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KREUTZWALDI irž-41« ШДДДЗДР RAHVAIAÜXÜKOGUD 

f 

£ .  L a u g a s t e  

Pr. R. Kreutzwaldi kogutud rahvalaulude kaelkirju lei

dub Õpetatud Eesti Seltsi (Gelehrte Estnische Gesellschaft, 

lühend ÕES, varem GEG), Eestimaa Kirjandusliku ühingu (Eet-
1 ländische literarische Gesellschaft, lühend BKti, varem ELG) 

ja Eesti Kirjanduse Seltsi kogus, viimati mainitud käsikir

jad saadud tema pärijatelt. lahe esimese organisatsiooni ma

terjale säilitatakse Eesti HSV TA Pr. R. Kreutzwaldi nimeli

se Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas, kolmandat käsi

kirjade osakonnas. ÕES-i ja EKÜ fondidesse on kogunenud pi

ka aja jooksul mitmete isikute tekste, suuremad kogud on aga 

Kreutzwaldil. Käsikirjade osakonnas leiduv materjal saadi 

1911• aastal Kreutzwaldi väimehe G. Blomberg! pärandist. 

Kreutzwaldi peeti tema eluajal heaks rahvaluule tund

jaks ja rikkalike tekstide omanikuks, seda eriti "Kalevipo

ja" tõttu, mida usuti tuginevat peamiselt rahvalauludele. 

Eepose «atrinwmo trükk oli varustatud tärnikestega värsirtih-

made juures, mida koostaja ise otse rahvasuust pärinevaiks 

märkis. Selles on eepose koostajat tulnud tugevasti korri

geerida. 

Iseseisvat rahval aul»kogu Kreutzwald ise välja ei and

nud, aga Б. Beusi "Bhstnische Volkslieder" (21) sisaldab te

malt 63, Heuai-Kreutzwaldi ühisväljааппе "Mythische u> ma

gische Lieder" (16) 40 laulu ja maagilist vormelit. 

"Kalevipoja" geneesi uurijaid huvitas Kreutzwaldi rah

valaulul ekstide kättesaamine. Sellesisulised lootused võt

tis kõige paremini kokku Tõnu Sander (26, lk. 32 - 33), ni

metades suurimaks raskuseks "Kalevipoja" uurimises seda, et 

pole kättesaadavad "alguskirjad", mis "rahva suu järel truilt" 

üles kirjutatud, kust näha võiks, mis just rahva oma mäles

tus ja mis Kreutzwaldi Oma luuletus on. "ATg-nHk-i-rjnrign«" ot-
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alti pidevalt rahvalaule. 011 pandud liikuma aga kuuldus, 
et laulude originaalid olevat Lauluisa iae oma meeletuses hä
vitanud. Seda käibetõde süvendas L. v. Schröder (28, lk. 1 -
2), väitee, et laulad on hävitatud ülekohtuse taktivaese ar
vustuse pärast. Osa olevat päästetud Blumbergi raanatus (4) 
(muidugi mitte laulutekste). Blumberg vist oligi põletamise 
versiooni algataja. Muidugi on eee jutt tuulest tõmmatud või 
mingi taktikaline võte. Varsti selgus, et tõenäoliselt kogu 
Kreutzwaldi lauluvara on siiski säilinud. Hävitamise legen
dist hoolimata ei lakanud käsikirjade otsimine. 

liieiis juba 1853. aasta versiooni (nn. "Alg-Kalevipo-
Ja") valmimise järel on tekkinud kohe huvi selle vastu, mil
liseid regivärsse autor kasutas sõna-sõnalt, millised origi
naalkäsikirjad olid tal kasutada. Belnevalt teeme, et eepose 
autori käes olid vähemalt Õpetatud Eesti Seltsi kogud. Kas 
need on praeguseni kõik säilinud? Ettekandes õpetatud Kesti 
Seltsis 10. veebruaril 1854 soovis seltsi president G. M. San
to, et eepose tekstis oleksid märgitud originaalsed lõigud 
(31). Kreutzwald täitis siis soovi tärnikese asetamisega 

kriitilistele kohtadele. Muidugi sai see mitmes suhtes umb
kaudne, arvestades Lauluisa loomismeetodit, mille järgi nii 
proosa- kui lauluaines valati ümber BII—III Г-selt (teiatti. pol
nud see võimalikki), silmas pidades vaid sisu. Pealegi ei 
tarvitse iga lüli juures otsida otae kirjapandud laulutekste. 
Oht ja teist laulu tundis ta kindlasti otsesest allikast ning 
kasutas omast peast kui autoinfornatsiooni. Viimane võimalus 
näih vägagi tõepärane vähemalt omaloomingu liste lauludega re
gi värsitekstide alusel. 

Kreutzwaldi laolumater jalide hävi tarni ae loo kohta aval
das kahtlust mõningate teiste kõrval ka 0. Kallas 1901. aas
tal, oletades, et Kreutzwald põletas ainult "Kalevipoja" kä
sikirja (vist mõtles ta "Alg—lalevipoega") ja prooaamärk-
med koos mõningate lawlnkäirl И r jadaga (10, lk. 70 - 71). Qeelt 
aedasee* kordas ta eeeti rahvalaulude kogumise ajaloost kõ
neldes (11, lk. 95). Kallas ei tnulluni siis, et ka "Alg-Ka-
1evipoja" käsikiri on afiilinad- Kreutzwaldi kirjanduslikus 
!*!—*'• oa Juttu aimult "Alg-Kalerripoja" mnmtaodi põletami
sest kobe pärast puhtalt umberkirjut imist (17, lk. 32B-329). 
"Kalevipoja" algvariandi käsikirja olevat km üliopileme 

Ж- J. Каев Kreutzwaldi juures kodus nairwd (7). Põletas kiU-
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lap ka laulumaatandid pfcaert tekstide üeberkir j utaei et kla

desse A. 
Käsikirjade hävitaeetae legendis kahtlejate hulka kaa

lus vist ka V. RHaan, kellal an oma oaa otsitavate käsi
kirjade päästmises BearfcL Kirjanduse Seltsile Lahi .aisa päri-
jailt. Informeerides juhata at leiu kohta, olevat НИапп *EL-
jendarmd, et sellega olevat Tamlrrf HP eraldamata käsikirjad 
kõik koos (24).  Sd oinal käes ka 30 aastat oodatud ma
terjal, aia oli aluaeka "*alevipojale". Qbtlaai arvas ta 
materjalide po leti tl m vei kmetamise versiooni ekslikkuse 
võivat pidada tõestataks (242)-

1883. aastal, Шва vara 11 pärast Тди1 ч1 aa surma, cm 

Kaarie Krohn Kreuti—till —mn> 1 iptid läbi vaadanud, nimes 
tiku teinud ja oaa kopeerinndkl (64 laulu = 2379 väiaal).1 

Siia aga on haihtunud li Kai kl r ja«l>' jäljed- Kreuteaald d saa
nud neid siis еяа häwitmia- Hävitamise versioon leidja us
kumist aeda rohkem, et lauluisa poeg Alekais, Kadrina jaa
maülem, jättis vaatava küsimuse peale vastuse võlgu. Kül
lap ta ei olnud asjaga kurata, tl ektri я Kreutsaald auti. 1910. 
aastal ja kaotata olevaid käsikirju otsiti seda innukamalt 
just nffiid. Selguski, et Toul ui aa päri jaka polnudki poegilek-
aia, vaid "keegi teine*. 8. juunil 1911 õnnest ua V. Reim— 
nii otsitavad paberid iimnurtada Kesti Kirjanduse Seltsile. 

Leid kujutab endast rohkem kui 450 1f?hekülge miteease 
vihümaae mitmel ajal kantud õige erineva kvaliteediga lau-
luaineat, oaa neist 00 teiste poolt kirja pandud. 

KOOB "Alg-Kal evi poja" käsikirjaga ostis Besti Kirjan
duse Selts 1911 - aastal S. Hlumbergi pärijailt 22 Skaoat rah
valuulet sisaldavaid materjale, nagu nähtub aellekaheeeet 
aruandeat2 ja 0. Kalda kirjast 29. X 1912 Besti Kirjanduse 
Seltsi raamatukoguhoidja Дива Haavale. 

"lelu Anna Haava, Tartu- Siin kõrval on KreutmeML pa
berid, miß V. Sr i miin HtS-le ostis: 1) kaka köidetud vihku 
A ja B, 2) 20 köitmata vihku C, D, В, Г, G, H, J, K, L, Ш, 

1 Krohni nimestiku järgi leidus Kreutzwaldi kogus 596 
ladu, sellest ui яи I Amm klade А 300 Laulu, В - 124 laulu, C-
Z ülejäänud 174 laula, kuajiairee vihikuid Q ja I ei olnud 
olemas. (10, lk. 70.> 

2 5, lk. 53 - 55. Mu ka käsikirjade larfh. 
jeldua. 
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Я, О, Р, R, S, Т, и, V, 1, Z, 3) köitmata vihk (line märgi

ta) . Palun nad EKS-i kirjakogusse panna ja nimekirja üles 

tähendada. Kreutzwaldi Innlud-e nimekiri on prof. Krohnil 
3 

Helsingis ja selle ärakiri 0. Kallasel Tartus." 

Õpetatud Besti Seltsi je Tallinnas Eestimaa Kirjandus

liku ühingu kogus leiduvate kasikirjade kadumist ei ole ku

nagi kurdetud. Kasutamise järel andis Kreutzwald käsikirjad 

Õpetatud Eesti Seltsile tagasi- Tallinna käsikirju tera. käes 

polnud. 

Kreutzwaldi kogudes leiduvaid laule on mitmel korral ja 

mitmesugustel põhjustel peamiselt tema enda poolt maha kir

jutatud, nii et üht ja sedasama laulu leidub mitmes käsi

kirjas, nagu seal esineb ka teiste üleskirjutatud laule. Sa

mal ajal on neid laule avaldatud ka trükitud kogudes. 

Tekstide autentsuse ja ümbertöötamise aste vajab veel 

detailsemat analüüsi. Kui kõneleme tekstide moonutamistest, 

siis polnud Kreutzwald aiana äxmberluul et aj a, oli teisigi 

(Lagos). 

Kreutzwaldi suhtumine laulutekstide autentsuse küsi

musse saab eriti selgeks kirja kaudu Faehlmaimile, milles on 

juttu H. Heusi valikkogu "Khfrtariache Volkslieder" esimesest 

osast: 

"Oleks mõni arusaaja, vaimukas ja asjatundlik mees asu

nud selle lauluvara juurde, mis oli kasutada Heusil, oleks 

ta kindlasti paljudest tekstidest esitanud eeskätt kõige to

redamad ja üht teisega täienderocL Niisugusest katsest pole 

aga kahjuks jälgegi ja paljud -variandid on siin esindatud 

just oma kõige puudulikumal fcnjnl."( 16, li. 251.) 

Aga ise pole ta piirdunud kaugeltki variantide täien

damisega teiste variantide alueel, vaid palju ka omast käest 

lisanud või Imiteerinud. 

A 46 "Kust ma laulo laiaitaain" on loodud juba tsükli

lise rahvalaulu "Kust oo Iwnlmfl pärit1* eeskujul. Siingi näi

datakse kolm lauluallikat. BsiTtf on ema hällilaul. Selle 

juures uneukud kosutavad eide laulu, kuni see vajub süda

messe ja paneb Irtanmn ealapõllu- ЯяТа mitmesugustes ühen

dites on Kreutzwaldi meel 1 Hjmjmnd- Teiseks, libeda keelega, 

s. o. lauluosavad Himud aiuarafl oea osa karja hcüdvale poi-

3 KM, КО, P 63, M. 4:25w d. 20, lk. 21.) 



äikesele. Kolmandaks lanlugTTtiaiks saab tuulehoog ja laine

te kohin. Siis juba iae 'TiffiinlT, ääetel, loogu võttes", s. o. 
tööl on valmis iseseisvaks laaduks. Sonda nad siis sirguvad 
koos - mees ja laul, tarni lasti kostab neidude kõrvu. 

Sel kombel on rahvaleelu läbi tunnetanud Lauluisa. Se
da laadi mõjusid on tema laoiringas muidugi rohkem. 

Kuidas ja millal Kl iiihissTiM ainekogud tekkisid? 
Retsensioonis B. Jaa**1 käsikirjale* märgib Kreutzwald, 

et ta 1818. aastal, s. o. i miilis 14-aastase poisikesena on 
ise hakanud suvevaheajal,. kat te koolist eemale jüünud, ko
dus ümber vaatama, liht laat rafonslsnle üles kirjutava. Kreutz
waldi 'mälul põhinevate aaetoete täpaua võib tekitada kahtlu
si, eriti, kas ei ole 14-asetBee poisi eeldused rahvalaulude 
üleskirjutamiseks vähesed- Ktt varasest ajast ei leidu ka 
mingeid märkmeid. Võib ktfll arvestada asjaolu, et Kreutz
wald on oma kogudest osi ncttmmL karral valikut tehes või taie
tele saates kopeerinud, adlest ongi tekkinud uued versioo
nid tema kogudes ja erinevuse* andmeteskl. Eelmised puudu
likumad tekstid ja mustandüd vete te siis hävitada. Säili
nud on aga hea laulukogu T82B. aastast 28 rahvalauluga, ko
gutud Vii sult. ̂ Kuna selle kagu Tanliirt on kõik klades A, xröib 

seda valikkoopiaks pidada. 
Hiljem on Kreutzwald lareTe noteerinud veel Viru-Higu-

last, Laiuselt, Palamuselt j* wõrast (MBrt lfohnilt). võru 
perioodil käis ta ka Setumaal,, kast te üht—teist kirja pa
ni, ühtlasi kuuldut täiendas n±ng üeber töötas (12, lk. 43 -
62. Bdaspidi lühendatult: Setu ягтшшс). 

Pidevalt kõneles Knii I «—Id rahvalaulude kogund.ee va— 
jadusest ja tähtsusest ka. МТДдц kui ta enam nah LI ei aae-
nad. üleakirjutaetsega säumst tegelda. 1860. aastal kirju
tas ta: "Igal rahval on oss* * auast päritud luulud ja jutud, 
ja üle kõige saalima korjes* koolitatud mehe* je kee iial 
osa rahvast ja suguseltsi, mi —rn)i. need. mai rlised teelt 

* К r/e u t z w а 1 dl/- 27 eit estnische national Lie
der, aas des Hunde dee Volkes jgesaaselt durch Qr. H. von Леш— 
паи. КЖ КО UJCi М. А. 169:3- Ш- гarvBütea од see kiri rlnm 
eteta* 1857. aastal tolli Õpetatud Seati Seltsi sekce-
tärile dr. И. Schultzile. 

5 
Achtundzwanzig BststscSne ТМЫ •> Aus Лвщ Munde 

des Volkes ntedergeschriebea $ш Jahre 1828, К* ВО, ÕES, BK 
72. r^idnb enamasti saaa materjal. (siin koopia) ka KÄ НО ДН 
232 шf. (vt. ka 18, lk. 23). 
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kokku ja panevad neid trükki, et see arme vanemate päran
dus eLtte ära ei kaoks ... Aga millal eele lae aeda ära 
•oiatame, et aee halvaks peetud vanemate pärandus meie ees
ti rahva au ja ilu on?" (13, lk. 335.) 

A. innist näeb alles Vonr-perioodil 1830-ndail aastail 
Kreutzwaldi suuremat lähenemist rahvale (2, lk. 104). Aga 
vaevalt leidus 19« sajandi esimesel poolel eesti vfiheste ha
ritlaste hulgas meest, kes nii tihedasti oleks rahvahulka
dega kotini puutunud kui just Toru tohter. Sellest siis ka 
tema pidev võitlus rahva igakülgse heaolu eest. Veel roh
kem: nagu УаеЫ-вашп, nõnda püüdis temagi tõeta lugupidamist 
rahva väetu. Suurest rahvalauluhuviet räägivad tema käsi
kirjades koos dublettidega umbkaudu 600 lauluteksti, suur 
oaa neist küll koopiad teistelt kogujatelt, oaa aga on kau
geleulatuvaid töötlusi või individuaalaet loomingut regi
värsi eeskujul. 

Isiklikud üleskirjutused näib ta lõpetanud umbes 1860. 
aastaka, peale võib-olla mõne võimaliku juhusliku kirjapa
neku. 

Kõige suurem lauluklade Kreut naidi kogudes on A-eärgi-
ga paks kõvade kaantega oktaavformaadis tekstikogu, praegu 
\ 11 jiiiuluemmismiml käsikirjade osakonnas (Pond 63, M 3:1 ). 
Kaanel on poolekarebitud silt, millelt võib lugeda: "A. Volks
l i e d e r  d .  B a t e n " .  e s i m e s e l  l e h e k ü l j e l  o n  t e k s t ,  l k - d  2 - 3  

on tühjad, nõnda 1» lk. 17 ja 22; lehekülgedel 36 - 53 ja 
60-61 on saksakeelsed laulud, 67« leheküljel on märkus: 
"*r. 16 - 23 am 9. Juli 1847 van Krt Sohn bekommen." Ка 

järgmised laulud kuni numbrini 43 pärinevad samast alli
kast. See näitab, et vähemalt 67. leheküljest peale võiks 
oletada üleskirjutamise aega seilest kuupäevast, nii et kla
desse kirjutamine võis alata 40-ndail aastail, aga see kan
dub edasi ka 50-ndaiaae aastaisse. Lauludest nr. 44, 45 pea
le tekib jube kahtlusi nende rahvaehtsusee. Lehekülgedel 
114 ja 122 on liinini il laulude päritolu kohta. 

Klade A on kooetatud pikema aja jooksul nähtavasti min
gisuguseks täielikumaks mater jalliooguks, sest sinna on koon
datud ka juba mjal fikseeritud materjali. Õige rohkesti on 
leele hangitud •<— teisteltki kogujatelt, kõige rohkem 
um trükistest (itosenplänteri •Beiträge", "Inland" jm.). 

XSite »4 g"1 laulud saksakeelse tõlkega, hiljem ai



nult saksakeelsete pealkirjadega. Kogu avatakse Kreutzwaldi 

enda poolt Viisult üleskirjutatud lauluga "Вше, ella mem

mekene" . 

Siin leidub ka saksa klassikute luulet, nii Schilleri 

"Der Handschuh", E. M. Arndti "Frühlingsball"; kadakasaksa 

parodeeriv "Та ОЪеграве Wreidaaft".^ Lehekülgedel 123-154 

ja 159 - 175 leiduvad ka Lauluisa tuntud saksakeelsed luu

letused, nagu "Das Vaterhaus" (dateeritud 1825- aasta sügi

sele), "Die Belagerung von Severin in Jahre 1207", "Die Ent

stehung der Teufelshöhle", "Das. Abenteuer von Sänger und 

der schönen Grafentochter zu Weeenberg" , "Daa Fräulein von 

Borkholm", "Kalew'e Sohn. *ach einer Bsthonischen Volkssa

ge" (29; 13, lk. 348 - 349 , 321 - 337; 1, lk. 562 -576, 629-

634)« Lõpus leiduvad mõned kalendri kuusalnid. Vihikus on 

toodud ka paar Kreutzwaldi luuletatud dedikatsiooni, üks pas

tor Kolbele, teine Kauzmannile, saadetud neile koos teose 

"Maailm ja mõnda" autorieksemplariga. Lisada võiks veel, et 

käsikirjas on ka tuntud "Pikse palve" tekst koos Knüpfferi 

eesti- ja Merkel! saksakeelse tõlkega."^ 

Vähesel määral leidub veel muidki andmeid, näit. kuus 

hundi eufemismi: venna torroweabba; nahk sarv; üksluine; kriim

silm, võssa= et. võssu=lell; Püha Jürri kutsikas (lk. 59). 

Teadusliku täpsusega fikseeritud tekstide kõrval lei

dub siin rohkesti juba ulatuslikke rahvalaulutöötlusi. Siit 

leiame ka paljukasutatud laulu "Vanna aeg olli vaeno aega" 

(nr. 15) märkusega "Estnisches Volkslied. Von dem alten 

Minstrel gesungen." Et see "vana minstrel" pärinevat Laiu

selt, selgub Heusi antoloogiast, kus tekst avaldatakse nr. 

40 A all, see kommentaar toob aga kohaandmed.® nõukogude ajal 

avaldatud laulude kogu paigutab "Vana aeg oli vaenuaega" 

kõhklusteta Kreutzwaldi enda laulude hulka (15, lk. 341), 

kuhu see tõepoolest ka kuulub. 

Kreutzwaldi ulatuslikule laulude ümbertöötamisele on 

kriitiliselt vihjanud Jakob Hurt 1888. aastal, nõudes kahe 

^ Autoriks arvatakse olevat J. J. Malm (vt. 30, lk. 828). 

^ Võetud G. Merkel! teosest "Die Vorzeit Liv-
lands". 

8 21, lk. 457; 2, lk. 110 - 113. See "minstrel" ise 
võib olla Kreutzwaldi lapsepõlves nähtud kerjuslaulik, nn. 
Rootsi Rüütel-. Vt. 2, lk. 112 - 113; 21, lk. XIII; 8, lk. 



erineva taotluse - kirjandusliku ja kunstilise ranget la

hushoidmist (9, lk.' 234 - 235) • 

Hiljem on seda küsimust üksikasjalikumalt uurinud A. An

nist, paigutades Kreutzwaldi rahvalaulude töötlemise alguse 

1840-ndaiase aastaisse, mõningaid lisandeid sellesse küsi

musse on toonud ka E. Nirk (2, lk. 107 - 124; 22, lk. 589 -

600, 650 - 664). Käsikirja lõpu poole leidub laule, mida ta 

ütleb pärinevat Setumaalt, mis on aga kindlasti tema en

da poolt õige tugevalt Umber sõnastatud. Mõned setu laulu

dest on avaldatud Neusi antoloogias ning Kreutzwaldi ja Neu-

si ühises kogus "Mythische und magische Lieder", näit. nr-. 4 

- "Der Sängerinnen Meerfahrt". 

Sellel laulukogul on olnud oma praktiline väärtus, sest 

rida laule on leidnud kasutamist "Kalevipoja" koostamisel, 

mõnede laulude servale on tõmmatud koguni joon, kus värsid 

sobisid "Kalevipoja" jaoks, näit. nr. 23; 163. 

Olgu siin esitatud A 23 ("Tuule tuba"), mille värsside 

7-9 kõrvale on tõmmatud vertikaaljoon. Laulus kõneldakse 

meestest, kes mõistavad tubasid teha. Värsid ise on järgmi-

Need tegid toa tuule peale, 

elu ilma ääre peale, 

maja marjavarre peale, 

koja kobrulehe peale. 

Eepose teises loos annab vana Kalev surivoodil nõu: riik 

jäägu liisu juhil ühele ppjale jagamatuks pärandiks, teised 

vennad mingu mujale: 

Tehku toad tuule peale, 

elud ilma ääre peale, 

majad marjavarte peale, 

kojad kobrulehtedele. 

(Värsid 190 - 193.) 

Õieti 297- numbrist peale algavad "Kalevipoja" koostami

se eelharjutused. Selle numbri all on esitatud täpses sõnas

tuses "Kalevipoja" III loost tuttavad värsid 435 - 540, s. o. 

Kalevi poegade laulud pärast jahilkäiku. Kuigi laulu juurde 

on märgitud üleskirjutamiskohana Leedi, tuleb seda pidada 

siiski Kreutzwaldi enda loominguks. Nr. 298 esineb täienda

tud kujul "Sissejuhatuses" (vt. v-d 145 - 165). Ka siin Vii-
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au päritolu on tinglik. Hr. 299, nie Kreutzwaldi järgi pä

rinevat Maarja-Magdaleenast 1829. aaataat, langeb ligidalt 

kokku "Sissejuhatuse" väraaidega 62 - 77. Laulue nr. 300 

leidub kokkulangevaid väraae "Sissejuhatusega". Andmete and

jaks olevat Märt Mohn Laiuaelt. 

Kokku leidub aellee klades 300 rahvalaulunumbidt. "Bei

träge" laulud on kõik kopeeritud. Kopeeritud on ka kogu 

H. Jannau käsikiri. Schlegeli reisikirjeldusest on kopeeri

tud nr. 229, 231 ja 232 (27, lk. 176, 293 jj. Vt. ka: 21, 

nr. 84 A). A. Brandti poolt olevat saadetud nr. 251 (Lutsi-

laste tantsulaul),^ nr. 236 aga G. v. Vietinghofi poolt no

teeritud, 262 on maamõõtjalt Laguselt Saaremaalt (16, nr. 

10).  

üleskirjutuste juures leidub tekstide andjate ja Üles

kirjutamise koha kohta käivaid andmeid. Hii on nr. 16 - 23 

kirjutatud 9- juulil 1847 Märt Mohnilt Laiuselt, samalt isi

kult veel 24 - 43, 71 - 77, 233 - 234 ja 300, vist ka 237. 

Hr. 44 pärinevat Rõugest; 45 ja 268 Vastseliinast; 46 Vana-

Somerust; 49 Virü-Higulast. Virumaalt (kohta Ilgemalt mär

kimata) 67, 68; 69 aga Hagerist; 47 - 48 ja 50 - 60 Viiault 

1828. a.; nr. 255 samast kohast 1827. a.; 298 samast kohaat 

daatumita; 256 1828. a. Maarja-Magdaleenaat, Maarja-Magda-

leenast on ka variant nr. 55; 299 1829. a. sealtsamast; 257 

1825. a. Amblast; 258 Saaremaalt. Setudelt 78, 79, 238 -241, 

243 - 255.10 

Millal see kogu võiks olla koostatud? Leidubki mõnin

gaid pidepunkte selle kindlaksmääramiseks. Vihikut on täi

detud mitme aasta jooksul. Alustatud on seda siia, kui Kreutz

wald kirjutas veel vanas kirjaviisis. Leheküljelt 341,.ala

tes laulust nr. 254 (Sõja laul) läheb ta üle uuele kirjavii

sile. Pöördepunktiks võiks pidada aastat 1851, kui. Kreutz

wald tõeliselt uues kirjaviisis kirjutama hakkas. Väljakir

jutused Bosenplänteri "Beiträge'st" on tehtud arvatavasti 

^ 21 III, nr. 102 E. Sama tekst vt. veel IV 17, lk. 13 
(7) ja BKÜ P 232 i, 140 - 141 (7). 

10 Andmed on saadud ka H e u s i kogu "Bhstnisohe 
Volkslieder" kommentaarides^, sinna on nad sattunud Kreutz
waldi enda informatsiooni põhjal. 
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1847. aasta teisest poolest alates. Kirjavahetusest selgub, 

et ta palub 14. Juulil 1847 Faehlmanni saata talle "Beiträ

ge" need numbrid, kus leidub rahvalaule.11 Seal on juttu ka 

"Salme laulust", käsikirjas nr. 161 ongi kopeeritud Rosen-

plänteri "Beiträge" И vihikust. Seega pole "Salme laul" 

Kreutzwaldile tuttavaks saanud sugugi mitte pärast "Alg-Ka-

levipoja" valmimist 1853. aastal. Võrdlemisi käsikirja al

gul, lk. 62 ja 63 leiduvad usai- ja hundisõnad on dateeri

tud 8. ja 9. juulile 1847. a. Hii oleks see käsikiri alus

tatud tõenäoliselt 1847. aastal. Käsikirja sissekannete lopp 

näib olevat tulnud 1856. aastal, sest laulud alates nr. 297 

on täielikult või osaliselt "Kalevipoja" trükiversiooni cead; 

puuduvad täiesti või erinevad redaktsioonilt "Alg-Kalevipo

ja" vastavaist osadest ja moodustavad õigupoolest "Kalevi

poja" kolme esimese laulu (1. vihiku) materjali. Järelikult 

võisid need valmida hiljemalt 1856. aastal. Nendega kogu ka 

lõpeb, tulevad juba tühjad lehed ja sisukord. 

Nimetatud vihik on aga nii rahvaluule kui ka Kreutz

waldi loomingu uurijale suure tähtsusega. Raskusi valmistab 

ikka veel nende laulude genees. 

Siit kogust on tehtud rohkesti mitmesuguseid valikväl-

jakirjutusi (aga võib-olla on mõned olemasolevad käsikirjad 

ka siia sisse kantud). 

Laulukladest A on nähtavasti kopeeritud järgmised kä

sikirjad. 

ÕES1_EK_72 

Õpetatud Eesti Seltsis paikneb selle signatuuri all 

neli käsikirja, mis on tehtud Kreutzwaldi mainitud põhiko

gust ja kokku viidud pealkirja all "Estnische Volkslieder, 

gesammelt von dem Hrn. Dr. Kreutzwald in Werro". Käsikirjad 

on Järgmised. 

1. Esimeses osas on 12 laulu pealkirjaga (lk. 3) "Zwölf 

estnische Volkslieder. Treu nach dem Versmuster des Origi

nals ins Deutsche Ubertragen. Ein Versuch.1' Sellise katsena 

näib see siis saadetud Õpetatud Besti Seltsile vist 1840-nde-

te aastate algupoolel. Kolm laulu - "Nüüd on suvi, sooja 

11 8, lk. 116. "Beiträge" tundmise kohta vt. ka 18, lk. 
Уг. Aastate eest olevat ta "Beiträge't" üksnes linnulennult 
vaadanud. Seal leiduvaid laule ei mäletavat. 
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aega", "Millal maksan eide vaeya" Ja "El mina vllulla veere" 
on ilmunud ajakirjas "Das Inland" 1840 koos Heusi tõlkega.12 

"El mina vllulla veere* (kogus A nr. 13) on Knüpfferi 

üleskirjutus, ilmunud ka Heusi kogus "Ehstnische Volkslieder" 
(nr. 95 В). Kreutzwald on selle teksti võtnud päris kindlas
ti "Inland1ist", mis siis näitab, et käsikirja koostamise 
tgrgjjyg post quem võiks olla 1840. "Millal maksan eide vae
va" on Kreutzwald kirjutanud oma A-kogusse (nr. 4), leus aval
das selle teksti kogus "Ehstnlsche Volkslieder" nr. 90 A. 
"Hüüd on suvi, sooja aega" on Kreutzwaldi kogus nr. 6 all, 
Beuel "Ehstnlsche Volkslieder" trükib selle numbri all 89. 
Kolk nad on Knüpfferi poolt üles kirjutatud ja eelnevad tema 
teistes kogudes. 

Valik läheb oluliselt tagasi põhikogule A (8, 10, 11, 
12, 1, 3, 4, 13, 7, 47, 6, 61). 

2. Teine osa kannab pealkirja (lk. 17) "Achtundzwanzig 
Esthnische Volkslieder. Aus dem Munde des Volkes niederge
schrieben im Jahre 1828". Kui,laulud on üles kirjutatud B28.&, 
on käesolev käsikiri koostatud üsna usutavalt ikkagi tublis
ti hiljem. Õpetatud Eesti Seltsi on käsikiri jõudnud 1844. 
aastal, nagu nähtub 2. mail 1844 peetud koosoleku kirjeldu
sest, kus tekstide kõrval hindavalt mainitakse ka saksakeel-

13 set tõlget ja ligilieatud keelelist andmestikku. 
Meed laulud saatis Kreutzwald Paehlmannlle, kelle kaudu 

nad läksid ka ÕES-i kogusse, sealt kopeeriti Eestimaa Kir
jandusliku ühingu jaoks (EKÜ, P 232, mf) (17, lk. 11- 13), peal
kiri (Neusi käekirjaga)! "Achtundzwanzig Ehstnische Volkslie
der, sämmtlich aus dem Wieseschen Gebiet bei Weissenstein. 

Aus dem Munde des Volkes niedergeschrieben im Jahre 1828 (von 

Dr. Kreutzwald in Werro)." Osa selle käsikirja laule ütleb 
Kreutzwald end juba varem ÕES-ile saatnud olevat (18, lk. 51). 
Neue palub luba neid oma väljaandes avaldada, küsib laulude 
päritolu andmeid. Kreutzwald vastab, et kõik 28 laulu on *11-

14 » sult 1828. a. suvel üles kirjutatud.. Saadud andmete põhjal 

12 Vt. veerud 465, 501, 615. 
13 "Das Inland" '1844, vg. 323. 
14 

18, lk. 12, 23. Neusile kirjutab Kreutzwald veel. et 
ta on kolmel korral Õpetatud Eesti Seltsile latile saatnud, 
hiljem mitmeid tekste veel Paehlmannlle. Vt. 18, lk. 14. 
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lieabki Heue kogule BKÜ, F 232 mf: kõik Viisu ümbrusest, sa
muti oma laulukogu "Ehstnlsche Volkslieder" kommenteerides. 
Kreutzwaldi laulukladee A on sellest käsikirjast kõik (54, 

48, 52, 53, 14, 5, 65, 63, 66, 9, 55, 64, 57, 58, 59, 60, 62, 
50, 51, 56). Heuai kogus on siit vihikust 57, 96 C, 105 A, 
100 C, B. 

3. Kolmas käsikiri on pealkirjastatud (lk. 47) "Vier
zehn Volkslieder und zwei Volkssagen der Bhsten. Aus dem 

Lalsachen Kirchspiele. Dem verdienstvollen, wackern Präsi

denten der Gelehrten Bhstnlschen Gesellschaft, Herrn Dr. 

Paehlmann zum Wiegenfeste am 21. December 1844 freundschaft

lichst gewidmet von Pr. R. Kreutzwald". Niisiis Paehlmannlle 

sünnipäevaks 14 laulu Laiuselt. 
Käsikirja on Kreutzwald Paehlmannlle isiklikult üle and

nud (8, lk. 59). Kõik laulud leiduvad A-klades (38, 37, 36, 
24 - 34). Neusi "Ehstnlsche Volkslieder" sisaldab sellest ko

gust 9 laulu (88 A, 53 B, 70 B, 112 G, 62 B, 95 A, 50 B, 96A, 
67 A). Laulude päritolu kohta on Neusil aga erinevaid and
meid, nimelt märgib ta kahe laulu pärltolukohana Tormat.1̂  

4. Neljas kogu kannab pealkirja (lk. 63) "Einige Volks

lieder der Bhsten. Metrisch übersetzt von Pr. R. Kreutzwald". 

Sisaldab kümme nummerdamata laulu. Neljas vihik ei sisalda lau
le, mida ei ole eelmises kolmes vihikus, seepärast pole sel-r 

lel vaja eriti peatuda. 
Esitatud neljast vihikust on tehtud koopiaid. 

EKCa P 232 mf sisaldab 40 leheküljel 28 Kreutzwaldi 

poolt Peetri khk Viisu mõisast üleskirjutatud laulu, tegeli

kult koopia ÕES, EK 72 teisest käsikirjast (Achtundzwanzig 
Estnische Volkslieder), mis omakorda pärineb kogust A. Kogu 
mf oli nähtavasti aluseks Neusile laulude trükki suunamisel. 
Tekstis leidub Kreutzwaldi käekirjas märkmeid. 

EKt?, P 232 mh (kahes vihikus: 1 - 14 ja 1 - 20), kokku 
34 laulu,on 32 laulu Kreutzwaldilt, üks Knüpfferilt ja üks 
Plekilt. Pealkiris "34 ehstnlsche Volkslieder, aufgenommen 
von Pr. R. Kreutzwald, A»P. J. Knüpffer und Pick". Selle kogu 

Vt. kommentaare laulude 67A ja 95 A kohta kogus "Ehst-
nlsohe Volkslieder". 
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materjalist on 18 teksti saadetud Tallinna Heusile 1. augus
til 1847, päritoluandmete järgi jbaiuselt, Virumaalt ja Hage
rist (17, lk. 34). Samast kirjast selgub veel, et Kreutzwald 
on Heusile saatnud kaks setu laulu "Laulijad otsitie" ja 
"Põhja kotkas kurja lindu". Hende laulude käsikirjad pole säi
linud, nad on A-kogus nr. 78 ja 79 ja Heusi antoloogias nr-d 
97 В ja 1. Saadetises on veel 16 laulu, päritoluandmete jär
gi Laiuselt, Palamuselt ja Tormast. Terve materjal on kogus 
А (36 - 41; 24 - 30; 33; 18 - 23; 31 - 32; 34 - 35; 42$ 46; 

17; 16; 49; 67 - 69; 235). 22 teksti on Heusi antoloogiast 

"Ehstnische Volkslieder". Lõpus 19. tekst teises vihikus on 

Knüpfferi, 20. tekst Ficki oma. 
õigupoolest on üleskirjutamiskohtadega asi küll nii, et 

ÕES, EK 72 antakse laulude päritelukohana Laiuse, üleskirju
tajaks Märt Mohn; EKti, F 232 m*1 aga teisendab andmeid, ütleb 
5 (A 22), 6 (A 23), 7 (A 24), 8 (A 25), 9 (A 26), 10 (A 27). 
11 (A 28) pärinevat Palamuselt, 12 (A 29), 13 (A 30, 14(A 33) 
aga Tormast. Et aga Heusil antoloogia "Ehstnlsche Volkslie
der" koostamiseks oli kasutada koopia P 232 m*1, leiduvad sa
mad andmed ka mainitud teose kommentaarides: J II 70 В (А 24) 
- Palamuse; H III 112 G (A 25) - Palamuse; H II 62 В (А 26)-

Palamuse; H III 95 А (А 30) - Torma; H II 67 А (А 33) - Tor
ma. Võimalikke paikapidavaid seletusi andmete erinevuse koh--
ta on raske anda. Küllap Lauluisa andis andmed lihtsalt mälu 
järgi. 

üks vihik 50 lauluga Ranna-Virumaalt olevat tal kaotsi 
läinud (17, lk. 14). 

ÕES1_EK_114 sisaldab kaks laulu:'1) "Poisi laul, kes 
soldatiks viidi" - setudelt (ka А 40), koopia EKÜ, F 232 
mh, nr. 5; 2) "Mis mo jalga kergitaie", üles kirjutatud kel
legi Liivimaa sünnipäraga vasksepa poolt lutsiiasteit ja 
A. Brändi poolt Kreutzwaldile saadetud (kogus A nr. 251^). 

§5§.t-E£-lil• Heli teksti setudelt, kõik leiduvad kogus 
А (245, 246, 244, 237) ja Heusi kogus "Ehstnlsche Volkslie

der" (32, 50 А, 56 А, 20), viimane, "Kalevipoja" XX lugu, i4l 

71 - 106. 

ÕESj, _EK_242. Kreutzwaldi laul "Estnisches Volkslied 
(Schilderung der alten Zeit)", juba tuntud "Vana aeg oli vae-
noaega". Siin on Kreutzwaldi tekst Faehlmanni tõlkega. Tii-
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tellehel üteidekee, et Heusi "Ehstnlsche Volkslieder" ei too 

Faehlmanni tõlget (40 A). Kogu käsikiri on 8 lehekülge, laul 

leidub ainult kolmel leheküljel, andmed tiitellehel. Leidub 

ka kogus A, nr. 15« Kreutzwaldi andmeil on laul pärit Laiu

selt, olulieelt tema enda looming. 10. X 1847 kirjutas Kreute

wald Heusile, et ta umbes kahe aasta eest saatnud selle lau

lu õpetatud Besti Seltsile, esitati seltsi koosolekul 6. VI 

1845. Hütid saatis ta laulu teksti ka Heusile, kes selle aval

das (17, lk. 48). 

ÕES, KK 1^2 koosneb kahest osast, mõlemad kirjutatud 

Kreutzwaldi käega. Bsimeees on neli lehekülge, neist kolmel 

on kokku 9 laulu, esimesed kaheksa Laiuselt, üheksas Ranna-

Viruaaalt. 10. laul on samuti Kreutzwaldi käega kirjutatud, 

aga mainitud, et see on Knüpfferi oma (vt. EKÜ, F 232, m*1). 

Esimeses kogus kõik 9 laulu esinevad kogus A (18, 19, 20, 21, 

23, 16, 17, 46). 10. on sama sõjalaul, mis leidub juba kogue 

EKÜ F 232 mh (19). üldse kõik laulud esinevad kogus A ja EKÜ., 

F 232 mh. 

Eestimaa Kirjanduslikule Ühingule saadetud koopias lei

dub ka mitmesuguseid andmeid eestlaste maagiliste kommete koh

ta, mida on mõnevõrra kasutatud Kreutzwaldi ja Heusi iihis-

väljaandeš.1̂  

Laulukogu koostamise otstarve ei ole teada. Siin on ter

velt 23 laulu Schultz-Bertramilt ja Faehlmannilt kõik kolm, 

mis temalt rahvalaulude üleskirjutuste nime all on teada. 

Heist "Püüame püha kalada" pole siiski rahvalaul. 

11 4:2(0). "Sechs Volkslieder von den Pleakauschen Esten 
in Original". Siin leidub 6 setudelt kirjutatud rahvalaulu, 

nende hulgas "liulaul" ja "Tooma laul", lisaks selgitavad 

märkused. 
1) Tule, sõsar, sõstrasilma; 2) Toa taga kasvis tamme; 

3) Ilu sõitis jõge pidi; 4) Kõrtsi läksin kõpsatille; 5) Ko

du ütlesin kalale; 6) Tooma laul. 

M 4:3(D). Üks laul setudelt: "Olin koitun karjapoissi". 

M 4:4(E). Siin leiduv laul useisõnadest ja väikeste eri

nevustega ka "Kalevipoja" XIII loos, v-d 230 - 301, varem 

Kreut zwaldi-Heusi kogus "Mythische und ma-

16 EKÜ, EK 47016, F 232 i 111 - 116; 16, lk. 90 jj. 
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gieche Lieder", nr.13. Teine olevat kohalik naljalaul Hage

ri et, arvatavasti Toapapa laul kohalikust rätsepast. 1820. 

aastal palju lauldud, nag" selgub kaaskirjast. 
Vihikus leidub Saarepiiga laulu tekst "Heio läks merda 

leikumale" (vt. ka: 17» lk. 242, 395), mis sisult vastab "Ka
levipoja" IV loo värssidele 616 - 890. Kuigi Lauluisa titleb 
laulu kuulnud Irboska ligidalt ühelt eestlannalt, kee kinni
tanud selle olevat vaid Väikese katke pikast laulust, tundub 
selles ometi Kreutzwaldi tugevat järelealtavat kätt. 

M 4i5(P). Sisaldab lastelaule, töötluseta rahvapärased 
laulud "Haned kadunud™, »Kulla põlemine", "Maie laul", "Suur 
härg", "Halge noorik", sealsamas koival aga oluliselt Kreutz
waldi enda laul varanduse peitmisest sõja eel, nagu see lei
dub "Kalevipoja" XX loos, v-d 71 - 107, ja Turrise laul (Heus 
16). Kolk 10 laulu leiduvad kogus A. Selle käsikirja saatis 
Kreutzwald Heusile 11. III 1849, Heus tagastas selle hiljem 
(17, lk. 79). 

M 4:6(0). Ei ole kirjutatud Kreutzwaldi käekirjaga. Si
saldab kolm laulu koos sõnaseletustega: "Kulla põlemine", 
"Mõõk merest" ja "Mine kaske raiumaie". 

M 4:7(H). Kirjutatud samas käekirjas kui eelmine. Si

saldab kaks katkelist laulu: "Siin ju laulsid llmatargad" 
(seesama ka vihikus L = IV:10, lk. 1a (2)) ja "Enne ollin 

härra tallipoiss". 
M 4:8(1). Ei ole Kreutzwaldi käekirjas, käekiri sama mis 

G ja H. Siiski Kr. omad. Siin leidub 15 regivärsilist laulu 
ja üks uuem laul. Laulud korrektsed. Laulude juures leidub 
märkusi ja sõnaseletusi. Kaka laulu leidub Heusi antoloogias 
"Ehstnlsche Volkslieder" (75 A, 109 D). 

Hr. 8, 10, 13 ja 15 on dr. J. Schultz! poolt üles kir

jutatud. Uleskirjutamlskoha saab kindlaks teha ainult laulul 

nr. 11 Heusi antoloogia kaudu, s. o. Maarja~Magdaleena ja Ko
davere. 

M 4:9(K). Võõras käekirjas 24 korralikku regivärssi. Üks 
neist leidub Heusi-Kreutzwaldi kogus "Mythische und magische 
Lieder" (9A).' 

Tekstidest on Schultz! poolt üles kirjutatud nr. 2 ja 24. 

Hr. 8 ja 16 pärinevad Maarja-Magda1eenaat ja Kodaverest (vrd. 

MML 1). 

Viimasel leheküljel leidub daatvjn °5. august 1845-



M 4:10(L). Ei ole kirjutatud Kreutzwaldi käekirjaga, 

käekiri sama mis kogus G, H ja I; sisaldab vanasõnu ja 14 

head laulu, nagu "Laula, suukene", "Kuhu läheb orja ohkami

ne?", "Maie laul", "Väsinud lõikaja", "Ostuori" jt. Laulude 

juures on sõnaseletusi ja selgitavaid märkusi. 

к 4:11(M). Kirjutatud tundmatu käekirjaga, sisaldab 

häid laule, paljud neist leiduvad juba eelmistes käsikir

jades. Siin on ka üks kirjandusliku päritoluga teket. 

Serval "Aus Weeenberg". 

15 laulu. 

M 4:12(N). Schultz-Bertrami käekirjaga kirjutatud (5, 

lk. 54) 4 laulu, neist paremad on "Laula, suukene" ja "Lap

se tänu". Kolk tekstid juba varem esinenud. 

M 4:13(0). 1 laul - "Heio läts merda kikumaie". Sama 

mis M 4:4(E). Kirjutatud võõra käekirjaga. 

M 4:14(P). 9 Kreutzwaldi poolt rohkem või vähem ümber

töötatud laulu. Sellele kogule on mitmeti ligidane EKÜ, F 

232 K. 

ВКил_Р_232_К. Selles kogus on eelmise kogu mitmeid lau

le tugevasti Umber töötatud, aga kogus К leidub siiski veel 

kaks lauluteksti, mida kogus M 4:14 ei ole. Kreutzwaldi and

meil on numbrid 2, 4, 6, 7, 9 setudelt. (Vt. MUL 2 А - С ja 

5 В ning Setu aruanne.) 

M 4:15(R). Sisaldab 7 laulu. 

Siin on siis järjekordselt väljakirjutusi varasemaist 

kogudest 1850. a. Heusi jaoks (17, lk. 104 - 106). Ainus es

makordne laul on lk. 229, nr. 164 "Kevad ja sügis". 

M 4:16(3). Sisaldab neli laulu, neist kolm esimest üm

bertöötlused Kreutzwaldi poolt: "Kaleviate muna", "Haldjate 

mäng", "Sõjalaul". Heljas on päris ehtne "Parmumatuse laul". 

M 4:17(T). üheksa laulu Setumaalt. Laulud tugevasti, üm

ber töötatud. Ehtne on "Parmumatuse laul", mille olevat üles 

kirjutanud keegi daam Kraasnast. (Vt. Heus III 102 B. Ka EKÜ 

P 232 i 139(5).) Ka järgmised kaks laulu "linnakene jellake-

ne, kingi mulle kirstuvõti" ja "Mis mo jälgi kergitaie" ole

vat üles kirjutatud kellegi eesti keelt mittetundva daami 

poolt ja ne*d olevat Kreutzwaldile edasi saatnud dr. Brandt. 

(Vt. EKÜ F 232 i 139 - 141.) Viimane on saatnud ka teksti А 

251. Käsikiri on kopeeritud EKÜ F 232 1, lk. 121 - 142, nr. 

1 - B. 5 laulu ka Kreutzwaldi A-kogua. 
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M 4:18(U ja У). Pole Kreutzwaldi käekirjas, sisaldab 

35 mitmesugust erineva kvaliteediga laulu, muude hulgas maL-

savahekordi käsitlevaid laule. Mitmed laulud ühised koguga 

M 4:21. 

Lk. 2(1) leidub märkus: juuli ja august 1847. 

11 4:19(Y). Siin esitatud teket "Luusilkäik" on tege

likult käeharjutus "Alg-Kalevipoja" "Bsiande" esimesele lau

lule, baseerub gaehlmanni muietendell, lisaks mõistatusi. 

Kuna tekst on uues kirjaviisis, peab olema kirjutatud 

pärast aastat 1851. 

Laul ja muud märkmed on tehtud vanadest arvetest mur

tud vihikukese puhtale küljele. Arved ise kannavad aasta

numbreid 1876, 1878, 1879 ja need aastad op tõenäoliselt 

"Luusilkälgu" ümbertöötamise ajaks. 1878. aasta paiku on ta 

tegelnud teistegi Paehlmannl ainete ümberloomisega, nagu 

näit. ̂'Koit ja Xmarik" (25, nr. 29. Allpealklrjaks aasta

arv 1850). On kõigiti tõenäoline, et "Luusilkäik" esialg

selt selles versioonis on pandud paberile samal ajal (1851?) • 

M 4:20(2). 8 laulu, osalt Lagoselt, osalt Setumaalt, 

enamasti teistest kogudest juba tuntud materjal, ümbertöö-

tuste kõrval leidub ka ehtsat. Nõuab aga hoolsat tekstoloo

gilist tööd. 
Laulud on saatnud Kreutzwaldile Lagos Viljandimaalt, 

peale ühe, mis leidub lk. 6-10, mille olevat Kreutzwald 

saanud Lipingult Setumaalt. Käsikiri on kopeeritud ja saa

detud Eestimaa Kirjanduslikule Ühingule, kus see on säili

nud (EKÜ F 232 1). 
M 4:21. Peale nende leidub veel vihik ilma tähemärgi

ta, kus on 32 laulu, osalt tuttavad juba eelnenud vihiku

test. "Arm paistap väaga heldeste" on uuem laul, selles lei

dub kirjanduslikkudegi mõjude tunnuseid. Mitmed laulud on 

ühised koguga M 4:18. 

M 4:21 (25) sisaldub laul Haapsalu ümbrusest kelleltki 

eestlannalt (Heus). Vt. N I 22 В. 

Eestimaa Kirjandusliku Ühingu (EKÜ) kogu, mis kuni lk. 

120 on koopia IV:1, jätkub eri osana veel lk-lt 121, kandes 

pealkirja "Einige Volkslieder von Ehsten in Pleskau'sehen 

und Witepsklschen Gouvernement. (Mitgetheilt, zum Theil auch 

aufgenommen von Dr. Pr. Kreutzwald in Werro.)" Osa siin lei

duvaid laule on kopeeritud ka kogusse A ja IV:17, välja ar
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vatud "Päaokene, purjelindu", mis 011 eiin ainukordselt ära 
toodud. 

Eestimaa Kirjandusliku ühingu materjalide hulgas on 
käsikiri EKÜ 232 k; "Bruchstücke alter Lieder aus dem Ples-
kauechen. Mitgetheilt von Dr. Pr. Kreutzwald". Selles lei
duvad mõned varasemaist kogudest tundmata laulud. 

2. Soome metsa sügavuses. 
3. Lähme laulma luguside. MML 2 A 
4. Üksi ülemad elavad. 
8. Lauloloode luuletaja. 
9. Maa-alused, madalikud. 
Peale nende leidub veel üks maagiline laul maamõõtja 

'Lagoselt. Sellistele järeldustele võis tulla praegu tutta
vate materjalide alusel.- Pole sugugi võimatu, et mõnigi 
Kreutzwaldi poolt üleskirjutatuks peetud tekst on mõne tei
se oma. See aga ei muuda olulist pilti. Kreutzwald on palju 
häid laule noteerinud. VÕib-olla oli neid rohkem, osa cnläi
nud kaduma. Vaevalt, sai seda siiski väga palju olla. Mil 
viisil ta oma üleskirjutusi toimetas, ei ole kindlasti tea
da. Osa laule näib olevat mälu põhjal, teised kas laulmise 
või dikteerimise järgi kirjutatud. Kord märgib ta ise, et on 
oma üleskirjutusi toimetanud laulmise juures kirjutustahv-
lile (12, lk. 45). Süstemaatiliseks isiklikuks kogumistööks 
on tal nähtavasti puudunud aeg. Aga sedagi, mis on tehtud, 

on märkimisväärselt palju. 
Töötlused võimaldavad lisaks pilku heita Lauluisa loo

mingulisse laboratooriumi. "Kalevipoja" koostamise ajaloo
le omakorda toovad need käsikirjad üsnagi palju täiendusi. 
Detailselt on eesti rahvalaulude kasutamist eeposes uurinud 
V. Pino ("Kalevipoja" teaduslik väljaanne, II köide). Vastu
se küsimusele, millised on Kreutzwaldi poolt muutmata no
teeritud laulud, millised kohendatud ja millised tema enda 
loodud, annab loodetavasti varsti ilmuv allakirjutanu eri

artikkel. 
Raskusi valmistab mõnevõrra ka dateerimine. Kuigi 

Kreutzwaldi rahvalaulude üleskirjutuste ja käsikirjade juu

res leidub daatumeid, siiski üksikute kogude tekkimise koh
ta puuduvad just otsesed andmed. Järelduste tegemiseks on 
ainult kaudsed andmed, kasutades kriteeriume terminus _ ante 
quem ja terminus poet quem. Lisavalgust võib Kreutzwaldi 
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rahvaluulealasele tegevusele ande ka tema kaasaegsete ja eel
käijate töö ja töötulemuste analüüs, ula tingimata on vaja 
ette võtta kolge ligemal ajal, sest küllalt keerukad eeltin
gimused pole seda siiani võimaldanud. 
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РУКОПИСНЫЕ СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ ПЕСЕН, 

СДЕЛАННЫЕ КРЕЙЦВАЛЬДОМ 

Э. Лаугасте 

Р е з ю м е  

Начиная с четырнадцати ют Крейцвальд приступил к записи 

аллитерационных песен среди прочих фольклорных материалов (ска

зок, обрядовых песнопений, пословиц • т.п.) непосредственно из 
уст народа, занимаясь этой деятельностью примерно до I860 го

да. Больная часть собранного им материала сохранилась и до на

ших дибй. Кроме этого, Крейцвадьд записывал песни и от своих 

родственников, знакомых и даже от своих коллег. Среди рукопи

сей Крейцвальда имеются также копни печатных текстов, но в 

данной работе они во внимание не принимались. Поскольку в те 

дни не было специальных мест для хранения фольклорных материа

лов, любому исследователь*) или интересующемуся этим приходи

лось переписывать текста у других. Известно, что в аллитера

ционных стихах Крейцвальд нуждался и при сочинении эпоса "Ка-

левипоэг", созданного в форме именно аллитерационных песен. 

Поэтам он рекомендовал пользоваться преимущественно аллитера

ционной формой, но тем не менее это оставалось только советом. 

Собрание народных песен Крейцвальда содержит около 600 текс

тов, среди них приблизительно 200 оригиналов. 

В рассматриваемой рукописи есть весьма занимательные текс

ты. Особую ценность представляют песенные материалы, записан

ные до 1840 года, так как в ту пору Крейцвальд ещё не имел 

обыкновения исправлять или дополнять тексты, что идёт во вред 
научной значимости текстов. 

Итак, наряду с трудами других собирателей - исследовате

лей прошлого (Кнюпфер, Нейс) работа Крейцвальда имеет большое 

научное и культуроведческое значение. 
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REGIVÄRSI OTHBOrOttPXtSf 

U . K o l k  

Rahvaluule stereotüüpia on tänapäeva folkloristikae 
üldtuntud ja mitmeti uuritud nähtus. Mida enan on lähenetud 
liikide täpsele tüpoloogiale, mida rohkem on süvenetud rah-
valuuletraditsiooni põhjalikku, igakülgsesse tundmaõppimis-
se, aeda enam on esile toodud stereotüüpia kui suulisele loo
mingule omase kategooria rohkeid ja mitmekesiseid avaldus
vorme, seda rohkem on stereotüüpiat arvestatud ka rahvaluu
let eoorias. On järjest enam selgunud tema kõikehaaravus, uni
versaalsus koigi rahvaluule liikide paljudes avaldumisvormi
des ning esmajärguline tähtsus igas vähegi põhjalikumas tti-
poloogilises uurimistöös. Rahvaluuleteose tüübi omapära mää
ramine on mõeldamatu tüübi piires esinevat stereotüüpiat tund
mata. üha enam on folkloristikas asutud stereotüüpiat sisu
liselt interpreteerima loomingulise nähtusena, erinevalt va
rasemaist folkloristikakäsitlustest, mille järgi selles näh
ti lauluaineste segamist, defekte või mehaaniliselt rakenda
tavaid mnemoonilist pidepunkte. Tänapäeval on ilmselt kõigi 
nende rahvaste folklooris, mida on tüpoloogiliselt põhjali
kumalt uuritud, leitud ka stereotüüpia olulisi avaldumisvor
me. 

Meenutagem siin piirjooni meie naabermaade folkloristi
kast. Soome rahvalaulude stereotüüpia mõnedest olulistest 
vormidest on esimesena ulatuslikuma ülevaate andnud juba 
0. Eelander 1894. a. (25). Geograafilis-ajalooliee koolkonna 
peaesindajate poolt kaua alahinnatud, saab stereotüüpia, se
damööda kuidas areneb kriitika sellele koolkonnale A»R.ITiemi 
(21), E. N. Setälä (30), V. Salmise (27) jt. poolt, üha enam 
positiivse tähelepanu osaliseks. Uuemas soome folkloristikas 
on stereotüüpiakäsitlus saanud ulatuslikuks uurimissuunaks, 

selle metoodilisele tähtsusele on ilmekalt osutanud M. Kuusi 

(31, 24 jj.). Stereotüüpseid väljendeid märkivate nime tviste 
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rohkus ("pilt", "mudel", "klišee" jt.) viitab konkreetsete 

vormide mitmekesisusele, aga ka terminoloogilise piiritle

mise raskustele. On kirjutatud spetsiifilisi uurimusi rah

valuule eri liikide stereotüüpiast (20; 7). 

Vene folkloristikas, kus rahvaluule esitaja loovale osa

le traditsiooni kujundamisel on suuremat tähelepanu pööra

tud juba möödunud sajandil, on stereotüüpiat tutvustanud ja 

selle tähtsust rõhutanud juba A. Hilferding (39, 57). Nõu

kogude vene folkloristidest on bõliinade põhjalik uurija 

A. Astahhova lähemalt näidanud stereotüüpia suurt tähtsust 

laulikuisiksuste omapära piiritlemisel (36, 73 jj.), M. Štok-

mar on osutanud stereotüüpia temaatilisele laiahaardelisuse

le ja vormilisele mitmekesisusele (43, 177 jj.). V. TŠitse-

rov (42) ja V. Anikin (35) on toonud esile stereotüüpia osa 

variaabluse avamisel, ka on nad selgitanud stereotüüpia suurt 

tähtsust folkloori kui kollektiivse loomingu ja selle rah

valiku ideelisuse nägemisel. Stereotüüpia mitmetel aspekti

del rahvaluule võrdleva uurimise metodoloogias on peatunud 

B. Putilov (40). On kirjutatud silmapaistvaid eriuurimusi 

bõliinade stereotüüpiast (41). 

Ka eesti regivärsi stereotüüpia silmatorkavamad aval

dused on ammu tuntud. Kes ei teaks, et meie rahvalauludes 

ringleb hulk värsse, mis võivad esineda väga mitmesugustes 

lauludes, nagu näiteks stereotüüpsed laulude algusvärsid Kui 

ma_hakkan_laulemaie või Läksin_metsa_hommikulla, üttevär-

sid Veli, hella vellekene või Emakene1_ennekene, siirdevär-

sid Mlna_kuulsin-l_vaetu_kostsin või ytlen_uuest_ümber_jälle 

jt.? Seesuguste värsside esinemust on nentinud juba Kreutz

wald (12, 111). Kui käesoleval sajandil hakkasid ilmuma täie

likumad rahvalaulude valimikud, sai enesestmõistetavaks ka 

seesuguste värsside tutvustamine (1, 171; 26, 27). Teiseks 

tuntumaks stereotüüpiavormiks sai väljaannete kaudu meta

foorne või metonütoniline sõnaühend, nagu kardavanik või li-

nikpea (1, 171), giülEŠl! HŽS51HJ (26, 26). 
Geograafilis-ajaloolise koolkonna valitsevad mõjud ees

ti folkloristikas käesoleva sajandi algupoolel ei soodusta

nud stereotüüpia lähemat uurimist. Alles uuemas eesti folk

loristikas on see kujunenud aktuaalseks probleemiks. Kordu

valt on stereotüüpia uurimise teoreetilist ja praktilist 

tähtsust rõhutanud E. Laugaste. Ta on osutanud stereotüüpia 
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universaalsusele: eana stereotüüpia võib esineda rahvaluule 
mitmetes liikides (14, 67)» ta on analüüsinud ka stereotüü
pia kujunemise kaugeleulatuvaid psühholoogilisi eeldusi ja 
põhjusi (16, 29). Variaabluse uurimisel jõudis käesolevate 
ridade autor folkloristikas varem kirjeldamata kahe stereo
tüüpsete sõnaühendite vormi - alliteratsiooni- ja paral-
lelismivormeli - piiritlemisele (9). Nende vormelite esi
letoomine on hiljem vajalikuks osutunud rahvalaulikute loo
mingulise omapära lähemal analüüsimisel teistelgi uurijatel 
(Koiva, 13). Ü. Tedre on lähemalt käsitlenud stereotüüpsust 
Karksi rahvalauludes, esitades huvitavat statistikat vorme
lite osast rahvalauludes (32). V. Pino on ühe laulurühma tti-
poloogiliste suhete selgitamisel näidanud stereotüüpsete mo
tiivide ja värsirühmade suurt tähendust mõne teema välja
arendamisel laulikute poolt (24). Rohkesti metafoorseid ja 
metonüümilisi sõnaühendeid on välja selgitanud J. Peegel (23). 

Stereotüüpiale on niisiis rahvaluuleteoorias antud vää

riline koht, mitmed detailsed regivärsiuurimused on seda hu

vitavat nähtust sügavuti avanud.  ib siiski, et terve rea 

oluliste probleemide uurimisel rahvalaulu alal on ülimalt 

vajalik stereotüüpia olemuse ja avaldusvormide senisest täie

likum tundmine. Eelkõige kehtib see regivärsi tüpoloogia 

väljaarendamise suhtes. Vähegi mahukama materjali juures 

põrkab iga uurija kokku raskesti lahendatavate küsimustega 

juba rahvalaulutüüplde määramisel. Lüüriline rahvalaul on 

niivõrd Improvlsataioonimahukas, variantide erinevus selles 

niivõrd suur, et juba sisult lähedaste variantide koondami

ne eri tüüpidesse on sageli raske. Kontaminatsioonlde ja in

terpolatsioonide rohkuse kõrval, mis variantide mitmekesisust 

suurendavad, osutub mõnigi kord keerukaks juba üksikvärsi 

tüpoloogiline tabamine tema suure variaabluse tõttu. Tüpo-

loogilises korraldustöös "Vana Kandle" teokallolevate köi

dete koostamisel on ilmnenud, et mõnikord tuleb tüüp määra

ta üheainsa tüübikindla värsi alusel lauluvariandis. Kolk 

see kõneleb stereotüüpia kandvast tähendusest regivärsi struk

tuuris, tema suurest mõjujõust ja paljudest avaldumisvormi

dest . 'Laiahaardelise, ideaalsoovina kõlava ammendava üle

vaateta stereotüüpiast on täpne tüpoloogia mõeldamatu. Tü

poloogia täpsustamise vajalikuks eelduseks on stereotüüpia 

registrite koostamine; seejuures ei saa piirduda motiivi ega 

- 27 -



väraigagi - lüüriline regivärss on nii suures ulatuses sõ

nasõnaliselt varieeruv, iga variant selles sõnahaaval kokku 

sulatatud, et kõige tõhusamaks tuleb pidada üksiksõnale põ

hinevat registrit. 

Ulatuslikuma ülevaateta stereotüüpiast, selle nomenkla

tuurist ei saa põhjalikult uurida ka rahvalaulude loomingu

list külge, traditsiooni ja improvisatsiooni suhet, rahva

laulikute isikupärast loovat osa traditsioonis. Eriti ilmne 

on see setu improvisatsioonide puhul. Paljud on hämmastu

nud, kohtudes setu laulunaiste tänapäevalgi jõuliselt aval

duva ja seletamatuna näiva suure improviseerimisvõimega: 

laulikud võivad lühikese ettevalmistusaja järel või kohe-

seltkl esitada regivärsse mistahes teemal. Improvisatsiooni

de ttipoloogiline analüüs näitab, et nendes on väga palju, sa

geli otse värss-värsilt kasutatud stereotüüpiavaramut. On 

laule, mida on võimatu määrata mingisse tüüpi, kuid peaaegu 

kõik selle värsid või värsiühendid esinevad mõnes traditsi

oonilises tüübis. 

Stereotüüpia tundmisel on kindel koht ka laulutradit

siooni lokaalse stiili piiritlemisel, tüübimonograafiates 

laulude leviku jälgimisel. Mõnegi lauluvariandi mõttelise si

su tabamiseks võib olla oluline stereotüüpia tundmine. 

Eelöeldut saab kinnitada näidetega. Alustagem tüpoloo

giast . 
Laulu "Kasvatus asjata" Karksi variandis on värsid 

Uis said abi sa minusta 

või said kasu kaavatemest? 

Tugi neile, kes es tunne, 

abi neile, kes es astu, 

tugi neile toomikile, 

abi Arju saarikile (34, 70). 

Paistu laulik on laulnud tüübis "Memme vaev": 

MÕtlid sa toe tulevat, 

mõtlid abi astuvada -

tugi sai neile, kes ei tunne, 

abi neile, kes es astu (EÜS III 473 (127)). 

Sama laulik on pulmalaulu "Kohus koju minna" arendanud 

järgmiselt: 
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Kodu teil oodav okeukeiae, 
vaatave vaieukeiae, 
piitauv piiaä linnukeiae -
kaa tuleb tugi tubaje, 
astub või äbi majasse (B St К 10, 322 (109)). 

Kuusalu laulus "Sulasel mehel": 

Sulastani, sulgedeni, 

päivälietä, pärgädäni, 
juob sie kõrtsis kuusi tundi, 
viet&b alga viisi tundi, 
tuleb sie kortaiata kuoje -
tuleb kui tugi tubaje, 
astub kui abi majasse (33, 245). 

Kõigis näiteis esineb värsipaar, mis põhineb parallelis
mile tugi - abi. See on ilmselt ühest laulutüübist laena
tud teistesse. Millisest? Kui uskuda väidet, et "Kasvatus aa-
jata" on kogu läänemeresoome lüürika vanimaid tüüpe (31,183), 
on ta tüübikindel vaid sellee laulus. Rahvalaulu loominguli
sest küljest lähtudes on seesugusest päritolu fikseerimisest 
ehk olulisem selle värsipaari kui stereotüübi arvestamine. 
Näidetest peaks ilmnema selle stereotüübi üsna suur sisulis-
temaatiline kandvus, aga ka laulikute leidlikkus laulude sõ
nastamisel stereotüüpide kaudu. "Memme vaev" ongi sageli kon-
tamineerunud lauluga "Kasvatus asjata" ja värsipaari tähen
dus selle ülekandega ei muutu, kuid meenutjus pulmalistele, et 
neil on aeg lahkuda, sest kodus ehk oodatakse abi ja tuge, sa
muti sulasest mehe kui abi ja toe käitumise kiitmine viivad 
värsipaari hoopis uude konteksti. Tugi - abi on saanud ehi
tuskiviks, kliseeks või mudeliks, mis sisuliselt sobib mit
metesse lauludesse kindla, usaldatava, vastutava, hea, abi
valmis jms. inimese märkimiseks, vormiliselt aga on valmis 
raamiks vastavate värsside improviseerival sõnaatamiael. 

Eritledes lähemalt selle stereotüüpse värsipaari võrel, 
võime märgata, et see on kindla tuuma saanud alliterataioo-
nivormelite tugi - tulema ning abi - astuma ja parallelismi-
vormeli tugi - abi liitumisest. Igaüht neist vormelitest võis 
laulik taas omaette, mingis muus laulus kasutada (vormeliks 

kujundada)5 Karksi laulik ongi parallelismivormelit veel oma-
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A 
ette kasutanud, nagu nähtub näite kahest viimasest värsist. 

Analoogilisi näiteid stereotüüpia esinemisest volles tuua 

hulgaliselt. Näidete arvukus, nende sisulis-temaatiline pii'-

ritult lai haardeulatus ning osatähtsus regivärsilise rahva

laulu variaabluses ja tüpoloogias on käesoleva kirjutise au

torit üha enam sundinud arvama, et esmajärgulise tähtsusega 

uurimisülesandeks on värsisisese stereotüüpia ulatuslik re

gistreerimine, eelkõige alliteratsiooni- ja parallelismivor-

melite tabamine ja nende esinemisaeoste uurimine. Just nen

del stereotüüpiavormidel näib olevat eriti kandev osa kogu 

regivärsitraditsiooni tüpoloogilises struktuuris. Seejuures 

on ilmne, et iga niisuguse vormeli üksiksõnaline komponent 

omab suurel määral iseseisvatki tähendust, võimaldades vor

meleid varieerida, liita, improvisatsioonivajaduste kohaselt 

laulude üht või teist lüli paika panna. Iga vormeli kasuta

tavuse määr peitub tema sisulises ja vormilises omapäras: mi

da laiahaardelisem, universaalsem, kasutamisvõimalusi sisal

davam see (või selle komponent) oma sisulia-temaatLLiseü tä

henduselt on, aeda rohkem seda ka rakendatakse. Alliteratsi-

oonivormelil kuu - kumer on palju kitsam esinemissfäär kui 

parallelismivormelil meel - süda või alliteratsioonivormelil 

must - muld. Kaht viimast on võimalik siduda väga mitmesu

guste assotsiatsioonidega, mõttearenduste ja tähendustega. 

Järgnegu selle illustreerimiseks väike ekskurss viimase vor

meli valdusalale ja selle naabrusse. 

Kes ei tunneks rahvalaulu "Laula, laula, suukene!"? Sel

les leiduvad ilmekad värsid 

KÜJ.1 saad siiski olla vaida, 

kui saad alla musta mulla, 

valge laudade vahele, 

kena kirstu keske'elle! (17, 21) 

Hoopis teises ühenduses leiame sõnapaari must muld Kuu

salu laulus "Neiu läheb põllumehele": . 

Küll menen künnümihele -

künnümies sie kündäh palju, 

ktindäb palju, külväb palju, 

iestäb, äästäb palju, 

kierdäb palju musta mulda (33, 166). 
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Setu laulus "Vota mulle naisekene!" annab analoogilise 

kiinnimehe-iseloomuatuse noormees s 

Kui mulle votat naas'ekeee, 

kaet kalli kaasakese, 

votat naas'e naarulise, 

kaasa kaala arvulise, 

naidat neiu noorekese, -

aõa lää nurme kündemähe, 

armsast atra kandemahe, 

musta mulda pööränähe (29, 80). 

Setu hällilaulus: 

Ts'u ts'u, l'u l'u, 

jala musta mulla poolõ, 

vii iks last Yerska poolõ, 

kizo laat kerigo poolõ (29, 97). 

Setu variandis laulust "Laula, laula, suukene!": 

Kasvi Ho haina hawa pfiäle, 

musta lilli mulla p&äle (29, 16). 

Anne Vabarna improvisatsioonis: 

SUä om mul must kui muld, 

miil rassõ kui raud (RK* II 173, 390). 

Must võib olla ka mitme teise alliteratsioonlvormeli 

komponendiks. Paljudes lauludes esineb sõnapaar muu - must» 

See esineb juba 17. sajandist pärinevas piksepalves: 

Toucko mujo musta pilwe suhre Soh, korken Kondo, laja 

Lahne pihle. (15, 43J 

Karksi laulus "Bna arm": 

Jätsit mu vara vaeseesse, 

enneaegu armetusse, 

enne muida mustasse (34, 47). 

Kuusalu laulus "Hoorik lahkub isakodunt": 

Siiep aina jädäd selle paiga, 

asemeni annad muile, 

muile mustile sigujalle, 
pugalulle porsastelle, 
laukiotsa lammastelle (33, 246). 
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Kuusalu karjaeelaulus: 

SUö, süö, meie karja, 
ellö, meie kirju karja -

JuoBku muie musta karja (33, 296). 

Sama kihelkonna laulus "Varajane vaeslaps": 

Enne koitu korp on väljäs, 
enne mulda mustalindu, 
enne päivä päästikäne (33, 330). 

Kuusalu laulus "Vlhmaiilid" on pilt mustadest vihma

pilvedest : 

Tinakarvased tibavad, 

vasekarvased valavad, 

hobekarvased huerutavad, 

mustad muidu hirmutavad (33, 270). 

Ka meri võib paista mustana. See tähelepanek kannab ste

reotüüpi must meri. Kuusalu laulik sõnastab tüübi "Uppunud 

vend" värsse: 

Vesi võttis muita venna, 

meri musta mieliteli (33, 274). 

Setu laulik rakendab selle merepildi sootuks teistsu

guses kontekstis. Laulus, millele J. Hurt on pannud peal

kirjaks "Laulik liidab laulusid", uhkustab laulja, et teda 

ei jõua keegi ohjeldada: 

Ega ei'jöwa keäki keeldä, 

keä keeldä, kinni pitä, . 

tulgu tuli keelämä, 

meri musta meelitäma (29, 33). 

Musta kõrvale on alliteratsioon tõmmanud ka muru. Lau- ( 
lue "Haned kadunud" (Kuusalu) on värsid 

Ain mina haned arule, 

kirjud kieridin kesale, 

varvasjalad väinijule, 

mustad muisutin murule (33, 74). 

Urvastest üleskirjutatud laulus "Neiupõlv ja naiste-

oõlv" öeldakse: 
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Kui ma eale kaaza' kodu, 
eale ma euo muru pääle, 
ml ee titel' muru murta* ninnev, 

kaaz kit't heina kahrõ ollov (29, 107). 

Must mantel on mõisnikul või papil. Jüri kihelkonna 
laulue "Kust eaka aaapad saanud" küsitakse: 

Kuet sai kubjas kuue selga, 
aidamees eal halli" vati, 
kilter Teeter kirju veeti, 
kärnal Mart eal kälaakuue, 
vahimeee eal valged püksid, 
mõisaherra austa mantli ... (6, 441). 

Setu laulus ütleb "Karske noormees": 

Ei või, ei või, noori neiu, -
käsi kallis, ei või kumpi, 
sõrme noore, ei või näppi, 
suu armas, ei või anda, 
inne kui papp paari pand, 
mustal mäntlil kuulutas, 
lajal mäntlil laulatas (29, 86). 

Ka mure viib mõtted mustale. Karksi laulik ütleb laulus 
"Kurb laulik": 

kuret mul musta härja võrra, 
kahjut kige karja võrra (4, 162). 

Setu laulik iseloomustab oma naisepõlve laulue "Taheta 
ei naiste tantsu": 

Hüüd iks hooli ussõ päälä, 
murõ musta parrõ päälä (29, 29). 

Must vastandatult valgega moodustab aga väga laialt ka
sutatud antonüümilise sõnapaari, mida paljudel Juhtudel on 
rakendatud ka parallelismivormelina. See stereotüüp võib va
hetult liituda alliteratsioonivormeliga must muld, nagu näi
tab "Laula, laula, suukene!": 

Küll saad siiski olla valda, 
kui saad alla musta mulla, 
valge laudade vahele, 
kena kirstu keske'elie! (17, 21). 
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Kuusalu laulus "Ei lähe ilusale mehele" eelistab neiu 

musta me.est valgele (ilusale): 

Musta murjub tüödä tehä, 

valge varjulda valatab, 

kena kepsub kammarisse (33, 165). 

Vanasõnana mõjuv värsiseade Kaarnast põhineb samale an

tonüümile: 

Kenal mehel kerge käsi, 

valgel mehel vali rusik, 

must mees - tark mees (22, 190). 

See sõnapaar esineb parallelismi vormelina ka karjala 

rahvalauludes: 

Miula oli muita ruuna, 

vaibu valgie hebone (37, 75). 

Antonüüm esineb rohkearvuliselt teisteski rahvaluule 

liikides. Üldtuntud kõnekäänuks on ei_lausu_muata_ega val

get (14, 279). Viljandist on noteeritud vanasõna "Seni must 

murrab tööd, kui valge ennast vaalib" (22, 149), Tõstamaalt 

"Küll aga valge ära sööb, mis must kokku paneb" (22, 89). 

Ka mõietatuetüübi struktuurile võib see stereotüüp rakiseks 

olla. Käsikivi tähendav soome mõistatus "Mustaa syöp, val-

keet sittuu" on tuntud ka Eestis, peale selle veel läti, ve

ne ja rootsi folklooris (3, 172). Teiseski soome mõistatu

ses esineb sama sõnapaar: "Musta härkä valkea kello kaulas-

sa. - Pappi" (3, 173). 

Hagu eelnevast näha, võidi alliteratsiooni või anto

nüümia vahendusel mustaga siduda mitmeid teisi sõnu nii ti

hedasti, et kujunesid aina uued vormelid. Kui peatuda veel 

stereotüübil must_muld, ilmneb, et ka selle teine kompo-

nentsõna muld võib osutuda muude stereotüüpidega seotuks.Rea 

näiteid võib tuua vanasõnadest ja mõistatustest, mille vor

mis on tunnuslikuks antonüümiline sõnapaar kuld - muld. Vai

vara vanasõna "Täna kuld, homme muld" esineb ka vadja ja 

soome rahvaluules (19, 146). "Muld on kallim kui kuld" (Hel

me, 22, 82). "Kaeva mulda, siis saad kulda" (Rõuge, 22, 82). 

"Lina läheb kullaks, vill mullaks" (Hanila, 22, 84). Vadja 

näide: "Kuita tunnub i mullaasõ" (19, 145). Soome näide: 

"Hiiluu kuita mulla seljast" (19, 145). Nagu näitab rehe-

- 34 -



peksu tähendav soome mõistatus, võib see antonüümia kujun- ' 

dada ka parallelismivoreeli värsistatud sõnastuses: 

Malta alla, nulta piällä, 

neieeyt tanssi kullan piällä? (3, 172). 

Alliteratsioonivormeli muet_muld komponent sõnade seo
seid teiste stereotüüpidega võib kujutada skeemina: 

muru) 
meri va Lg 

manue 
rriLire; 

Tuleb nentida, et sõnaühendivormelit es on sõnu, mis on 

komponentideks terves reas eri tüüpi stereotüüpides. Peab 

eeldama, et ühe sellise sõna Umber koonduv stereottEipide aa

ri on mingil määral vastastikku seotud liikmetega tüpoloo-

giline tsükkel, mnemooniline ring lauliku stereotüüpiavara-

mua. Hiir või teistsugune teatavate schade või sõnapaaridega 

seostuv stereotüüpide sari on nähtavasti iga võimeka lauli

ku traditsioonitundmisele rajatud mälus olemas olnud. On 

sõltunud muidugi mitmetest teguritest, milline ja kui suur 

vormelivõrk ühel või teisel laulikul talletatud ja tarvita-

misvalmis oli: kohaliku traditsiooni omapärast, rahvaluule 

levikufaasist, esitaja isikupärasest andekusest ja muust. 
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Rahvaluule elujõulises 1evikufaasis, Jcua improvieateioon oli 
loomulik nähtua, ei piirdunud lauliku traditsioonitundmine 
ilmselt mitte ainult päheõpitud laulude hulgaga - sellele 
kaasnes at er eo tüüpi avar anu laulude sõnastamise tehnika aluse
na. Vormelihulk oli nii suur ja mitmekesine, selle kasutami
se oskuS suupärane, et regivärsivormi võidi valada mista
hes mõttekäiku või tundevarjundit, võidi improviseerida. Rah
valaulutraditsiooni loomingulise kasutamise põhjalik käsite
lu on mõeldamatu selle loomingu tehnilist alust - stereotüü
piat - tundmata. 

RL saa küll arvata, et kõigi sõnaühendite kõik näited 
oleksid omavahel geneetilises seoses. Mida avaram, kasutamis
võimalustelt altim on vormel tähendussisult, mida rohkem on 
temast näiteid (variante); mida kaugemal lokaalselt need näi
ted üksteisest on, seda enam tuleb eeldada kohalikku isetär-
kamist, juhuslikku või ainukordset improvisatsiooni. Sel ju
hul on stereotüüpia näiline, tüpoloogilieelt eksisteerimatu 
- või tuleb ühisjoonte, samase vormiloomingu põhjuste otsi
misel siirduda teistele, mittefolkloorsetele tasanditele: 
psühholoogiliste ja keeleliste eelduste juurde. Vormelite te
gelikku tüpoloogilist funktsioneerimist stereotüüpiana saab 
tõendada konkreetsete, detailsete uurimuste kaudu. Stereo
tüüpiat saab suurel määral tõenäoseks pidada, kui tegemist cn 
rohkete näidetega sisult lähedastest lauludest ühe lauliku, 
lähedaste laulikute või lokaalselt kitsaaa lauluala aineses. 

Eelkäsitletud alliteratsioonivormeli näidete- ja seos-
terohkus põhineb sõnade (must, muld) sisulisele avarusele, 
kasutamisvajaduste ja -võimaluste suurele hulgale. On ju vä
ga palju võimalusi, kus üht või teist neist on vaja või saab 
kasutada; otsesele tähendusele lisandub veel kujundlliste tä
henduste hulk. Parallelismivormelitest võiks äärmiselt laia 
esinemusega märkida sõnapaari isa - ema. Pärnu laulus "Hili
ne" on see nii: 

Isa mind hüüdis hiljukeseks, 
ema enneaegüseksi, 
muu pere munarebuks! (17, 73). 

Kuusalu laulus "Millal saan omile?": 

Mil lään mina isäle, 
mil lään mina eaäle, 
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millal rieren vendadele, 
millal uerudan uele? (33, 58). 

Rõngu õitsilaulus: i 
Вsa minu eitel toreli, 

emä käsk kotun mägede (5, 46). 

Kuusalust on ka vanasõnana kasutatud värsipaar 

Isa ktllmft põhjatuuli, 
ema helejä päiväpaiste (22, 170). 

Teine selline pärineb Kullamaalt: 

Pool vaest isata, 
Üsna vaene emata (22, 171). 

Vadja pulmalaulus: 

Isä kuttsu kullõssi, 
maama ehto lahzõssi (2, 46). 

Vadja ja karjala vanasõnades: "Ema vits on villane, 
aga isa vits on karvane" (19, 84). 

t Karjala rahvalaulus: 

Oi on tuatto taivahaine, 
muamo muahine jumala (37, 171). 

Stereotüüp esineb ka mordva rahvalauludes (18, 53X aga 
ka vene bõliinades: 

Воспоил-воскормил не отец, не мать, 

не отец, не мать, не брат, не сестра (43,280). 

Juhusliku paralleeli võib leida aga isegi kauge ai
nu rahva folkloorist (38, 74). 

Vormelil isa-eaa võiks eeldada globaalset esinemisala. 
See võib patriarhaalse perekonna kujunemisest Ja kordustele 
ning parallelismidele tuginevast motte- ning väljendusvii
sist peale eri maade rahvaste kõnepruugis Ja folklooris am
must ajast juurdunud olla. Eesti regiväreis moodustab ta 
igatahes üliproduktiivse vormeli, mille avaldumisvorme on 
lugematult palju. 

Kui suur osa saab laulude sõnastamisel olla stereotüü
pidel, ilmneb eriti hästi setu rahvalauludes, kus regivär-

sivorm elavas traditsioonis kõige paremini on säilinud. Wr-
sisieesed vormelid pole siin üksnes juhuslikuks laulutäi-
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teke, välkeeeke interpolatsiooniks, siird«funktsiooni või 
tüüpilise situatsiooni märkimiseks, vaid võivad saada te
maatiliseks aluseks ulatuslikult arendatud improviseeri
tud motiivile. Kinnitagu seda järgnev näide Anne Vabama loo
mingust . 

Regivärsi a on väga produktiivne parallelismi vormel päi
ke - tou. Karksi laul "Poiss tõuseb neiude juurest" algab 

nii; 

Päe tõussi, kuu tõussi, 
p&e tõus' Pärmi lätteesta, 
kuu tõus' Kura jõesta -
kustes tõussi meie velle? (34, 259). 

Vadja pulmalaulust 

Tere, kuu, tere, päike, 
tere, kuu kumamast, 
tere, päike paistmast! (2, 54). 

Anne Vabarna on seda stereotüüpi kasutanud ja arenda
nud improvisatsioonis "Kitu- ja armulaul austõt seltsimiis 
ministrele", kus ta tänab ministrit temale personaalpensio-
ni määramise.eest (RKM II 173, 387/8): 

lo koulõjcs Sa, mesine ministre, 
armuline rahaandjaJ 
Sinno jõwa^i Jcs kuige tennädä, 
jovvaj. kuige kumerdada. 
Sinno tennäjcs ma õdangu ilda, 
vana, hueaongo varra. 

Sis iks ma kuulo kumarda, 
pääs'о pääväle pailo. 
Kuu kääsejcs üle kuningide, 
päiv üle päälikide. 
Sis käse^ks kuu ti kodo, 

' taivatähe' tandso lüümä. 
Sa olõt iks viil kuust kulusap, 
targõp taivatähist. 
Kulla saaji ma minnä kuu иапо, 
pääs'о päävä veere matio, 
kulla tahajcs ma minnä ti kodo, 
meelimar'a ti majja. 
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Setu imprоvi sat sioonld põhinevad sageli stereotüüpia, 
eriti väraiaiaeate vormelite rohkele kasutamisele. Mõnigi 
kord ehitab laulik kogu arenduse stereotüüpialtilide reale, 

juhtides oma mõtte värss-värsilt eesmärgile. Seejuures võib 

ilmneda stereotüüpia üllatavalt Julgeid ja leidlikke, aga 
ka kohmakaid, puudulikke või anakronistlikke rakendusi. Eel
nenud näide A. Vabarna loomingust pärineb tema venssaet elu
järgust. Et laulikul improviseerimiakunat juba noorema sel
ge oli, tuleb ilmsiks järgnevast katkendist, mis on pärit 
temalt tehtud esimeste üleskirjutuste hulgast. Kui suurlau
liku avastaja A. 0. Väisänen temaga 1923. a. suvel kohtus, 
kaebas Anne lauluvormis, et ta ei pääsenad eelmisel suvel 
Petseria peetud laulupeol suurte lauluemade Miko Ode, Hiie
na Taarka jt. kõrval esinema (8, 26): 

Ka koh oks mul om stiä haigõ, 
aüäjcs haigõ, meeli paha -

lääJL mul meelest maiatõh, 
lääji süweh süämest: 

' olli^ke ma lätsi laululinõ, 
ime-ks-kana ilolinõ, 
sääl ma tahtsõ laulu laulda1 , 
ta&tsõ kulla kul'atolla, 
hot1 ma mõietaj. kirvõkirjä, 

10 tiumõ^i rawaraamatut, 
sõna' olli' aul sõglaga1 tisäh, 

laulu1 olli1 mul langaga7 kaalah, 
naanu' aa sõglast sõiratamma, 
maalõ laskma langa päält. 

15 Ega aul lastaks, lataõl, laulda1 , 
inemiael oks ilotõlla1 . 
Baki' olli' latsõ1 laululiaõ', 
olli' »aase1 nal'aliaö'. 

Küll oka ma kuuknu1 kunigilõ, 
20 minajta laulnu1 ministri lõ. 

Ktill oka ais kuninga1 kullõlnu1 , 
a kru minno herrä1 himostanu'. 

Laulik on aluatanud laialt levinud stereotüüpse, kur
vastamist väljendava värsipaariga, mia põhineb parallelis-
mivormelile süda - meel (vrd. 29, 286). See vormel kordub 
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järgeiaee v&reipaaria, millega rõhutatakse kurvastuse suu
rust, siis haakub ühtlasi stereotüüpne värss, ela põhineb 
slllteratsioonlvormelile söBma - süda (vrd. 29, Vl9). 5. ja 
6. värss põhinevad setu laulude sagedastele paral1 ell rati vor-
•elltele laps - emakana ja laul - ilu. Ka 7. ja 8. vär
si laulma - kulatam* on paljulevinud stereotüüp. 9. ja 10. 
värsis, millega laulik avaldab, et ta on kirjaoskamatu, on 
ta kasutanud värsipaari müütilisest laulust "Imeline koda" 
(28, 125). Järgneb motiiv, mis näib pärinevat "Ilulaulust", 
võib ebineda ka stereotüüpsena, nagu väiteks laulus "Lau-
likneiu" (29, 23). Tärsse 15 - 18 täidab tikand (osalt juba 
samas kasutatud) vormelitest, ka 19. - 20. värsi stereotüüp 
kuukma - laulma kujutab endast sageli esinevat parallel!s-
mivormelit (29, 22). Ka viimaste värsside kuningas - härra 
esineb teisteski lauludes. Sonda on laulik kogu 22-värsili
se laulukese loonud üksnes stereotüüpide lükkimise ja põi
mimise: teel. ' 

Kae setu laulude stereotüüpiarohkus ei kehti mutatis щц-
*ГТП" kogu eesti regivärsilise lüürika suhtes võrreldava
na? 

Käesoleva väikese stereotüüpiakäsitluse lõpuks peatu
gem ved. ühel huvitaval probleemil! kas ja kuivõrd on Kreutz
wald stereotüüpiat rakendanud "Kalevipoja" koostamisel? On 
ta kasutanud rahvalaulikutele omast tehnikat sõnastuse im

proviseerimisel? 
lagu teada, puhkes poleemika eepose rahvaehtвизе küsi

mustes juba teose ilmudes. Sellele poleemikale on punkti 
pannud T. Pino oma detailse uurimusega, mille kokkuvõttena 
ta on avaldanud registri rahvaehtsatest värssidest "Kalevi
pojas" (11, 240). Selle registri ühikuks on värss, paljude
le stereotüüpsetele värssidele on viidatud ka tekstile kaas
nevates joonealustes kommentaarides. Kreutzwaldi teksti kõr
vutamisel rahvalaulude värsside ja motiividega on ilmekalt 
esile toodud eepose autori suur ja rohkete õnnestumlatega 
töö teose loomisel, läib siiski, et värsisisese stereotüü
pia analüüsimine eeposes võimaldab seda ülevaadet täiendada 
ja täpsustada. Võtkem üks pisteline näide. Alllteratsiooni-
line sõnapaar gqiry - muld esineb eeposes neljal korral. Esi
teks II loos, kus kujutatakse, kuldas Linda Kalevi matab (10, 
96): 
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Muru kaevis nulla peale, 

Aruheina haua peale, 

Kasteheina kaela peale, 

Punalilled palge peale, 

Sinililled silmadele, 

Kullerkupud kulmudele. z 
Teiseks esineb see VII loos, kus Kalevipoeg käib isa 

haual. Kalev vaatab pojale, et ta ei või tõusta, sest 

Muru kasvand peale mulla, 

Aruheina peale haua, 

Sammal kaevand peale kalju, 

Sinililled silma peale, 

Angervaksad jalgadele (10, 178). 

Kolmandaks leiame sõnapaari XIV loost, põrguõue kuju

tusest (10, 284): 

Siis nad peesid õue peale, 

Kus ei muru ega mulda. 

Maa oli selge rahane, 

Tänav teeda taalderista. 

Neljandaks on sõnapaar XX loos. Sõja eel matab Kalevi

poeg varanduse peidupaika ja loitsib: 

Muru põue, mulla alla, 

SÕmerliiva lihtinessa, 

Savisilla sügavale 

Matan maruka magusa ... (10, 376). 

Kaks esimest näidet on ülekanded rahvalaulust "tee 

haual", kaks viimast aga Kreutzwaldi looming. Sõnapaari ka

sutamine viimastes näidetes on kahtlemata õnnestunud, sõ

nastuses sisulist eesmärki täitev. Kui võrrelda seda alli-

teratsioonivormelite rakendustega rahvalaulikute poolt eel

nenud näidete põhjal, võib täheldada, et põhimõttelist eri

nevust Kreutzwaldi töö ja rahvalaulikute esitusviisi vahel 

pole. Võis muidugi olla nii, et need värsid lõi autor ter

vikutena päris iseseisvalt, toetumata mingi rahvalauluvärsi 

eeskujule, kuid võis olla ka nii, et tal neid värsse luues 

mingi muru või mulda sisaldav rahvalauluvärss meenus (võib

olla sama, mis on laulus "Вша haual") ja ta siis rahvalau

likute kombel sellest mõjustatuna tuletas konkreetsema vär-



sikuju. Viimase võimaluse puhul olekski ta siis kasutanud 

sõnapaari stereotüüpsena, nagu seda on teinud rahvalauli

kud. Esialgsete vaatluste põhjal tundubki, et Kreutzwald on 

vallanud rahvalaulikutele omast stereotüüpiatehnikat (seda 

tõendavad paljud värsside ja motiivide ülekanded, mis V. Pi

no poolt on märgitud) ja tema arvamus enesest kui ehtsa rah

valaulikuga võrdsest on sel alusel suurel määral õigustatud. 

Kuivõrd see on paikapidav, peaks selguma edaspidises uuri

mistöös "Kalevipoja" stereotüüpi^ alal. 

Kõigi eelnenud vaatluste kokkuvõtteks tuleks märkida 

järgmist. 

1. Regivärsiliste rahvalaulude tüpoloogia määramine on 

keerukas ülesanne, kuid esmajärguliselt vajalik laulude ana

lüüsimisel, korraldamisel ja väljaandmisel. Tüüpide omapära 

tabamine on mõeldav stereotüüpsete, rohkem kui ühes tüübis 

esinevate samaste värsside või lauluosade väljaselgitamise 

läbi. Regivärsi stereotüüpias on stereotüüpsete värsside 

kõrval suur osa värsist väiksematel ühikutel - sõnapaari

del ja sõnaühenditel, eriti alliteratsiooni- ja parallelis-

mivormelitel. 

2. sõnapaaride stereotüüpiatraditsioon avaldub rahva

luules viiel tasandil: 1) ühe lauliku lauluvaras; 2) lokaal -

traditsiooniga seotud laulikute repertuaaris (näit. kihel

kondlikus ulatuses); 3) kogu rahva laulukultuuri ulatuses; 

4) keelelt lähedaste hõimurahvaste repertuaaris; 5) rahvus

vahelises ulatuses. 

3. Sõnapaaride stereotüüpia seob rahvalaulude ja rah

valuule eri liike. Regivärsile omaseid sõnapaare leidub oht

rasti vanasõnades ja mõistatustes. 

4. Alliteratsiooni- ja parallelismivormelitel on suur 

sisuline, vormiline ja mnemooniline tähendus. Vormeli ste-

reotüüpiamäär, tema rakendamise sagedus, leviku ulatus ja 

tõhusus sõltuvad vormeli sisulisest ja vormilisest iseloo

must. On vormeleid, mis kasutusvõimalustelt on peaaegu uni

versaalsed (must muld, isa-ema). Stereotüüpne sõnapaar ei 

määra automaatselt geneetilist seost: peab arvestama ka tek-

kevõimalust generatio spontanea. Mida kitsam on kasutussfüär 

(ühe lauliku repertuaar või ühe lokaaltraditsiooni piirid), 

seda tõenäosem on stereotüüpia. 

5. Regivärsilise rahvalaulu tüpoloogia põhineb tüübi-
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omaste värsside väljaselgitamisele. Täpne ja ammendav tüpo
loogia on mõeldav vaid stereotüüpsete sõnapaaride täieliku 

registri vahendusel. 
6. Rahvalaulu põhjalikuks analüüsimiseks ei piisa ühe 

teksti detailsest vaatlusest. Igas tekstis avaldub stiili-
traditsioon, selles aga on suur pea stereotüüpial. 

7. Stereotüüpia, eriti sõnapaaride analüüs on võtmeks 
laulikute loomingutehnika juurde, võimaldades täpsemalt mää
rata traditsiooni ja improvisatsiooni suhet, seega ka lau
liku loomingulist omapära ja vaimset suunist. Mida paremini 
on elav rahvaluuletraditsioon säilinud, mida aktiivsemalt 
seda kasutatakse, seda suurem on stereotüüpia osatähtsus. 
Briti suur on see laululiikidee, kus ilmneb vajadusi otse
seks improviseerimiseks. Suurlaulik Anne Vabarna improvi
satsioonides on sageli valdav osa stereotüüpial, päris ori
ginaalsete mõtete avaldamisel järgneb sõnapaaride kasuta
mine värss-värsilt pika lauluosa ulatuses. Andeka rahvalau
liku mälua näib iga sõna jaoks valmis olevat selle allite-
ratsiooniline või parallelistlik vaste. 

8. Laulikute loomingutehnikat - stereotüüpsete sõna
paaride rakendamist võib täheldada ka Kreutzwaldi loomingus 
- eeposes "Kalevipoeg". 

9. Ammendava regivärsitüpoloogia algühikuks ei piisa 
värsist, algühikuks on sõna. 
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О СТЕРЕОТИПНОСТИ АЛЛИТЕРАЦИОННОГО СТИХА 

У. Кодьк 

Р е з ю м е  

1. Типологизация аллитерационных народных песев - слож
ное дело, однако она в первую очередь необходима при их ана-" 
лизе, упорядочении и издании. Постичь своеобразие типов пред
ставляется возможным путем выяснения стереотипных, встречаю
щихся более чем в одном типе тождественных стихов или частей 
песен. Наряду со стереотипными стихами в стереотипности ал
литерационных стихов большую роль имеют и меньшие единицы, 
такие как пары слов, сочетания слов, в частности, аллитера
ционные формулы, а также формулы параллелизма. 

2. Традиция стереотипности пар слов в народной поэзии 
выражается на пяти уровнях: I) в песенном репертуаре одного 
певца;,2) в репертуаре, связанном с общими местными традици
ями певцов (напр., в пределах прихода); 3) в пределах песен
ной культуры всего народа; 4) в репертуаре родственных по 
языку народов; 5) в интернациональных пределах. 

3. Стереотипность пар слов связывает в одно целое от
дельные виды народных песен и народной поэзии. Пары слов, 
свойственные аллитерационным стихам, обильно встречаются в 
пословицах и загадках. 

4. Формулы аллитерации, а также параллелизма имеют боль
шую смысловую, формовую и мнемоническую значимость. Степень 
стереотипности формулы, частотность ее применения, пределы 
распространения, действенность - все это зависит от смысло
вого и форменного характера формулы. Есть формулы почти уни
версальные по возможностям их применения (черная земля. 
отец-мать). Стереотипная пара слов автоматически не определ
яет генетическую связь: необходимо учесть и возможность воз
никновения способом generated spontanea. Чем уже сфера при
менения (репертуар одного певца или пределы одной местной 
традиции), тем правдоподобнее генетическая связь стереотипии. 

5. Типология аллитерационных народных песен основывает
ся на определении типообразных стихов. Подробная, исчерпыва-



щая типология мыслима только при наличии полного регистра 
стереотипных пар слов. 

6. Для основательного анализа народной песни недостаточ
но рассмотреть детально только один текст. Стилевая традиция 
проявляется в любом тексте, но большую роль в ней играет сте
реотипность. 

7. Анализ стереотипии, в частности, у пар слов является 
ключом к пониманию творческой техники певцов, дает возмож
ность точно установить взаимоотношения традиции и импровиза
ции, а тем самым и определить творческое лицо певца, его ду
ховное величие. Чем лучше сохранилась живая традициа народ
ной поэзии, чем чаще она активно претворяется в жизнь, тем 
более важна роль стереотипии. Это особенно касается тех ви
дов песен, в которых обнаруживается необходимость импровиза
ции. В импровизациях прославившейся народной сказительницы 
Анне Вабарна нередко преобладающую часть составляет стерео
типия: вслед за высказыванием оригинальных мыслей следует ис
пользование пар слов, и так стих за стихом в пределах длин
ной части всей песни. В уме талантливого певца для каждого 
слова как бы наготове его аллитерационное или параллелисти-
ческое соответствие. 

8. Творческий прием певцов - применение стереотипных пар 
слов можно наблюдать и в национальном эпосе Крейцвальда "Ка-
левипоэг". 

9. Основной единицей исчерпывающей типологии аллитера
ционных стихов служит не стих - этого недостаточно, - ею яв
ляется слово. 
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EITAV PARALLELISM REGIVÄRSI STIILIVÖTTBSA 

P .  H a g u  

Eesti regivärsis, veel ulatuslikumalt aga setu rahva
lauludes võib kohata täht stiilifiguuri, mida senine rahva
laulude poeetikakäsitlus pole iseseisva vormivõttena esile 
toonud. Jutt on nimelt eitusest, mis leiab lauliku poolt ka
sutamist mitte pragmaatilistel eesmärkidel, laulu arengu 
loogikast põhjustatud tingimustel, vaid kindlail kunstika
vatsuslikel taotlustel. Vaatleme paari näidet, Uks Helme, 

teine Setu laulust: 

Мало püüdse PUhäliisi, 
mano tahtse Taivaliisi. 
Ptiwü-es mano PtihBliise, 
tarom-es mano Taivalüse, 
tulli iks ütsi Äijolane, 
Äijolane, kiusulane. 

4, 665 * 1 

Motlid sõal sõitevetä, 
venelesel vehkivetä, 
ugalesel hul'luvetä. 
Ega dõda siin ei sõida, 
ugalene siin ei hul'lu, 
venelene siin ei veeri. 
SÕidave siin sõsarte latse, 
käivä siin külä kälitse, 
vehkvä siin veliste latse. 

2, 666 

Küllap osutavad need näited täie selgusega, et eitus 
pole siin pelk asjaolude konstateerimine, vaid lauliku poolt 
teadlikult rakendatud võte mingi olulise seiga või hinnangu 
teravamaks esiletoomiseks. Laulik loob meelega oma väidetes 
vastuolu, et lahendus, lõppväide seda eredamalt esile ker

kiks. 

Märkus: "Setukeste lauludest" võetud näidetes on liht* 
sustatud ortograafiat. Ära on jäetud enamik diakriitilisi 
märke, mis pole otseselt vajalikud sisu mõistmiseks, gram
matiliste vormide eristamiseks, tllipik^ kõrgenenud vokaal 
antakse edasi mitte diftongiga, vaid kõrge vokaaliga, z on 
asendatud s-ga, j? - o-ga ja tähed u ja ц - jr-ga. 
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Oma ülesehituselt sisaldab vaadeldav vormivõte kolme 

liiget: 

a) esitatakse mingi positiivne väide või küsimus; 

b) väide lükatakse timber või küsimusele vastatakse ei

tavalt; , 

c) esitatakse uus positiivne väide. 

Nimetame edaspidi kõnesolevat stiilifiguuri eita

vaks parallelismiks. Konstateerime, et 

eitava parallelismi funktsiooniks on kuulaja tähelepanu fo-

kuseerimine mingile lauliku poolt oluliseks peetud detaili

le eituse teel. ' Edasi aga siirdugem vormivõtte konkreetse

te esinemisjuhttide vaatlemisele. 

Bitava parallelismi kolmest liikmest on kõige variee

ruvani a-osa. See võidakse esitada mitmesugusel kujul. 

1. Küsimusena: 

Kas ainno iks peti pehme asõ, 

hapu iks taar har'otölli? 

Ega iks no petä-äs pehme asõ, 
hapu iks taar har'otõllõ-õs, 

pett' iks nuur neiokõnõ, 

pett' ike kaauij kabokõnõ. 6, 203 

2. Levinud Uldarvaaueena, mida laulik refereerib: 

Ulti siih sai na1 samõtitsõ1, 

ülti hirre1 helmidse'. 

Seo iks ma korralda kõnõlõ, 

jutu aja as1anda, 

olõ-õi na* saina1 samõtitsõ1, 

olõ-õi hirre1 helmidse* , 

talo um mehe tarõkõnõ, 

maakündjä majakõnõ. 6, 470 

3. Lauliku enda väitena: 

Tooni mõtlõd sa maa1 par emba', 

Kadso adra1 armamba' ; 

Tooni olõ-õi maa1 paremba' , 

Kadso adra1 armamba1 , 

Tooni löwäd sa maa1 turbitse' , 

Manalasõl sa maa1 maranataõ. 6, 290 
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4) Laulu ühe tegelase vältena, millele eitusega vaatab 

teine tegelane: 

"Olt iks aa eöödül etinntitet, 

кana-arvul kasvatet." 

"01e-i ma eöödlll etbmütet, 

ei kana-arvul kasvatet, 

ma olli i-ks peet piimäl, päälsel, 

söödet sõira suurmldel, 

kanamunal kasvatetu." 4, 422 

5) a-liige puudub üldse. Sellise kaheliikmelise eitava 
parallelismi puhul jääb samaks kujundi eesmärk - tähelepa

nu suunamine detailile eituse teel. Põhimõtteliselt seab pui-
duva a-llikme kergesti sõnastada (küsimuse või levinud Uld-

arvamuse vormis) eitusest. Mõnelgi juhul võib esimese liik
me puudumist pidada sekundaarseks; seda eriti siis, kui sa
ma laulu teistes variantides on a-liige harilikult olemas. 
Näiteks: 

Mis neö7 poisi' aiijä otsva7 , ' 

mis neo' mehe1 slijä sai' ? 
Neo1 ei olõ poissa pulma* , 

poissa pulma1 , meeste joogi1 , 

neo umma' naistõ joogi1 , 

naistõ joogi1 , naistõ pulma2 . 6, 231 

Kas iks nii1 olli meeste joogi1 , 
meeste joogi1 , poistõ pulma1 ? 
Ega-õs nii' olõ meeste joogi' , 
meeste joogi2 , poissa pulma1 , 

neoJ omma1 iks naistõ joogi1 , 
kabehiate pää-kado1. 6, 233 

Teisalt on aga kahtlemata selge ka see, et kujundi aja

loolise arenemise seisukohalt pole mingit alust kaheliikme-
list vormi pidada sekundaarseks, hilisemaks kui kolmeliik
melist. Arenemine on ilmselt toimunud paralleelselt ja ise
seisvalt, aktiivset kasutamist on pidevalt leidnud mõlemad. 
Eeskujuks kaheliikmelise eitava parallelismi loomisel on ciL-
nud harilikus tavakeeleski sageli kasutatav tunderõhuline 
eitamine ^neutraalse "see on nii" asemel "see pole mitte 
nii, vaid hoopis nii!"). Ajaloolises perspektiivis võiks ka-
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heliikmelist vormi pidada oma tekkeajalt ehk varaaemakaki 

kui kolmeliikmelist. Igatahes ei nõua ega eelda kaheliikme-

line eitav parallelism a-liikme vältimatut olemasolu laulu 

mingis muus variandis või aelle obligatoorset juurdemõtle-

mist: 

Eka iks mii' olõ-õi ulli auku, 

olõ-õi kalgõ kalenat, 

olõ iks mii' suku oigõt, 

olõ ika mii' verd veaelät. 6, 257 

Sisuliselt tuleb a-liige puuduvaks lugeda ka neil juhtudel, 

kus sissejuhatav mõttekäik ei korrespondeeru oma aonaatusea 

piisavalt täpselt eitusega: 

Sia küta'ika küläat köütijät, 

üle aia aloatajat. 

Tule-ea küläat köütijät, 

üle aia aloatajat, -

tull'iks suai, vei sua kolo, 

jänes vei jalglawagu, 

tull'varea, vaaae langa. 4, 433 

Siin on puuduv, juurdemõeldav a-liige; Kaa tull' iks küläst 

köütijät,/ üle aia aloatajat? 

Sellised on niisiis struktüurierinevuste põhjal eris

tatavad eitava paralleliami alarühmad. Küllap oleks viat 

otstarbekae põguaalt vaadelda ka regivärsis ajuti esinevaid 

eitavale parallelismile küllalt aarnaaeid nähtuai, mis ome
ti eitav parallelism pole. Meiski konatruktaioonides on 
kesksel kohal eitus, kuid selle ülesandeks pole tähelepanu 

fokuseerimine järgnevale, vaid laulu tegevuse jätkamine. Sel

l i s t  e i t u s t  v õ i k s  n i m e t a d a  e i t u a k o r d u s e k s  .  

Ka eituakorduste hulgaa aaab eristada alaliike: 

1. Eitatakse mitte tegevust (seda võib esineda ka ei

tavas parallelismis), vaid tegevuse tulemust, Harilikult 

ei saa.sellisel juhul tekkida eitavale parallelismile ise

loomulikku kolmeosalist struktuuri: 

Otse ma luuda kotosta, 

vaskiluuda var'o alt, 

löwä-8s luuda kotosta, 

vaskiluuda var'o alt. 4, 97 
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Kuid siia kõrvale võib siiski tuua näite, kus antitee

si kasutamise tõttu tekib petlik mulje kolmeosalisest konst

ruktsioonist! 

Tuhat ai tiä ike hobõst tuuma, 

sada ai tiä iks ratsut saama, 

eka iks no jõwa' tuhat tuwa', 

tuhat iks tuwa', sada saija' . 

Veli'oi iks oli'kõva korb, 

kõva iks kõrbi, vesihiiro, 

olli iks täi lahhe laukiruuna, 

tõi iks tuu tüve merestä, 

sai ika tiä ladva Saarõmaalt. 6, 361 

2. Nenditakse soovi või taotluse võimatust. Üsna sage

li esitatakse sellistel juhtudel eituskorduse järel ka põh

jendus, miks on taotlus võimatu. See aga muudab eituskordu

se oma konstruktsioonilt üsna lähedaseks eitavale paralle

lismile: 

Käkisi su kodo käokõsõ, 

urnma jätäsi su maija mar'akõsõ. 

Sinno või-i mi kulla kodo jätta1, 

jättä-ei maija mar'akoist. 

Tooni um sul poiga pähütseh, 

Tooni tütär jalotsih. 6, 290 

Kriteeriumiks, mis võimaldab eristada eitavat paral

lelismi eituskorduseat, ongi just eitusele järgneva osa si

suline erinevus. Eitava parallelismi puhul on b- ja c-osa 

(eituse ja lõppväite) vahel alati olemas vastandus, kuna ei-

tuskordusele järgneb põh.iendus. 

3. Eituskordus-dialoog. Siingi võib eitusele sageli 

järgneda põhjendus, miks ei saa nii või teisiti toimida. 

Haari iks ma sillalt küüsütellä', 

järve kaasõlt kadsatõlli: 

"Agu aa iks, sild, sisse satat, 

järve iks no kaasi katski läät?" 

Silda iks no keelilä kynõli, 

kaasi iks no vasta kadsatõlli: 

"Eks iks ma silda sisse sata-ai, 

järve iks kaasi ma katski lää-äi." 6, 402 



"Tulo ike, ilo, poissa hulka, 
kaldu poissa kamanduhe!" 
"Lää ei ma ilo poissa hulka, 

kaldu-i ma poissa kamanduhe. 

Foisal iks urnma puitso sõna, 

lõhmusõtsõ lõigahusõ." 4, 4 

Tuleb siiski nentida, et eitava parallelismi ja eitus-

korduse vaheline piir pole alati küllalt selge ja terav, võ

tame järgmised näited: 

Umal iks hot' meelel merde lääsi, 

süüme haigus oi süwä vorõnguhe. 

Voi-õi meelel merde minna, 

aüämel süwä vorõnguhe, 

vaija iks ellä' ilma p&äl, 

mar'aköisil maa pääl. 6, 244 

Kas iks minol merde minna7, 

süämeh süwä vorongohe? 

Seo iks ma korralda kynõli, 

jutu iks asjalda aloeti, 

või-i iks ma meelel merde minna, 

süämel süwä vette, 

mullõ iks sa jäti1 ulli1 hoita, 

uma1 iks kanasõ' kasvata1 . 6, 295 

Esimese näite o-osa käsitlemine põhjendusena on küllalt

ki küsitav. Tunduvalt reljeefsem on siin vastandus: ei või 

surra, vaja on elada. Vastanduse element õigustab näite lii

gitamist eitavaks parallelismiks. Seevastu teises näites on 

c-osa puhul ilmselt tegemist põhjendusega ja niisiis on ka 

näide eituskordus. Ometi tekib näidete kõrvutamisel mulje 

nende täielikust sarnasuset ja esimesel silmapilgul miski 

tõrgub neid eristama erinevateks stiilivõteteks. Tõsi, lä

hem vaatlus lubab sedastada, et esimeses näites langeb emot

sionaalne rõhk c-osale, teises näites aga eitusele. 

Pöördume nüüd tagasi eitava parallelismi esinemuse juur

de regivärssides. Harilikult antakse laulus stiili võtte kõik 

kolm liiget vahetult üksteise järel. Uiisama tavaline on ka 

see, et nende vahele, enamasti eituse ette, lisatakse ste

reotüüpseid pöördumisvärsse. Setus, kus eitav parallelism 

on väga populaarne ja laialt tarvitatud figuur, on välja ku
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junenud isegi püsiv et er eo tüüpne eitusvormel, mis eituse 

sisse juhatab. Näited mõlema kohta? 

"Velekene, noorõkõnõ! 

Mida sa uigut, midä hoigut? 

Ehk sa uigut oravit, 

hoigut leeme lihavit?" 

"Soaar, hellS linnukõnõ, 

matai meelimar'akõnõ! 

Ega ei ulgu oravit, 

hõigu-ul leeme lihavit, 

mina sinno kodo uigu, 

kodo uigu, kodo hõigu." 4, 454 

Kääni ike ma suu surma poolõ, 

jala* kääni iks ma musta mulla poolõ. 

Seo iks ma korralda kynõli, 

ai iks ma jutu as'anda, 

eka käänä-äs ma suud aaina poolõ, 

käänä-äs ma suud surma poolõ, 

jalgo käänä-äs ma musta mulla poolõ, 

kääni iks ma suu samblõhe, 

kai iks ma ese kavalut. 6, 436 

Eitusvormel! puhul tuleb siiski nentida seda, et ta ei 

signaliseeri ainuüksi eitava parallelismi olemasolu. Eitus

vormel esineb tihti ka eituakorduses. üksikjuhtudel leiab see 

kasutamist ka siis, kui laulik tahab end parandada. Näiteks 

õpetuses mõrsjale, et naisena tuleb külasse minekuks luba kü

sida: 

Inne haara' iks sa ktisü' ktibärält, 

haara' iks sa kaoga kynõlda* , 

Seo iks ma korralda kynõli, 

jutu iks ma as'anda ai, -

inne haara* iks küsü* ülä imelt, 

kasa iks mammalõ manidaõ '. 6, 193 

Harvem kohtab juhte, kus eitava parallelismi liikmed on 

üksteisest eraldatud pikemate lõikudega, kus nad on põimitud 
tegevuse üldisse kangasse: 

Kiä lätt iks nurmõ kündma, 

arolõ atra kandma? 



Tulõ ike võtta vyyrit, 

tulõ ike otsi' or'aliisi. 

Vell'oköno iks mu armakono! 

Or'alinö iks tüü unõhas, 

võõras tii-i ttiüd võrksahe, 

sulanõ iks jääs suikma. 

Vell'oköno iks mu armakõnõ, 

vell'okõnõ iks mu meeli mar'akõnõ! 

TÕi-i iks võtta vyyrit, 

suvõat või-i võtta sulast, 

sulanõ iks tahtsõ suurt palka, 

tahtsõ rahha rasõhõt. 

Kost nu vaesõ1 võtva', 

kah'oliso1 kaalutõllõsõ}? 

Läfivä1 iks esi küüdsil kündma, 

päs(s)il päid ravitsõmma. 6, 307 

Toome surnuitkust veel ühe näite. Seekord esitame tsi

taadina ainult eitava parallelismi (ülevaatlikkuse huvides 

lisame ka värsi järjekorranumbri), muu tekst on antud resü

meena: 

Itkeja meenutab, et kui isa oli elus, siis tõi ta ala

ti linnast külakosti. Kui aga nüüd tuleb turupäev, ei too 

enam keegi saia. Itkeja arvab: 

153 umma7 är iks koolnu1 kulatski küdsäjä1, 

kalmu lännü'.saia saavutaja1. 

Kui tuli turupäev, läks ta ise turule ja nägi: 

161 Olõ-õi iks koolnu1 är kulatski küdsäjä?, 

kalmu lännu1 saia saavutaja1, 

turul on saia hoopis sajavõrra. Hüüd ta mõistab, et 

170 um koolnu' kulatski andja, 

kalmu lännü' saia saatja. 6, 268 

Enamasti piirdub laulik laulus stiilivõtte ühekordse 

kasutamisega. Setus võib kohata aga pikema arendusega lau

ludes eitava parallelismi kasutamist ka kaks või isegi kolm 

korda. Esineb neidki juhte, kus üksteisele järgneb kaks eri-

nevasisulist figuuri (näide on Väike-Maarja kihelkonnast): 
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"Ime, ilus, kasva, kallis, 

sinust eoaneb saksa naine,1 

kaevab naine kangurilel" 

Uina kuuli*, vastu kostein: 

"Hellakene, eidekene, 

ei minust soane saksa naine, 

ei mina kasva kangurile! 

Minust saab sulasmehe naine, 

kaevab kaeupoisi naine." 

Bma kuulis, kostis vasta: 

"Susi sööb sulasmehe naiae, 

karu kaeupoisi naise." 

Mina kuulsin, vastu kostsin 

"Hellakene, eidekene, 

susi ei söö sulase naista, 

karu kaeupoisi naieta; 

euei sööb eoetud ruunad, 

karu kammitud hobused!" 

2, 572 

Konstruktsiooni omapärast edasiarendust kohtab Setus. 

Siin võib eitav parallelism kasvada ahelaks, mis sisaldab 

kolme asemel viis lüli, sest pärast eitust esitatakse veel 

üks väärtõlgendus, mida uue eituse järel korrigeerib lõpp-

väide: 

Motli1 па1 ike вое sõitvat, 

vinne motli niä1 ike väe veerüvät, 

lateo* iks «alati saiballõ, 

lätsi1 iks kulla1 korgõhõ. 

Eka ike tuu soda eõida-ai, 

eka iks veerä1 vinne vägi, 

tuu iks meele päivä nõsõs, 

astus ao veerekene. 

Eel ike j all1 hinele kynõli1 , 

mar'a1 iks hinele manidsi1 : 

Eka iks tuu päivä nõeõ-õi, 

astu-ui ao veerekene, 

veretäs iks tuu neio verrev küpär, 

paist iks kaal' kumakinõ. 5, 607 

Sama kohtab aageli lihaheite(maaalenitea)lauludes: al

gab pikk paast, millal ei lubata laulda. Laulikneiu väidab, 

et neidude suu suleb ema käek, siis eitab seda, kinnitab, et 

see on pappide keeld, eitab aga uuesti ja annab lõppvälte -

seda tegi jumal (5# 4-28). 

Võrdluseks oleks aeg heita pilk naabrite folkloorile: 

kas ja kuidas esineb eitavat parallelismi nende rahvalaulu

des? 

Eitava parallelismi esinemist karjala ja soome rahva

laulus on vaadelnud P. Oinas (3). Ta eristab kaht tüüpi 
konetrukteioone. 
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1. Eitav antitees (negative antithesis): 

Mihia põika pantanee, Eihä põika puuhun kuole, 

kuhus surma saattanee? põika puuta kirjuttaa. 8, 47 

Hirtetään hirsi-puuhun. 

2. Metafoorset ülekannet sisaldav eitav võrdlus (nega

tive comparison): 

Kallervoisen vanhin minja Kallervoisen nuorin minja 

nousoo aamulla (ylää), katso ulos ikkunasta: 

katso ulos ikkunasta: Ei ole sauvu ei eakea 

Mikä ulkona um&kka, eikä pilvi ei pimiä, 

liekkos sauvu vain sakea, Untamon sota tulepi. 7, 19 

liekkos pilvi vain pimiä? 

Eitavat võrdlust esineb Ingeris, Ida-Karjalas (Olonets) 

ja suhteliselt harva Lääne-Karjalas. Võrdluse kompositsioon 

on harilikult järgmine: miski paelub kohalolijate tähelepa

nu. üks kohalolijatest läheb vaatama ning esitab oma arvamu

se (enamasti küsimuse kujul) kahe-kolme võimalusena. Keegi 

vaatab uuesti, eitab neid oletusi ja annab korrektse vastu

se. Enamasti esitatakse see dialoogina. P. Oinas peab võima

likuks, et eitav võrdlus karjala rahvalaulus on saanud mõ

justusi vene rahvatraditsioonist, kuna eitavat antiteesi peab 

ta kaheldamatult genuiinseks nähtuseks. 

Stiilivõtte kõrvutus eesti ja karjala rahvalaulus lubab 

tõdeda, et meie regivärsi eitav parallelism kuulub P. Oinase 

klassifikatsiooni järgi eitava antiteesi alla. Kaheldamatult 

mefafoorsele asendusele tuginev eitav parallelism meil puu

dub, kuigi esineb näiteid lähenemisest metafoorsele kujundi

le: 

Kuuli kolme ikijät: ike-es suuh suure kuuse, 

suuh iki suure kuuse, ei aroh arokõivo, 

aroh iki arokõivo, laaneh ladvata pedäjä, -

laaneh ladvata pedäjä. iki kolmi vaesta. 4, 429 

Seo oll'körralta kõnelda, - , 

Kltav parallelism on stiilifiguurina laialt levinud nii 

lääne- (saksa, uuskreeka jt.) kui ka ida-euroopa rahvaste 

(balti, rumeenia, slaavi jne.) folklooris. Võimaliku välis-

mõjustuse seisukohalt pakub meile olulist huvi eesti ja vene 
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traditsiooni kõrvutus. Eitavat parallelismi kui stiilivõtet 

on slaavi rahvaste folklooris jälginud näit. A. A. Potebnja 

(15), E. Weiher (9), V. Gatsak (12). Järgnevalt on arvesta

tud M. M. Plissetski uurimust (14)* Plissetski eristab psüh

holoogilise parallelismi kõrval järgmisi konstruktsioone. 

1. Jaatav-eitav kõrvutamine ( положительно-отрицатель-
ное сопоставление), millele 0. Zilinski (13) on andnud ka 

nimetuse "трехчленная форма отрицательного параллелизма" 
ja Р. Bogatõrev (10)"славянская антитеза": 

Из-под камешка огонь горит, 
Из-под второго ключи кипят, 
Из-под третьяго искры сыплются. 
Не огонь горит, не ключи кипят 
Что кипит сердце молодецкое... 
Что х душечке по красной девице. 11, 565 

Eraldi tuuakse selle alaliigina välja jaatava-eitava kõrvu

tamise küsiv vorm. 

2. Sugestiivne täpsustus (приём суггестивного уточне
ния), millega korrigeeritakse esialgset muljet; 

Деревня большая... 
Не деревнюшка большая. -
Молодежь баская... 11 • 106 

3. Eitav võrdlus (отрицательное сравнение): 

Из-под каменя из-под белого, 
Из-под кустика из-под ракитова 
Не огонь горит, не смола кипит, -
Что кипит сердце молодецкое, 
Не по батюшке, не по матушке... 
Но по душечке красной девушке. 11, 566 

Plissetski arvab, et eitav võrdlus on arenenud jaata-

vast-eitavast kõrvutamisest, mitte psühholoogilisest paral

lelismist , nagu oletas A. Vesselovski. Vaadelgem nende kol

me vormivõtte struktuuri (teoreetilises konstruktsioonis): 

Роза цветет в огороде; psühholoogiline paralle-

Девушка живет в дому. lism 

Роза цветет В огороде. jaatav-eitav kõrvutamine 
Нет, то не роза цветет в огороде, 
То девушка кивет в дому. 
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To не рова цветет в огороде, eitav võrdlus 

То девушка живет в дому. 

Võib nõustuda, et eitav võrdlus on oma ülesehituselt 
ligem jaatavale-eitavale kõrvutamisele kui psühholoogili
sele parallelismile. Eitava võrdluse suhtelist hilisust osu
tab seegi, et seda esineb vaid vene, ukraina ja valgevene 
rahvaluules, kuna psühholoogiline parallelism ja jaatav-ei
tav kõrvutus on tuntud kõigil slaavi rahvastel. M. Plis
setski väidab oma artikli kokkuvõttes ka, et psühholoogili
ne parallelism ja jaatav-eitav kõrvutamine on arenenud ise
seisvalt, teineteisest sõltumatult, ning et nende puhul po
le tegemist selgepiirilise võrdlusega. Nad esindavad mõtle
mise arengu varasemat staadiumi. Selline võte on sisuliselt 
nõrkadele assotsiatsioonidele tuginev kahe objekti teine
teisele lähendamine, mis ühtaegu esitab vihje sarnasusele, 
kuid piiritleb ka kahe objekti erinevuse. Kui psühholoogi
line parallelism on veel täiesti sünkreetiline, siis jaatav-
eitav kõrvutus on juba sünkretismi osaline likvideerimine, 
loobumine sarnastamisest pärast selle esiletoomise katset. 

Oma vormilt on eesti regivärsi eitav parallelism kõige 
ligem idaslaavi jaatavale-eitavale kõrvutamisele. Eeltoo
dust ilmneb aga ka piisava Reljeefsusega nende kahe võtte 
erinevus. Just eitava parallelismi taustal muutub eriti sil
matorkavaks, et jaatav-eitav kõrvutamine sisaldab alati võrd
luse elementi, tingib teatud metafoorse ülekande olemasolu 
ning on ühtlasi tihedalt seotud psühholoogilise parallelis
miga. Regivärsi eitav parallelism seevastu põhineb korduse
le jä vastandusele. Kordus on üldse regivärsi meelisvõtteid, 
mis läbib mitmeid erinevaid tasandeid. Häälikutasandil rea
liseerub kordus alliteratsiooni ja assonantsina. Värei(fraa-
si-)tasandil realiseerub kordus parallelisminn, kuna põhi-
sündmustiku taasjutustus annab korduslaulu. Võiks niisiis 
nentida, et eltuskorduse ja eitava parallelismi puhul on 
meil tegemist parallelismirühma tasandil realiseerunud kor
dusega, kus eituskordus piirdub eitusega (ja sellele järgne
va põhjendusega), eitavas parallelismis lisandub aga eitu
sele vastandus, millele siirdubki emotsionaalne rõhk. Eel
nevast tohiks aga järeldada, et eitav parallelism pole re
givärsis mitte laenuline, vaid genuiinne nähtus. 

Eitava parallelismi levik Eestis pole päris ühtlane. 
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Kolge tarvitatavam on see Setus ja Setuga piirnevatee kihel

kondades. Setu laulue võib eitavat parallelismi kohata pea

aegu kõigis laulurühmades, nii lüro-eepikas, lüürikas, pul

malauludes, itkus kui ka juhulmprovlaatsloonidee. Lastelau

lud on "Setukeste lauludes™ õigupoolest ainus laulurütm, kus 

see vormivõte pole esindatud. Ostia sageli kohtab eitavat pa

rallelismi mulgi laulualal, Viru- ning Järvamaal. Selle esi

nemissagedus väheneb aga tunduvalt lääne suunas. Lääne-Bes

tia ja saartel kohtab eitavat parallelismi harva, kuld see 

ei puudu siiski täiesti, sest antoloogia põhjal võib vähe

malt paaril juhul dokumenteerida selle olemasolu ka Saare

maal - Pöide (1, 49) ja Karja (2, 632) kihelkonnas. Kui 

eituskordus on mitmes laulutüübis (näit. "Tähemõraja","Maie-

laul" jt.) konstitutiivseks vormiei õiendiks, siis eitav pa

rallelism jääb paraku prosoodiliseka nähtuseks, mis leiab 

vaid üksikutes variantidee kasutamist. Pikemalt ei tahaks 

peetuda vormivõtte stiiliväärtusel - nagu igasuguse stii-

livõtte nii ka eitava parallelismi puhul sõltub tulemus eel

kõige konkreetsest kasutamlsjuhust. Olenevalt laulu esita

jast võib see ühel juhul olla kaalukas, värske, esteetili

selt mõjus, teisal aga rutiinne ja kulunud. Võrdlusest vas

tava vene traditsiooniga võika vahest eaile tuua aeda, et jaa-

tavat-eitavat kõrvutust ja eitavat võrdlust kasutab vene rah

valaul enamasti klišeena, kuna regivärsis sulatatakse eitav 

parallelism sujuvamalt ja loogiliselt laulu üldisse kompo-

sitsioonllisse arendusse. 

Autori arvates oli minevikus negatiivne parallelism re
givärsi stiilivõttena hoopis ulatuslikumalt levinud, seda 
eaines eesti regivärsis umbes niisama tihti kui sajandi al
gul setudel. Ta oli omal kohal pikema arendusega, hoolikalt 
detailideni väljamaalitud regivärsis, kus tiks laul mahutas 
mitmeid motiive. Hilisemas regivärsis, teisenenud stiili-
tunnetuse puhul ei sobinud stiilivõte enam hästi laulu lühi
kesse kompositsiooni. Ta tundus kohmakana ja liiga pikana. 
Sellepärast loobuti stiilivõttest kas täiesti või püüti seda 
lühendada. Artikli algul on juba osutatud ühele sellisele 
võimalusele - a-liikme ärajätmine kolmeliikmelises konst
ruktsioonis kujundab sekundaarse kabelil Imelise eitava pa
rallelismi. Kujundi põhiolemus jääb sel juhul muutumatuks, 
võib aga tuua ka näite, kus ära on jäetud eitus (võrdluseks 
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toome teksti, kus eitus on olemas): 

Imä motol keriku kullatu ollõv, 

motol haua hõbõhõdsõ. 

Kerik om tettü iks külmiet kiveet, 

haud hallist sõmoroist. 2, 616 

Kittad kullast kirikaida, 

hauda haljaste hobesta. 

Ei ole kullast kirikaida, 

haud ei haljaste hobesta -

kirikaid о külmast kivist, 

hanamaa о hallist liivast. 2, 621 

Selles näites on loomulikult tegemist juba vormivõtte täie

liku destruktsiooniga, tulemus pole enam eitav parallelism. 

Käesoleva artikli eesmärgiks pole negatiivse paralle

lismiga seotud problemaatika igakülgne ja ammendav käsit

lus. Autori taotluseks oli eelkõige tähelepanu juhtida sel

lise vorAivõtte olemasolule regivärsi poeetiliste vahendite 

vareaus, kindlaks teha selle struktuurilised alaliigid ja 

olulisemad kasutamisjuhud, markeerida tunnusjooned, mis lu

bavad eraldade eitavat parallelismi oma kompositsiooniliselt 

ülesehituselt talle lähedastest stiilifiguuridest ning pak

kuda põgus võrdlus analoogsete nähtustega karjala ja vene 

rahvatraditsioonis. Rida aspekte vajavad aga kahtlemata edas

pidist täiendavat uurimist. Eelkõige kuulub siia stiilivõt-

te geneesi selgitamine. Eespool leidis juba märkimist auto

ri seisukoht, et vormivõte pole meie regivärsis laenuline 

nähtus. Kuivõrd eestlastel eitav parallelism ja venelastel 

jaatav-eitav kõrvutamine on küll kokkulangevad oma kompo

sitsiooniliselt struktuurilt, kuid pole adekvaatsed oma si

sult, moodustamise lähteprintsiipidelt, siis oleks loogi

line arvata, et sellelaadse stiilifiguuri tekkimist tingi

vad folkloori poeetilise süsteemi arengule omased sisemised 

tüpoloogilised seaduspärasused, millele allub koigi rahvas

te suuline sõnakunst. Usutavasti on niisuguse konstruktsi

ooniga stiilivõtete olemasolu universaalseks nähtuseks, nad 

võivad tekkida iga rahva folklooris selle ajaloolise arengu 

teatud staadiumil, sõltumata väliste mõjustuste puudumisest 

või olemasolust. Väide vajab muidugi kontrollimist laiema, 
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mitmete rahvaste folkloori haarava materjali põhjal. Aga ka 

kitsam probleemiasetus, eeeti negatiivse paralleliaml genee

si selgitamine on mõeldamatu lima edaspidise balti ja vol-

ga-soome rahvaste vastava traditsiooni vaatluseta. Teine oma

ette käsitlust vääriv aspekt oleks vormivõtte geograafiline 

levik Eestis - materjali statistiline analüüs ja sellele 

järgnev tulemuste interpretatsioon. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
ПРИЁМ В ЭСТОНСКОЙ НАРОДНОЙ АЛЛИТЕРАЦИОННОЙ 

ПЕСНЕ 
1 

П. Хагу 

Р е з ю м е  

В эстонской аллитерационной песне (а особенно часто в 
песнях этнической группы сету) встречается особый стилисти
ческий приём, сущность которого заключается в том, что пе
вец привлекает внимание слушателей к некоторой важной, по 
его мнению, детали песни при помощи отрицания. Приём этот 
назван нами отрицательным параллелизмом. Композиционная 
структура его трёхчлейная: а) выдвигается некое положитель
ное утверждение или же задаётся вопрос; б) утверждение оп
ровергается (на вопрос отвечают отрицанием); в) выдвигается 
новое положительное утверждение. 

Первый член конструкции может быть различным по своей 
форме. Кто могут преподносить как а) вопрос; б) общерас
пространённое мнение, которое реферируется певцом; в) ут
верждение самого певца; г) утверждение одного из действую
щих лиц песни, на что отрицанием отвечает другой/Первый 
член может и полностью отсутствовать, вследствие чего ööpa

li-

П. 

12. 

43. 

14. 

15. 



зуется двучленная форма отрицательного параллелизма. В иных 
случаях двучленную форму можно считать производной от трёх
членной (первый член пропущен, как показывают другие вариан
ты той же песни), но в историческом плане двучленную форму 
отрицательного параллелизма вряд ли следует считать секундар-
ной. 

В аллитерационной песне встречается и другая сходная по 
своей форме с отрицательным параллелизмом стилистическая фи
гура - отрицательное повторение. В нём отрицание употребляв 
ется не как поэтическое средство для привлечения внимания 
слушателей к следующей детали, а как неизбежный элемент, 
обыкновенное звено хода повествования. Можно выделить следу
ющие подтипы отрицательного повторения: Т) отрицается не са
мо действие (так могут поступать и в случае отрицательного 
параллелизма), а его результат. В этом случае обычно не воз
никает схожая с отрицательным параллелизмом трёхчленная 
структура. 2) Констатируется неосуществимость стремления или 
желания. Тут часто к отрипанию прибавляют и объяснение того, 
почему не удастся добиться желаемого результата. 3) Отрица
тельное повторение в форме диалога. И здесь за отрицанием не
редко следует объяснение того, почему отказываются от пред
ложенного действия. Следует подчеркнуть, что добавление объ
яснения превращает отрицательное повторение по своей внешней 
форме в весьма близкое к отрицательному параллелизму. Крите
рием, дающим возможность отличить одну фигуру от другой, яв
ляется отличие третьего члена конструкции на уровне содержа
ния. При отрицательном параллелизме между вторым (отрицанием) 
и третьим членом (конечным утверждением) конструкции всегда 
существует противопоставление. в то время как в отрицательном 
повторении за отрицанием следует обоснование. 

В аллитерационной песне обычно все три члена отрицатель
ного параллелизма излагаются компактно, непосредственно один 
за другим. Но не меньшей распространённостью пользуются и 
случаи, когда между ними (как правило, перед отрицанием) вк
линиваются стереотипные формулы-обращения. У сету, где отри
цательный параллелизм был особенно излюбленной фигурой, сло
жилась даже устойчивая формула отрицания, которая служила 
вводной частью собственно отрицания (второго члена конструк
ции): "Это я без толку говорил, /зря вёл разговор*. Эта фор
мула отрицания всё же не сигнализирует однозначно только о 
встрече с отрицательным параллелизмом - она часто встречается 
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и в отрицательном повторении, а в отдельных случаях певец 
прибегает к ней и тогда, когда хочет себя поправить. 

Реже встречаются случаи, когда члены отрицательного па
раллелизма отделены друг от друга группой стихов, где стилис
тическая фигура словно растворена или вплетена в общий поток 
повествования. 

В песне певец ограничивается, как правило, разовым при
менением этой стилистической фигуры. Однако нередки и при
меры, где в песнях с более развёрнутом сюжетом насчитывается 
два или даже три случая применения отрицательного паралле
лизма с разным содержанием. 

Своеобразное дальнейшее развитие стилистической фигуры 
можно встретить у сету. Тут конструкция фигуры порой разво
рачивается в цепь, содержащую не три, а пять членов: после 
первого отрицания предлагается ещё одно мнимое толкование, 
которое коррегируетея конечным утверждением, следующим за но
вым отрицанием. Например: в масленичной песне девушки сетуют 
на то, что начинается тяжёлый пост, когда веселье и песни за
прещены. Певец сначала утверждает, что рот девушек замыкает 
приказ матери. Следует отрицание и иное толкование: это за
прет попов. Но певец снова отказывается от предложенного им 
объяснения и даёт теперь конечное утверждение: так установил 
бог. 

В статье производится и беглое сравнение эстонского от
рицательного параллелизма с аналогичными стилистическими фи
гурами в карело-финском и русском фольклоре. 

Ф. Ойнас разделяет карельский отрицательный параллелизм 
на два подтипа: отрицательная антитеза и отрицательное срав
нение. Следуя классификации ОЙнаса, эстонскую фигуру можно 
сопоставлять с отрицательной антитезой в карело-финском 
фольклоре. 

Из поэтических изобразительных средств русского фольк
лора к эстонской фигуре ближе всего стоит положительно-отри
цательное сопоставление (принимая классификацию М. 11. Плисе
цкого). Они сходны по своей внешней форме, по композиционной 
структуре. Но довольно чётко проявляется их различие в со
держании, в принципах образования этих фигур. Для эстонского 
отрицательного параллелизма характерны повторение и противо
поставление. Повторения можно считать вообще самым излюблен
ным изобразительным приёмом эстонского аллитерационного сти
ха. Оно пронизывает разные структурные уровни. На звуковом 
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уровне повторенне реализуется в виде аллитерации (началь
ной рифмы), на уровне фразы (стиха) - синтаксическим парал
лелизмом, а повтор основных моментов событийной канвы песни 
в пересказе главного героя создаёт особый композиционный тип 
лиро-эпических песен - песни-повтора (korduaiaulud). По су
ществу отрицательный параллелизм также является повторением, 
которое реализовано на уровне групп параллелистических цти-
хов, так как во втором члене обязательно снова перечисляются 
(с добавлением отрицания) все стихи той группы параллелизма, 
которая уже приведена в первом члене отрицательного паралле
лизма. Обязательным для эстонской фигуры является и противо
поставление первого (второго) и третьего членов конструкции. 
Иногда противопоставление приближается к сравнению, метафо
рическому переносу, но такое видоизменение является несущест
венным и случайным. В сравнении с эстонским отрицательным 
параллелизмом особенно ярко бросаются в глаза иные принципы 
образования положительно-отрицательного сопоставления. Этой 
конструкции помимо сопоставления свойственны ощутимый эле
мент сравнения и определённого метафорического переноса, она 
тесно связана и с психологическим параллелизмом. 

Именно различия в принципах образования рассматриваемых 
фигур дают основание предполагать, что отрицательный парал
лелизм является в эстонской аллитерационной песне не заимст
вованным, а самобытным изобразительный средством. Мы придер
живаемся мнения, что возникновение сходных фигур трёхчленной 
композиции обусловлено внутренней типологической закономер
ностью развития поэтической системы устного народного твор
чества, что такие фигуры иогут сложиться в фольклоре каждого 
народа на определённом этапе его развития, невзирая на от
сутствие иди существование внешнего влияния или примеров. 
Сказанное требует, однако, проверки на основе более широкого 
материала, охватывающего фольклор разных периодов и народов. 

Отрицательный параллелизм распространён в Эстонии нерав
номерно. Широко бытует фигура в Сету и в пограничных о Сету 
приходах. Тут она встречается во всём песенном репертуаре. 
Единственное исключение составляют лишь детские песни, где 
фЬгуру не удалось обнаружить. Частота распространения отри
цательного параллелизма уменьшается в западном направлении. 
Довольно редки примеры применения этой фигуры в песнях запад
ной Эстонии и на островах. 
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Автор статьи придерживается мнения, что отрицательный 
параллелизм бытовал в прошлом шире и в эстонской аллитера
ционной песне. Фигура была на своём месте в более развёрну
той песне, где певец не ограничивался описанием лишь одной 
картины, передачей одной мысли, а включал в свою песню не
сколько мотивов. В более поздней аллитерационной песне, ко
торая часто сокращалась до 8-10 стихов, фигура уже не вмеща
лась в короткую композицию песни. При видоизменённом воспри
ятии стилевых достоинств изобразительных средств фольклора 
эта фигура оценивалась как слишком громоздкая и длинная. По
этому фигуры стали или избегать, или её сокращали, пропуская 
один из трёх членов. Вследствие пропуска первого члена воз
никает секундарная двучленная форма отрицательного паралле
лизма. Пропуск же второго члена (отрицания) приводит к пол
ному разрушению фигуры, результатом чего является уже прос
тая антитеза. 
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HABE ALL, PATH РКП ... 

А. T а e 1 

Mika on mõned mõistatused suulises traditsioonis nii 
silmapaistvalt populaarsed, et nende kirjapandud varianti
de hulk küünib sadadesse; et mitmed sellistest on leidnud 
tee koolilugemikesse ja perioodikasse, sealt taas laiema 
üldsuse hulka? Suurem osa neist otse ehtsal kujul enam ei 

tslrkuleerigi. Küllap on mingi eriline võlu mitte ainult 
nende sisus, vald ka kujunduses, sõnaseades. 

Inimese kohta käib kaka populaarset tüüpi: neist "Hark 
all, paun peal" on kirjeldav mltmelülillne ahel, "Vees ei 
upu" lühike ümberütlev. Ligemalt vaatleme esimest. 

Mõistatuste struktuuri analüüs võimaldab välja tuua 
eri maakondadele omaseid redaktsioone ja versioone ning 
lõppkokkuvõttes vaadelda mõistatuste varieerumist terviku
na. Kogusummas jõuamegi ülevaateni folkloori mlkrovormis 
siaalduvaat rahva fantaasiarikkusest, teravmeelsusest, te
ma oskusest valada teadmisi ümbritsevast konkreetsest maa
ilmast kujundi vormi. Koostisosade üksikasjaliku kirjapa
neku põhjal on selgitatav kujundite kasutamine mõistatus
tes, komponentide omavaheline seos ning tingitus ükstei
sest. 

Statistilised andmed viivad järeldusele, et kirjelda
va mõistatuse olemuseks on tema koosnemine üksikelementi
dest, millest osa viivad lahendusele, mõned aga peavad se
da varjama. Inimene on lahatud osadeks, neid osi kirjelda
takse loomulikus järjekorras. Tegemist on ahelkompositsi-
ooniga. 

Tehnilised andmed. Töös kasutatakse üldtuntud lühen
deid tähistamaks maakondi ja kihelkondi, näit.: Vi = Vi
rumaa, Hlj = Haljala, Tt • teadmata päritoluga allikas,üle

jäänud ltihendeist 

p. * peti; 
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U. » ühekordselt eelnevaid versioone on kaardile kantud 
samasuguse märgi all; 

UI. = mõnest elemendist on väga palju versioone (näit. VTII 
tüübis "Hark all, paun peal"). Sel juhul on kaardile 
märgitud erineva märgiga tuntumad neist, ülejäänud 
aga ühe märgi all. Moistatustüübi "Hark all, paun peel" 
põhielementide I, II, III, IV, V versioone A pole pee
tud vajalikuks kaardile märkida, sest nende areaal on 
ühtlane kogu mõistatuse levilal. 

d = deminutiiv; 
о ж siduv sõna on; 
0 = element puudub; 
^ = element I versioon A; 

А = versiooni A sõnade järjestuses on mmtused; 
—» = esineb puhas käändelõpp, mitte kaassõna, näit. ristil 

nui (Q); 
<— • käänete lõpud väljendatakse kaassõna abil, näit. met

sa sees põrsad (^I). 

Märgid —* ja «— on kasutusel seetõttu, et statisti
lise keskmise järgi on esimesel juhul enam kasutatud just 
kaassõna käändelõpuna ja teisel juhul puhast käändelõppu. 
Amb-1 = variant, element või versioon esineb Amblas Gks kord; 
Amb 1 = arv 1 tähistab Amblast üles kirjutatud variandi numb

rit. 

Mõistatusest üldse. Mõistatuses mõistatusest ütlevad 
eestlased: "Nii kaua kui teda otsitas, on ta midagi muud,kui 
ta aga löidas, siis ei ole ta enam see, mis ta oli" (Pöide). 

"Mõistatus, on vana ja laialt levinud rahvaluule väike-

äfanr, ta on lühike, kergesti meeldejääv ,1a leviv. Sellega 
seletub osalt ka mõistatuse suur püsivus" (20, 187). Vanem 
kirjandus vaatab mõistatusi kui vaimuka kirjaniku terav
meelseid mõttesähvatusi või kui rahva fantaasia toodet. Kok
kulangemisi eri aegadel ja maades selgitatakse elu põhitin
gimuste samasusega (22, 64) - generatio aequlvoca. 

Esimesena Eesti teadlastest annab mõistatuste definit
siooni F. J. Wiedemann. Tema järgi on mõistatused lühikesed 
mõistukõnelised kirjeldused, mille abil leiab lahenduse tih
ti enam peidetud kui arusaadav iseloomustus (29, 63). Ees
ti mõistatuste käsitlemine ja trükis avaldamine sai alguse 
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XVII sajandil. Esimestena avaldasid mõned mõistatused H. G8-
sekea ja J. Hornung eesti keele grinmiitlkais. 

"Rahvamõistatused on pildid, võrdlused, lühikesed kir
jeldused, mis meelega keeruliseks Ja kirjuks tehakse, et as
ja ennast, mida mõistatuses ära tähendatakse, raske leida 
oleks," arvab M. Kampmaa (11, 53). 8. Laugaste järgi püüab 
mõistatus äärmiselt lühidas Ja piltlikus vcnastueee kirjel
dada kaudselt (allegooriliselt), kuid tabavalt mõnda olendit, 
eset, toimingut, tegevust, olukordi, inimese kehaosi, aja
jaotust või midagi muud. Mõistatuste temaatika on mitmekesi
ne (16, 42). V. P. Anikin defineerib mõistatust kui selleob-
jektl või nähtuse mõistukõnelist kujutamist, mida peab ära 
mõistatama ning mõistatus koosneb kahest osast, küsimusest 
ja vastusest (3Ž, 91). 

Mõistatus oa igivana, saar. Vanakreeka müüdis hukkab sfinks 
inimesi, kes ei suuda lahendada tema mõistatusi. 

Juba piiblipärlmustes Simsonlst kõneldakse, et pulmades 
mõistatati. Vanad roomlased viljelesid mõistatusmängu pidu
like sündmuste, näiteks pidusöökide ajal. Mõistatuovõistlus
te hulka kuuluvad ka Saalomoni ja Seeba kuninganna ning eti
oopia ja Egiptuse kuninga vahelised vestlused, millest kir
jutas Herodes. Et idamaade'valitsejate vahel ka hiljem säi
lis mõistatuste esitamise komme, sellest kõneleb Friedrich II 
ja Egiptuse sultani ajalooline kohtumine aastal 1228 (5, 54). 
Pauly-Vlssova viitab rahvalike mõistatuste seosele müütidega. 
Sfinksi-mtiüdile sisuliselt lähedane süžee tuleb esile vene 
bõliinades, kus räägitakse sellest, et näkineiud päästavad 
vabaks enda poolt vangistatud inimesed, kui need mõistatavad 
mõistatuse. Iidsusele viitavad mõistatuste sidemed tavade
ga (32, 95). Pauly-Vissovagi rõhutab mõistatuste seoert tant
su ja vanade ballaadidega, sest mõistatused nihutavad . esile 
alati valesid lahendusi ja varjavad õigeid (22, 65). Seega 
on Pauly-Vissova kõige rohkem silmas pidanud müütilist Ja 
kultuslikku mõistatustes. 

Mõistatuste teket seob V. Anikin eufemismidega, niimoo
di sai jänesest haavikuemand mõistatuses "Kes on haavikueman
da?" Selles väljendub inimeste võitlus enda vastu seisvate 
tundmatute jõududega, püüe neid jõude ületada kavalusega (31, 
56 - 57). « 
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Aristoteles määratles mõistatust kui hästi koostatud 

metafoori. Küsimus ja vastus on teineteisega orgaaniliselt 

seotud. Enamikul juhtudest vastus nimetab mingi vahendi või 

tegevuse, aga küsimus on selle metafooriline väi jendus. V.AnL-

kini arvates võis metafoorne mõistatuste keel rikastuda, ka

sutades teiste rahvaluule žanride metafoore ja metonüümiat 

(32, 95). 

Mõistatuse poeetiline kõlavus ja tema mõju sõltuvad 

kõigi kujundite valikust, mõistatustes esineb metafoori kõr

val epiteete, võrdlusi, parallelismi, metonüümiat, sõnakor-

dust jm. kujundeid, mille ülesandeks on köita tähelepanu, ak

tiviseerida lahendamist ja säilitada mõistatusi mälus. 

Rahvapäraseid kirjeldavaid mõistatusi kasutatakse tä

napäeval üldiselt vähe nende kauge etnograaTiliee sisu tõt

tu (17, 289). 

MÕistatamisoskus oli väga hinnatud, mõistatamine oli 

arendav ajaviide ja seda tehti seal, kus inimesi rohkem koos 

viibis - puhkehetkedel või mõistatamist võimaldavatel töö

del (ketramine, kudumine). Mõistatusi esitades võisteldi 

üksteisega lahendamises ja uute ülesannete loomises. Vane

mad vahendasid noortele mõistatuste kujul oma teadmisi, õpe

tasid neid tähele panema esemeid ja nähtusi ning saadud tä

helepanekuid kunstilisse vormi valama. 

Mõistatamise keelamistest pole palju andmeid, kuid on 

kardetud näiteks ka mütoloogilistel põhjustel õhtuti mõis

tatada. 

Viimastel aastatel on pööratud märkimisväärset tähele

panu mõistatuste spetsiifilistele iseärasustele, žanritun-

nustele. Eesmärgiks näib olevat žanride eristamine. Näiteks 

Robert A. Georges ja Allan Dundes otsivad mõistatustele de

finitsiooni, kasutades selleks struktuuri analüüsi, ja pea

vad puudulikeks definitsioone, mis põhinevad ainult sisul ja 

stiilil (4, 113). Annikki Kaivola-Bregenhöj uurib mõista

tuste žanri sisemist struktuuri, püüdes üksikasjaliselt ku

jutada vormi ja stiili stabiilset struktuuri, mis on mõis

tatustele omane (11, 178 - 197). Eesmärk on välja selgita

da, millised seadused juhivad loovat kujutlust mõistatuste 

tekkel. 

A. Dundes määratleb mõistatust^ žanri analüüsitasandid. 
Esimene on formaalne e. struktuuritasand, teine on eisuta-

- 72 -



eand, kolmas lingvistiline tasand, mis on täiesti keelest 

sõltuv, kaasa arvatud riim, assonants, alliteratsioon,ono
matopoeetilised võtted ja teised stiilivahendid. Seda võib 
nimetada ka tekstitasandiks, eristamaks seda struktuurita
sandist (1, 36). 

Annikki Kaivola-Bregenhöj arvab, et mõistatused moo
dustavad kindlaksmääratud (fikseeritud) vormide žanri ja 
nende lingvistilised e. tekstielemendid on sageli seotud 
mõistatuste struktuuriga (9, 179)• 

Mõistatama asumisel esitati ülesandeid ikka kõigepealt 
inimesest ja tema kehast, järgnesid mõistatused maja ja 
seal sisalduvate asjade ning seejärel looduse kohta. Pea
tähelepanu on siin nii ülesannetel kui ka vastustel. 

Töö on kirjutatud vaid eesti mõistatusttiübi põhjal. 
Välissuhteid ei käsitleta, kuigi nad on olemas ja neil on 
suur tähtsus.* 

ülevaate eesti mõistatuste käsitlemisest endis V.Mets-
tek (20). 

S. Laugaste käsikirjalises uurimuses (3?, 103 - 104.) 
tuuakse järgmine näide. "Et rahvusvaheliste suhete aspekt 
näib viljakas, selleks mõned paralleelid saksa rahvaloomin
gu repertuaarist. Mõistatustffiibile "Hark all, paun peal"lei
dub vasteid rohkem kui ühes versioonis. Üks selliseid: 

Zwei Platten, zwei Säulen, 
ein Kasten, eine Mühl, 
zwei Ringe, zwei Lichter 
und obendran a Wald, 
geht spazieren jung und alt. 
(Der Mensch: Püsse, Beine, Rumpf, Arne, Augenhöhlen, 
Augen, Haare mit Läusen) lk. 214. 
Veski puhul vt. var. D (Bisen, 5). 

Või teine: 
Uf zween Stempel s^eht e Bauchbitt, с 
uf de Bauchbitt do steht e Mahlmih un e Plapirermihl да 
uwe druf is e willer Wald. (Der Mensch) lk. 218. 

On teisigi paralleele, millele mutatis mutandis vas
teid ka meil: > v 

Wie schreibt man "gefrorenes Wasser" mit drei Buchsta
ben? (Eis.) 

gesti rahvaluules leidub hiline koolitarkusele basee
ruv mõistatus: 

Kirjuta elav hiirelõks nelja tähega! (Kassj 
Sõnade tähendusvarjundite arvestamisele on üles ehi

tatud järgmine mõistatus: 
Bin Müller hat acht Säcke. Auf jedem sitzt eine Katze 

mit sieben Jüngen. Wieviel Püsse sind in der Mühle? 
(Zwei, des Müllers; die Katzen haben Tatzen.) 

U. Bentzien, Rat zu, was ist das. Rostock, 1976." 

I0 
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1. MÕlstatu^twip "Ня-ric all, paun peal" 

Mõistatuse "Hark all, paun peal" põhivariant koosneb 
kuuest elemendisti hark all (I), paun peal (II), paima peal 
rist (III), risti peal nupp (IV), nupu peal mets (V), met
sas sead (VI). Sellest tüübist on 745 varianti, üleskirju
tuste suur arv kõneleb teksti tuntusest. Levinud on see kõi
ge tihedamalt Lõuna-Bestis. Rohkem kirjapanekuid on Viljan
di- ,' Tartu- ja Setumaalt, kihelkonniti Tarvestust, Palamu
selt, Otepäält.' Põhja-Eestie on variantiderikkad Jõhvi, Hal
jala, Kuusalu kihelkond ja Tallinn. Küllalt tihedalt ori va
riante Saaremaalt. Väiksematelt saartelt (Kihnu, Vormsi, Mu
hu) on vaid paar teksti, osal saartest puudub mõistatustüüp 
hoopis. Hõredamalt esineb mõistatus Tallinnast lääne poole. > 
suundudes. Esindamata on aga Viru- Higula, Harju-Jaani, Pü
ha, Jaani ja Ruhnu. Levikupilti kipub segama asjaolu, et 
mõistatust on korduvalt trükitud kooliõpikuis, mille kaudu 
on tekst õpilaste hulgas laiemalt käibele läinud. Sellele 
viitavad mitmed tekstid Palamuselt, Pagari algkoolist ja 
jõhvist. 

1732. aastal avaldas mõistatuse Anton Thor Helle kujul 
"Hark all, hargi p. paun, pauna p. rist, risti p. nupp, nu
pu p? mets, metsas elavad elajad" (inimene) (27, 362). Va
rasemas trükisõnas on sama mõistatustüüp ilmunud A. W, Hupe-
li (6, 170), Pr. W. Villmanni (30, 164), E. Lönnroti (18, 

150), ?. J. Wiedemann! (29, 263) ja 0. Kallase (10, 126) 
teostes. P. J. Wiedemann avaldas kaks varianti: 1. "Hark 
all, paim peal, pauna p. rist, risti p. nupp, nupu p. mets, 
metsas sead, laia lakiga poiss ajab sead metsast välja" (ini
mene ja pe|hari)t 2. "Hark all, hargi p. paun, pauna p.riet, 
risti p. nupp, nupu p. mets, metsas elavad elajad" (inime
ne) . 

Olles tutvunud mõistatuste vormiga, leiab Wiedemann, et 
see on sarnane ida-soome mõistatusele. Ta järeldab sellest, 
et suurem osa eesti mõistatusi on pärit ajast, millal eest
lased oma praeguste kaugete hõimudega koos elasid. Mõista
tuste vanusest annavad tunnistust ka mõned neis esinevad 
praegusele keskmisele põlvkonnale tundmatud või vähetuntud 
sõnad. Mõistatused on säilinud endistena tänu oma vormile. 
Ka lahendused võivad teiseneda või päris kaduda. Sisult ' on 
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mõistatus enamasti tabav je wifdrm, Tähel küllaltki jä
me, kuigi nilbetena näivad mõistatused ei tarvitse alati 
nilbusi tähendada (29, 261 - 26$)• Mõistatuste objektiks pn 
talupojale lähedaste mõistet* ring (ader, äke, sõel jne.), 
elukord koos inimesega, tea* kehaosade ja omadustega. Mõis
tatama asumisel lähtuti Ülesannete andmisel ikka inimesest 
ja talle lähedastest asjadest, Ilmselt viitab seegi asjaolu
le, et uuritav mõistatust tfflp on küllalt vana. 

Spetsiaalsele mõistatuste kogudes leiduvad järgmised 
tekstid. 

1. С. B. Mõtleja. Mõistatuste raamat. 1878. 
A. Ark all, paim pääl, pauna pääl rist, risti pääl 

nupp, nupu pääl mets (inimene). 
2. M. J. Eisen. Seati rahva mõistatused. 1869. 

B. Hark all, pann pääl, pauna pääl rist, risti pääl 
muna, muna pääl mets, metsas sQSvad «ead, välke 
raudkasukag* (kivikaeukaga) poiss ajab sigu met
sast välja?1 (sõne küüs tapab täisid inimese 
pääst). 

C. Teine variant samas väljaandes. 
Hark all, paun pääl, pauna pääl rist, risti pääl 
nupp, nupu pääl mets, metsas elavad elajad? (Ini
mene). 

3. M. J. Bisen. Mõista, mõista, mis see on. 1914. 
D. Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal 

nupp (risti peal veske, veake peal nuusat, nuu-
eati peal pllguti, pilguti peal mets), nupu peal 
mets, metsas elavad elajad (Inimene). 

Peale juba eespool loetletud teoste on mõistatus "Hark 
all, paun peal" ilmunud koollr&amatuls. läbi on saadetud kolk 
õpikud ja lugemikud alates 1854. aastal ilmunud C. Körberl 
"Koli-reunatust" tänapäevani välja. Kogemuspäraselt võib ot
sustada, et igasugune kirjandus saab olla laenu või ideede 
andjaks kogujaile. Suuremal hulgal kopeerimist raamatuist 
pole siin siiski täheldatud. Ometi ei või ebaehtsate teks
tide probleemi praegu lõplikult lahendatuks lugeda. Suure
ma hulga variantide olemasolul eventuaalselt ülesleidmata 
klrjandusemõjuliaed tekstid siiski otsustavalt ei mõjuta le
vi kupilti ega üksikelementide arvulisi suhteid. 

1. M. Tõnisson. Laste lugemise raamat, 1890. 
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"Hark all, paun peal, pauna p. rist, risti p. nupp, 

nupu p. mets, metsas leitakse mõnikord ka loomasid" 

(inimene). 

2. A. Raud. Kirjanduslooline lugemik. III jagu. 7. õp

peaasta, 1926. 

"Hark all, paun peal, pauna p. rist, risti p. nupp, 

nupu p. mets, metsas elavad elajad" (inimene). 

3. E. Laugaste. Eesti kirjanduse ajalugu I. Eesti rah

valuule, 1946. 

"Hark all, paun peal, pauna p. rist, risti p. nupp, 

nupu p. mets" (inimese keha). 

4. A. Selmet. Kirjanduse lugemik. V klass, 1959. 

"Hark all, paun peal, pauna p. rist, risti p. nupp, 

nupu p. mets, metsa sees sead" (inimene). 

Võib arvata, et nõukogudeaegsed väljaanded ei mõjuta 

levjkupilti, sest ka üleskirjutusi on sellest ajast alates 

juba üpris vähe. Väga palju materjali sisaldavad just J. Hur

da, M. J. Eiseni ja ka Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud. Nen

des sisalduvad mõistatustüübi "Hark all, paun peal" vari

andid on üles kirjutatud eelmise sajandi viimasest veeran

dist 1944. aastani. Palju tekste on ka Eesti NSV TA Pr. R. 

Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi kogus (RKM), alustatud 

1945- aastal. 

Oletatavaks arhetüübiks võiks pidada niisugust mõis-

tatusvarianti: "Hark all, paun peal, pauna p. rist, risti 

p. nupp, nupu p. mets, metsas sead" (inimene). 

ülejäänud teisendid ostsilleeruvad arhetüübi ümber. 

Üleskirjutatud variantide arv maakonniti on järgmine: 

Vi Ja Ha Lä Sa Pä VI Ta Võ Se Vig Tt 

75 32 59 50 55 92 92 176 56 31 1 26 

Kaart I kujutab moistatustüiibi areaali. 

Nagu märgitud, koosneb antud moistatustüüp kuuest põ-

hikomponendist (vt. lk. 7'+ )• liormaalvormeli valeni on siis 

I II III IV V VI. üleskirjutustes on märksa rohkem elemen

te. Üldkokkuvõttes on üksikosade arv 19, neist üks täiesti-

juhuslik element. Teised komponendid on: 

VII = mae peal mets; VIII = kaharpeaßa poisike; IX = musta 

kuuega; X = läheb metsa; XI = ajab metsast seed välja; XII = 



= piitsaga; XIII = kui tal eega; XXV = selle tapab ära; XV = 
= mätsuii peal nohieti; XVI ж nohlatl peal pilguti; XVII = 

= pilgufi peal meta; XVIII = tsälgutaja peal varik; XIX = 
= kelle kätte saab. 

j 
f  .  T a b e l i  

, ' Üksikelementide arvuline esinemine 

1 : 
Element I II III IV V XI 

MltmesvatiandiB esineb 736 734 684 637 491 490 
Sagedueprotsent 98,8 98,4 91,9 85,5 65,9 65,8 

: 

VI VIII XVI VII XV XVII X IX 

400 

53,7 

351 

47,1 

179 
24 

123 
16,5 

122 

16,4 
115 

15,4 

69 

9,3 

47 
6,3 

XII t ' XVIII rai XIV XIX 

28 

3,8 
24 
3,2 

20 

2,7 

11 
1,5 

1 
0,1 

Tabelis 1 on kõigepealt märgitud, mitu korda üks või 

teine element esineb mõistatustüübi 745 variandis. Nende ar

vude omavaheline suhe annabki sagedusprotsendi. Et elementi 

I on kasutatud 736 variandie 745-at, siis on esinemissagedu

se protsent väga kõrge, 98,8. 

Mõistatustüübi "Hark all, paun peal" üksikelementide 

vaatlemisel on kõrvale jäetud ühe või teise elemendi sisesed 

murdeiseärasused. Räiteks struktuuri seisukohalt on sama

väärsetena küsitletud variante gaun peal ja gaun gääl. Põh

juseks on mõistatustüübi variantide ja üksikelementide ver

sioonide rohkus. 

1.1. Element I 

Element I (hark all) esineb oma põhikujul enamikus mõistatu

se variantidest (seepärast on kaardilegi otstarbekas kanda 

üksnes teised versioonid, jättes märkimata A-versiooni). Ble-
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«ent I puudub vald 8 jubul 745-st ning selle põhjuseks tun
dub olevat unustamine. 

1 hark all: Nrv - 2, Tal - 3, Joh -21, Ila - 2, LUg - 2, 

Hlj - 11, Kad - 5, Rak - 9, VJg - 3, 31ж - 4, VMr - 6, Tl -
1, A*b - 4, JMd - 8,- JJn - 1, Koe - 6, Pee - 5, Ann - 1, 

Pai - 3, Tür - 3, Kuu - 19, Joe - 4, Tln - 9, Jür - 1, Kos-
2, Juu -1, Hap - 7, Hag - 2, Hie - 2, Kel - 1, H*d - 2, Pld 
- 1, Ria - 2, Mär - 2, Kui - 3, Vig - 6, Var - 1, Han - 3, 

Kee - 3, Иг - 1, Mar - 3, Bid - 2, Hps - 1, LNg - 1, loa -

4, Vor - 1, Phi - 2, Käi - 4, Bei - 3, Вт - 6, LÄ - 1, Hi -
1, Krj - 7, Hue - 4, Khk. - 7, K&r - 6, Ana - 1, Jäa - 4, Kaa 
.-7, Kre - 1, VII - 3, Pöi - 10, Huh - 4, За - 1, Khn - 1, 

Tos - 6, Aud - 3, Mih - 1, Vän - 9, Tor - 11, Pär - 14, Hää 
- 2, Saa - 15, Hls - 13, Krk - 8, Hei - 13, Trr - 19, Pet 
10, Vii - 17, Kop - 3, SJn - 12, KJn - 5, Pii - 6, Pit - 4, 
Kel - 10, Lai - 15, Pai - 22, Trm - 5, Kod - 6, Mg - 4,Xka 
- 7, TMr - 2, Trt - 25, Von - 14, Кат - 2, Hoo - 3, Puh -
6, Rem - 6, Ron - 3, Ote - 20, San - 8, К an - 5, Urv - 6, Krl 

- 4, Har - 2, Rou - 10, Vru - 4, Plv - 8,. Räp - 11, Vae - 2, 
Se - 8, Vlg - 1, Tt - 23; I 0: Amb.- 1, fig - 1, TMr r 1, 
Trt - 1, Von - 1, No - 1, Räp - 1, Tt - 1; В pukk all« KJn 

- 1; С kask all: Se - 1; D all harki Joh - 1, VMr - 1,Koe 

- 1, Kel - 1, HMd - 1, Trv - 1, Vii - 1, Pai - 1, Tr* - 1, 

Vru - 1, Se - 4; E all ork: Kuu - 1; F alt hark: Tln - 1; 

G kaks harki: Ote - 1; H hark: PJg - 1, Lai - 1, Se - 11, 

Tt - 11; I all on hark: Joh - 1, Koe - 1, Trt - 1r Se - 5; 

J peal on hark: Se - 1; К hark on all: Tln - 1; L hark all 

otsaa: Kad - 1, Kod - 1; M maa peal hark: Vas - 1, Ж hargi 

p. rist: Trv - 1, Ran - 1. 

Selgub, et element I varieerub enamasti Louna-Seetta (vt. 

ka kaart li), eriti Setus, kus esineb peaaegu 50 % A-pohl-

versiooni kõrvalekaldumistest. Teisendid, milles element I 
puudub, esinevad tihedamalt Tartumaal, vaid üks kord LäSne-
ja kord Keak-Bestls (Vigalaa ja Amblae). Setule on ineloo-
mulik H-versioon. , 

1.2. Element II 

A paun peal: Nrv - 2, Vai - 3, Joh - 24, Iis - 2, Lüg - 2, 
Hal j - 11, Kad - 4, Rak - 9, VJg - 3, Sim - 3, VMr - 6, Vi -
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1, Amb - 4, JMd - 7, JJn - 1, Koe - 6, Pee - 5, Ann - 1, Pai 

- 2, Tür - 3, Kuu - 12, Jõe - 2, Tln - 9 ,  J U r  -  1 ,  K o s  -  2 ,  
Juu - 1, Rap - 7, Hag - 3, His - 2, HMd - 1, Pld - 1, Ria -
1, Mär - 2, Kui - 3, Vlg - 6, Var - 1, Han - 3, Kae - 3, Kir 

- 1, Mar - 3, Rid - 2, Haa - 1, LNg - 2, Noa - 2, Vor - 1, 

Phi - 2, Rei - 3, Lä - 1, Krj - 7, Mus - 4, Khk - 7, Kär -

6, Ana - 1, Jäm - 2, Kaa - 7, Kre - 1, VII - 2, Pöi - 10, 

Muh - 4, Sa - 1, Khn - 1, Tos --6, Aud - 1, Mlh - 3, Vän -

10, Tor - 11, 'Par - 17, Hää - 2, Saa - 15, Hls - 13, Krk -

8, Hei - 13, Trv - 19, Pst - 10, Vii - 17, KŽp - 3, Kop- 3, 
SJn - 12, KJn - 5, Pii - 6, Pit - 4, Kae - 10, Lai - 14, Pai 

- 22, Trm - 5, Kod - 7, MMg - 4, Äka - 6, TMr - 2, Trt - 25, 
Von - 14, Kam - 2, Noo - 3, Puh - 5, Ran - 5, Ron - 3, Ote -

20, San - 8, Kan - 5, Urv - 6, Krl - 3, Har - 2, RÕu - 5, 

Viru - 4, Plv - 8, Räp - 10, Vae - 2, Se - 10, Vlg - 1, Tt -

20; II 0: АжЬ - 1, Pai - 1, Kei - 1, Vig - 1, Trv - 1, TMr 

- 1, Räp - 1, Se - 2, Tt - 2; A peal paun: VMr - 1, Koe -

1, Pai - 1, TMr - 1, Vru - 1, Se - 3; В tünder peal: Noa -

2, Käi - 4, Emm - 6, Hi - 1; С pari peal: Kad - 1, Kuu - 8; 

D pütt peal: Tln - 1, Jäm - 1, VII - 1, Räp - 1; E mõhk 

peal: Rou - 3; P rist peal: Äka - 1; G vaat peal: Prn 

1; H hakk peal: Trt - 1, Von - 1; I pealt paun: Tln - 1; J 

keskelt paun: Tln - 1; К hargi p. paun: Kad - 1, JMd - 2, 

Joe - 1, Kei - 1, HMd - 2, Jäm - 1, Aud - 2, Tor - 1, Pst -

1, Vii - 1, Lai - 1, Tin - 1, Krl - 1, Har - 1, Rou-1, Vaa 

- 1, Se - 1„ Tt - 6; К paun hargi p.: S^ - 2; L hargi ot

sas paun: Ris - 1, PJg - 1, Se - 2; M puki p. paun: KJn -

1, Lai - 1; N hari p. tsälgutaja: Se - 1, Tt - 1; 0 paun 

on peal: Tln - 1; P hargi p. vaat: Sim - 1; R orgi p. 

rist: Kuu - 1; S hargi p. rist: Vii - 1; T hargi p. palk: 

Se - T; U hargi p. pütt: Se - 1 ; V hargi p. mõhk: Rou - 1; 

0 nende p. ork: Ote - 1; Ä sees on paun: Se - 1; Ö siis on 

paun: Kuu - 1 , Se - 1; Ü hargi p. on paun: Kos - 1; AA paim: 

Noo - 1, Se - 4. 

Kõige versioonirikkam on jällegi LÕuna-Besti ja eriti 

Setu. Rohkem kui mujal on erinevusi A-versioonist ka Kuusa

lus ja Hiiumaal, kuid A kõrval kohtame siin kindlaid ver

sioone, Kuusalus 0 ja Hiiumaal B. Setu ja Rouge mõista-

tustes on kasutatud elemendist II' mitut erinevat kuju. 

I I  



Kõrvalekaldumised elementide I ja II põhlvereiooni-

dest iImevad tavalieelt samadee kihelkondades. 

1.3. Element III 

A pauna p. riet: irr - 2, Tal - 3, Joh - 20, Iie - 2, lüg-2, 
Hl j - 10, Kad - 5, Rak - 9, TJg - 3, Sim - 3, VMr - 7, Ti -1, 

Amb - 4, JMd - 6, J Jn - 1, Koe - 6, Pee - 4, Ann - 1, Pai-2, 

Tür - 3, Kuu - 5, Joe - 2, Tln - 8, Jflr - 1, Koe - 1, Juu-1, 

Rap - 6, Hag - 2, Hie - 1, Kei - 1, HMd - 3, Pld - 1, Rie - 1, 

Mfir - 2, Kui - 3, Tig - 5, Var - 1, Han - 3, Kee - 3, Kir -

1, Rid - 1, Haa - 1, Ulg - 2, Boa - 2, Tor - 1, Phi - 2, Bei * 

2, L* - 1, Krj - 5, Mua - 4, Khk - 5, Kär - 6, Ane- 1, Jäm -
3, Kaa - 7, Tll - 2, Pöi - 10, Muh - 3, Sa - 1, Khn - 1, Toe r 
6, Aud - 1, Mih - 3, Tän - 9, Tor - 10, Pär - 17, Hfiä - 2, Зав 
-14, Hie - 13, Krk - 8,xHel - 13, Trv - 18, Pet - 10, Til -

17, Кор - 2, SJn - 12 KJn - 6, Pii - 6,. Pit - 4, Kai - 9, Lai 

- 16, Pai - 21, Tr* - 4, Kod - 6, MMg - 4, Äks - 6, TMr - 2, 
Trt - 20, Ton - 14, Ka* - 2, Noo - 4, Puh - 5, Rem - 3, Ron -
3, Ote - 19, San -'6, Kan - 5, Urv - 4, Krl - 4, Har - 3, RÕu 
- 4, Tru - 2, Plv - 7, Räp - 9, Vae - 1, Se - 7, Vlg - 1, Tt 
- 20; III Ot Tal - 1, Kod - 1, Amb - 1, Koe - 2, Pai - 1, Kuu 
- 1, Hag - 1, Kei - 1, Tig - 2, Khk - 1, Prn - 1, Trv - 2, TJ.1 
- 1, Kei - 1, Äka - 1, TMr - 1, Trt - 1, Ran - 1, Ote - 2, 
Vru - 1, Räp - 1, Se - 12, Tt-4; "k peal pauni rist: Se - 1; 
В pauna p. nupp: JMd - 2, Kuu - 2, Joh - 1, Tln - 1, Koe - 1, 

Krj - 1, Khn - 2, Km - 1, Muh - 1, Aud, - 2, Pai - 4,. Kod - 1, 
TMr - 1, Trt - 3, Puh - 1, RÕu - 1, Tt - 1; С pauna p. tsälk-
tue: Urv - 1, Vru - 1, Plv - 1, Räp - 1, Se - 1 j С peale pau
na teälktus: San - 1, Se - 3« D pauna p. mets: Pee - 1, Urv 
- 1; Б pauna p. vits: Rei - 1, Vän - 1;: P pauna p. nui: Kop 
-  1,  Koe - li G pauna p. mägi: San - 1; H pauna p. nööp: Pai 
- 1; I pauna p. koogutaja: Trt - 1| J pauna p. käiuti: Vru 
- 1; К pauna p. noogutaja: Vaa - 1; L pauna p. veski: Kuu -

1; M pauna p. matsuti: Kuu - 1; N pauna p. trummel: Kuu - 1; 

0 pauna p. laud: VJg - 1» P pauna p. poputus: Vru - 1; R pau
na p. taälktus: Se - 1; S pauna otsas riat: Joh - 1, Rap -1, 
Rie - 1, Mar - 2, Rid - 1, Krj - 2, VJg - 1, Trm - 1, Trt -1; 
T pauna otsas nupp: Mar - 1; U tündri p. rist: Noa - 2, Käi 
- 4, - 6, Hi - 1; V püti p. rist: Tln - 1, Jam - 1, VII 
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- 1х, Räp - 1, Se - 1; 0 vitsa p. rist: Rei - 1, Väli - 1; 1 

laua p. rist: VJg - 1; Ö pari p, veski: Kuu - 4; Ü pari p. 
riat: Kuu - 2; AA pari p. paun: Kad - 1, Kuu - 1; AB pal
gi p. tsälgutaja: Trt - 1, Se - 2; AB peal palgu tsälguta-
ja: Se - 1; AC mõhu p. rist: Ote - 1, Rou - 2; AD mõhu p. 
tsälgutaja: RÕu - 2; AE vaadi p. rist: Sim - 1; AF trummi 
p. rist: Kuu - 1; A paunal rist: Joh - 9, Kuu - 2, Tor -
1, Prn - 1, Trm - 1, RÕu - 1, Tt - 1; AQ pauna p. on rist: 
Коз - 1, Hei - 1, Trt - 1; AG pauna p. tsälgutaja mägi: Vor 
- 1; III 0: Vai - 1, Kod - 1, Amb - 1, Koe - 2, Pai -1,Kuu 
- 1, Hag - 1, Kei - 1, Vig - 2, Khk - 1, Prn - 1, Trv - 2, 
Vii - 1, Ksi - 1, Äks - 1, TMr - 1, Trt - 1, Ran - 1, Ote -
2, Vru - 1, Räp - 1, Se - 12, Tt - 4. 

Kõige rohkem elemendi III versioone on Tartu- ja Se
tumaal. Jõhvis on omane versioon A*, Hiiumaal U. Pohja-
Eestia on versiooniderikas Kuusalu, kust võib vaadeldavast 
komponendist kohata kuut eri versiooni. Huvitav on V kasu
tamisele. Esinedes Vaid viies üleskirjutuses, kohtab seda 
Eesti kõige erinevamates osades: Tln, Sa, Räp, Se, Tt. 

Ka element III varieerub põhiliselt samades kihelkon
dades kus I ja »II. Mida kaugemal asub element ülesandes, 
seda suurem arv kihelkondi annab erinevaid versioone. 

Kaardile ei ole kantud A, sest selle esinemine on mõis
tatuse levilal ühtlane. 

Element III on tavaliselt väljendatud kaassõna abil. 
Märk —>• tähistab aga kaassõnata käändelõppu. Näiteks versi
oonides A gaune_£2_ri3t ja A E§unal_rist on märgi kasu
tamisel lähtutud A-st kui sagedasemast. Sisutasand jääb sa
maks, muutub struktuuritasand. Teistegi tähistuste puhul on 
alus samal põhimõttel valitud ( <—, o, d). 

1.4. Element IV 

Element IV pohiversioon: 
A risti p. nupp: Nrv - 1, Vai - 3, Joh - 13, Iis - 2, Liig -
1, Hlj - 2, Kad - 4, Rak - 6, VJg - 3, 3i® - 3, VMr - 7, Vi 
- 1, Amb - 4, JMd - 6, J Jn - 1', Koe - 6. Pee - 4, Ann - 1, 
Pai - 1, Tiir - 1, Kuu - 6, Joe - 2, Tln - 6, Jiir - 1, Kos -
1, Juu - 1, !iap - 6, 4ag - 2, His - 1, Kei - 1 , HMd - 3. Pld 
- 1, His - 1, Mär - 2, Kvl - 2, Vig - 5, Var - 1, Han - 3, 

Кзе - 3, Kir - 1, Hid - 1, Van - 1, Jtög - 2, Hoa - 3, Vor -



1, Phi - 2, Käi - 4, Rei - 3, Emm - 4, LS—-1, Hi - 1, Krj -
3, Mus - 3, Khk - 4, Kär - 5, Ana - 1, Jäm - 4, Kaa - 5, Kre 

- 1, VII - 3, Pöi - 10, Muh - 3, Sa - 1, Khk - 1, Toa - 5, 

Aud - 1, Mih - 3, Vän - 7, Тог - 7, Pär - 13, Hää - 2, Saa -
8, Hla - 10, Krk - 1, Ee* - 10, Trv - 8, Pat - 4, Vii - 13, 
SJn - 8, KJn - 4, Pii - 5, Pit - 2, Koi - 3, Lai - 12, Pai -
15, Trm - 1, Kod - 5, MMg - 3, Äks - 2, TMr - 1, Trt - 16,Von 
- 3, Каш - 1, Noo - 3, Puh - 2, Rem - 3, Ron - 2, Ote - 5, 

Sem - 2, Kan - 1, Urv - 2, Krl - 1, Rou - 1, Vru - 1, Plv -

2, Räp - 2, 56- - 2, Tt - 13i AO: Vai - 1, Hlj - 1, Kad - 1, 
JMd - 2, Koe - 2, Pee - 1, Kuu - 7, Joe - 1, Кое, - 1, Rap -

1, Sie - 1, Vig - 2, Mar - 1, Krj - 1, Khk - 2, Kaa - 1, Muh 

- 1, Aud - 2, Prn - 1, Kai - 2, Pal - 4, Kod - 1, TMr - 2, 

Trt - 6, Puh - 1, Ote - 1, San - 2, Urv - 2, Rou - 3, Vru -

3, Plv - 1, Räp - 1, Vas - 1, Se - 18, Tt - 5; В riati p. 

nupa: Hlj - 1, Tür - 1, Tor - 3. Vil - 2, SJn - 1; 0 riati 

p. nui: Rak - 1, Ttir - 1, Kos - 1, Saa - 2, Hie - 4, Krk-6, 

Hei - 1, Trv - 10, Pat - 6, Vil - 2, Kop - 1, SJn - 3, KJn -

1, Pil - 1, Pit - 2, К sl - 3, Lai - 3, Äka - 2, Puh - 2, Tt-
4; D riati otaae nupp: Joh - 1, Tln - 2, Kei - 1, Ris - 1, 
Mar - 2, Rid - 1, Bnm - 2, Krj - 2, Mus - 1, Khk - 1, Kaa -
1, PJg - 1, Vän - 2, Kop - 1, Kai - 1, Trm - 1, R$m - 1, К an 
- 1; E risti otsas nui: Puh - 1; P riati p. tsälkus: Kui -
1, Trv - 1, Pai - 2, Trt - 2, Kam - 2, Ote - 6, San - 2, Kan 
- 2, Urv - 1, Krl - 2, Rou - 5, Plv - 4, Räp - 5, Vas - 1,Se 
- 3, Tt - 2 ;  P peal risti taälkua: Se - 3; G riati p. ves
ki: Hlj - 2, Rak - 2, Kuu - 6, Tln - 1, Hei - 1, Von -- 10, 
Räp - 1, Se - 1 ; H risti p. noogutaja: Pai - 1, Von - 1,0te 
- 1, Sein - 1, Keui - 1, Plv - 1, Vas - 1; I risti p. maigu-
taja: Nrv - 1, Hlj - 1, Ksi - 1, Kod - 1, Ote - 1, Räp - 1, 
Tt - 1; J riati peal meta: Tln - 1, Hag - 1, Krj - 1, Prn -
1, Trm - 1, Äks - 1 ; К risti p. muna: Kop - 1, Trt - 1, Vru 

- 1, Se - 3; L risti peal lõkut: Tor - 1, Pal - 1, MSflg - 1, 
Urv - 1; M risti p. mätsuti: Hlj - 3, Sim - 1; N risti p. 
kepp: Tos - 1, TMr - 1, Ron - 1; 0 riati p. post: Trv - 1, 
Lai - 1, Trt - 1; P riati p. tulp: Ote - 2, Sem - 1; R ris
ti p. pulk: Kär - 1, Äka - 1; S riati p. mägi: Ote - 2; T 
risti p. varras: Päi - 1, Krk - 1; U riati p. pada: Von - 1, 

Se - 1; V risti p. tobias: Prn - 1, Har - 1; б risti p. 

lõuguti: Lüg - 1, Hlj - 1; Ä risti p. paun: Vil - 1; Ö ria-
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tl p. torn: Ran - 1; Ö rirtl p. lipp: loo - 1:$ AA riati pr 

kõlgutaja: Räp - 1; AB rlstl p. salgutajai Prn - 1 $ AC 
rieti p. vängutaja: Har - 1} AS rlstl p. lõksuti Vlg - 1 $ АЖ 
riati p. natsut: Trm - 1; tf rlstl p. roigast ЛИ - 1; AG 

riati otsas oras Kui ~ 1; AH ristil ядрр peals АтЪ - 1; AI 

kepi p. nupp: Toe - 1; AJ pesti p. auli Trr - 1; AI raadi 

p. nupp: .Prn - 1 $ AL torni p. nappi Baa - 1; АЖ varda p. 

nupp: Pai - 1; АЖ rõika p. nupp: JBd - 1; AO ora otsas над» 
Kui - 1; АР poeti otsas nupp: lal - 1; AR varda etaaa nui: 

Krk - 1; A3 peal risti Kei - 1; AI peal kurestli Kad -

Aü riet: Se - 1; ristil nui: Joh - 1; A* ristil' nupp; 
Joh - 9, Kuu 2, Tor - 1, Prn - 1, Tr* - 1, Har - 1, Rou - 1, 
Tt - 1} A0 rieti p. on nappi Koe - 1, Жоа - 1, Tart - 1; 
rieti p. on nui: Hei - 1. 

Kaart IV annab ülevaate element IV varieerumisest. Ele
ment IV puudub kindlates piirkondades väikeste rühmituste
na: 1) Järva-Madise, Koeru, Peetri; 2) Haljala, Kadrina,Kuu
salu, Jõelähtme; 3) Saaremaa; 4) Palamuse, Tartu; 5) Võrumaa 
ja Setu. 

Vereitton 0 on teravalt piiritletud vaid Pärnu-, Vil
jandi- ja Tartumaaga. C-et lõuna poole jääb P kasutusala, 
aeda Tartumaa lõunaosas, Võru- ja Setumaal. G on Rakvere 
ümbruse ja Kuusalu versioon. Märkimisväärne on Võnnu tihe 
asuetatus G-ga. D levimlsteed on võimalik üpris kindlalt 
jälgida: Tallinn - Saaremaa - Lääne-Eesti - LÕuna-Besti, puu
dub Ida-Bestie. A1 on iseloomulik Jõhvile, kuld sporaadili
selt esineb ta ka Lääne- ja Louna-Eesti variantides. Versi
oon В iseloomustab Viljandi ning Tori mõistatusi ja H Võ
ru mõistatusi. 

1.5. Element V 

A nupu p . mets: Vai - 3, Joh - 9, Kad - 2, Rak - 3, VJg - 1, 
Sim - 3, VMr - 5, Vi - 1, Amb - 5, JMd - 3, J Jn - 1, Koe-.5, 
Pee - 4, Ann - 1, Pai - 2, Tür - 1, Kuu - 7, Joe - 2, Tln -
4, Jür - 1, Kos - 2, Juu - 1, Rap - 7, Hag - 2, Nis - 1, Kei 
- 1, HMd - 3, Pld - 1, Mär - 2, Kui - 2, Vig - 4, Ver - i, 
Han - 2, Kse - 3, Kir - 1, Rid - 2, Haa - 1, LNg - 2, Noa -
3, Vor - 1, Phl - 2, Käi - 4, Rei - 3, йшп - 5, Hi - 1, Krj 

- 6, Mus - 4, Khk - 6, Kär - 4, Ans - 1, Jäm - 4, Kaa - 7, 
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VII - 3, P8i - 8, Muh - 3, Sa - 1, Khn - 1, Toa - 5, Aud -
2, Mih - 3, Vän - 7, Tor - 8, Pär - 13, Hää - 1, Saa - 10, 
His - 10, Krk - 1, Hei 4- 9, Trv - 7, Pst - 4, Vil - 12, Kop 
- 1, SJn - 7, KJn - 4, PII - 5, Pit - 2, Kai - 4, Lai - 11, 
Pai - 16, Kod - 2, MMg - 3, Äks - 2, TMr - 2, Trt - 13, Von 
- 3, Noo - 1, Puh - 2, Ran - 2, Ron - 1, Ote - 4, San - 1, 
Kern - 1, Vru - 1, Räp - 2, Tt - 11; A peal nupu mets: SJn 
- 1 ; В nuia p. mets: Rak - 1, Tür - 1, Saa - 1 , His - 1, Kt* 

- 6, Trv - 10, Pst - 6, Vil - 2, Kop - 1, SJn - 4, KJn - 1, ' 

Pit - 2, Kei - 2, Lai - 1, Pal - 1, Äks - 2, TMr - 1, Se -
1, Tt - 3; С nupsi p. mets: Hlj - 1, Tür - 1, Tor - 2, Vil 

- 2, SJn - 1; D nupu sees mets: PJg - 1; E nupu otsas 

mets: Tln - 1, Kei - 1, Ris - 2, Mar - 3, Khk - 1, Prn - 1, 

Pai - 1, Kod - 1, Кал - 1, Tt - 1; P nuia otsas mets: Ksi 

- 1, Puh - 1; G nupu p. maigutaja: Lä - 1, Kod - 1, Trt-3, 
Kam - 1; H nupu p. mätsuti: Joh - 1, Iis - 1, Lüg - 1, Hlj 

-2, Rak - 1, VJg - 1, JMd- 1, Kuu - 1, Plv - 1 ; I nupu p. tsälgu
taja: Trt - 1, Ote - 1, Urv - 1, Krl - 1, Plv - 1 ; J nupu 
p. koogutaja: Trt - 2, San - 1; К nupu p. salk: Nrv - 1; L 

nupu p. salu: Äks - 1; M nupu p. sead: Joh - 1; N nuia p. 
salu: Ksi - 1; 0 nupu p. veaki: Kuu - 1; P nupu p. nuuaät: 
Vil - 1; R nupu p. lõks: Lai - 1; S nupu p. pilguti: Vor 
- 1; T nupu p. natsat: Iis - 1; U nupu p. näätsuti: Muh -
1; V nupu p. rist: Joh - 1; 0 nupu p. plaksut: Joh - 1; 
Ä nupu p. lopsuti: Kad - 1; Ö nupu p. kohisti: Han - 1; Ü 
nupu p. notsut: VJg - 1; AA nupu p. kõlguti: Kad - 1; AB 
nupu p. klaasid: VMr - 1; AC nupu küljes loksutaja: Urv -
1; AB nuia p. mägi: Tt - 1; AE pulga p. nupp: Kär - 1 ; AP 
pulga p. nui: Äke - 1; AG nuia p. tobias: Hei - 1; A> nu
pul mets: Joh - 8, Hlj - 1, Kuu - 1, Tln - 1, Tor - 1, Prn 
- 1, Hei - 1, Trm - 1, Vru - 4; H* nupus mätsuti: Pöi - 1; 
ST nupul pilguti: Har - 1; AH nupu peal: Rak - 2, JMd - 1, 
Noo - 1; AH' nupu peal: Tt - 1 ; AI nupul maiguti:' Kod -
2; AJ nuias maigutaja: Puh - 1; A0 nupu p. on mets: Tln -
2, Kos - 1, Trt - 1, Kan - 1; AK nupu p. paks mets: VMr --
1, Vig - 1 , Hää - 1, Hei - 1, Trv - 1, Ksi - 1; AL nupu p. 
suur mets: Vai - 1, Pii - 1, Tt - 1; AM nupu p. kasvab mets: 
Trm - 1, Rou - 1; AN nupp: Se - 1; AO nuia p. kaevab tihe 

mets: Hle - 1; AP nupu küljes auk ja pilgut: Trm - 1. 
Selle elemendi väljendamiseks on kolm võimalust. Osa 
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Üleskirjutusi annab nupp, oss mul Ja »õnes к» nuge. Koigi 

lahenduseks oa gea. ' 

Vaadeldav element puudub sageli Rakvere ning Kuusalu 

variantides, LÕuna-Bestis aga enamasti Tartumaa lõunaosast 
Setuni. Setust on kogutud 31 ttöbi "Hark all, paun peal" va
rianti, neist 29-s puudub element V. Versioon A* tuleb esi
le kõige enam jõhvis, sporaadiliselt Tallinnani, samuti Pär
numaal ja Vorua. B-d kohtab nii Põhja-, Lääne- kui ka LÕu-
na-Bestie. G iseloomustab Tartumaad, H on põhjaeestllise 
esinemisega, levinud jõhvist Kuusaluni ja lisaks Põlvas. AQ 

kasutamisala on Harju- ja Tartumaal. I on Tartu- ja Võrumaa 
versioon, ühekordselt esinevad versioonid on sagedamini tä
heldatavad Vaivarast Kuusaluni ning Tartu- ja Võrumai. Suh
teliselt vähe varieeruvad on Lääne- ja Jär-уатда. 

Sugu asemel nui esineb selgepiiriliselt Laiuse ja Hal
liste vahelisel alal, Pohja-Tartumaal ning Tartumaa kesk
osas. Sporaadiliselt -on tekste Rakverest, PSidest, Setust 
(vt. kaart V). 

1.6. Element Tl 

Kõige kasutatavam on versioon A (metsas sead); Tal - 2, Joh' 
- 3, Iie - 1, Lüg - 2, Hlj - 1, Kad - 5, TJg - 2, Sim - 1,' 

VMr - 1, JMd - 3, Koe - 1, Ttlr - 2, Kuu - 7, Tln - 2, Koe -

1, Juu - 1, Hag - 1, HMd - 2, Rie - 1, Kui - 2, Han - 1, 

Hid - 2, LNg - 1, Noa - 1, Vor - 1, Phi - 2, Rei - 1, Krj -

3, Mus - 1, Kär - 2, Ans - 1, Jäm - 2, Kaa - 4, PSi - 3, Muh 
- 1, Sa - 1, Kih - 1, Tõe - 3, Mih - 1, Vän - 1, Tor- 8, Pen 
- 5, Saa - 5, His - 4, Trr - 1, Vil - 2, KÕp - 1, SJn - 6, 
KJn - 2, PA.-2, Pit - 1, Lai- 5, lal-S Äks-1, Trt - 2, Puh -
1, Ote - 2, San - 1, Kar - 1, Tt - 4; 1 sead metsas: Saa * 
1; В metsas elajad: Joh - 1, Hlj - 1, Rak - 5, Kuu - 1, jõe 
- 1, Kei - 1, Khk - 2, Jäm - 1, Hlj - 1, Pst - 1, SJn - 1, 
Lai - 1, Ote - 1, RÕu - 1, Se - 1, Tt - 2; С metsas loomad: 

Hlj - 1, Kuu - 2, Trm - 1, Trt - 2, Ran - 1; D metsas põr
sad: Amb - 1, Kuu - 1, Vän - 1, Lai - 1, Kod - 1; В metsas 

metselajad: PSi - 1 Tos - 1, Tor - 1, Trt - 1, Ton - 1; f 

metsas seakari: VJg - 2; G metsas kari: Joh - 1; H metsas 

loom: Joh - 1; I metsas põdrad: Tt - 1 $ J metsas sajajalg
sed: Äks - 1; К metsas hundid: Tt - 1; L metsas karud: Ote 
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- 1; M metsas maigutaja: Krl - 1; H varikus põrsad: Räp -
1, Se - 3; 0 varikus sead: Pql - 2; P metssead metsas: SJn 
- 1; R sees sead: Saa - 2; S lepikus sead: Kuu - 1; T met

sas: Sim - 1, Rap - 1, Vän - 1; AQ metsas on sead: JJn - 1, 
Pai - 1, Kuu - 1, Koe - 1, Noa - 1, Hls - 1, Vil - 1, Lai -
1,Trt - 1, Ote - 2; DQ metsas on põrsad: Amb - 1, Urv - 1; 
(A metsa sees sead: Vai - 1, JÕh - 2; Hlj - 3, Rak - 2, Vi 
- 1, Amb - 1, Pee - 2, Kuu - 2, Tln - 1, Rap - 1, Ris - 1, 
Mär - 2, Vig - 1, Hps - 1, Ulg - 1, Noa - 2, Käi - 4, Rei -
2, Emm - 4, Krj - 1, Mus - 2, Khk - 1, Jäm - 1, Kaa - 2, VII 
- 3, Pöi - 1, PJg - 1, Prn - 1, Krk - 1, Pst - 1, Vil - 1, 
Ksi - 2, Lai - 2, Pai - 5, Kod - 1, MMg - 1, Äks - 1, Urv -
1, Tt - 2; 1В metsa sees elajad: Rap - 1, Prn - 2; tC met-

8a sees loomad: Kee - 1; * D metsa sees põrsad: jõe - 1, 
Pii - 1, Kod - 2; metsa sees seakari: Trt - 1; *G met
sa sees kari: Sim - 1, Ote/- 1, Se - 1; *P metssead metsa 
sees: Joh - 1; И metsas elavad elajad: Vig - 2, Pöi - 3, 
Vän - 1, Prn - 3, Trm - 1, Noo - 1, Viru - 1, Räp - 3, Se - 1; 
V metsas elavad loomad: JÕh - 2, Pai - 1, Pöi- 1, Prn-1, Hei-
1, Pai - 1, Von - 1, Krl - 1; 0 metsas elavad sead: Joh -
1, Pai - 1, Kuu - 1, Prn - 1, Kod - 1; Ä metsas elavad põr
sad: VMr - 1, Äks - 1; Ö metsas mõndasugu linde: Prn - 1, 
Saa - 1, Hei - 3, Trv - 4, Krl - 1, Vlg - 1; t) metsas mit
mesuguseid loomi: Joh - 1; Hei - 2. Trv - 1, Pst - 1, Tt -
1; AA metsas valged sead: JMd - 1, Kee - 1, Mih - 1, Vän -
1, Tor - 1, Se - 1; AB metsas hallid sead: Khk - 1, Kan -
1, Aud - 1, Prn - 1, Trv - 1; AC metsas mõnda looma: Hei -
3; AD metsas laisad põrsad: Tln - 1, Hei - 1, Lai - 1; AE 
metsas sead sees: Pee - 1, Pöi - 1; AP metsas söövad sead: 
His - 1, Vru - 1; AF sead söövad metsas: Lai - 1; AG met
sas kõiksuguseid elajaid: Muh - 1, Trv - 1; AH metsas jook
sevad sead: Prn - 1, TMr - 1; AI metsas palju sigu: Urv -
1, Vru - 1; AJ metsas valge seakari: VMr - 1; AK metsas 
kasvavad sead: Se - 1; AK sead kasvavad metsas: &am - 1; 
AL metsas hallid oravad: Mus - 1; AM metsas .jada siga: Pai 
- 1; AN metsas leitakse loomi: Hei - 1$ AO metsas kurjad 
elajad: Vil - 1; AP metsas mitmejalgseid elajaid: Vil - 1; 
AH metsas on poisikesed: Ann - 1; AS metsas närivad lambad: 

Vän - 1; AT metsa sees kits: MMg - 1; АЦ metsa sees poiss: 

Räp - 1; AV metsas kirjud vaod: Hei - 1; AO metsas tson-
givad sead: Tt - 1; AÄ metsas suured kanad: Se - 1; AÖ roet-
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eas suur eeakaris Iie - 1; AÜ mete sign täisi VMr - 1, Aud 
- 1, Trt - 1; ЗА metea all eead: Hag - 1, Hie - 2; BB met
sa peal on: Tln - 11 ВС ealgue sada siga: Hrr - 1, Ote -1; 

BD ealu aeee eead: Kei - 1, Pai - 1; BB hallid eead sees: 

Vän - 1; BP ealue eead söövad: Äke - 1; BG valged sead 
eeee: Prn - 1; BH metssead ronivad meteaa: SJn - 1; Ш eead 
eeee Jooksevad: Se - 1; BJ varikus eead eongivad: Har - 1; 

BK eelu eeee eakead: MMg - 1; *U metsa eeee mitmeeugueeid 

loomi: Hei - 1, Kei - 3, Pai - 1; <AB metea eeee hallid 

eead: Rap - 2; ealu eeee sead söövad: Tr* - 1; BL met-
eae suured hallid eead: Tln - 1, Kir - 1; BK meteae leidub 
mõnikord loomi: Tõe - 1, Pee - 1; BH meteae väikeed Valged, 
eead: Amb - 1 $ BO mete valgeid sigu täis: Han - 1; BP met
ea sisse lähevad eead: Krk - 1; BH meta väikseid sigu täie: 
Pet - 1; BS meteae elevad väikeõed konnad: Trm - 1; BT met
sas käivad valged sead: Muh - 1; Bü metsas leidub tihti, loo- z 
mi: Rap - 1; BV mets punaeeid põrsaid täie: Pai - 1; BÕ mets 
valgeid sigu täie: Hrv - 1; BÄ metsa sees sigineb seakari: 
RÕu - 1i Bö kaharas varikus mustad eead: Se - 1; Bü salu 
seee magavad sead: Trm - t; CA suures meteae suured sead: 
Kuu - 1; CB metsas on sead ja lambad: Kan - 1; CC eead 
sees kasvatad Ja elavad: Se - 1; CD metsa all söövad palju 
punaseid härgi: Tt - 1; CB meteat» on mitmeeugueeid linde 

ja loomi: Trv - 1; CP meteae on elavaid eueee ja karusid 

sees: Har - 1; CO mete einiseid sigu ja punaseid põreaid 

täie: Kad - 1. 
Kaart VT annab ülevaate element VT eagedaeemate versi

oonide lokaaleeet paiknemisest. 
Antud elemendiet on 97 vereiooni, eeega on ta väga va

rieeruv. Elemendiga VI on kõige tihedamini asustatud järg
mised piirkonnad: 1) rannikualad Kirde-Eestis, 2) Saaremaa, 
3) Pärnust ida poole jäävad kihelkonnad Koiga-Jaanini, 4) 
Palamuse ja Laiuse. 

*A esineb põhiliselt Kirde-Besti rannikualal, Saare
maal Ja Pohja-Tartumaal. В levikupiirkond on Kirde-Eestis, 

harva Saaremaal, Pärnu- ja võrumaal. U puudub täiesti Viru-, 
Harju- Ja Järvamaal, ö levila on selgesti piiritletav Pärnu 
Ja Karula vaheliste kihelkondadega. 

Varieerumine toimub kogu mõistatuse areaalil. Mõnes ki
helkonnas on selle koostisosa versioone rohkem kui mu jaa., 
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näiteks Joh, Kuu, Sa tervikuna, Prn, Tor, Saa, Hei, Led. ja 
Pai. Loxma-Keatis on elementi VI kolge vähem tarvitatud ja 
erinevusi pohlversioonist A on siin vähem. 

1.7. Element VII 

Pohlversioon A näe p. metg on populaarseim väljendatu
na 73 tekstis: Hrv - 1, Vai - 1, Joh - 1, Hlj - 4, Kad - 1, 
Rak - 1, Kuu - 3, Tln - 1, Kui - 1, P81 - 1, Trv - 1, Ksi -
1, Pai - 1, TMr - 1, Trt - 6, Von - 8, Каи - 1, Hoo - 1, Ote 
- 9, San - 4, Kan - 3, Urv - 2, Krl - 2, Har - 1, Rou - 2, 

Vru - 1, Plv - 3, Räp - 6, Se - 1, Tt - 4; "a mets mäe peal: 
Tt - 1; В mäe p. varik: Pai - 2, TMr - 1, Von - 2, Har-1, 
Räp - 1; С mäe otsas mets: Räp -1; D paja p. mets: Se -
1; E pilve p. mets: Ote - 1; P peal kasvab mets: Se - 1; 
G kolu p. mets: San - 1; H maantee ääres mets: Hlj - 1; I 
muna p. mets: Kop - 1, Trt - 1; Vru - 1, Se - 4; J laua p. 
mets: Hlj - 1, Krl - 1, Se - 1; К nööbi p. mets: Pai - 1; 
L paigutaja p. mets: Prn - 1; M salu p. mets: Lai - 1; H 
lahendlku p. mets: Kuu - 2; 0 palgi p. tsälgutaja: Rou - 1, 
Se - 1; P kepi p. mägi: TMr - 1; R siis on varik: Plv - 1; 
S tulba p. maigutaja: San - 1; T kolu p. ealu: Trm - 1; U 
veal p. kõlguti: Kuu - 1; V lagendiku p. lepik: Kuu - 1; б 
nuusatl p. mägi: Hrv - 1; Ä vuresti p. veski: Kad - 1; Ö 
lõuguti p. mätsuti: Hlj - 1; U kahar mets: Se - 3; AA suur 
•igl: Räp - 1; AB kahar varik: Se - 1; AC suur mets: Se -
1$ AD mägi: Se - 1; AQ mäe p. on mets: Trt - 1;' Urv - 1; 
AE salu p. metss Kod - 1; AP veski p. on särkats: Hei - 1; 
AG mäe p. peenikene koo võsu: RÕu - 2; AH veski p. suur ka-
harlk mets: Hei - 1i AI nende p. mets valgete sigadega: San 
-  1 .  

Element VII on kindlasti piiritletud rannikualadega Har
vast Tallinnani, Tartumaa lõunaosa, Voru- Ja Setumaaga. I on 
Iseloomulik LÕuna-Eestlle, В Tartu- ja Võrumaale, U Setule. 
Seega saab elementi VII pidada lõunaeestiliseks. 

1.8. ELanent VIII 

MÕlstatustffflbis "Hark all, pann peal* on elemendist VIII 
98 erinevat versiooni, nende hulgas 16 selle koostisosa de
minutiivset väljendust. 
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A kähara peaga poisikene: Kui - 1, Prn - 1, Hei - 2, Trr -

9, Pet - 2, VII - 6, Kop - 1, SJn - 3, KJn - 3, Kei - 2, Pai 
- 8, TMr - 2, Trt - 8, Von -11, Каш - 2, Жоо - 2, Puh - 1, 
Ote - 11, San - 3, Kan - 4, Urv - 4, Rou - 7, Viru - 1, Plv 

6, Räp - 6, Vai - 2, Se - 1, Vlg - 1; В musta peaga poiee: 

Pee - 1, Kuu - 1, Vig - 1, Mus - 1, Tos - 1, And - 1, PJg -

1, Prn - 2; Bd musta peaga poisike: Pee - 1, KLe - 1, KJn 

- 1, Kei - 2, Lai - 1, Pai - 2, Tna - 1, Kod - 2, MMg - 1, 

Äks - 1; С punase peaga poiaei Siu - 1, JMd - 2, Tln - 1, 

Vig - 1, Vor - 1, Krj - 1, VII - 3, Tor - 1, Pii - 1, Tt -

1; punase peaga poisikene: Pai - 1, Äks - 2, Trt - 1; D 
halli peaga poisike: Tln - 1, Saa - 1, lks - 1; В valge 

peaga poiss: Pee - 1, Rap - 1, Mus - 1, Mih - 1, Tor - 1, 

Prn - 1, Pii - 1; Вд valge peaga poisike: Hlj - 1, Rak - 1, 

VMr - 1, Tor - 1, Saa - 1, Vil - 1, Lai - 1, Pal - 1, Trt -

1, Ote - 1; F laia lakiga poiss: Han - 1, Khk - 1, Kär - 1, 
Äks - 1, Jäm - 1, Kaa - 3, Mih - 1, Tt - 3; G musta lakaga 
poiss: Krj - 1, Jäa - 1, Kaa - 1; H karune peaga põiest Krj 
- 2, Kaa - 1; I kärnas peaga poissi Tor - 1, Tt - 1; J väi
ke pime poisikene: Kuu - 1, Kui - 1; К väike kahupeaga pai.— 
eikene: Trv - 1, SJn - 1; L must torvane poiss: Kad - 1; 
M karvase peaga poisikene: Tln - 1; H valge lakaga poiss: 
Khk - 1; 0 valge sagerpea 'poisikene: Vän - 1; P valge pea
ga karjapoisikene: Saa - 1; R valge kahupääga poiss: Krk 
- 1; S väike valge poisikene: Hei - 1; T kahara pääga Jaa
nus: Trv - 1; U must kärnane poisike: Pit - 1; V palja pea
ga poisikene: Kan - 1; 0 kahara peaga teedakene: Se - 1; 
Ä sigade taga karjane: Khk -1; ö kõvera jalaga vanamees: 

Se - 1; kõvera jalaga vanameheke: Se •" 1; Ö kahara pea
ga vanamees: Se - 1; AA pisike pihkane poisike: Hlj - 1; 

AB must poiaa: Rak - 2, VMr - 2, JMd - 1, Koe - 1, jõe - 1, 
Tln - 1, Juu - 1, Rap - 2, Mar - 1, Hoa - 1, Käi - 1, Bnm -

2, Mus - 1, Khk - 2, Kaa - 1, Aud - 1, Tor - 5, Lai - 2, Trt 
- 1; ABd must poisikene: Kad - 1, Sim - 1, Lal - 2, Kod -
1, Trt - 1; AC kaharpea poiss: Tor - 1, Krk - 3, SJn - 1, 

Ksi - 1, Tt - 3; AC^ kaharpea poisikene: Tiir - 1, Prn - 1, 
Saa - 2, Pst - 2, Vil - 2, Kop - 1, Pii - 1; Kai - 2, Trt -

2, Puh - 2, Ran - 1, Ron - 1, Ote - 2; AD väike poiss: Rak 

- 2, Amb - 1, Pee - 1, Kuu - 1, Hag - 1; АВД väike poisi
kene: Kuu - 1, Rap - 1, Vän - 1, His - 1, Pal - 1, Tt - 1; 
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AB pisike polest Lög - 1, VMr - 1, Amb - 1, Tln - 1, Kos -

1, Tin - 11 ,А1д pisikene polelkene: Vai - 1, Hlj - 1, J Jn -

1, Kuu - 1, Tor - 1; AP hall poiss: Bis - 1, Kui - 1, LNg 

- 1, loe - 1, KII - 2; A?d hall poisikene« Llfg - 1; AG pi
gine poisikene i Tal - 1, Hlj - 1, Hari - 1, Lai - 1; AH sa
jajalgne poiss: JÕh - 2, SJn - 1, Pat - 1; AHd sadajalgne 
poisike: Ml - .1, Pit - 1; AI kärnpea poisikene: Koe - 1, 
Krl - 1, Lai - 1, Tt - 1; AJ must vanamees: JÕh - 1, Iis -
1, Hps - i, for - 1; AK plgipeaga poiss: Hlj - 1, Hag - 1; 
AL pooleaastane poissi Sap - 1, Hag - 1; AM must mees: Вша 
- 1, Tän - 1; АН pisike Peeter: Kaa - 1, PSi - 1; AO pu
nane po'iss: Pal - 1, Ote - 1; AP hall vanamees: Joh - 1, 
Kod - 1; AH kümme poissi: Kuu - 1, Trt - 1; AR^ kümme poi
sikest I Trt - 1$ AS viis venda: Kuu - 1, Har - 1; AT hi
gine poiss: Kee - 1; Aü karune poiss: Han - 1; AT must 

Ants: KÄI - 1; AÖ lakaga poiss: Khk - 1; Ai kflmaie poisike» 
net Pit - 1; AÖ luune poiss: Jeh - 1; Aü karjane Järgi: Prn 
- 1; BA varna teedakene: Se - 1; BB tõrvanahka poiss: Ban - 1; 
ВС tõrvane poiss: Hlj - 1; BCd tõrvane poisike: JÕh - 1; BD 
välke Tibu-Toomas: TJg - 1; BB välke tõrvapoisike: Hlj - 1» 

HF poiss: Kad-2, TJg-1, VMr-2, Amb-9, JMd-2, Kuu-5, Koe 
-1, Rap -1, lis - 1, HMd -1, Mär-1, Kir- 1, Mar- 2, Hei - 1, Tos 
- % Prn - 1, His - 1, Tr* - 1, Trt - 1; ВРд poisikene: Joh-1, 
Äi* - , Pee - 1, "KUu - Л, Pll - 1, Lai - 1, Se - 1; BG kar
jane: JÕh - 1, Iis - 1, Sim - 1, Kuu - 2, Hei * 1, Lai - 1; 
BH vsnameee: JÕh - 1, Tr* - 2, Kod - 1, Se - 2; BG^ vana
meheks: Tru - 1, Se - 11 BI Taigu-Peeter: Mus - 1, Pöi-3; 
BJ karjapoiss: Tln - 1, San - 1; Ж mees: Kuu - 1, Se - 1; 
BL llgulas: K*u - 1, San - 1; BM Kummi-Peeter: Pöi - 1; BN 
plgipeaga: Tor - 1; BO raudvanamees: Tt - 1; BP kõtt: Tln 
- 1; BH sina: Kop - 1, BS luupoisike: TJg - 1; BT pisike 
kahara peaga poiss: Koe - 1, Tür - 1, Saa - 1, Trv - 1; ВТД 

pisike kahara peaga poisike: Tür - 2, Trv - 2, Pst - 1, Til 

- 1, SJn - 1, Ksi - 2, Noo - 1, Rem - 2, Ron - 1; Bü Uks 
kahara peaga poiss: Saa - 1, Hei - 3; BT väike valge peaga 
poiss: Pai - 1 $ ВТД väike valge peaga poisike: Saa - 1, Hei 
- 1, lks - 1$ BÖ Oks valge peaga poiss: Ris - 1, His - 1; 
BI pisike musta peaga poiss: Prn - 1, Pii - 1; BÖ tiks pi
sike hall poiss: Tt - 1 $ BÖ pisike punase peaga Peeter: Krj 
- 1; CA poisike, punase peaga Peeter: Krj - 1 j CB väikese 
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laia lakiga poiss: Jäm - 1; CC pisike musta peaga poisike: 
CD Uks kahara peaga poisikene: Von - 1; СЕ väike punase 
peaga poiss: Pai - 1; CP tika punase peaga poiss: Lai - 1 ; 

C G  ü k s  p i g i n e  p i s i k e  p o i s s :  H l j 1 .  
Tegemist on täieliku kaleidoskoobiga. Lahenduseks on 

siin geahari, mis ilmselt võimaldabki rahval näidata oma fan
taasiat ning nii erinevalt väljenduda. 

Versioon A on seotud Suure-Jaanist ja Palamuselt lõuna 
poole jäävate aladega, puudub Setus, üksnes kuues setu mõis
tatuses on kasutatud komponenti VIII, kusjuures kõik erine
vad üksteisest. Mujal see reeglipäraselt puudub. Versiooni 

AB ei kohta seal, kust on kirja pandud A. ACd esineb Pär-
nu-, Viljandi- ja Tartumaad tihendavates kihelkondades, 
PÕhja-Tartumaal. С puudub Louna-Bestis, BTd piirneb Vil
jandi- ja Tartumaaga. AD on iseloomulik PÕhja-Eestile, D 
Saaremaale, Viru- ja Pärnumaale. 

1.9. Element IX 

A tõrvartitiga: Iis - 1, Lüg - 1, VMr - 1, Vi - 1, Amb - 3, 

JMd - 2, Pee - 1; В tõrvakasukaga: Kad - 2, Rak - 2, Kuu -
1, Tln - 1, Kos - 1, Pii - 1, Lai - 1; С raudkasukaga: Kir 

- 1, Trm - 1, Kod - 1, Har - 1, Vru - 1, Se - 1, Tt - 1; D 

raudpükstega: VJg - 1 j E pigikuuega: His - 1; P raudrüüs: 
His - 1; G musta kuuega: Joh - 2, Rap - 1, Mär - 1, Prn -

1; H tõrvarüü seljas: Sim - 1, VMr - 1, JJn - 1, Pee - 1, 
PJg - 1; I pigise kasukaga; Tln - 1, HMd - 1; J kivikasu-
kas seljas: Hag - 1; К musta mütsiga: Vän - 1; L vaiguka-
sukas seljas: Tür - 1; M vaiguse kasukaga: Vil - 1; N tor
vas e kuuega: Trm - 1; 0 tõrvane kasukas seljas: Hlj - 2, 
Kuu - 2, Kos - 1; P must tõrvariidest kuub seljas: Sin - 1. 

Versioone A ja В on tarvitatud Järvamaal, kuid nende 
1evikukihelfronnnd ei kattu. H esineb Simunaat Peetrini üks
teisega piirnevates kihelkondades. IX ongi enamasti PÕhja-
Eesti element, vaid С ulatub lõuna-Eestisse, samuti mõned 
juhuslikud versioonid. 

1.10. Element Z 

A läheb metsa: VMr - 1, Дии - 2, jõe - 1, Jür - 1, Vig - 1, 
Hoa - 1, Mus - 1, Jäm - 1, Vän - 1, Tor - 4, His - 1, Hei -

13 
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3, Trv - 6, Pst - 2, Vil - 2, Kop - 1, KJn - 1, Pii -1, Kse 
- 1, Krl - 1; A läheb metsa sisse: Trv - 1; В jookseb 

metsa: Tt - 1; С tuleb vastu: Khk - 1j D läheb: Hlj - 2, 

Pee - 2, Pai - 1, Tür - 1, Joe - 2, Juu - 1, Krj - 4, Khk -

1, Kär - 1, Äks - 1, Kaa - 1, Pha - 3,,SJn - 1, Pii - 1, Pai 

- 2, Kod - 1; В tuleb: Mus - 1, Vil - 1, Urv - 1 . 

A esineb domineerivalt Pärnu- ja Viljandimaal. D on põ

hiliselt Saaremaa versioon, noteeringuid on ka Paide ümbru

sest . 

1.11. Element XI 

152 tekstis kasutatakse versiooni А - metsast ajab sead väl

ja: Hai - 4, Rak - 1, JMd- 2, J Jn - 1, Pee - 2, Tür- 1, -Г1п - 1, 
Kos - 1, Juu - 1, Rap - 1, Hag - 1, HMd - 1, Mär - 1, Kui -

1, Kar - 1, Noa - 1, Krj - 1, Khk - 1, Ans - 1, Jäm - 1, 

Kaa - 5i Vil - 1, Pöi - 4, Tos - 1, Aud - 1, Pär - 3, Prn -

4, Saa - 5, His -2, Krk - 3, Hei - 1, Trv - 4, Pst - 6, Vil 

- 5, SJn - 2, Pil - 1, Pit - 2, Ksi - 5, Lai - 3, Pal - 8, 

Kod - 1, MMg - 1, Äks - 2, TMr - 2, Trt - 12, Von - 5, Kam 

- 2, Noo - 3, Puh - 2, Ran - 2, Ron - 1, Ote - 10, San - 1, 

Kar - 4, Urv - 3, Rou - 2, Vru - 1, Plv - 2, Räp - 2, Tt -

3; a" ajab metaast sead välja: Joh - 1, Lüg - 1, Kad - 1, Tln 

- 1, Kos - 1, Rap - 1, Hag - 1, Vor - 1, Pöi - 2, Vän - 4, 

Prn - 2, Saa - 3, His - 4, Hei - 1, Trv - 1, Vil - 2, Кор -

2, SJn - 3, KJn - 1, Ksi - 1, Pal - 2, Kod - 1,'Äks - 2, Trt 

- 2, Von - 2, Ote - 4, San - 1, Vru - 1, Räp - 1, Tt - 5; В 

ajab metsas sigu taga: Hlj - 1, Sim - 1, VMr - 1, Kuu - 1, 

Tln - 1, HMd - 1, Han - 1, Rid - 1, Tos - 2, Mih - 1; ajab 

sigu metsas taga: JMd - 1, Kuu - 1, Kui - 1, Hps - 1, RÕu -1, 

Plv - 2, Räp - 1, Tt - 1; С ajab metsast loomad välja: Koe 

- 1, Kuu - 1, pai - 1, Trm - 1, Trt - 1, Von - 1, Ran - 1, Наг - 1 ; 

С ajab loomad välja metsast: Hei - 1; D ajab metsast ela

jad välja: Rap - 1, Trv - 1, SJn - 1, Trt - 1, Von -1, Plv 

- 1 ; D ajab elajad metsast välja: Rak - 2, Kuu - 1, Khk - 1, 

Se - 1 ; E ajab sigu varikust välja: Pai - 2, TMr - 1, Von 

- 2, Se - 1; E ajab varikust sigu välja: RÕu - 1; P ajab 

põrsaid metsast välja: Vi - 1, Vän - 1; P ajab metsast põr

said välja: Tln - 1 , SJn - 1, Urv - 1 ; G käib neid välja 

ajamas: Käi - 1, Kär - 1, Kaa - 1; H ajab sead metsast ära: 

Krj - 1, Khk - 1, Jäm - 1; I ajab varikust põrsaid välja: 
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Tas - 1, Se - 2i I ajab põrsaid varikust Täija: Räp - 1, Se 

- 1; J ajab kõik eead välja: Hlj - 1, Тог - 1; К metsas 

ajab põrsaid taga: VMr - 1, Mar - 1; L ajab kirjuid põrsaid 
taga: Rak - 2; M metsas ajab loomi taga: Kuu - 1, Rap - 1; 
5 käib neid taga ajamas: Bis - 1, Hei lj 0 ajab neid sealt 
välja: Tor - 1, Trv - 1; О sealt ajab neid välja: RÕu - 1; 
P ajab kõik loomad välja: Hei - 2; R ajab kõik metsast väl
ja: Hei - 1, Trv - 1; S metsast ajab karja välja: Trt - 1; 
S ajab karja metsast välja: San - 1, Se - 1; T ajab valgeid 
varssu välja: Vru - 1, Se - 1; U ajab kõik linnud välja: Hei 
- 1, Vlg - 1; V ajab sigii seest välja: Pee - 1 $ 0 ajab 
sealt põrsaid välja: Pee - 1; X ajab seal sigu taga: Pee -
1; Ö ajab sead lageda peale: Tln - 1; U käib sigu ära aja-
mas: Kaa - 1; AA ajab salust sigu välja: Äks - 1; AB ajab 
metsast tälu välja: Keel - 1 $ AC ajab metsast põtru välja: 
Tt - 1; AD ajab konnad metsast välja: Trm - 1; AB ajab 
sealt sigu.välja: Trv - 1; AP ajab pullikest metsast väl
ja: Trt - 1; AG ajab verevaid sigu välja: Se - 1; AH ajab 
soed metsast välja: Se - 1; AI ajab metsast karusid välja: 
Ote - 1; AJ seakarja ajab metsast välja: Ron - 1; AK ajab 
metsas põrsaid taga: Hlj - 1; AL ajab sead välja: VMr - 2, 
Amb - 1, Tln - 1, Ris - 1, Mär - 1, Vig - 1, Hoa - 1, Käi -
1, Rei - 1, Bum - 1, Krj - 2, Mus - 1, Kär - 1, Pöi - 1, Tor 
- 1, Saa - 1, Hie - 1, Trv - 2, Vil - 3, KÕp - 1, KJn - 3, 
Pit - 1, Ksi - 2, Lai - 2, Kod - 1, Von - 1, Puh - 1, Urv -
1, Plv - 1, Räp - 1, Se - 1; AL sead ajab välja: Bmm - 1; 
AM ajab sigu taga: Vai - 1, JÕh - 2, Kad - 1, Rak - 1, VJg -
1, Sl* - 1, JMd - 1, Koe - 1, Kuu - 6, Tln - 1, Rap- 2, His 
-2, Kui - 1, LHg - 1, PJg - 1, Vän - 1, Pii - 1, Lai - .1, 
Trm - 1, 'Trt - 1, San - 1, Tt - 1; AH ajab neid taga: Vai 
- 1, Joh - 1, Iie - 2, Kuu - 2, Ris - 1, Lai - 2, Pai - 1, 
Trm - 1; AO ajab nad välja: Amb - 1, Kir - 1, Aud - 1, Tor 
- 2, Kod - 1; AP ajab põrsad välja: VMr - 1, TUr - 1, Kuu -
1, Pii - 1; AR ajab põrsaid taga: Amb - 1, Koe - 1, Tln -
1, Lai - 1; AS ajab kõik välja: Prn - 1, Trv - 1, Ksi - 1, 
Pai - 1; AT ajab sead ära: Krj - 1, Mus - 1, Jäm - 1; AU 
ajab siga taga: Joh - 1, Kuu - 1; AV ajab karja taga: JÕh 
- 1, Sim - 1; AÕ ajab loomi taga: Joh - 1, Jäm - 1; AÄ ajab 
sigu metsast: JMd - 1; AÖ käib neid vaatamas: k™ - 1; AÜ 
metsast loomi ajama: Krj - 1; BA käib ära ajamas: Mus - 1; 
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BB nüpeldas algu välja: Try - 1; ВС ajab nad välja: Kod - 1; 
BD ajab lehmi Täija: Vae - 1; BE ajab elajad välja: Räp -1; 
BP küüdib algu taga: Kuu - 1; BG ajab välja: Joe - 1, Vlg -
1, Han - 1. LHg - 1, 711 - 2, Тог - 1, Hie - 1, Krk - 1, VII 
- 1, Ml - 1, Lal - 2, Kod - 1, Von - 1, ürv - 1; BH ajab 

taga: Nrv - 2, VJg - 1, Sim - 1, VMr - 1, Kuu - 1, Hag - 1, 
Тог - 1, Prn - 1; BI käib kuulamas: Käi - 2; ВJ kargutab 

taga: Khk - 1, Mlh - 1; BK elgu ajab: Kad - 1; BL sigade 

taga: Rei - 1; BK ajab elgu: Joh - 1; BH taga: Joh - 1; äC 
metsa seest ajab põtru välja: Ote - 1; ВО ajab valged põr
sad metsast välja: Tor - 2, PII - 1, Trt - 1; BP ajab met
sast valgeid sigu välja: Pai - 3; BR ajab kõik sead metsast 
välja: TUr - 1, Vän - 1; BS peksab kõik põrsad metsast väl
ja: Amb - 1; BT metsas ajab halle loomi taga: Наг - 1; ВО 

ajab sealt need sead välja: Vän - 1; BV ajab karja valgeid 
vasikaid välja: Hei - 1; BÕ ajab kõik linnud metsast välja: 
Trv - 1; BÄ metsast leiab ka vahel loomakest: Vii - 1; BÖ 
metsast ajab punaseid sigu välja: Von - 1; BÜ mäe p. ajab 
sigu välja: Pai - 1; CA kahara varikust ajab sigu välja: Rõu 
- 1; CB ajab suured sead metsast välja: Trm - 1; CC käib 
sealt linde välja ajamas: Han - 1; CD ajab kõik need loomad 
sealt välja: Pst - 1; CB ajab sead kõik puise heinamaa pea
le: Pai - 1; CP metsa sees ajab halle põrsaid taga: Mar - 1; 
CG ajab sead metsast puise põranda peale: SJn - 1; CH ajab 
lambad ja sead metsast välja: Kan - 1; CI mäe p. ajab met
sast sigu välja: Plv - 1; CJ kust ajab välja lambaid ja si
gu: San - 11 CK ajab metsas sead lageda välja peale: Hlj -

1 .  
Versioon A tuleb kõige sagedamini esile Viljandi- ja 

Tartumaal, A Pärnu-, Viljandi- ja Tartumaal. AJ1 levilaks on 
Virumaa idapoolsed kihelkonnad, Harju- ja Tartumaa. Harva 

esineb komponenti U Setus. 
Antud elemendi juhuslikud versioonid ilmnevad Ida-, Keek-

ja Louna-Eestia, samuti saartel, aga peaaegu puuduvad Lääne-
Bestis. 

1.12. Element XII 

A raudkepiga: Kuu - 3, Hag - 1, Se - 1; В piitsaga: VMr -1, 

Pee - 1 $ С raudnuiaga: Plv - 1, Räp - 1; D raudkangiga: Kuu 
- 1; В pöialmats: Ans - 1; P luumõõgaga: Vän - 1; G har-
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giga: Von - 1; H nuiaga: THE - 1; I kepiga: Trm - 1; J 
puunulaga: Kuu - 1; К kivi nuiaga; Kuu - 1; L luiee nuiaga: 

Pst - 1, SJn - 1; M raudse piituga: Kuu -2; * haraliae 

vitaaga: JMd - 1; 0 luiee vikatiga: Ttir - 1; P tõrvaee 
londiga: Joh - 1; R raudee kooguga: Se - 1; S kõvera ke
piga: Se - 1; T luuee kepiga: Kuu - 1. 

Kõige populaaraem on element UI Kuusalu tekstides. An
tud elemendi puhul on võimalik jälgida kahte levikueuunda, 
tike Jõhvist Setuni ja teine Kuusalust Palatuni. 

1.13. Element ДЦ 

A igal hommikul: Bis - 1, Krj - 1, Mus - 1, Kaa - 2, Tos -

1; В iga päev: Han - 1, Bern - 1; С hommikul vara: Krj -2; 

D vahel: Rap - 1; Käi - 2; В sagedasti: Rap - 1; ¥ hoemul-
kuti: Mus - 1; G kui tal aega: Tt - 1; H iga pühapäeva hom
mikul: Krj - 1; I ööd kui päevad: VJg - 1; J pühapäeva 
hommikul õige vara: Ana - 1. 

Element Uil iseloomustab Saaremaalt korjatud mõista
tusi. Vähem on teda Järva- ja Hiiumaal, vaid kaka korda ka
sutatud Pärnumaa tekstides ning kord Virumaal. 

1.14. Blement ДТ 

Elementi XIV on kaautatud 11 tekatia ja kõigia erine
val kujul. 

A tapale: Hei - 1; В tapab ära: Khk - 1; С lööb maha: Ans 
- 1; D löödakae surnuka: SJn - 1; В selle tapab ära: Amb -
1; P tapab seal ära: Tln - 1; G jääger võtab vaatu:Von -
1; H kus nad tapetakse ära: Pai - 1; I lageda lapi' p. ta
petakse ära: Vän - 1; J tapab lageda heinamaa p. ära: Tür 
- 1; К tapab nad puiee heinamaa p. ära: Pst - 1. 

Käsitletav kooetiaosa on levinud Uhea suunas, Amblast, 
otse lõunasse Helmeni, vaid kaka versiooni on Saaremaalt, 
üks Tallinnast ja üks Võnnust. Suur varieerumine viitab ele
mendi juhuslikkusele. Teisalt kõneleb juhuallkkuae vastu kõi
kide veraioonide ühene aisu. 

1.15. Blement XT 

Koostisosi XV, XVI, XVII ja XVIII on võrdlemisi raske 
üketeiseet eristada. XV alla on koondatud elemendid tähen-
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dusega nina, ГУТ alla tähendusega glImad Ja üldse kehaosad, 
Mis asetsevad ninast kõrgemal, ülesandes kirjeldatud keha
osad, ela Jäävad silmadest ülespoole, on koondatud element 
XVII alla. XVIII on kõige ebakindlama lähtealusega. Siia kuu
luvad need koostisosad, mis kuidagi ei mahu eelmiste ele
mentide sisusse. 

Blement XV tarvitatavaim versioon on 
A tsälguti p. noogutaja: Kui - 1, Trv - 1, Kai - 1, Pai - 2, 

Mr - 1, Trt - 7, Von - 8, Soo - 1, Ote - 5, San - 1, Har -
2, Urv - 3, Krl - 1, Rõu - 4, Vru - 1, Plv - 3, Räp - 3,Vaa 
- 1, Se - 3, Tt - 4} В tsälgutaja p. nulgutaja: Räp - 1; 
С salgutaja p. noogutaja; Prn - 1; D tsälgutaja p. nausut; 
Võn - 1, Ote - 1, San - 1, Krl - 1, Rou - 3; В tsälgutaja 
p. koogutaja: San - 2; P veski p. nuusuti; Hlj - 3, Kad -
1, Как - 2, Kuu - 7, Tln - 1, Räp - 1; G veski p. noorsk: 
Se - 1; H maiguti p. nuusuti; Irv - 1, Lüg - 1, Hlj - 1, 

Rak - 1, Kuu - 2, Lä - 1, Kod - 4; I mätauti p. nuusuti; 
Vai - 1, Hlj - 5, VJg - 1; J mätauti p. nohisti; JÕh - 1, 
Sie - 1, JMd - 1, Pöi - 1, Plv - 1; К matsuti p. nossut: Iis 

- 1, Urv - 1; L maiguti p. noaaut; Ote - 1; M maiguta ja p. 

koogutaja; RÕu - 1; Ж maigutaja p. haiautaja: Krl - 1; Krl 

- 1; 0 lokuti p. noaku: Trm - 1, Pai - 1, MMg - 1; P lapjo 

p. noogutus; Se - 1; P noogutus lapjo p.; Se - 1; R loksu 

p. noau; Lal - 1; S lõuguti p. nuusutaja; Urv - 1; T lõk-
autaja p. nuusutaja: Vlg - 1; ü lõpauti p. nohisti; Kad -
1; V lõuguti p. nuusuti; Lüg - 1; б noogutaja p. kooguta

ja; Trt - 1, Ote - 1; X nätsuti p. nohisti; Muh - 1. 
Versioon Ä on iseloomulik LÕuna-Bestile (Tartumaa lõu

naosa, Võrumaa ja Setu).- P areaal on Rakvere ja Kuusalu 
vaheline ala, lisaks on teda täheldatud kord Tallinnas ja 
kord Räpinas. H on PÕhja-Besti rannikualade ja Kodavere 
versioon, I Virumaa Ja 0 jällegi Tartumaa versioon. tlk— 
sikveraioonideat on kirjapanekuid Virumaalt, Tartumaalt, Võ
ru- ja Setumaalt. 

Seega element XV esineb Virumaal, Järvamaal, peamiselt 
Kuusalus, Peipsi-äärsetes kihelkondades, Tartumaal, Võrumaal 
ja Setus, ülejäänud Beetl alalt täheldatud mõistatustes ta 

peaaegu puudub. 
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1.16. niBt ITI 

A noogutaja p. pilgutaja: Kui - , Таг - 1, Kai - 1, Ike - 1, 
Tür - 1, Trt - 7, Von - 8, Ka* - 1, lõo - 1, Ote -5, San-2, 
Наг - 2, Urv - 2, Krl - 1, Hou - 3. Vru - 1, Plv - 5, RÄp -
6, Vae - 2, Se - 3, Tt - 5; В nuusuti p. pilk*ed: Tal - 1, 

LOg - 2, Hlj - 6, Kad - 2, Жак - 3, VJg - 1, Kuu - 1, Tln -

1, Lä - 1, Tr* - 1, Kod - 4, Räp - 1; С nuusuti p. pllgut: 

Hlj - 1, Trm - 1, Vii - 1, Pai - 1, Von - 1, Ran - 1, Ote -

2, Urv - 1, Krl - 1, RÕu - 1, Hou - 3; D nohisti p. pilgutit 
Joh - 1, Kad - 1, Jüd - 1, Kuu - 2, Han - 1, PBi - 2, Kuh -

1, Plv- 1; E nolktuee p. pilktue: Trt - 1, Hoo* 1, Ron- 1, San -
2; ? nohutuse p. pilgutue: Vru - 1, Se - 1; G noau p. pilk: 
Lai - 1, HHg - 1; H nocreka p. pilktue: Se - 1; I nulguta* 
ja p. pilgutaja: Räp - 1; J noogutaja p. polgutajat Prn -11 
К noeauti p. pllgut: Iie - 1; L noteuti p. piigat: VJg - 1; 

1 natsuti p. pilgutis Iie - 1; H teälgutaja p. pilgutaja: 
Pai - 1, Trt - 1, Von - 1, Ote - 1, Kan - 1, Vru - 1, Räp -
1, Se - 1, Tt - 1; 0 tsälktuae p. pilktue: Se - 2; P teän-
gu p. pilk: Наг -1; R noogutaja p. tsälgutaja: Pal - 1, 
iks - 1, Von - 1, San - 1, Kar - 1, Vae - 1; S noogutaja p. 
mägi: Pai - 2, Ote - 1; T noogutaja p. mete: Ote - 1; U noo
gutaja p. mokutaja: Ote - 1; V nohisti p. kuuluti: Sim - 1; 
d nohisti p. peiksutid: Joh - 1; X tobia p. piitus: Prn-1, 
Hei - 1; Ö mokutaja p. pilgutaja: Ote - 1, Rou - 1; ö hai-
sutaja p. pilgutaja: Urv - 1, Krl - 1; JU maigutaja p. pil
gutaja: Trt - 1; AB hirmutaja p. pilgutaja: Kam - 1; iC vaa-
gutaja p. pilgutaja: Наг - 1; AD kuulutl p. pilguti: Sim -

1; AE veski p. pilguti: Kuu - 1; AP nuusuti p. mägi: Hlj -
1; AG mäteuti p. pilguti: Hlj - 1; AH pilktue taälktusep.: 
Se - 1; AI pilktue nolktuee p.: Se - 1; D* nohistll pilgu
ti: Se - 1; AJ pilgutus: Puh - 1, San - 3, Plv - 1, Se - 8; 
Aq noogutaja p. on pilgutaja: Se - 2; AK noogutaja p. on 
mägi: Urv - 1; AL särgatsi p. on pilkne: Hei - 1. 

Versiooni A kohtame Tartu- ja Võrumaal, lisaks kolmes 
Setu tekstis. В on enamasti Võrumaa versioon, kuid on tar
vitatud mõnel korral ka Järva- ja Tartumaal (eriti Kodave
res). C-d võib pidada Louna-Beeti versiooniks. N areaaliks 
on Tartu- ja Võrumaa ning AJ on levinud Lõuna-Tartumaal Ja 
Setus. Element XVI puudub Keek-Eestis, vähe on teda Lä&ne-
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Eestis. Harva kasutatud element XVI versioone sisaldavad Lõu-

na-Eesti ja Virumaa tekstid. 

Antud kooetieoea kohtame enamasti LÕuna-Eeetis, kuid le
vila ulatub tal PÕhja-Beeti rannikualadeni. Peipsi-äBrsed ki
helkonnad on ühendusteeks kahe kasutusala vahel. 

1.17. Element XVII 

A pilgutaja p. nägi: Tai - 1, Joh - 1, Hlj - 3, Kad - 1, Rak 
- 1, Ьш - 2, Tln - 1, Pöi - 1, Trv - 1, Ksi 1, Pai - 1, 
Tür - 1, Trt - 7, Von - 7, Kae - 1, Hoo - 1, Ote - 4» San -
3, Kan - 3, Urv - 2, Krl - 1, Har - 1, RÕu - 3, Vru - 1, Plv 
- 3, Räp - 7, Se - 1, Tt - 3$ В pilguti p. mets: Joh - 1, 

Iie - 1, Lüg - 2, Hlj - 2, Kad - 1, Vai - 2, VJg - 1. Sim -

1, ЛИ - 1, Kuu - 5, Han - 1, PSi - 1, Prn - 1, Vii - 1, Trm- 1, 

Trt - 3, Von -1, Км - 1, Hoo - 1, Ran - 1, Ron - 1, Ote - 1, 

Urv - 1, Har - 1, RÕu - 1, Vru - 1, Plv - 2, Räp - 1, Vae -
1, Se - 2, Tt - 2; С pilguti p. lagendik: Kuu - 5; D pilk-

•ete p. mets: Kad - 3, Trt - 1{ В pilktuse p. varik: RÕu -
1, Tae - 1, Se - 2; £ pilguti p. ealu: Tr* - 1, Pai - 1, Kod 
- 1, Ote - 1; G pilgutaja p. kolu: Hlj - 1, Tr* - 1, Vlg -
1; H pilu p. ealu: Lai - 1, MMg - 1; I pilgu p. mägi: Har 
- 1; J pilgutaja p. pilv: Ote - 1; К pilgutaja p. loiguta-

ja: Ote - 1; L pilguti p. nupp: Ote - 1; pilgutaja p. 

nupp: Kad - 1; Ж pilgutaja p. laud: Krl - 1; H pilguti p. 

kuuluti: VJg - 1; 0 pilguti p. maantee: Hlj - 1; P peikeu-

ti p. mete: Joh - 1; R varik: Se - 1; S pilgutaja p. suur 

•ete: Iie - 1, Kuu - 1, Pöi - 1, Urv - 1, RÕu - 1 j T pilgu
taja oteae kahar varik: RÕu - 1, Se - 1; U pilgutuee p. va
bane varik: Vru -1, Se-1; V piikee p. on mets: Hei - 2; 
б pilgutaja p.,> pake mete: Lä - 1, Krl - 1; X pilktuse p. 
suur padi« Se-1; ö pilgutaja p. kaevab *ete: Ike - 1; U 
pilgutaja p. kahar eete: Räp - 1; AA pilgutaja p. suur mä
gi: Von - 1; AB pilktuee p. mäe p. varik: Se - 1;- AC pil
gutaja p. mete ja veeki: VÕn - 1. 

Bleeendiet XVII võib täheldada kaht põhiversiooni, need 
on A Ja B. ülejäänud on ena* või vähem juhuslikku laadi. 
A eelneb Tartu- Ja võrumaa versioonina, kuid ulatub ka Vi
ru- ja Järvamaale. В on levinud küll eaaadee maakondades, 
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kuid hõlmab rohkem kihelkondi. Ainuüksi Kuusalule 011 omane 
versioon C. 

Kooetieoea mi levi Ira «ruunad on Virumaast Kuusaluni Ja 
teiseks Virumaast Peipsi saunas Louna-Eestlsse, põhiliselt 
Tartu-, Võru- Ja Setumaa. Kujal vastavat elementi märkimis
väärselt ei esine. 

1.18. llsment XVIII 

A tsälgutus: Se - 6; A^ tsälgutaja: San - 1, Se - 1; В tsäl
gutaja p. mägi: Ote - 1, Krl - 1, Plv - 1; С tsälgutaja p. 
varik: Se - 2; D tsälgutuse p. lapjo: Se - 2$ В tsälgutu-
ae p. paun: Se - 1; P tsälgutaja p. hlrmutaja: Kam - 1; 0 
tsälgutaja p. nupp: Kuu - 1; H posti p. tsälgutaja: Tr- 1j 
I kõlgutaja p. tsälgutajh: Räp - 1; J loogutaja p. nupp: 
Ote - 1; К koogutaja p. malgutaja: Trt - 1; L käiuti p. 
käänet1: Vru - 1; * käänetl p.tsälguti: Vru - 1; В kõlgu-
ti p. mägi: VJg - 1; 0 kuuluti p. mets: Kuu - 1. 

Blement XVIII areaaliks on Lõuna-Tartumaa, Võrumaa Ja 
Setu. 

1.19. Blement XIX 

Blement XIX on ühekordne: A kelle kätte saab: Amb - 1. 
üheksateistkümnest koostisosast, mis esinevad tüübis 

"Hark all, paun peal", on kõige varieeruvani XIV, varieeru-

mlsprotsent 100. Järgneb komponent XVIII 91,7 %, siis XII 

71,5 56. 
Varieerumleprotsendi arvutamise aluseks on vastava ele

mendi versioonide arvu ja esinemissageduse (vt. tabel 1 lk. 
77) omavaheline suhe. Häiteks kui elementi I on kasutatud 
üldse 736 korda ja tal on 14 versiooni, siis varleerumla-
protsendlks saame 1,9. Tabel 2 annab niisuguse ülevaate kõi
kidest elementidest. Blemendid on järjestatud tabelis vari-
eerumlsprotsendi alusel. Bell esimest koostisosa varieeru
vad ülejäänuist vähem, mis kinnitab nende kuulumist põhi
elementide hulka. 

14 
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T a b e l  2  

Blement I II III IV X 

Versioonide arv 
Varieerumisprotsent 

14 
1,9 

29 
3,9 

37 52 
5,4 8,2 

6 
8,6 

V XVII XVI VI VII VIII XV 

48 
9,8 

23 
20 

40 
22,3 

97 
24,3 

36 

29,3 

105 
30 

36 

30,3 

II XIII H XII XVIII HV XIX 

16 

34,1 

10 
50 

98 
51,6 

20 

71,5 
22 

91,7 

11 
100 

T 
100 

2. Elementide omavahelised suhted tüübis "Hark 
all, paun peal" 

Moistatustüübis "Hark all, paun peal" on element I ala
ti I kohal, II, III, IV ja V enamasti vastavalt II, III, IV 
ja V kohal. Põhi element VI on kõige sagedamini küll VI kohal, 
kuid tema asend on nihkunud VI kohast nii ette- kui tahapoo
le. Ka elementidel IV, XVI ja XVII on mõistatusvariantidea 
eelistatumalt kasutatud kohad V, VI ja VII. See ei välista 
elementide VI, VII ja VIII, mis enamasti asetsevad just neil 
kohtadel, esinemist mõistatustes, vaid lükkab nende asendi 
kaugemale tavalisest. Tekstid, mis sisaldavad koostisosi XV, 
XVI ja XVII, ongi kõige suurema elementide arvuga, koosnedes 
tavaliselt rohkem kui kümnest komponendist. HKiteks: "Hark 
all, pari p., pari p. paun, pauna p. rist, risti p. veski, 
veski p. nuusuti, nuusuti p. pilgutid, pilgutite p. lagendik, 
lagendiku p. mete, metsas sead, kivikasukaga poiss ajab sigu 
taga." (В 43939е(ЮЗ) С Kuu). Häitena toodud variant on üks 

pikemaid üldse. 
Mida on mingi element kasutamisel olnud (mida suu-
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T a b e l  3  

1. 2. 3. 4. '5. 6. 7. '8. 9. 10. 11.' 12. 13. 

I 736 

II 2 731 1 

III 1 676 6 

IV 2 2 8 628 14 

V 1 27 447 12 2 1 

XV" 1 18 51 49 3 

VI 3 3 18 297 19 27 32 9 

XVI 1 2 41 83 50 2 

VIII 1 1 1 11 78 104 49 37 55 11 '3 

XVII 6 24 67 36 2 

IX 1 1 2 3 15 12 5 2 5 1 

XI 9 24 51 228 101 36 26 12 3 

VII 1 1 3 22 15 20 44 17 

X 2 23 36 2 3 2 1 

XVIII 5 4 9 1 3 1 

XIII 1 3 7 1 6 1 1 

XII 1 4 2 7 2 7 5 

XIV 1 4 3 1 2 

XIX 1 

Araabia numbrid tähistavad kohta mõistatuses, elemen
ti tähistavad rooma numbrid. 
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rea on tema eagedueprotsent), aeda kindlam on teaa asend 

teleta elementide suhtes. 
Kui mõlstatustüübis "Hark all, paun peal" on antud Taid 

kuue pohielementi, eiie on nad ikka järjestusee I II III 
IT V VI, mis on tarvitatavaim kombinatsioon Uldee, teis
te sõnadega on meil eiie tegemist normaalvormeliga. Elemen
tide T ja VI eagedueprotsent tekstides on madalam esimesest 
neljast, ais võimaldaks meil neid mitte lülitada põhiele
mentide hulka. Kuid terviklik on just vormel I II III 17 
T VI. 79 aõietatuevarianti on juet selle vormeliga. Vari
ante, mie sisaldavad põhielemente I kuni VI Ja milles li
sandub teisigi kooetieoei, on 255. Seega on põhjust pidada 
V ja VI põhielementideks. 

Kuigi tabelist 1 loeme, et esinemissageduselt on VI ko
hal element И, ei eaa me teda ometi pidada mõietatuetüübi 
põhielementide hulka kuuluvake, eest tema koht aõietatueea 
on küllaltki liikuv ja meelsamini on teda kasutatud Juet 
ülesande lõpus. Stiilist tingituna võib elemendi И vahele 

kiiluda mõni teine kooetieoea, tavaliselt VIII ja III, näit. 
Ema 3: käib aust aees neid_vaatamas. Selles näites on vahe
le kiilunud oeake element VIII. 

Kõige kindlamalt on omavahel ühendatud elemendid I ja 
II, tavalleelt lisanduvad III, IV, V, VI, nagu eespoolgi 
mainitud. Kuid selles reas võib toimuda auutueigi, näit. Hlj 
9: I II III V VI (puudub IV), Hlj 2s I II III IT IV IVI ITO 
VII VIII II П (puudub V), Kuu 20« I II IV V VI VIII П1 И 
(puudub III). Olesandee pole kunagi rida II I, püsiv on I 
II, sest inlaest kirjeldatakse ikka Jalgadest peani, see on 
kindel koapositsioonivõte. 

Omavahel on seotud elemendid IV, IVI, XVII Ja IVIII. 
Nende kohast tekstides oli juttu eespool Ja tullae järeldu- , 
eele, et eee on võrdlemlel kindel. IVI ja IVTI on harva la
hutatud ning eelnevad ikka reana XVI XVII. IVIII aeend on 
kõige ebajärjekindlaa. Statistiliselt on eiieki esikohal vor-
eel IV XVI XVII XVIII. 

Kola kõige eagedaeemat rida on I II III IV V VI "Hark 
all; paun p. pauna p. riet, rieti p. nupp, nupu p. eete, met-
eas eead" (Tai 1), I II III IT T (Joh 9) ja I II III IT T VI 
VIII П "Hark all, paun p.. pauna p. riet, rieti p. nupp, nu-
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pu p. meta, meteaa sead ja pigine poisike ajab neid taga" 
(Tai 2). 

Kaardile 711 on kantud noraaalvormeli levila ja tei
seks vormelid, mis sisaldavad kõik kuus põhielementi ja li
saks teisigi komponente. 

3. MÕlstatuatüübi "Hark all, paun peal" 
lahendustest 

F. J. Wiedemann! järgi on mõistatuse lahendus enam pei
detud kui arusaadav (29, 162). "Kõige olulisem mõistatuste 
juures on nende lahendus," arvab Pauly-Vissova (22, 64). Ka 
saksa teadlane R. Petsch soovitab mõistatusi nende sisu 
järgi, s. t. nende lahenduste järgi korrastada, millega võib 
anda ülevaate sellest, kuidas on asju või nähtusi käsitatud 
rahva loova vainu poolt ja kuidas, need poeetilisse vormi pan
nakse (23). 

Ed. Laugaste jagab mõistatuse lahendamise seisukohalt 
tinglikud tunnused nelja rühma. 

1. Suunavad, mis viitavad õigele lahendusele (Mees sei
sab mäe peal, raudsaapad jalas - ader). 

2. Desorienteerivad. Võivad anda ka eksilahendusi. 
. 3. Tunnused, mis võivad kaa suunata lahendamisele või 

•elleat korrale juhtida. Kits keldris, keel väljas - tuli. 
Seesuguste tunnustega on mõistatused, mis annavad mitu la
hendust: Blutu varjab elusat - maja. Aga ka kirik. 

4. Indiferentsed (0-tuimus). Beand mäel, helmed kaelas 
- pihlakas. 

Tunnused võivad esineda korraga kõik või ainult osa 
neist, koguni üksainus, kuid see ei saa olla ei erapooletu 
ega deaorienteeriv, võib olla aga indiferentne või suunav. 
Mõistatus valib tunnuseid, mida võib eelneda mitmel esemel, 
aga mitme tunnuse kõrvutamise ja koos esitamise kaudu korri
geerivad need vastastikku üksteist ja õigele lahendusele jõud
mine eeldab osavat analüüsijat. 

Absurdsed tunnused mõistatustes puuduvad (35, 88-90) . 
Lihtsatest muudatustest piisab, kohendamaks mõistatust 

uute lahenduete tarvis ja mida teravmeelsemad' need on, seda 
kergemini ununeb vana mõte. Mõistatused ongi peamiselt neile 
iseloomulikust sisust äratuntavad. Ka antud mõistatustüüp 
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"Hark all, paun pääl" võib aaada mitmesuguseid lahendusi. 
Eelnevalt selgitasime, et uuritav tüüp koosnes üheksa

teistkümnest elemendist, neist kuue olid pohikomponendid. 
Mida rohkem koostisosi on ülesandes, seda peidetumaks muu
tub vastus. Lahenduseks on antud erinev arv objekte, seda 
lubab moiatatuatüübi kirjeldav iseloom. Motte inimene (tä
histatud sümboliga C) kõrval on lahenduses tihti ira toodud 
inimese üksikuid kehaosi. Kui kirjeldus sisaldab elemente 
VII kuni XIII, siis lahendusena on C-le lisatud veel geasu^ 
geelne (tähistatuna У) või soeb harjaga pead, täid, tingud, 

peahari. . 
Et näidata fantaasiaküllust vastustes, on allpool too

dud ära kõik lahendustee sisaldunu: 
С märgib tähendust inimene, У soeb harjaga pead, pea-

sugemine, Q täid, q tingud, I hari, Y soetakse harjaga täi
sid, С inimene otsib täisid või tapab täisid, ж poiss, 
laps, 2 peasugeja, T keha, $1 inimese liikmed, T2 jalad, ta

guots, kõht, 3^ magu, 3^ rind, käed, lg sõrm, Tg pöial, 
sõrmeküüs, T11 kael, T12 pea, lõug, suu, hambad, 

?.,£ keel, nina, T18 silmad, ripsmed, T^o kõrvad, 1^1 
otsaesine, T22 juuksed. 

Hõistatuse esitaja on oma vastuse kombineerinud nendest 
võimalustest ja tulemused on mitmekesised. Väetus võib koos
neda ühest objektist (tegemist on objektilise mõistatuetUU-
biga), sel juhul on lahenduseks tavaliselt C, või sisaldab 
lahendus endas kuni 11 objekti (komplekslahendua), näit. Hlj 
6 : CT2, T4, T7, T12, T14, T17, T18, T22 QZ. 

63 tekstis lahendus puudub, seda ei ole antud paljudes 
jõhvi ja Palamuse õpilastelt kirja pandud variantides. 

Mingile maakonnale omast lahenduste kombinatsiooni ei 
ole. Lahendused, milles on omavahel seotuina inimene koos ke
haosadega, peaeugemine või hari, esinevad mõistatuse areaa
lil ühtlaselt. 

Lahendusele auunavaiks komponentideks võiks käsitleta
vas tüübis pidada esimest kuut. Järgmised teenivad juba roh
kem mõtet varjavat eesmärki ning just nende lisamisega ja 
nende kaudu saadi näidata nii oma vaimukust kui ka leidlik
kust ja fantaasiat. Seepärast on varieerumisprotsentki vas
tavale koostisosades suurem. 

Lahenduses leiduvaid kehaosade nimetusi ei ole alati 
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Ülesandes antud, need on jällegi mõistatuse esitaja fantaa
sia Tili. 

Moistatustüüp "Hark all, paan peal* on objektiline,tilee-

anne eiealdab endae kuue objekti. Mida on kirjeldatud järg
miselt : bark, paun, riet, nupp, »ete, elajad. "Metafoori kui 
troobi sisuka on nähtuste selline võrdlemine, kus on ära jäe
tud põhimõiste (»ida võrreldakse), eelle funktsioonis seisab 
põhimõiste laelooeuataaiaeks antud aeekujutelm ... Eseme te
gevus või oaadus on väljendatud teise ea еде v5i kontrasti 

alusel" (16, 185). lende »etafooreete kujundite lahtimõtes
tamine juhibki meid lahendusele. Objektilisusele viitab see
gi, et .on võimalik ette kujutada neid famt kirjeldatut. Hu
vitav on märkida, et joonistades vaetavad objektid, mis üles
andes antud, saame midagi kriipsujnkn taolist. Seega viib 
meid siin pihile konkreetne mõtleaine. 

Kui mõistatus sisaldab rohken e Гавел te esimesest kuuest 
(VII kuni HV), siis tuleb eisse ka tegevus, näit. Hei 7: I 
II III IV V Tl VIII IX H XIV "Hark all, paun p., pauna p. 
riet, risti p. nupp, nupu p. paks ee te, väike valge peaga 
poisike läheb metsa, ajab metsast eipi välja tapale?" (pea-
eugemine). Tegevuse aluseks on sõnad läheb ja ajab, mis lu
ba va dki vastusena välja pakkuda рслmmreri.se või inimene_aoeb 
harjaga pead, kus lahenduses leidub kaka objekti (inimene j& 
hari) ning tegevus (eoeb). Seega leidub -mõistatuste hulgas 
lihtsake lahenduste kõrval ka nn. koediineeritud lahendusi 
(17, 291), millele viitasime eespoolgi. Täpne vastus peab
ki sisaldama nii С kui F, sest ülesandes kirjeldatakse loie
maid. Kui vastne koosneb X või Qq, sile on We puudulik ja 
aeletatav unustamisega, on ju tüüp "Hask all, paun peal" rah
vasuus väga levinud ja mõne teise teeaatiliee rühmituse alla 
ei ole teda kunagi paigutatudki. *õietatuae kirjelduse ees
märk ei ole ülesannet tarbetult keeruliseks muuta, s. t. püüd 
hoiduda liigsõnalisusest. Kuigi-statistiliste andmete põhjal 
veendusime, et elementide arv võib tekstides olla väga suur, 
ometi ei tähenda see veel liigsõnallsast, Meil on tegemist 
kirjeldava, lülilise tüübiga. Selles IBlld on poolvabad, s. t. 
neil on kindel sisu ja enam-vähe* kindel järjestus, aga neid 
võidakse meelevaldselt valida rohkest või vähem. Iga element 
avab kirjeldatava mingist uuest aspektist ja lisab uusi pi
depunkte lahendajale. Teisalt võib niisugune iseloomulike 
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joonte retakes lahendaje segadusse Tila ning raskendada ot
sustamist, millised tunnused on põhilised, millised juhus
likud. 

Mõistatuse objekt on loojale kolge ligemalt tuntud ümb
rusest, selle on ta ise osadeks lahutanud. Kuivõrd vaimu
kalt elemendid omavahel kokku viiakse, oleneb mõistatuse esi
tajast. Жа^и muudegi liikide puhul, annab omajagu Juurde 

mõistatuse vüljaütleja sõnastuslik, ka koguni teatraalne esi
tus. 

Kokkuvõte 

Mõistatus on küsimus, mis peidab lahenduse. Mälrav on 
suhe selle vahel, kes annab mõistatuse, mis on teadvuses 
olemas,- ja äraarvaja vahel, kes oma vastusega peab tõendama 
esitatilt. 

1100 mõistatusvsriandi struktuuri analüüsi põhjal võib 
täheldada, et kuigi vormel lihtsal lugemisel tundub vähe va
rieeruv, annab üksikosiste väljatoomine ja nende analüüs 
palju erinevat statistilisest keskmisest. Käiteke tüübi "Hark 
all, paun peal" põhielement I sisaldub 736 tekstis. See tun
dub olevat rahva teadvuses nii kinnistunud, et me ei ootagi 
suurt versioonide arvu. Ometi eristame 14 versiooni. 

Tüüp "Hark all, paun peal" on kirjeldav, koosneb 19 ele
mendist, kuus neist on põhielemendid, lormaalvormeli valem 
on I II III IV V 71. Kirjeldavale mõistatusele on iseloomu
lik tunnuste vaba lisaed.se või ärajätmise võimalus. Muutu
sed esinevad struktuuris, mitte sisus. MÕistatustüüp "Hark 
all, patul peal" on objektiline, "7ees ei upu, tules ei "põ
le" objektita. Kirjelduses toodud tunnused on valitud mõis
tatuse esitajale tuntud konkreetsest miljööst. Põhielemen
did suunavad lahendusele, ülejäänud rohkem peidavad vastust. 
FÕhikoostisosadel on ka kindel koht teiste elementide suh
tes. Juhuslikud elemendid seostuvad ülejäänutega ebapüsi
valt. 

Kui tüübis "Hark all, paun peal" kasutatakse kindlat 
kompositsioonivõtet, s. t. element I enamasti esimesel ko
hal, II teisel ja III kolmandal, sest inimest klrjeldatak-
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ae ikka jalgadest peani, sile tüübis "Vees ei upu, tules ei 
põle" esineb kaks normaalvormelit: I II III ja II I III. Täh
tis on, et ülesandes seisaksid kõrvuti komponendid I ja II, 
sest tuli ja vesi on igavesed vastandid, nü ka inimese tead
vuses. Seega - antiteetilise struktuuriga mõistatus. 

PohlkoDtponentide varieerumieprotsent on väiksem ülejää
nuist . 

Mõistatustes varieeruvad lahendusedki, kusjuures on 
võimalik ebaõiged välja selekteerida. Tüübis •Hark all, paun 
peal" on võimalikud kaks lahendust. Lahendus sõltub elemen
tidest. Statistiliselt eelistatuim on variantlahendus inime
ne. Kui lisanduvad elemendid VIII - XIV, tuleb sisse tegevus 
ja sel juhul on õige komplekslahendus inimene, kes_eoebjgeed_. 

Tüübis "Hark all, paun peal" on eristatavad Lõuna- ja 
Kirde-Bestile omased koostisosad ZV, XVI, XVII ja XVII. "Vees 
ei upu, tules ei põle" puhul niisuguseid teatud maa-alale oma
seid komponente pole. 

Tüüp "Hark all, paun peal" on metafooriline, "Vees ei 
upu, tules ei põle" perifraasiline. Järelikult - mida suu
rem on opositsioon mõistatuse kahe osa (küsimus - vastus) va
hel, seda efektiivsem on metafoor. Mõistatustes on metafoo
rid konventsionaalsemad kui näiteks lauludes. Kujundlikkus 
on iga keele aluseks, kuid igapäevane keel lihvib seda tuge
vasti. Mõistatused, kasutades poeetilist keelt, asetavad ku-
jundillsed pildid stiilsetesse ridadesse, peidavad neisse sa
laduse, nii et iga pilt annab mõistatusele vastuse (tüübis 
"Vees ei upu") või üksik pilt ei vii meid МЦ1 terviklikule 

lahendusele, kuid viitab lahenduse mingile oaale (tüübis 
"Hark all, paun peal"). 

Kui tüübis "Hark all, paun peal* leiame mõnes elemendis 
(näit. VIII) sageli epiteete (ka personifikatsiooni, näit. 
elemendis XI), siis tüübis »Vees ei upu" kasutatakse epitee
te harva. Järelikult on mõistatustes epiteedil kindel funkt
sioon, mis erineb olemuselt laulude omast. Iga epiteet lisab 
kujutatava kindla tunnuse. 

PÕhlelemente on aidanud säilitada ka neis sisalduv kin
del rütm, millest juhuslikes elementides ei ole nii täpselt 

kinni peetud. 
Jääb lahendamata suure varieerumise loominguline külg: 

mis tingis mõne elemendi suure varieerumise (näit. VIII tffii-
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bis "Hark all, paun peal"), seile korral aga жоп! element on 
vähevarieeruv. See küsimas polnud käesoleva töö Ülesandeks. 

Millest ella on tinginud käsitletud moletatuerttllplde po

pulaarena? Tühised fonulatsloonld ei ela, nagu hea mõte hal
vaa sõnastuseski ei oma elujõudu. Põhjuseks on muidugi mõis
tatuste sisu, s. t. Inimene Ise. Ka sõnade oskuslik sidumi
ne, kujundite valik, väljenduse tabavus ja laat not leaat 
mõistatuste ülesehitus on kitial»tanud neid suulises tradit
sioonis. 

Antud töös on uuritud ainult tihe mõistatusterfflma (Ini
mene Ja tema nimi) struktuuri. Ott loomulik, et laialdasema
teks ja põhjapanevamat eks Üldistusteks oleks vaja jätkata 
mõistatuste struktuuri analüüsimist. | 
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ВИЛЫ СНИЗУ, СУШ СВЕРХУ... 

А. Таэль 

Р е з в ы е  

Загадка - это вопрос, скрывающей разгадку. Определяющим 
является отношение между тем, кто загадывает то, что имеется 
в созваны, и отгадывающем, который своим ответом дожжен раз
гадать загаданное. 

В последнее время были сделаны попытки дать определение 
загадки при помощи структурного анализа, причём определения, 
исходящие только из стиля и содержания, считались недоста
точными (А. Дандэс, А. Джордж, А. Кайвола-Брегенхэй). 

Картотека Литературного музея им. Фр. Р. Крейцваяьда АН 
ЭССР содержит 745 вариантов загадок типа "Hark all, paun 

peal"("Вилы снизу, сумка сверху"), 364 варианта загадок типа 
"Vees ei upu, tulea el põle" ("В воде не тонет, в огне не го
рит"). Районы распространения загадки "Вилы снизу, сумка 
сверху" опредемить трудно, поскольку её широкой известности 
способствует то обстоятельство, что загадка неоднократно бы
ла напечатана в школьных учебниках. На это указывают многие 
записи, сделанные в Йыхви и в начальной школе Пагари прихода 
Паламузе. Поэтому в данной работе оемечаются все печатные из
дания, где опубликованы исследуемые типы загадки. Можно пред
положить, что публикации советского периода не влияют на кар
тину распространения загадки; к тому же новых записей этого 

периода относительно мало. 
Таким образом, анализ структуры 1100 вариантов загадок 

позволяет утверждать, что,хотя при простом прочтении формула 
кажется мало варьируемой, выделение отдельных частей «и их 
анализ даёт множество расхождений по сравнению со статисти
ческим средним. Например, в загадке типа "Вилы снизу, сумка 
сверху" основной элемент I содержится в 736 текстах. Он ка
жется настолько закреплённый в народном сознании, что мы и 
не ждем большого числа версий. Всё же можно выделить 14 вер
сий. 

Структурный анализ загадки .даёт возможность привести 
разные её редакции и версии, характерные для различных рай-
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онов, а в итоге рассматривать варьирование загадки в целой. 
Таким образом создаётся картина богатой фантазии, остроумия, 
содержащихся в народной микрофольклоре, народнего умения 
представлять знания об окружающем икре в образно! форме. На 
основе подробного исследования компонентов прослеживается 
применение образов в загадках, взаимосвязь и зависимость меж
ду компонентами. По статистическим данным мы можем судить о 
том, что в своей сущности загадка состоит из отдельных эле
ментов. 

Тип "Вилы снизу, сумка сверху" описательный, состоит 
из 19 элементов, весть из которых - основные элементы. Нор
мальная формула - I II III 1У У У1. Для описательной загад
ки характерно свободное добавление признаков или возможность 
их отбрасывания. Изменения происходят в структуре, но не в 
содержании. Тип загадки "Вилы снизу, сумка сверху" объект
ный, тип загадки "В воде не тонет, в огне не горит" - без
объектный. Приведённые в описании признаки предмета выбраны 
из конкретной обстановки, знакомой загадывающему. Основные 
элементы направляют на разгадывание, а побочные больно скры
вают ответ, чем дают разгадку. У основных составных частей 
также имеется определённое место по отношению к другим эле
ментам. Связь случайных элементов с остальными неустойчива. 

Если в типе "Вилы снизу, сумка сверху" используется 
твёрдый композиционный приём, т.е. элемент I в большинстве 
случаев на первом месте, II - на втором и IIIна третьем, 
поскольку человек описывается в любом случае с ног до голо
вы, то в типе "В воде не тонет" имеется две закономерных 
формулы - I II III и II I III. Важно, чтобы компоненты I и 
II стояли рядом, так как огонь и вода - вечные противопо
ложности и в сознании человека. Таким образом, это - загад
ки с антитезной структурой. 

Предположительными архитипами можно считать следующие 
варианты загадок : "Hafrk all, paun peal, pauna peal rist, ris
ti peal nupp, nupu peal mets, metsas sead." (Inimene.) 

"Вилы снизу, сумка сверху, на сумке крест, на кресте набал
дашник, на набалдашнике лес, в лесу свиньи" (Человек) и 
"Vees ei upu, tules ei põle, mullas ei mädane." (Nimi.) 

"В воде не тонет, в огне не горит, в земле не гниёт" (Имя). 
Остальные варианты колебаются в пределах архитипа. 

У загадок варьируются и разгадки, из числа которых воэ-
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можно отобрать неправильные. В типе "Вилы снизу, сумка свер
ху" возможны две разгадки. Разгадка зависит от элементов. 
Статистически предпочитаемым является вариант разгадки -
Inimene (человек). Когда добавляются элементы УШ-ХУ» т.е. 

вводится действие, правильна комплексная разгадка inimene, 

kes soeb pead (человек, который расчёсывает голову). 
Решения загадки типа "В воде не тонет" варьируются в ос

новном в Южной Эстонии. Так как здесь загадка без объекта и 
основой в ней является что-то нематериальное, то и ответ мы 
должиц искать в нематериальной области; правильный ответ - имя 
человека. Для подчёркивания абстрактности в загадке ставятся 
в один ряд вода и огонь, к ним добавляются земля ж даже смерть. 
Чем точнее, характернее и образнее описание загадки, тем 
меньше колебаний при её разгадке. Рассматриваемый тип загад
ки основывается на параллелизме мышления. Все элементы под
чёркивают нематериальность явления, причём каждый последующий 
элемент усиливает и подчёркивает предыдущие. 

В загадках типа "Вилы снизу, сумка сверху" различаются 
свойственные Южной и Северо-восточной Эстонии составные час
ти ХУ, ХУ1, ХУП и ХУШ. 

В случае "В воде не тонет, в огне не горит" таких ком
понентов, свойственных отдельным территориям, нет. 

Тип "Вилы снизу, сумка сверху" метафоричный, "В воде не 
тонет, в огне не горит" -1перифразный. Следовательно, чем 
больше противопоставление между двумя частями загадки (воп
рос - ответ), тем эффективней метафора. В загадках ыетдфоры 
более конвенциональны, чем, например, в песнях. Образность -
основа любого языка, но повседневный язык заметно сглаживает 
её. В загадках посредством поэтического языка образные кар
тины располагаются в стилистические ряды, содержащие разгад
ку, так что каждая картина даёт ответ на загадку (в типе "В 
воде не тонет") или же отдельная картина не приводит нас пол
ностью к разгадке, но намекает на какую-либо часть её ти
пе "Вилы снизу, сумка сверху"). 

Если в типе "Вилы снизу, сумка сверху" мы часто находим 
эпитеты (элемент УШ) или даже персонификацию (элемент XI), 
то в типе "В воде не тонет" эпитеты используются редко. Сле
довательно, в загадке у эпитета определённая функция, сущест
венно отличающаяся от функции его в песне. Каждый эпитет до
бавляет твёрдый образный признак. 



Бессмысленного нагромождения эпитетов в загадках мы не 
встречаем. Ееям апмтеты в пржменяются, то только для началь
но! рифмы. 

Основные элементы сохраняет а содержащийся в них опре
делённый i»™, которого не придерживаются строго в случайных 
элементах. 

В тшпе 'Вялы енжэу, сумка сверху" элементы I, II состо
ят мв дленных и ударных слогов, ударные н безударные слогн 
чередуются в элементах III, 1У, У н Л. 

Тмд загадан "В воде не тонет" также со строгжм ритмом. 
Здесь чередуется хорей и дактиль. Если имеем дело с вариан
том "В воде не тонет", то ритм всё же состоит из хорея и дак
тиля, добавляется конечная рифма. 

Основные элементы, которые имеют одинаковую формальную 
структуру, стараются сохранить я одинаковое образное единст
во. Это и придаёт загадке целостность и ритм. 

Значения в загадке выбраны создателем из знакомого кон
кретного мира. Насколько остроумно они связываются между со
бой, зависит от способа изложения загадки. 

Остаётся неразремнмой творческая сторона широкого варьи
рования: чем обусловлено большое варьирование некоторых эле
ментов (например, ЛИ в типе "Вилы снизу, сумка сверху"), 
рядом с которыми остальные мало варьируемы. Но ответ на этот 
вопрос не является задачей данной статьи. 

Чем же обусловлена популярность рассмотренных типов за
гадок? Бессодержательнее формулировки недолговечны, как нет 
жизнеспособности у хорошей мысли в плохом изложении. Причи
на, конечно, в содержании загадок, т.е. в самом человеке. 
Умелая связь слов, отбор образов, меткость выражений и, в пос
леднюю очередь, построение загадок закрепили их в устной тра
диции. 

В данной работе исследована структура только одной груп
пы загадок (человек и его имя). Естественно, что для более 
широкого и обстоятельного обобщения необходимо продолжение 
анализа структуры загадок. 
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