kultuurialane sõnavara.

baala, baal - ball, tantsupidu - óaJ, dvortosaza sli suur baala 
- lossis oli suur ball - /LP M/;
bajani - bajaan - óaKH, nüD lähetti jo bajaniD, truba - nüüd 
tulid /kasutusele/ juba bajaanid, pasun - /Lu/;
bai agana - tsirkus, palagan - óanaraH, /P M/ ;

balalaika - balalaika - óanauaya, garmonid, balalaikan gi ta
rid glbii ksiG besedaz - lõõtspillid, balalaikad, kitarrid olid 
kõik külapeol - /Li/;
b uuheni - tamburiin - óyóeH, hüübeni juettii i barabana - tambu
riini nimetati ka trummiks .- /J-Tsv/;
garmani, garmoška, garmoniD, harmoni - lõõtspill - rapMOH, rapMOIKa 

garmoniD mäntšäväD - lõõtspillid mängivad - /K M S Po Li Lu 1/; 
gazetta - ajaleht - rasera, tširjotan gazettaza što tahan tulla 
prislugassi - kuulutan/kirjutan/ ajalehes, et tahan minna/tulla/ 
teenijaks - /M Lu Li/;
gitari kitarr - rMTapa, gitari on suurepi mandolinaa - kitarr 
on mandoliinist suurem - /Lu/;
gramofona - grammofon - rpaMMOoH, /Kull,Li/;
kartotska - foto, päevapilt - KaproKa, /Lu Ra M/ ;
kino - kino - KWHO, noorilla on ema jumala, on kino - noortel 
on oma jumal, on kino - /Lu M/ ;
kl uuhi, kluuba - klubi - kyó, entizaike a tšüläz ved eb ellu kluu- 
bija - ennemalt külas ju ei olnud klubisid - /Lu Li/;
kr üska - isetegevusring - KpyKok, elin v_kruskah-olin ringides - 
/Kull,Li/;
pastanovka - etendus - nOCTaHOBKa, pastanovki eli - etendused
olid - /Li/; ' •
patretti - portree - noprper, case on t patretti - kas see on 
tema portree - / P M /;
radjolo - radioola - pazvoxa, /VEA,70/;
spektakli - näidend, teatrietendus - cneKTakeJb, /Li/;
zagatka - mõistatus - 3arazka, /WE,89/ ;
telef ona - telefon - reneoH, telefonaa rautaviti ad - telefoni 
traadid - /Lu J/.
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I.I4. KALENDER.

Vadjalaste kalendri pühad, samuti kuunimetused ja mõned näda
lapäevade nimed on laenatud vene keelest. Kuna vadja aladel on 
valitsenud vene õigeusu kirik, on laenatud ka kiriklikud pühad.

I. 14»I * Nädal apä e vad.
huudnikka - argipäev - ÓyHM JtCHb, tänänä buudnikka, piäp
tüüta tehäG, a egle eli nätilpäivä - täna on argipäev, tuleb tööd 
teha, aga eile oli pühapäev - /J/;
f tornik - teisipäev -TOpHVK,ain on ftornik - on alati teisi
päev - /VKK,I68/;
pätnittsa - reede - nHTHMLa, /VKK,45/;
sere da - kolmapäev -cpega, esimespäive, siz on tgingpäivä, siz 
on sereda - esmaspäev, siis on teisipäev, siis kolmapäev - /Li/;
subott - laupäev - cyóóora, / J/;
sutka - ööpäev -CYTKM, tämä kelmet sutkad lezi - ta lamas kolm 
ööpäeva - /u/ ;
tšisla - kuupäev -VCJO, /VKK,26/.

1.14*2. Kuud

Kuude nimetused on kõik laenatud vene keelest.

janyari - jaanuar - HHBaPb, uusi voosi algub esimeizell päivää 
janvaria - uus aasta algab esimesel jaanuaril - /M J Lu/;
fevralli - veebruar - eBpaJb, tgizgl fevrali päivää - teisel 
veebruaril - /Lu Li/;
mariti - märts - MapT, eli esimeizel marttia - oli esimesel 
märtsil - /VR,31/;
apreli, aprela - aprill -anpeb, väliz tultii merelt vass apre- 
liz - vahel tuldi merelt alles aprillis - /Lu M/;
maija - mai - Ma, miikkula eli kuvvenngl maita - nigulapäev oli 
kuuendal mail - /VR,71/;
j uni - juuni tämä algap juni kuu - tema/=suvi/ algab juu
ni kuus - /Len.241/;
juli - juuli - MDJIb, /VR,99/;
augus t ; 1 ti - august - aBrycT, kase gli esirneizel augus
tia - see oli esimesel augustil - /Kõ Li M/;
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br 1 - september - ceHTAópb, a tgin ell kahesettemal senäb- 
riä - aga teine oli kaheksandal septembril - /V~,122/;
okdäbri - oktoober - OKTAÓpb, pokrova ell esimeizel okt'abri- 
Maarja kaitsmise päev oli esimesel oktoobril - /VR,126/;
no j aabr i - november - HONÓPpb, kahstsümmet nellättomal nojab-
ria - kahekümne neljandal novembril - /VKK,137/;
dekabri - detsember - ekaópb, esimeizell delabrii - esimesel det
sembril - /P Lu/.

1.14.5. Kaiendripühad,
Enamus kalendripühadest on tegelikult vene õigeusu kiriku pü

had. Rahvakalendri pühade nimetused on enamasti vadja oma sõnad.

bl ago ve s s a\ i vä - maar japäev, 25. 1II/=7. IV / - óuaroBemeHe, 

blagovissa eli puna-maarja - maarjapäev oli punamaarja -/VR,34/ ; 
fanin-p" ivä - toomapäev 21. III - POMH AeHb, fanin-päivää niku 
nätilpäivää peettii - toomapäeva peeti nagu pühapäeva - /h/;
f il ippa- pä ivä - vilbusepäev 14 .XI -uJHnoB AeHb, /Ku/;
iili jä - eeliapäev 2.VIII - MJbVH AeHb, tuli iiliä. i tuli viiliä 
tuli eeliapäev ja tuli vilu - /VR, 108/;
j o vana - jaanipäev - VBaHOB AeHb j ovanas piettii - jaanipäeva pee-
i -/ J/; ■

kas j ana-;;.'' iva - Kasjanipäev 29.11 - KacbRHOB AeHb, /L M/ ;
kaverina - kadripäev - KarepHMH ÄCHb, vadllaisiill on kaiferina 
kahtšümmett nellättomall nojabria - vadjalastel on kadripäev ka
hekümne neljandal novembril - /P M/ ;
nupo l*o - jaanipäev - zeHb VBaHa-KynaJH /K L P M Kõ Lu Ra/ ;
kuuzma - kusmapäev - Ko3bMMH AeHb,

kuuzma - esimesel novembril oi kusmapäev - /P M Kó/ ;
: .a: Ionit sa - vastlapäev - macxeuvLa, /VEA,39/;
miikkula - mihklipäev - MuxaJoB AeHb, /Lu L I' 1/ ;
pedro, pädrä - Peeter-Pauli päev 29. VI - TlerpoB AeHb, pädrää
pühä ell suvel - peetripäeva paast oli suvel - /VR,96/;
praazni ka- püha, pidupäev - npa3HVK, jürtši on karjaa praaz- 
nikka - jüripäev on karja püha - /K P Kõ Po Lu/;
raadunittsa - surnute mälestamise päev - PaAYHMLH, raadunittsan 
pominoitetti kuollulta - raaduvitsas mälestati surnuid - /VR,67/ ;
sreterti - küünlapäev - cpereHMe, me iil on sreterrE - meil on 
küünlapäev -/VKI ,30/ ;
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troittsa - nelipühad - Tpoua, troittsaa laukopää tšävväs 
pominoittamaz - nelipühade laupäeval käiakse surnuid mälesta- 
mas - / K L S M P Lu J Ku/.
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I.I5 e USK JA KIRIK.
lene õigeusu kirik on toonud vadja keelde palju vene laene. 

Peale kirikukalendri ja -pühade /vt. I.14./ on vene keelest 
võetud ka kõik muud kiriku, usu ja jumalateenistustega seotud 
sõnad. Rahvausundi alal on vene laene väga vähe ja need mõis
ted, mis on laenatud, on ilmselt olnud ühised nii vene kui vadja 
usundile.

1,15.1 * Rahvausund

Otseselt uskumuste valdkonda kuuluvaid mõisteid on laenatud 
vaid üks:
domovikka — majahaldjas - AOMOBMK, ved* jeka taloz on domovikka- 
igas majas on ju majahaldjas - /K L P Ra Li Lu/.
Ka nõia, ennustaja nimetusi on laenatud vene keelest:
arpoja, arponikka - arbuja, ennusta ja, posija - apóy, arpuli 
mustalain tuli arpomaa - ennustaja mustlane tuli ennustama -/L 
P J K 1/;
koiduna - nõid - KOJAYHbA, meil kahsi koiduna ell - meil oli 
kaks nõida - /J L/;
vedemä - nõid - BebMa, naized vedfaäd vártaiéval) - naised 
nõiad võrdlevad - /VKK,I08/.

I.I5.2 . Kiriku ja ristiusuga seotud sõnavara, 

aa da, haada - põrgu - aA, aina tšihus ku aadaa kattila - aina 
kees nagu põrgu katel - /K PLu/;
aarnin - aamen - aMMHb, pappi lepeteb ema proopovedi senaka amin 

preester lõpetab oma jutluse sõnaga J aarnen' - /L M/ ;
ai tussi, altuz - õnnistatud leib - apTOC, kees läsivä kuolii an- 
ngttii tullee viel altussi - kui haige suri anti talle veel 
õnnistatud leiba -/Po/;
angeli - ingel - aHreJ, angelit viijä raaju - inglid viivad 
paradiisi - /Kull,Li/;
apostoli - apostel - anocToJ, /Lu Li Ra/;
ba-iuska-preester - óarIKá, /P/;
bezbožnikka - uskmatu, usuvastane - óesóoKHVK, /L P/;
bibi1! - piibel -óvóJMS, kuunellaa lahzet kui izäz luggb biblil - 
kuulake lapsed kui /sinu/ isa loeb piiblit - /J/;
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boliarood.it isa, bogorooditsa - jumalaema - óoropoua, pang 
tšüünteliä boharoodittsal je - pane küünal jumalaemale - /Lu/; 
boznittsa - ikooninurk - ÓoKHMa, tootii puteliza svätgit vettä 
kotona bo/nittsaa pantii - kirikust toodi pühitsetud vett, kodus 
pandi ikooninurka - /J/;
dara - armulaualeib ja -viin - (CBHTbe) Aapb, pappi tuli 
raaju uhsiss daroikaa amvongllee -preester tuli altari väravatest 
aimul auale iva ja -viinaga altariesisele - /J-Tsv/;
diako na - diakon - AbHKoH, diakona lugep tšerikkoza - diakon 
loeb kirikus -/L P M/ ;
diiva - ime - AMBO, /J/;
ispoveda - pihtimus - venOBeb, suuras pühäzä tšäütii jska 
nätalie tšerikkoza ispovedall - suure paastu ajal käidi iga 
nädal kirikus pihil - /P J/;
jevangelia - evangeelium - enaHreue, on bibíiz vai
jevageliz juottu - on piiblis või evangeeliumis öeldud - /KL 
P Li Lu/;
joittani - altar - arapb, pappii menü jolbtarii - preester 
läks altarisse - /p Lu Ha J/;
kadelnittsa - viirukipann - KaMJbHMa, /Lu J/;
kliirossi - altariesine platvorm. - KJIM poe, kliirossi on 
tšerikkoz, esikommi kuza pappi piäp sluužbaa -■ k. on kirikus, 
platvorm, kus preester peab jumalateenistust - /Lu J/;
kupéja, kupéja - r istimis anum - Kynexb, lahz rissitettii kupe- 
jaz - laps ristiti ristimisanumas - /Lu Ra M/ ;
laa dana - viiruk - JagaH, pokoinikkaa kuurittaassa laadanaa- 
kaa - surnut suitsetatakse viirukiga - /KL Lu Ra/ ;
lamp atka - lampaad - JaMnaqa, Ra Lu / ;
maar j a - Maarja, jumalaema - AeBa Maps , /Lu Li J Ra/ ;
malitva - palve - MOJMTBa, babuska malitva ain lutsi — vana
ema luges aina palveid - /J Lu P/;

.astgri - klooster -NOHaCTbPb, manastgria bgllu meil - meil
kloostrit ei olnud - /Lu M P/; -
obedna - liturgia - oóeAHS, /VEA,57/ ;
obraaza, obraza - pühapilt, ikoon - 0Ópa3, lampadgat sütetti 
obraazaa etie - õlilambid süüdati ikooni ette - /Lu/ .
pappi - preester, papp - uon, pappi sluužib - preester peab 
jumalateenistust - /K - - — —ó Lu Li Ra/ ;

oliarood.it
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pop-" i a, ponihida - hingepalve - naHMxMga, /1 Ra/; 
pritasti - armulaud kirikus - npvvacre, pritšastiles men- 
néz ep suotu - enne armulauale minekut ei söödud - /Po J/; 
prosvera - kirikule ib - npocopa, s is tehässä mokoma niku 
prosvera - siis tehakse niisugune nagu kirikuleib - /VKK,153/; 
raa ju - paradiis - pa, /Lu Li/ ;
sluužba - jumalateenistus - cJyxÓa, koko sluužba aigo - kogu 
jumalateenistuse ajal -/VKK,27/;
svö toi - pühak - CBHTO, sene svätoi nimee - selle pühaku nime 
/VKK,27/;
tsasovna - kabel - yacoBHH, jürtšin pappi tšäüp tsasovnas sl uu 
ŽiB - jüripäeval käib preester kabelis, peab jumalateenistust - 
/K L P 1 S Lu/ ;
veera - usk - sepa, /Lu P/.
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I.I6 . ELUKUTSED JA ISELOOMUCI-iADUSED
Vene keelest on hulgaliselt laenatud mitmesuguste elukutsete 

nimetusi. Niisamuti on laenatud niisuguseid nimetusi, mis ise
loomustavad inimest mõne omaduse põhjal.

1.16.1. Elukutsed
barišnjkka ~ parsnik - ÓapHIHMK, harisunkká ssab i muub opesia, 
lehmiä ja keikkea siivuttaa - parsnik ostab ja müüb hobuseid, 
lehmi ja kõiki koduloomi - /Lu 1/;
bondari - aamisepp - ÓoHapb, bondari teep puissi asseitaa - 
püttsepp teeb puust nõusid - /K P M Lu/;
botsmani - pootsman - ÓoLMaH, bootsmanni näütäp kamandall 
mitä piäp tehä laivaz - pootsman näitab meeskonnale, mida peab 
laevas tegema - /Lu/; ,
drubattši - pasunapuhuja - Apyóa, drubattši druubiteB - 
pasunapuhuja puhub pasunat - /Lu/;
dvornikka - kojamees - BOPHMK, /Lu/;
fokusnikka - mustkunstnik - eKYCHVK, /P/ ;
garmonista - lóótspillimängi ja - rapMOHVCT, /Kõ Lu Li/; 
gornitšnoi - toatüdruk - TOPHVVHaH, ‘a vetetti herroilge
gornit^noissi - Tanja võeti móisahär radele toatüdrukuks - /M /; 
izvossikka - voorimees - M3B03HK, kui miä eppezin izvossikassi 
- kuidas ma õppisin voorimeheks - /P J Ku/;
jams^ikk - postipoiss -AMMK, *v b ovgiss -postipoiss
ajab hobust - /J/;
kaameniSikka - müürsepp - KaMeHIMK, /Lu/;
kabatsikka - kõrtsmik - KaóaK, kábábbikká eli izzee pere
mees i torguitti - kõrtsmik oli ise peremees ja kauples - /M 
Lu/;
kat bégara - kütja - Koverap, laivaz on paarukattila sitä lämmittä 
vät katbegaaraD - laevas on aurukatel, seda kütavad kütjad -/Lu/; 
konovt la - kohitseja - KOHOBaJ, konovalad eltii kutsuttii veel 
sigaanaittajaD - kohitsejad olid, neid kutsuti veel seakohitsejad 
/Lu Ra K J/;
konulia - tallimees - KOHDX, elin uhann - olin
kolhoosis tallimeheks - , Kõ J/;
oPuSnil ka - hobusekarjus - KOHIOIIHWK, /Li Lu Ra/ ;
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kraaskaja - maaler - KpacvJbVMK, /Lu/;
kuptsa, kupptsa - kaupmees - kyne, kuptsa, tämä torguüta - 

kaupmees, tema kaupleb - /Lu K L J/;
kutt sari, kutseri - kutsar - kyyep, n Ska eli kutteri - peiu- 
poiss oli kutsariks - /K M J Kó Lu Li/;
maasteri - meister - Macrep, tämä gli rautteel maaster- ta oli 
raudteel meister - /K M Lu J/;
nanka, närka - lapsehoidja - HHHH, glin 1 ' a - olin lapse
hoidjaks - /K M L Li/;
ohvotnikka - jahimees - •xeTHMK, /P J/;
plotnikka - puusepp - IJOTHMK, /P Li Lu/;
poovari - kokk - noBap, /Kull,Lu/;
portnoi - rätsep - IOPGHO, portnoi tuli gmpiimaa, tšell mitä 
gli tarviz - rätsep tuli õmblema, kellel mida vaja oli - /L M Lu/;
r^bakka - kalur - pbóak, /Kull, Lu/;
sadovnikka - aednik - ca,OBHMK, sadovnikka piäp saatua vaaris - 
aednik peab aeda korras - /Lu/;
sapoznikka - kingsepp - canoxHMK, /Kull,Lu/;
stooroža - valvur - CTopox, /Kull,Lu/;
tabusnikka - hobusekarjus - TaóyHIMK, /Ra Ku M/.

I. 16,2. Iseloomustus mingi omaduse põhjal.
bah vala - hoopleja - óaxBaJ, /J/;
bal ab oska - lobasuu, keelepeksja - óauaóoJka, balaboška on naiz- 
eläjä - b. on naisterahvas /=öeldakse naisterahva kohta/ -/M/; 
balaguri - naljahammas - óauaryp, /M/ ;
halvani, b oi va.: -<? - tolván -ÓaJBaH, vai tämä halveni saab migäss 
tolkkva - või tema tolván saab millestki aru -/J/ ;
bedngi - vaene, kerjus, sant -óeHB, /K/;
bluutka - hulkuja, ringikolaja - ÓJYAJVBHŽ pojo cli bluutka i
tütti rikko - nii poiss kui tüdruk olid ümberhulkujad - /P M Lu/;
bläädi - libu - óJKb, /1 L/;
bohattgri - vägilane - óoraTbpb, kolmas põike eli iva n bohat te
ri - kolmas poeg õli Ivan-vägilane - /Lu M/;
holtukká - lobiseja - óoJTymKa, bolttuška bolitaaB, mitä puutuB- 

lobasuu lobiseb, mis ette juhtub - /Lu/;
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brodana - hulkur - ÓpoAara, /Lu/ ;
dat s ni" - suvitaja - ZaHMK, datsnikko on palo - suvitajaid
on palju - /P M Ra/;
d urakka - loll, hull rumal - AypaK, siä slgd durakka durakkoissa- 
sa oled lollidest lollim - /K L P M Lu/ ;
faterilain, faternili e - üüriline - KBaprvpaHT, /M Lu/;
gribanikka - seeneline - TpÓHVK, nee täit gribanil alluved 
mettsaz - need vist seenelised karjuvad metsas - /Lu M/;
gulaga hulkuja, ulaja - ryJHka, gullaga pojo - hulkuja oiss - 
/P Li /;
habalkka - jäme, jultunud inimene - xaóaJka, /Li P/;
holostoi - vallaline, poissmees - XOJOCTO, a l1 o eli siiz
holostoi - Aleksei oli siis poissmees - /L P Lu Ha J 1/;
h raiu oi - lonkur - xpoMO, /L P Yj;
kaateržnikka ~ sunni tööline -KaTOPKHVK, talo-poik teep • tüüt 
niku kaateržnoi - talupoeg teeb tööd nagu sunnitööline - /Lu J/; 
Iliaat t ^a, klättša - kronu, / vana/ inimeseroju - KJHa, si£ 
vana klättsa - sa vana inimeseroju - /Lu Li L J/;
molottsa - tubli poiss - MOJOeL, sille passiboo 3to siä mokoma 
molottsa - sulle aitäh, et sa oled niisugune tubli - /LPJ/;
mämiä. - tossike, hädavares - MHMää, se on niku mimlä, ep 1 
etees ni kaaz - see on nagu hädavares, ei pääse edasi ega tagasi- 
/Lu Ra/;
plaksa - viripill - nxaxca, /Lu/;
pleššipäs - kiilaspea - nnemMBa (vexoBek), /Lu/.
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KI7- ABSTRAKTSED NIMISŐMD-
Ka abstraktsete mõistete alal on vadja keeles hulgalisit 

vene laene.
abida - solvang, solvumine - oóna, /J 1/ ;
beda - häda, viletsus - Óeqa, suur beda, ni d mikä bedatuli - 
suur häda, vaat mis häda tuli - /M Li/;
deela, deelo - asi, asjandus - gexo, juttee kui eli dbela - 
räägi, kuidas asi oli - /Li/;
dobra - varandus - q0ópo, jagattii kuollu dobra - jagati surnu 
varandust - /P M S/;
doo^a - osa -40%, /Lu/;
dosada - meelepaha -qocaga, gmiz juttuikaa veited va minnua 
dosadaa - oma juttudega teed mulle vaid meelepaha - /J-Tsv/;
duuha - lohn, hais - AYX, üvä duuha - hea lohn - /M/ ;
duuma - mõte, mõtlemine - AYMa, kas duuma gli üvä meil - see 
mõte oli meil hea - /Lu P 1/ ;
gaadosti - jäikus - raqOcTb, haizob mike ili on pillannud ju- 
tgllaa gaadosti - /kui/ haiseb miski või on riknrnud, /siis/ 
öeldakse jäikus - /Lu/;
goora, guora - mure - rope, enne eli goor’aa patio, enne patio 
idgettii - enne oli palju muret, enne palju nuteti - /Lu/;
hitrosti- kavalus - XMTPOCTb, /Lu/;
maamiira - maailm - MMP, kgikk maamiira - kogu maailm - /Lu Li/ ; 
müra - maailm; rahu; rahvas; - MMP, müra aikan - rahuajal - 
/Lu Li M/ ;
mooda - mood, komme - Mega, medde tsüliz ebellu sitä mooda - 
meie kalas ei olnud sellist kommet - /J/;
nad* j o - loetus - Haqexqa, AvaJ. Haxxa, miil gli
koko nadjože sinuu pääl - mul oli kogu lootus sinu peal - /Lu/; 
nuu^da - vaesus - HYKa, mitä ni tagot ke ike s s on nuužde -mida 
ka ei tahaks, kõigest on puudus - /J/;
otser j o di - järjekord - ovepeAb, /Kull, Li/ ;
palaseni je olukord - noxoxeHe, /Kull, Li/;
rashoodaD - kulutused - PaCX0b, etti ühed rashoodaD - et /olek
sid/ ühed kulutused - /VKK,8I/;
rázni tt sa - vahe, erinevus - pa3HMHa, siz oli raznittsa suur- 
siis oli erinevus suur - /Kull,Li/;
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s laava - /halb/ kuulsus - cJaBa, lassol polk Isiire levvab 
smas slaava - ulaja poiss leiab kiiresti halva kuulsuse - /Lu 
1/ ;
zaali - kahju - KaJb, trud.ee žaali - tööst kahju -/ VEA, 174/; 
žaaru - kuumus, palavik - xapa, /Lu J K M/ ;
tsuud^ - ime - yxo, /K L P J/ ;
vollu - vabadus - BOJH, antamaa, gmmaa vollu - andma ära oma 
vabadust - /VKK,94/.

trud.ee
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II. LAENSÕNADE fenoloogiline

JA M O K E O L O O G I L I N E KOHANEMINE

Allpool vaadeldakse mõningaid seaduspärasusi vene laensõnade 
kohanemisel vadja keele fonoloogilise ja morfoloogilise süstee
miga. Selle kohta otseselt materjali ilmunud ei ole, kuid neid 
kusimusi on oma töödes puudutanud paljud keeleteadlased. 
Kõigepealt oli uurimise aluseks "Vadja keele grammatika3 
/Ariste,194-8/ foneetika ja morfoloogia osa, samuti artikkel 
"Ületaotlusest /eriti vadja keeles/" /Ariste, 1961; 3 - 10/. 
Kasulikke mõtteid andsid ka J.Mägiste artikkel "Zu einigen 
fraglichen ostseefinnischen Lehnwörtern aus dem Russischen. V" 
/Mägiste , 1961; 104-116/ , T.-R.Viitso "Vadja keele Lutsa-Liiv- 
tšülä murraku fonoloogia;,/Viitso, 1961; 142-174/.

Otseselt vene laensõnade morfoloogilisele kohanemisele vad
ja keeles oli pühendatud A.Ambuse ettekanne "Vene laensõnade 
/substantiivide/ kohanemine vadja keeles" 22.aprillil 1979 
Emakeele Seltsi koosolekul. Kahjuks pole see veel trükis ilmu
nud.

2.1. LAENS ŐNADE HÄÄLIKULINE KOHAMIÍINE

Häälikulise kohanemise analüüsimiseks vad ja keele vene laen
, yörredud J _ TT 1 , 1SÓnlvastavate venekeelsete vastetega, vene laensõnad, nagu ka 

laenud teistest keeltest on allutatud vadja keele foneetilisele 
süsteemile. Mõned võõrad häälikud on asendatud artikulatsiooni
le lähedaste häälikutega. Siiski on laensõnad toonud kaasa ka 
täiesti uusi häälikuid, mis on juurdunud vadja keeles. Nii 
näiteks esinevad ainult vene laensõnades häälikud i ja ž.

2.I.I. Konsonantism
2.1.1.1. jkonsonandid sõna algul

Kõik läänemeresoome keeled on vältinud sõnaalgulist konso
nantühendit. Nii on see ka vadja keeles. Ka mõnede ilmselt
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vanemate laensõnade puhul on sellest vabanetud. Tavaliselt on 
kadunud esimene komponent, seda näiteks ka uuemates laenudes:

passiko < cnacvóo

kaaska = CRaska

Üldiselt on vaadeldud laenudes sõnaalguline konsonantühend 
säilinud.

rotta £ KpOT

klappi = muana

s tanad = mraHa

Ka sõnaalguline kolmikkonsonant on omane ainult vene laenu
dele .

skvorttsa < cKBope

splaava < cnuasa 

štraafi < mrpac

■ Juhul, kui ei saa loobuda konsonantühendi ühest komponendist, 
lisatakse hääldamisraskuse kõrvaldamiseks vahevokaal:

vunukka < BHYE

2.1.1.2. klusiilid
Helitud klusiilid k, p,4 sõna algul on vene K,n,T vaste

teks.
kapussa < Kanycra kuptsa < Kyneu

pataka < naka podarkka < nogapka

torokkana < rapakaH türmä < TDopMa
Helilised klusiilid b, d, g sõna algul ei ole omasedvadja 

keelele, esinevad ainult vene laensõnades.
banka < óaHka bl ina < óJMH
domovikka <AOMOBMK druska < ApyKka
grjba < rpwó gulaga < ryuska

Sõnaalgulise b, d, g puhul esineb vene laensõnades isegi 
ületaotlust, s.t. vene keeles asjaomastes sõnades puudub sõ
naalguline heliline b, d, E- 

brusi < npycax 

dovaris^a < roBapvm

garniza KaPHM3

bloika < noKKa 

< Tpyóa 

geilkca < KpbiHKa
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2.I.I•3. spirandid, afrikaadid
Sõnaalguline š,zjaž ei ole omased, vadja keelele ja esine

vad ainult vene laensõnades.
škaappi £ mJana štanaD •TaHB

zakuska - 3akycya zavoda = 3aBez
žaaru £ xap ženiha £ xeHMX

Vene 3-le vastab Z : zontikka c 3OHTMK voi siis s:
svetka < BeTOK; m -le on vasteks E : skoulu < mKoJa 

5-le vastab vadja keeles z: fiivatta = KKMBOTHoe .

vene afrikaatide 1 ja q vasteteks on vastavalt ts ja ts: 
tsepa € yerb, tšaška < vamKa.

Vene • vasteteks on kas š voi š8 : Sotka 4 méTKa, 

jasfikka < AIVK.

h

Vadja oma sõnades sõnaalguline h on enamasti kadunud, kuid 
laensõnades on h säilinud: halatti exaxar, huutoni < xyrop, 

holostoi 4 XOJOCTO.

Ka h puhul esineb vadja keeles ületaotlust vene laensõnades: 
haada < am.

2.1.1.5. f ja v
Sõnaalguline f esineb üksnes vene laensõnades. Vadja keelele 

algselt võõras häälik on keelde tulnud just laenude kaudu, 
faabrikka E aópwka, f jokia = cBxua.

Sõnasisene f võib olla asendunud häälikühéndiga uh : 
kauhtan 2 karaH.

Vene B -le vastab y : varenja < BapeHve, vorotnillta<BOpOTHVK.

2.I•I•6. nasaalid
Vene nasaalidele M ja H vastavad vadja m ja n: 

maakki < MaK, molottsa = MoJogel, naara < HapB,

nožnitsal < HOKHMH.

Klusiilide k ja & ees on n muutunud h : 
lohanle = xoxaH, deca < zenbru.
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2 elei. 7 . liikvidad
Vene A-le vastab vadja keeles ba ga- ja keskvokaalide ees 

nn. vene J ja eesvokaalide ees 1* Trükitehnilistel põhjustel 
ei ole töös neid erinevusi välja toodud: lamppa - xama, 

liitsacue, koiduna < KOJAYHbA,

Vene p -le vastab r : remeni < peweHL sarai < capa.

2.1 •1.8. paiataiisatsioon
Vene laensõnadele on omased palataliseeritud konsonandid:

1 - vastab tavaliselt järgmistele vene häälikuühenditele: 
JM, JIA, ue, u, J1D,

bluska < óxska, bilettä = óvjer,

d‘ - deda < duima < ADMM,

- katerina 4 erarepka, kuutja= Kys 

r - narka < HSHR, botvera = óOTBMHBG, 

8 - feoravno = Bc peBHO, 

r‘- Pumka=pMka, gora rope.

2.1.2. Astmevaheldus
Vadja keeles on astmevaheldus arenenud kaugemale kui üheski 

teises läänemeresoome keeles. Ka vene laensõnad alluvad samuti 
kui vadja oma sõnavara astmevaheldusele.
kk : k luukka : luukab ; bankka : bangaD 
tt : t pliitta : pliitaa
pp : £ kloppi : klopib

Ka kõik konsonantühendid alluvad astmevaheldusele. Vene laen 
sõnades esineb konsonantühendeid, mis ei ole üldiselt omased 
läänemeresoome keeltele, seega ka vadja keelele, kuid adaptat
siooni tulemusena alluvad ka need astmevaheldusele. Sellised 
konsonantühendid on pk, sk, fk ja ták.

pk : bg šaapka : šaabgaa ; jupka : jubgaa;
tk : dg utka : udgaD;
sk : zg doska : dozga;
sh : 2g drukká : družgaa ; šiška : šigaa;
fk : vg lafka : lavgaa ; slifkoi : slivgab;
tk : dg botka : bodzgab.
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2.1.3. Vokal ism
Vene laensõnades esineb lisaks vadja keelele omastele vokaa

lidele keskvokaal i, mis on artikulatsioonilt ja akustiliselt 
muljelt sarnane vene H -ga : rjnka 2 PHHOK, vjšifkaBBIVBKa.

2•I•3•I, lühikesed vokaalid 

a esineb vene laensõnades tihti vene O vastena, sest keele
kujus, kust laenamine on toimunud, on O akustiliselt lähedane 
a-le: a ida < oóvza, ade jala < ogeso.

Lühikese rõhutu vene a vasteks on vadja keeles samuti a :

kapusta 4 kanycra.

Rõhulise vene o vasteks on enamasti samuti o :
okuni < OKYHb, obraaza < oópas.

Vene e vasteks on tavaliselt e. Üldse vokaaliga e alga
vaid vene laene ei ole: dedageA, kepka< Kenka.

e vasteks on jo : f jokia c csrJa.

Vene rõhutu M vasteks on i : istori< VCTOpMH, :grjba<rpvó. 
y vasteks on u : ubornoi <yóopHas, tõuguna < VyryH.

2.1.3.2. "pikad vokaal i d
Vene rõhulisele a-le vastab tavaliselt vadja keeles aa:

baaba « óaóa, saadu < caq.

Vene esimese silbi lühike M antakse vadja keeles tihti eda
si pika vokaaliga ii : piiraga < nMpor.

Vene rõhulisele B -le on vadja keeles mitmeid vasteid: 
mgilaMHJ0, kregssa = kpuca ja muidugi kõige
lähem i : krjžovnikka « KpHKOBHMK.

Vene rõhuta y vasteks on vadja keeles tihti uu : 
luukka « JYK.

Vene A vasteks on vadja keeles enamasti ja : jamvari<AHBapb 
kuid sama häälikut annab edasi ka palataliseeritud konsonant + ä

I v
däd. <2 AKAH.
B vasteks on tavaliselt ju : jupka <onra, aga ka palatali

seeritud konsonant + u : brukva < ópwKBa.
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2.2. LAENSÕNADE VORFOLOOGILINE KOHANEMINE

2^.2.1, Tüve lõppvokaalid 

2.2.1.I. tüve lõppvokaal -a
Lõppvokaaliga -a on vene laensõnad, mille vene vaste on 

naissoost sõna, nille ainsuse nominatiivi lõpp on a : 
Laka e óaóa, Lo tika - óoka.

Paljudel a-lópulistel laensõnadel on vene vaste meessoost 
sõna, mille ainsuse nominatiiv on konsonantlõpuline : 
pogreba A norpeó, jaššikka - AMMK, kulakka - KyJak.

Et vadja keeles üldiselt puudub lõpukadu, siis on tavaliselt 
vene laensõnades ikka lisandunud sõna lõppu vokaal, kusjuures 
kahe- ja kolmesilbilistes sõnades tavaliselt lahtise silbi vo
kaal on pikenenud : piiraga nwpor, gaada± ra.

Siin kerkib probleem, kas mitte pole vene keeles laenuandjaks 
vormiks olnud ainsuse genitiiv. Tegelikult ei ole teada, mil
line vorm on laenamisel olnud lähtekohaks, kuid a-lõpp ei pea 
tingimata viitama genitiivile. Samuti võivad need laenud lähtu
da nominatiivist või mõnest muust paradigma vormist.

Tuletuslikud vene sõnad liidetega -eL ja -OK omandavad 
laenudena vadja keeles enamasti lõpu a, kusjuures liite vo
kaal tavaliselt kaob : dvorttsaBope, podarkka <nogapoK,

kuid võiv ka püsima jääda - asnittsa < TOCTHeL.

Tihti ka vene keeles o-lópulised kesksoost sõnad omandavad 
vadja keeles lõpu a : liitisa « JVO.

2 •2• 1.2. tüvevokaal -i

Vadja keelde on i-tüvelistena laenatud ainsuse nominatiivis
-b lõppevad nii mees- kui naissoost vene sõnad :
garmoni rapMOHb, krovatti < kpoBapb ja meessoost
sõnad nagu okuni € OKYHb, okabri < OKTAópb.

Sellest on ka kõrvalepõikeid nagu rubla = pyóexb, 

utžite?a = yureJb.

Nende sõnade puhul on arvatavasti laenamisel aluseks olnud 
genitiiv.
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Kokkuvõtteks võib teha teatud, üldistuse: kui laensõna vene 
vaste lõpus on palataliseerimata konsonant, siis on laensõna 
lõppvokaaliks a, kui aga vene keeles onxsõna lõpus palatalisee
ritud. konsonant, siis on lõppvokaal i. Seda ei saa võtta kui 
reeglit, vaid ainult kui üldistust, millest on ka kõrvale
kaldumisi nagu kajani 4 ÓaHH. Oleks ootuspärasem lõppvo
kaal a, kuid on i .

Samuti võib ootuspärase a asemel olla lõppvokaaliks ka u 
nagu siiru < CHp. Võib oletada, et siin on laenamisel alu
seks olnud mingi muu kääne peale nominatiivi, näiteks partitiiv.

2.2.2. Pl ural e tant um.
Huvitav keeleline nähtus on plurale tantumi säilimine lae

namisel :
atokaD E •vKM, Yiptsg •MILH, štanaD £ mTaHH.

2.2r5,e Vene laenusufiksid

Vene keelest on koos laensõnadega tulnud vadja keelde ka
vene keelele omased nimisõnasuiiksid:
-ikka 4 -MK

-nikka < -HVK

-kka -K

-nittsa {-Hwa

-ista M -VCT

-tela • -reJb

izvoššikka 
kabataikka 
dvornikka 
budilnikka 
durakka 
kahakka 
bolnittsa 
kadelnittsa 
kammunista 
garmonista 
ušiella

M3BOIMK, 

kaóaK, 

ABOpHMK, 

óyAVJIbHVK, 

xypak, 
KaóaK, 

óoJbHva, 

KaMJbHVLa, 

KOMMYHVCT, 

rapMOHncT, 

yreJb.
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JÄRELSÕNA

On loomulik, et igas keeles esineb genuiinse sõnavara kõr
val ka laenulisi kihistusi, mis omakorda rikastavad keelt. Lii 
on see olnud ka vadja keeles. Käesolevas diplomitöös on vaadel
dud vaid ühte osa vadja keeles esinevatest vene laenudest - 
nimisõnalist laene, kuid kuna need moodustavad küllaltki suure 
osa kõikidest vene laenudest, võib selle põhjal teha mõningaid 
üldistusi.

Elavatele ja kestvatele suhetele venelaste ja vadjalaste vahel 
viitab vene laensõnade esinemine kõikidel elualadel. Kakskeel
susest tingituna ei laenata ainult vajalikke, vadja keeles 
puuduvate mõistete jaoks sõnu, vaid ka täiesti tarbetult. See 
tingib ka vene laenude rohkuse mõnedel aladel nagu näiteks 
kodune majapidamine, rõivastus ja loodus. Tihti ilmneb ka ten
dents, et kõrvuti vene laensõnaga tarvitatakse ka vadja oma 
sõna, kuid passiivselt. See näitab, et vene laensõnade vool 
vadja keelde on massiline ja seega pole vadja keel enam elujõu
line keel. On täiesti mõistetav, et niisugustel aladel nagu 
sõjavägi, ühiskondlik-poliitiline ja kultuurialane sõnavara 
on enamasti venelaenuline , sest on ju vadjalaste elu nii 
poliitiliselt kui kultuuriliselt viimaste sajandite vältel 
olnud seotud vene riigi ja kultuuriga. Palju uusi venelaenuli- 
si sõnu on toonud kaasa, nõukogude kord.

Vene keele mõju tugevust ei näita üksnes laensõnade rohkus 
kõikidel aladel, vaid ka paljud vene keelele häälikuliselt 
omased jooned nagu rohke palatalisatsiooon, vene H -le lä
hedase hääliku i ja samuti venepärase J -i esinemine vadja 
keeles. Vene laensõnade kaudu on vadja keelde tulnud häälik 
f ja seal kindlalt kodunenud.

Vene keel on mõjutanud ka vadja keele morfoloogiat, tuues 
keelde vene tuletussufiksid.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et vene laensõnade probleem vad
ja keeles kuid ka teistes läänemere soome keeltes on huvitav 
ja aktuaalne mitmest aspektist. On ju laensõnad heaks materjal 
üks nii kakskeelsuse kui ka keelekontaktide uurimisel ja 
vajaks seepärast põhjalikku, ka laenude vanuselig külge
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arvesse võtvat läbitöötamist. Vadja keel kui juba hääbuv 
keel pakub selleks praegu suurpärast võimalust.
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LÜHENDID

LENINGRADI OBLAST KINGISSEPA RAJOONIS ASUVAD VADJA KÜLAD

I = Itšäpäivä
J = Jógóperä
K = Kattila
Ku = Kukkosi
Kó = Kórvóttula
L = Lempola
Li =Liivtšüla
Lu = Luudit sa
M = Kati
P = Pummala
S = Savvokkala
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NDEKS

A 
aada 54 
aarnin 54 
abida 60 
ade jala 16 
aftobuza 57 
agíitsana 45 
altussi 54 
angeli 54 
apara 12 
apostoli 54 
apreli 51 
arpoja 54 
arsina 41 
astalka 12 
aržavštšina 10 
azhukka 48 
atskaD 14 
augusta 51

B 
baabuska 54 
baakiD 27 
baala 50 
baare n1 45 
baarina 45 
bagaži 59 
bagra 52 
bahvala 58 
bajani 50 
baklaška 13 
balaboška 58 
baiagana 50 
balaguri 58 
balalaika 50 

balbari 6 
halkoni 50 
balkka 50 
baisama 29 
halvani 58 
banderoli 40 
baka 15, 63 

hantta 25 
barahana 46 
barabansikka 46 
barhatti 25 
barhotka 25 
barišnikka 57 
barkka 58 
barkassi 58 
baroni 45 
baršsina 45 
hasiikka 25 
basmakka 25 
baina 50 
hatal jona 46 
bauška 54 
beda 60
bedngi 58 

belakka 25 
belila 17 
beionkad 16 

beseda 49 

besetka 51 
bezbožnikka 54 

bezmeni 41 
bibli 54 
biletti 59, 65 

bintta 28
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birka 41 
bitona 13 
bitšovka 39 
blagove Osapäivä 52 
blina 20,63 
blindaaži 46 
blolka 25 
blokki 38 
bf Liska 23, 65 
bluudetška 13 
bluutka 58 
bläädi 58 
boba 6 
bobra 7 
bobuli 45 
bobuškad 28 
boharooditsa 55 
bohattgri 58 
bohramaD 25 
bonitsa 29 
bolotta 10 
boituska 58 
bomba 46 
bondari 57 
borana 8 
boraka 20 
bordovittsa 28 
borovikká 6 
boršša 20 
božnitsa 55 
botsmani 57 
bokska 15, 65 
botvera 20 
braaga 22 
braatšina 49 
bratko 54 
britška 57 
britva 14

brodaga 59 
brodu 10 
bronza 51 
broska 25 
brova 27 
brukva 6 
bruska 31 
bružika II 
bruuda 10 
bruussa 31 
brännikka 20 
bubentiikka 14 
bud*if nikka 14 
bufetti 15 
búgra 10 
buhta 10 
buju 38 
hukaska 9 
bukseri 38 
bukva 48 
bukvar 48 
bulafka 25 
huikka 20 
bumaga 48 
bumaška 42 
burafka 32 
butka 30 
hüübeni 50 
buduikka 51 
huulainei 40 
buutta 50

D 
daata 50 
daraD 54 
datšnikka 59 
davl’erije 28 
deda 34 
deela 60
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% Vdeenuška 42
•
dekabri 52 
denga 42 
denššikka 46 
deruga 25

« .
desatina 41
desatka 41 

í

devana 16
diakóna 55 
diiva 54 
dókra 60 
dohtari 29 
dolotta 32
domovikka 54,65 
dookki 58 
dooía 60 
dosada 60 
doska 48
dovarišša 45, 65 
draaka 49 
draatva 55 
dranittsa 51 
droba 12 
drosta 8 
droska 37 
drotsona 20 
druba 51, 65 
drubattši 57 
drukká 55, 65 
dubina 55 
duima 41 

durakka 59
Jdusegreika 25 

dusnikka 51 
duuga 59 
duuha 60 
duuhaD 25 
duuma 60

duužina4I 
dvorniklca 57 
dvorttsa 50 ,67 
dvujuurudngi 54 
däädi 54 
däda 54

E
ekzamentti 48
elektra-lamppa 16
eskadra 46
etažerka 16

E 
faabrikka 44, 64 
familija 55 
fanin-päivä 52 
faneli 25 
farelkka 9 
farfori 13 
fartukka 25 
fasori 6 
fata 25 
fateri 51 
faerilain 59 
feršali 29 
fevrali 51 
fialka 5
filippa-päivä 52 
fieli 17
f j okia 61, 64 
flakku 44 
flaška 15 
floksa 5 
flootta 46 
fokusnikka 57 
fonari 14 
forma 15
f onnenko 25
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fortoška 31 
franttsuz 45 
frikadelka 20 
fronttá 46 
ftornik 51 
fugákká 33 
fundamentti 31 
furaška 13 
fuutta 41

G
gaada 7 
gaadosti 60 
gaavani 38 
gaduga 7 
gagara 8 
galaveška I? 
galgana 5 
gal ka 8 
galstukki 23 
galuna 26 
gantikka 26 
garmani 50 
garmonista 57 
garniza 31, 63 
gasnittsa 20, 67 
gašnikka 26 
gazetta 50 
gektari 41 
generala 46 
georgia 5 
gerba 44 
gerttsogiina 43 
gerttsoga 43 
giira 14 
gimna 41 
gimnazi 48 
gitari 50 
gluhari 8 
golinissa -2 

goluba 8 
goolika 58 
goora 60 
goornitsa 31 
gooruhha 9 
gorba 27 
görbüli 31 
gordovoi 45 
górna 31 
gornitsnoi 57 
gosudárstva 44 
graadusnikka 29 
graafa 45 
grafin 15 
gramma 41 
gramufona 50 
granaati 46 
granittsa 44 
graždanskji 44 
graaviliiva 10 
grebjonka 26 
greettSina 7 
griba 6, 65 
gribanikka 59 
griifeeli 48 
griisi 28 
griivenikka 42 
grinka 15, 63 
groba 55 
groohatti II 
groomu 10 
groošša 42 
grudnikka 25 
gruza 6 
gruuša 6 
guba 10 
guberna 44 
gulaga 59, 65 
gullan’a 49 
gulba 49
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guza 39 
gvardeittsa 46

H
bábáikká 59
halatti 25, 64 
hámokká 7 
hitrosti 60 
hlaamu 17 
holostoi 59 
hr anoi 59 
huutori 50

I
igrüska 14 
iilijä 52
i ime nikka 49 
imenpä 50 
ind*jukka 9 
irga 6 
ispoveda 55 
istori 49 
izvoska 51 
izvossikka 57 
izvosa 57 
ižori 45

J
jaadu 28 
jaakari 58 
jaala 58 
jamšsika 57 
janvari 51 
j armarkaD 40 
jasli 12 
jastreb 9 
jaššika 17 
jerahi 5 
jevalgelia 55

jevrei 45
jodo 29 
jolttari 55 
joršši 9 
jošši 7 
jovana 52 
juli 51 
juni 51 
jupka 25 
juška 51

K

kaarnensikka 57 
kaamferka 16 
kaarmana 24 
kaaska 49, 65 
kaabitsa 20 
kaaderi 58 
kaaterznikka 59 
kahakka 50 
kabana 7 
kabatšikka 57 
kablukka 24 
kadelnittsa 55 
kadotta 46 
kaidassa 20 
kaiekkora 26 
kaleska 57 
kalidora 51 
kai i'íka 52 
kalina 6 
kaluna 55 
kambala 9 
kámfor 29 
karnissara 44 
kampót 20 
kampressi 29 
kamunista 44
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kanatti33 
kaufetti 20 
kaniva 7 
kanvertti 40 
kapli 29 
kapussa 6, 63 
karassi 9 
karassina 17 
karavodi 49 
kartuska 20 
karetti 37 
kart ot ška 50 
ks jana- päivä 52 
kassa 27 
kastruli 13 
kasuri 33 
kassali 14 
kasakka 47 
kazárma 47 
kaverina 52 
kahletta 20 
kat okka, II

•Jkatsegara 57 
katuka 17 

kauhtana 24 
kepka 24 
kibitka 37 
kiippa II 
kiiska 26 
kiisseli 21 
kiiza 14 
kilo 41 
kilometri 41 
kino 50 
kipetka 22 
kirpittsa 32 
kisetti 14 
kitaittsa 46 
klaassa 48 

kíaattsa 59 
kiadovo 32 
klasistokana 13 
klattŠina 49 
kleisteri 17 
klejoka 16 
kletka 26 
kliirossi 55 
kiina 33 
kloppi 9 
klotski 21 
kluuhi 50 
knehta 38 
kniga 48 
krägin 43 
kräz 43 
kofi 22 
kofáikká 13 
kofta 24 
kolkka 16 
kokošnikka 24 
koiduna 54 
kolhoza 44 
kolhoznikka 43 
koioda 16 
kološi 24 
kolotuška 17 
kolpakka 24 
kolpotška 24 
kombain II 
komnatta 32 
kompassi 38 
konduktora 39 
kontrabaniti 40 
kőnk 37 
konovala 57 
konttori 44 
koruha 57 
kohuina 72
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korußnikka 57 
koomina 32 
kópéikká 42 
kopna II 
kori 38 
kormu 12 
kormuska 12 
koropka 18 
kosilka II 
/einä/kossi II 
kosira. 18 
koSeikka 14 
koza 8 
kozlo 32 
kožana 24 
konsti 13 
kraaska 18 
kraaskaja 58 
krahmala 21 
krandašši 48 
kreeposti 47 
kreesnikka 35 
krezbinaD 35 
krassivaD 21 
krotta 7, 63 
kro vatti 16,67 
kruzovikká 37 
kružka 50 
kruuska 13 
kruuževa 26 
kr^íttsa 32 
krgesa 8 
kubaiikko II 
kubametri 41 
kuhni 32 
kuk8ina 13 
kula 15 
kulakka 27 
kamakka 26

kunitsa 8 
kupel’a 55 
kupolo 52 

kuptsa 57, 63 
kuropatka 9 
kusakka 24

kútsavéikka 24 
kuttsari 58 
kuudraD 27 
kuuma 35 
kuuzma 52 
kuut*ja 21

L 
laadana 55 
laafka 40 
laappa 8 
laapitti 24 
laaska 8 
laatka 13 
laidja 37 
lampatka 55 
lapatka 33 
ledentsa 21 
lekarstva 29 • leposka 21 
ležanka 16 
liitisa 27, 65 
1ineikka 48 
litra 42 
loba 27 
loga 10 
lohana 15, 64
lohkaD 27 
loma 33

M 
maakki 5, 64 
maama34
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maamira 6 O 
maarja 55 
maasteri 58 
maazi 29 
magazina 40 
maija 51 
majakka 30 
makarona 21 
malina 6 
malitva 55 
maladóz 34 
mamka 35 
manasteri 55 
markitana 40 
markka 40 
markofka 6 
martti 51 
maslenittsa 52 
masina 37 
mašinka 15 
mazilkka 33 
materi 26 
mátkáikká 18 
medvedia 33 
metla 15 
metra 41 
miikkula 52 
miili 41
müra 60 
minanossa 47 
miska 13 
mogila 35 
molottsa 59, 64 
mooda 60 
mórda 27 
moru 28 
moska 9 
mozgi 27

muussori 18
mgila 18, 66
mäm’ä 59

N

naara 16, 64 
naavolotška 16 

nadjoža 60 
nagana 47
narka 58

napilka 33 
nekruti 47 
memtsa 46 
no jaadri 52 
nožnitsaD 33, 64 
nuužda 60

0
obedna 55 
oblasti 44 
oboza 39 
obraaza 55 
obrokka 45 
ohvotnikka 12, 58 
ohvotta 12 
oktabri 52 
okuni 9 
operaattsi 29 
oprokaD 24 
otpuska 45 
ot^erjod 60

P
paadra 10 
paaru 10
paatakka 21
palatentsa 16 
palaženije 60
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Pappi 55 
parahoda 38 

pastanovka 50 

patretti 50 
patika 4-2, 63 
perednikka 24 
perigaroda 32 
petruska 6 
petšatti 40 
petska 32 
petionka 27 
piraska 21 
plaksa 60 
plai 24 
ppemännikka 54 
pleššipää 59 
plitta 16 
plotta 38 
plot'ka 18 
plotnikka 58 
pluuga II 
podarkka 35, 63 
podruška 55 
poduska 16 
poezda 57 
pogosta 44 
pogreba 52 
poháron^ 56 
pohmele 28 
pokoinikka 36 
polkka 47 
polovikká 17 
pomidora 7 
pominkad 56 
ponafida 56 
poolgarnittsa 42 
poovari 58 
portnoi 58 
porttsia 21

porttu 58 
povoinikka 24 
praaznikka 52 
pretsedael 44 
pridana 55 
pristanl 59 
pritšasti 56 
progona 12 
prostina 17 
prosvora 56 
prosma 26 
prussakka 9 
pružinkka II 
pšona 7 
puugovitsa 26 
pädrä 52 
pätnittsa 51

R 
raadunittsa 52 
raaju 56 
raakka 28 
raana 28 
radjola 50 
rashohaD 60 
raznittsa 60 
raznos šikka 40 
rebina 6 
remeni 24 
rezika 26 
rettsa 7 
revmatism 28 
revoluutsia 44 
risunka 26 
rodimittsa 28 
rodna 54 
rogoska 17 
romaska 5 
rooseh 10 
roska 7
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rossattu 45
rebakka 12, 58
rubaka 33 
rubla 42 
/einä/ruhka II 
rukamo inikka 15 
jrumka 14
ruptsa 52
rika 40 
rääpuška 10

S 
saadu 18 
saahari 21 
saani 37 
saappuga 24 
saavana 36 
sabrantja 44 
sadovnikka 58 
Samaroita 37 
samavara 15 
sapožnikka 58 
saraiana 24 
sarai II, 30 
sabina 26 
seldi 10 
selsavet 44 
senabri 52 
sereda 51 
sireni 6 
siitnikka 21 
skarlaatiin 28 
skaaterka 12 
skvorttsa 9, 63 
slaava 61 
slifka 21 
sl i iva 6 
sloja 10
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P y C C K M E 3AYMCTBOBAHMH
B B O KKO M H 3 H K E

PesnMe

B AMIJOMHo paóore paccMaTpBaDTCA 3aMMCTBOBaHMR MMH 

cym ec TBM TeJbHHX.

Paóora COCTOVT ms verapx nacTeM* BBegenve, nepsas rua- 

Ba - 3TMMoJorMN CJOB, paseuseMax no SHaveHMD, Bropas rua- 

Ba - eHeTvveCKM m Mopoxoruveckv anans 3avMCTBOBaHv, 

nocuecuoBve m BBBOAH. B 3akxpveHMM npBegeHB CnCRM corpame- 

HM m MCn0J30BaHHo JVreparypu, a rakxe nepeveH CJOB no 

axaBTy.
Bo BBeeHMM xan KpaTKM 0630p paóoT, nocBAMeHHLIX npoó- 

ueme 3amMCTBOBaHV pyCCKMX cJOB B npnŐOTMÍÍCKO-$MHCKMX 

A3HKax. 3qecb xe nepevvcseHH VCnOJbS0BaHHHe MCTOUHMKM.

OCHOBHo gaerbl ABHeTCA nepsas rxasa - 3TMMoorMR 

3avMCTBOBaHHHX CJOB e npwmepaMM MCnOJB3OBaHMA. Bo Bropo 

ruase paccmarpnsaercs okerveCkas M mopouorvyeckas azan- 

ras pyCCKMX SamMCTBOBaHMM B BOZCKOM A3Hke.

Paóora BHHOJHeH c nOMomD cpaBHMTeJbHO- vcrepuyeckoro 

Meroga. VccxegoBana no koJMeCTBO camas óoJbuas vacTb 

3anMETBOBaHVM - MMena cymecTBMTeJbHhe. Ho SHaveHMD BbgeJ- 

HDTCH rpynnu, rge BeTpevaeTCs HavóOJbmee koJeCTBO PyCCKMX 

SavMCTBOBaHV, Kar, kanpwmep, oómecTBeHHO-nOJVTVeCKas JeK- 

cvka, sanac CJOB, CBASaHHHX c AOMamHMM XO3AMCTBOM, emeAMLH- 
Ho, a rakxe c kyaTypo. B HeKOTOpPHX oóxacTax nOrTM Bea 

ekcMKa 3anMCTBOBaHHaK, KaK, Hanpmmep, BoeHHas M yepKoBHas, 

rO OŐBAOHHeTCH C vcropuveCEMM M reorpavyecKMM eAMHCTBOM 

c pyecKMM HapoKOM. Bo bccx oóxacTAX BCTpevawTCR HeHyKHHe 

3avMCTBOBaHWS, BHSBBaeMbe AJMTeIbHMM npoueceoM BYXN3HVMH. 

B xaHHoR MoMeHre npouecc 3anMCTBOBaHMS c pyccKoro ASHKa aK- 

TVBeH BO BCCX oóuacTAx.


