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Paušin
ŠAN’UU

O

razkuun 23. päivän pide
täh Lyydiläižen päiväd.
Mikš täl päiväl? Lähes
kaks’kymment vuotte tagape
rin vuodel 2003 orazkuun lopus
Lyydin siebran valičuksen sieb
ralaižed tuldih Kujärveh ruado
matkah, kus piätettih opasta
mah lyydin dialektad Kujärves.
Lyydin dialektan opastajakse
miärättih Lid’a Potaševan. Voin
sanoda, što tämä piätand oli tul
nu kielen da kul’tuuran elävzoit
tamižen algotuksekse. Sil vuo
delgi 23. orazkuud miä
rättih
Lyydiläižen päiväkse. Kuuden
vuoden peras, 23. orazkuud
2009, Kujärves avaitih Lyydin
kodi -etnokul’tuuran keskuč, tä
män keskučan piäruadandakse
on tulnu lyydin dialektan eloh
diämine i sen kohenduz. Kah
tenkymmenen vuoden aigah lyy
din dialektan elohdiämižen näh
oli azuttu äijän. “Lyydin siebran”
abul Suomes oli piästetty ilmah
ezmaine “ABC-kird’”, rahvahuz
literatuur, ezmaiže Lyydiläinežurnal. Ven’al puolel Rahvaz
politikan ministerstvan abul oli
piästetty ilmah ezmaine pagin
sananik da Lugem lyydikš -opas
tunkniig.
Kielen, literatuuran da hišto
rijan instituutan ruadajad Mate
matikan instituutan ruadajiinke
yhtes luadittih ylen merkiččijan
elektronnuoin resursan, kudam
sežo voi abuttada kaikiile, ken
tahtou tiedustada lyydin dialek
tad. Tämä muga sanottu “Lyydin
korpus” on olemas VepKar-kor
pusan podkorpus.
Tämän vuoden algus “Omas
Muas” oli d’o kirjoitettu VepKarkorpusas (kačo artikkel’: Nata
lie Pellinen, Kaunista karjalua
šähköresurssilla. “Oma Mua”,
01, 2021).
Nygyy starinoičen lyhydaks
lyydin korpusas, kudai on ole
mas VepKar-platformas http://
dictorpus.krc.karelia.ru.
VepKar-korpusas nygyy on
olemas 253 tekstad lyydin dia
lektal, moned niilyöis (läs 200
tekstad) on otettu Lyydin kie
liozuteksed- da Näytteitä karja
lan kielestä -kniigoispiäi. Lyydin
kieliozutuksed -kird’ah oli kerät
tu kieliozutuksed pyhärven dia
lektal kirjuttamad: kerdomuksed

Pidäiš, gu
lyydin dialetad
opastetaiš urokan
školis, opistoiš daigi
universitetas.

Pieni ven’a-lyydilaine sananik
-VepKar korpusas.

Pyhärves, Pyhärven rindal olijiis
kylis, kyliin eläjiis imi., sežo siit
on olemas kerdomuksed voinan
aigasgi. Näytteitä karjalan kie
lestä -kniigas löydyy tekstad Tiu
dian da Kujärven dialektal, kuda
mad Aleksandr Barancev kerazi
1980-vuozil. Nygyy kai tekstad
nämmis kieliozutuksiispiäi ol
dah VepKar-korpusas. D’oga kor
pusan tekstan tiedoih on pandu
dialekt, kus tämä tekst oli otet
tu; informantan tiedod: nimi,
familii, rodindaig, rodindkoht,
mugažo tiedomiehen kai tiedod.
Krome dialektnuoid tekstiid kor
pussah on ližätty muga sanot
tu lyydin dialektan kirjakielil
kirjutetut tekstadgi, ned oldah,
ezimarkaks, tekstad paginsana
nikas, kudai oli luadinu Nadež
da Koval’cuk vuodel 2017. Sežo
täl vuodel oli ližatty lyydin dia
lektal kirjutetut tekstad “Omas
Muasgi”. Moižiid testiid on vie
ylen vähä, no minä toivon, gu
lyydilaižed tuldaiš aktivizembak
se, da iče zavoditah kirjuttamah
omad kirjutuksed daigi omad mi
eled muaman kielel.
Krome tekstiid, VepKar-kor
pusas on oma elektronnuoi sa
nanik. Nygyy siih on kerätty yli
6500 lyydilaište sanad (korpu
sas sana = lemma). Tiettav, gu
ezimarkaks, livvin dialektan
libo vepsan kielen lemmid on
enamba, sendäh gu korpussah
on d’o ližätty kai akademijahi
židen sananikoin sanad, kuda
mad oldah painettu nämmil dia
lektal da kielel. Muluižel vuo
del lyydin korpussah oli ližätty
sanad Sopostavitel’no-onoma
siologičeskii slovar’ dialektov
karel’skogo, vepsskogo, saams
kogo jazikov -kniigaspiäi. Täs
sananikas on olemas sanad lyy
dilaizis dialektoispiäis (pagin
luaduispiäi): Koikarispiäi, Hal
därvespiäi, Pyhärvespiäi da Ku
järvespiäi. Kai sanad sih sanani
kah kerättih Aleksandr Barancev
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(Haldärv da Kujärv) da A. Sozo
nova (Koikari da Pyhärv).
Kai sananikan sanad olda
h
d’agattu yhtehižih teemoih, ezimarkaks, taivas-teem (tablicas).
Nämäd sanad ozutetah, gu lyy
din paginluadud eroitah toine toi
žes. Korpussah sananikan sanad
oldah ven’an asištan mugah, gu

kaikiile oliiš kebdemba löytä tarbe
helline sana, muga sanottu on lua
dittu pien’ ven’a-lyydilaine sananik.
Nygyy lyydin dialektad opas
tetah kerhois lapsiile da kieli
kursiil aiguižiile. No yks’kaik
sidä on vähä, pidäiš, gu lyydin
dialetad opastetaiš urokan ško
lis, opistoiš daigi universitetas.

Oliiš hyvä, štob lyydin dialek
tal oli kirjutettu opastunkird’ad
daigi sananikad. A sih niškoi pi
daiš, štobi oliiš kerätty yhteh kie
li- da literatuuran materijalad,
kudamad voidaiš pol’zuizetta
opastundkird’oin kirjuttamizeh
näh. Olen sida miel’t, gu sih voi
abuttada Lyydin korpus.
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