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1. Rahvaluuleteaduse periodiseerimine 
 

Rahvaluuleteaduse ajalugu hõlmab ajas ja ruumis kulgevaid arengujooni, milles põimuvad 

teaduse seesmised kujunemisrütmid samaaegsete välismõjudega. Välismõjudeks on näiteks 

nii teadusmõtte üldine areng kui ka ühiskonna sotsiaal-kultuurilised ning poliitilised 

muutused. Iga ajajärk on määratletav nii regionaalse kui ka regioonide vahelise suhtlusruumi 

kaudu. Rahvusvahelised suhted peegelduvad nt omakeelsetes terminites, aga ka uurimisviiside 

eelistustes ja meetodite väljatöötamises.  

 

Eesti rahvaluuleteaduse ajaloo alastes käsitlustes on esiplaanil kas faktoloogiline lähenemine 

(nt Laugaste 1963; Mälk 1963; Tedre 1998) või refleksiivne (Kuutma, Jaago 2005). Kui 

faktoloogilise lähenemise korral liigutakse sihipäraselt folkloristika-alaste sündmuste rajal, 

siis refleksiivse lähenemise puhul jälgitakse eriala kujunemist ja arengut ajastukontekstist 

tulenevalt (nt rahvaluuleteaduse kujunemine koos rahvusmõtte ja –riigi kujunemisega). Kuid 

mõlemal juhul analüüsitakse teadusajalugu nii historiograafiliselt (lähtudes minevikufaktist ja 

selle tähendusest oma ajas) kui ka heuristiliselt (uuritava ajastu ja fakti tähendus uurija 

kaasaja jaoks). Viimane pakub omakorda teadusajaloolist huvi: oluline pole ainult see, mis 

minevikus on toimunud, vaid ka see, kuidas  erineva perioodi uurijad on  rahvaluuleteaduse 

kulgu tõlgendanud. 
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1.1. Eesti rahvaluuleteaduse ajaloo etapid 
 

Rahvaluuleteaduse ajaloos eristatakse perioode: 

• allikate kogumisviisi järgi 

• teadusliku mõtte muutumise järgi 

Kõige üldisemalt jaotub eesti rahvaluuleteaduse ajalugu kaheks perioodiks: 

• rahvaluuleteaduse eelne periood, mis on tähtis eelkõige allikalooliselt, s.o rahvaluule 

juhuslike kirjapanekute tõttu 11. sajandist 18. sajandini 

• rahvaluuleteaduse periood, mille puhul keskendutakse teadusmõtte kujunemisele ja 

sellest vaatepunktist lähtudes analüüsitakse ka allikate sihipärast (rahvaluule 

uurimishuvist tulenevat) kogumist 

Probleemideta selline jaotus siiski ei ole: rahvaluuleteaduse kujunemine on omakorda 

mitmeetapiline protsess. Kas see algab siis, kui A. W. Hupel avaldas oma ajastu mõistes 

teadusliku ülevaate Eesti- ja Liivimaast, mille 1777. aastal ilmunud teises osas käsitletakse 

kohalike elanike argielu ja kultuuri, ning mil ta saadab eesti rahvalaule Herderile 

avaldamiseks Euroopa rahvaste laulude võrdlevas kogus „Volkslieder“ (1778-79). Või algab 

see estofiilide tegevusest, eriti A. H. Neusi huvist 1840. aastatel uurida eesti rahvalaulude 

kaudu rahva müütilist maailmapilti (häälestudes Jakob Grimmi ja Wilhelm Grimmi viljeldud 

mütoloogilise koolkonna vaatega samal ajajärgul Saksamaal). Või algas see Hurda tegevusest 

1870.-1890. aastatel, mil ta sõnastas eesti keeles rahvaluule tähenduse, töötas välja ja 

viimistles rahvaluule kogumise, salvestamise ja avaldamise põhimõtted. Või hoopis Oskar 

Kallase geograafilis-ajaloolisel meetodil tehtud doktoriväitekirjaga (mis avaldati küll Soomes) 

1901. aastal.  

 

Eestikeelse folkloristika (eesti teaduse iseseisvumise) alguseks pean eeltoodust Jakob Hurda 

tööd: ta esitab eesti keeles programmilised artiklid rahvaluulest; tema korraldatud rahvaluule 

kogumine ei tulene muudest eesmärkidest (nt keele paremaks tundmaõppimiseks, nagu see oli 

19. sajandi alguses, või kirjanduslikel eesmärkidel nagu veel Kreutzwaldil), vaid ongi 

huvipakkuv rahvaluule kui sellisena. Ühtlasi on Jakob Hurda väljatöötatu kooskõlas 19.-20. 

sajandi vahetusel väljakujunenud geograafilis-ajaloolise meetodi vajadustega ning on aluseks 

professionaalse arhiivi, Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude korrastamissüsteemile.  
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Nõukogude ajal kõneldi „eesti rahvusliku folkloristika“ tekkest estofiilide rahvaluule vastu 

tärganud „kunstilisest, poeetilisest huvist“ (Mälk 1963: 16). Selle seisukoha järgi on 

rahvaluuleteaduse sünni eelduseks rahvaluule kunstiliste omaduste väärtustamine, mida 

seostatakse James Macphersoni Ossiani laulude avaldamisega (1765) ja J. G. Herderi 

eelromantiliste vaadetega (Mälk 1963: 17, vrd Laugaste 1963: 331, 1986: 98), mis virgutas 

baltisaksa literaate rahvaluulealasele tegevusele (vt nt Undusk 1995). 

 

1.2. 20. sajandi teadusprotsessi periodiseerimine 
 

Teaduseprotsessi jälgimine teatud perioodide kaupa on alati valikuline: teatud vaatepunktist 

mõjub aja kulg üldises teadusprotsessis erinevate perioodide (erinevate ajakvaliteetide) 

vaheldumisena. Teatud vaatepunktist võivad tajutavate muutuste piirid aga „oma kohalt“ 

teisale nihkuda. 

 

Näiteks kui 1990. aastate eesti folkloristikas olid esil uued uurimisvaldkonnad (linnafolkloor, 

argikujutelmad, perepärimus) ja lähenemisviisid (kontekstikeskne vaade, pöörati enam 

tähelepanu välitöömeetodi eripärale), lisaks eemalduti nõukogudeaegsest kirjandusteaduse 

mõjuvälja absoluutsusest ning toimus institutsionaalne „taastumine“ (eesti ja võrdleva 

rahvaluule õppetooli nimetuse taaskasutuselevõtt, õppekavade iseseisvumine ja õppetooli 

taastamine; Eesti Rahvaluule Arhiivi nimetuse taaskasutuselevõtt jms), siis selles olukorras 

aktualiseerus 1920.-30. aastate folkloristika, mida iseloomustas samuti folkloristika 

uuenemine, alustades mõiste defineerimisest lõpetades etnoloogilise suuna väljakujunemisega 

folkloristikas (vt nt Hiiemäe 2003).  

 

2000. aastate lõpul, tehes kokkuvõtteid tänapäevaste uurimissuundade arengutest, viiakse 

järjepidevus tagasi 1950.-1970. aastatesse, seda seoses üldistele muutustele teadusmõtlemises 

(olgu siis arutelud teaduslike teadmiste subjektiivsuse ja konstruktivistlike ideede üle või 

humanitaar- ja sotsiaalteaduste eemaldumisest loodusteaduslikest eeskujudest-kaanonitest või 

hoopis rahvusvaheliste kontaktide kujunemisest). Viimati nimetatud seost (1950. aastatest 

tänapäevani) võib ühitada ka kultuuri kirjeldamise muutumisega modernismi ja 

postmodernismi lähtekohtadest (vt nt Anttonen 2005). Selles kontekstis on 1930. aastate ja 

1990. aastate folkloristika hoopis vastandatavad (vrd nt rahvaluuledefinitsioone vastavatest 

perioodidest). 
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Kirjeldatud vastuolu teaduse periodiseerimisel saab mõistetavaks, kui uurida teaduse 

periodiseeringu lähtepunkte. Esimesel juhul lähtuti teaduse seesmisest arengust, kus 

teadusvaldkonnasisesed piirid avanesid, otsiti uusi allikaid ja nende uurimisvõimalusi ja -viise 

– sel juhul on 1930. ja 1990. aastate vahel sarnasus märgatav. Kui aga lähtuda üldisematest 

teadusliku mõtlemise raamidest, siis enne Teist maailmasõda lähtuti folkloristika teoorias 

positivistlikust liigi- ja arenguõpetusest ning rahvaluulet püüti kirjeldada selle objektiivseid – 

olemuslikke tunnuseid esile tuues, siis Teise maailmasõja järgsel perioodil süveneb 

konstruktivistlik lähenemine, kus uurimisobjekti määratlemine sõltub suuresti nii pärimuse 

toimimisest pärimusrühma jaoks ja ka teadlase vaatepunktist (sh tema kasutada olevast 

terminoloogiast ja metodoloogiast). 

 

1.3. Eesti rahvaluuleteaduse ajaloo üldkäsitlused 
 

Neli olulist allikat eesti rahvaluuleteaduse ajaloo käsitlemise kohta on: 

• Oskar Looritsa (1900-1961) artikkel „Eesti rahvaluuleteaduse tänapäev“, mis ilmus 

1932. aastal raamatus „Vanavara vallast“, Õpetatud Eesti Seltsi Kirjade sarja I, Jakob 

Hurdale pühendatud numbris 

• Vaina Mälgu (1922) artikkel „Eesti rahvaluule uurimise ja kogumise ajaloost“, mis 

ilmus 1959. aastal Richard Viidalepa toimetatud kogumikus „Eesti rahvaluule 

ülevaade“ 

• Eduard Laugaste (1909-1994) monograafia „Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu“ (1963) 

ja selle II osa (1980), milles esitatakse valik tekste (nii originaalkeeles kui ka 

eestikeelses tõlkes) koos ulatuslike kommentaaridega 

• Ülo Tedre (1928) esitatud rahvaluuleteaduse kujunemise ülevaade, avaldatud Ants 

Viirese ja Elle Vunderi koostatud koguteoses „Eesti rahvakultuur“ 1998. Selle teine, 

täiendatud trükk ilmus 2008. aastal, ja selles on 1990.-2000. aastate 

rahvaluuleuurimise osa täiendanud Ülo Valk. 

Eesti rahvaluuleteaduse periodiseeringud on neis esitatud kas teaduse väljakujunemisetappe 

järgides (nt valgustus, estofiilide tegevus, romantism jms) või ka ajajärku iseloomustavast 

üldisemast tunnusest lähtudes (nt folkloristika Eesti NSV-s jms).  
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