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SISSEJUHATUSEKS 
 
Halltõvepärimust kajastavaid arhiivitekste olen uurinud seitse aastat. Sellesse perioodi 

on mahtunud esmakordselt arhiivi siseneja entusiasm ja imestus materjalide rohkuse 

üle, “arhiivimesilase” käsikirjaliste tekstide kopeerimise vaevalisusest tingitud sügav 

masendus, uurija innustumine materjalist ning kahetsus, et arhiivitekstid on vaid 

traditsiooni “jalajäljed”, mis tagasi talupoegadele omase usundilise maailmapildi juurde 

juhatavad (Bolstad Skjelbred 1993: 93).  

Rahvausundi halltõve meditsiiniliseks vasteks on malaaria (ld. k. Febris intermittens). 

Viirus satub kehasse sääse torkega ning leebemate vormide puhul põhjustab grippi 

meenutavat haigust kiire palaviku tõusu, külmavärinate, halva enesetunde ja 

liigesevaludega. Malaariat kandva hallasääse fossiile hinnatakse juba 30 miljoni aasta 

vanuseks, seepärast peetakse seda üheks vanimaks nakkushaiguseks, mida inimkond 

tunneb. Nagu iga teine haigus, võib ka infektsioonhaigus lõppeda kas inimese 

tervistumise, invaliidistumise või surmaga (Mikelsaar 1995: 1693). 

Ülemaailmse Tervishoiu Organisatsiooni (ing. k. World Health Organization) andmetel 

sureb malaaria raskematesse vormidesse igal aastal kuni kolm miljonit inimest (WHO 

2004). Eesti ja Soome aladel esineb ka tänapäeval halltõvega sarnanevaid, sääskede 

poolt põhjustatud gripilaadseid viirusi, kuigi neid registreeritakse harva (Kaasik, 

Minajeva 1998). Sarnaselt muudele seletamatutele haigustele (nagu inimesi vaevavad 

katk või luupainaja), mis ohustasid tööjõuliste talupoegade tervist, tekkis ka halltõve 

ümber rikkalik seletava, hoiatava ja õpetava iseloomuga mütoloogilisi kujutelmi 

sisaldavate rahvajuttude kogum. 

Võimalus töötada assistendina Eesti Keele Instituudi, praeguse Eesti 

Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakonna innustavas töökeskonnas (1997-2000), oli 

suurpärane võimalus Eesti talupojaühiskonna rahvapärimusega tutvumiseks. Halltõbi, 

nagu ka mitmeid teised vanapärased mütoloogilised olendid ja haigused, olid mulle kuni 
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selle ajani täiesti tundmatud. Usundikartoteegi ees seistes sai teemavalikul otsustavaks 

pigem halltõve nime assotsieerumine halli ja vihmase talvepäevaga Kirjandusmuuseumi 

akna taga kui halltõvele omane vaimolendi ja mütoloogilise haiguse staatus eesti 

rahvausundis. Hilisemas töös puutusin otseselt kokku ka halltõvetekstide 

kopeerimisega. Töö arhiivis andis hulgaliselt vajalikke lisateadmisi arhiivitekstide 

kvaliteedi ja erinevate rahvaluulekogude iseärasuste kohta. Omamoodi avardavaks 

kogemuseks on olnud ka hilisem Soome rahvaluule arhiivi kasutamine. Kui Eesti 

halltõvega seotud materjalid olid kättesaadavad digitaliseeritud kujul, siis Soome 

arhiivis pakkus kartoteegiga töötamine vajaliku võrdlusmomendi, et tajuda 

arhiveerimisega seonduvaid pärimuse liigitamisest tulenevaid probleeme arhiiviainese 

kasutamisel. 

Soome õppima asudes tutvusin ka Soome vastava pärimusega. See osutus eriti 

õnnestunud otsuseks, kuna andis võimaluse kahe naabermaa halltõvepärimuse (sm. k. 

horkkaperinne) võrdlemiseks. Soomes algas muistendite süstemaatiline kogumine alles 

1935. aastal (Haavio 1967: 144), kuid rahvameditsiini käsitlevaid teateid ja loitse on 

talletatud ka varasemast ajast. Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluule arhiivi (sm. k. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto) on kogutud üle 350 teate 

halltõvest. Eesti materjali analüüs põhineb ligi 600 tekstil, mis olid e-arhiivi liidetud 

2004. aasta veebruariks. Tegemist pole kogu Eestis ja Soomes talletatud 

halltõvepärimusega.  

Selleks, et luua tarvilik taust ühe suulisest pärimusest kadunud usundilise ilmingu 

uurimiseks, on esmalt vaja põhjalikult peatuda usundilist pärimust sisaldavate tekstide 

kogumise ja talletamise uurimisparadigmast lähtuvail eesmärkidel ja meetoditel. Eestis 

ja Soomes on talupojaühiskonna rahvaluule kogumise kõrgajal (1880 – 1940) olnud 

algul valitsevaks võrdlev-ajalooline ja seejärel ajaloolis-geograafiline uurimismeetod. 

Need suunad esindavad folkloori uurimises filoloogilist tekstiuurimist, milles 

peaeesmärkideks võimalikult suure hulga tekstide kogumine ja variantide võrdlemine. 

Oma rahvapärimuse talletamisel lähtuti rahvaluule suurkogumise algperioodil eelkõige 

rahvusliku eneseteadvuse tõstmise ja ideoloogilise töö eesmärkidest. Alates 1920. 

aastatest keskenduti kogumisele, milles olulisimaks oli pärimuse leviku kaardistamine 
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ja võimalikult suur pärimusteadete hulk. Juhuslikul valikul põhineva kogumisprintsiibi 

tulemusel tekkis varieeruva autentsusega kontekstivaba pärimustekstide kogum. 

Variantide võrdlemisest kui ainsast ja esmasest võimalusest folkloorset materjali 

analüüsida taganeti 1920-30. aastatel. 1960. aastatel alanud interdistsiplinaarne 

folklooriuurimine tõstatas hulgaliselt uusi küsimusi, millele polnud võimalik 

arhiiviteadetele toetudes vastata. Välitööde eesmärgiks seati folkloori tähenduse 

mõistmine. Folkloristid said uusi ideid tehisintellekti uurijatelt, lingvistidelt ja 

kognitivistidelt ning oluliste faktoritena folkloori mõistmisel toodi välja hulgaliselt uusi 

mõisteid, mille seas ka diskursus, kontekst ja jutustamise skeem. Uued eesmärgid 

muutsid ka suhtumist folkloorikandjasse. Jutu-uurijad keskendusid ühe jutustaja kogu 

repertuaari talletamisele, eesmärgiga selgitada välja erinevaid faktoreid, mis mõjutavad 

folklooriprodukti sündi. 1990. alguses ilmunud uurimused põhinesid täiesti uudsete 

võtetega kogutud materjalil. Täpsed litereeringud, põhjalikud kontekstikirjeldused ja 

jutustaja taustteadmiste põhjalik analüüs erinesid klassikalisest arhiivimaterjalist, kus 

üleskirjutused olid olnud konspektiivsed, informandisse oli suhtutud kui töövahendisse 

ja konteksti edasi andvad ülestähendused olid olnud sekundaarsed.  

Esialgse kava kohaselt tahtsin magistritöösse kaasata soouurmuslikke aspekte, 

keskenduda enam tekstile, jutustamise protsessile ning tekste üldisemalt 

iseloomustavale kvantitatiivsele analüüsile. Küsimusi püstitades ja materjali vaadeldes 

selgus aga, et arhiividesse talletatud aines ei täida nõudmisi, mis oleksid vajalikud 

vastavate teemade põhjalikuks käsitlemiseks. Ilmnes, et tekstide kogumise meetod 

tingib usundiuurimises klassikalise võrdlev-kirjeldava meetodi kasutamise. Tekstide 

kirjeldamine ja motiivide võrdlemine on tulemuslikum kui olemasoleva ainese surumine 

mõne teise meetodi raamidesse. Viimasel juhul tekib oht, et paljud olulised küsimused 

jäävad vastuseta. Võrdlev-kirjeldav meetod pole ammendav, kuid halltõvepärimuse 

puhul annab see kõige paremini edasi arhiivitekstides leiduvat. Materjalidele on 

lähenetud allikakriitilist meetodit kasutades. 

Eestis käimasolev arhiivitekstide lauskopeerimine võimaldab allikana kasutada 

suuremat hulka tekste kui kunagi varem. Seepärast on võimalik varasemaid 

halltõvekäsitlusi üle vaadata ja täiendada. Soomes pole halltõvepärimust seniajani 

lähemalt käsitletud. 
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Kahe erineva kultuuripiirkonna pärimuse võrdlus aitab välja tuua universaalseid ja 

lokaaseid arendusi. Materjali iseloomust lähtuvalt on käesoleva magistritöö eesmärgiks 

eesti ja soome-karjala halltõvepärimuse kirjeldamine arhiivitekstidele toetudes. Erilist 

tähelepanu on pööratud juttude funktsiooni muutumisele haiguse aktuaalsuse kadudes. 

Halltõvepärimusele on iseloomulik, et stereotüüpne süžee ning kindlate rollide ja 

karakteritega tegelased võivad esineda ka usundilise sisuga juttudes. 

Kuigi folkloristikas, ja usundiloos üldisemalt, on halltõve sarnaseid inimesi vaevavaid 

personifitseeritud olendeid nimetatud ka haigushaldjateks ja haigusdeemoniteks (sm. k. 

tautidemoni), otsustasin jääda rahvapärase termini haigusvaim (sm. k. henkiolento) 

juurde, kuna selles kajastub paremini halltõvekujutelma kuuluvus talupojapärimusse. 

Parema meelega oleksin ka uurijate defineeritud usundilise muistendi mõiste asemel 

kasutanud mingit rahvapärast terminit nagu vanaaja jutt vms., kuid tekstikorpus ei 

kajasta kahjuks traditsioonikandjate vastavaid määratlusi. Pideva kordamise vältimiseks 

olen arhiivitekste või -teateid nimetanud ka pärimusteadeteks või lihtsamalt juttudeks. 

Töös kasutatud koolimedistiini mõiste hõlmab rahvameditsiiniga (sm. k. 

kansanlääkintä, kansanparannus, etnomedisiina) paralleelselt arenenud teaduslikku 

käsitlust haiguste tekkimisest, levikust ja ravimisest. Juhul kui tekstikorpuses leidus 

sama kujutelma enam kui üks kord, on esinemissagedust osutavad numbrid antud 

sulgudes. Neid arve ei ole põhjust pidada reaalsuses eksisteerinud esinemissageduse 

reflektsioonideks, kuna tekstide kogumisel pole arvestatud mingi kindla statistiliselt 

rahuldava tulemusega.  

Käesoleva töö esimeses peatükis pühendun eelkõige tekstikorpuse iseloomustamisele 

ja allikakriitikale. Vaatluse alla tulevad mitmed arhiivis leiduvate pärimusteadete 

mõistmiseks olulised teoreetilised küsimused. Analüüsin kogumismeetodit, traditsiooni 

kandja ja kollektiivi mõju pärimusteadetele, ühiskonnakorralduse muutuste peegeldusi 

pärimuses ja meditsiinilise mõtte arengut ühiskondlike muutuste peegeldajana. Mind 

huvitavad eelkõige protsessid, mis võimalikult mõjutavad usundilise folkloori tekkimist 

ja tõlgendamist. Vaatlen ka jutupärimusele tüüpilisi probleeme, mis on seotud 

jutustamise ja jutu žanritega üldisemalt.  

Teises peatükis keskendun eesti halltõvepärimuse analüüsimisele. Esmalt annan 

ülevaate halltõvetraditsiooni kogumis- ja uurimisloost ning halltõvega seotud 
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usundilistest kujutelmadest Eestis. Halltõvega seonduvat jutupärimust on talletatud 

peamiselt Ida- ja Lõuna-Eestist. Muistenditüüpide seas leidub nii rahvusvaheliselt 

tuntud kui ka lokaalseid arendusi. Motiivianalüüsi kõrval pööran tähelepanu 

žanriküsimustele, eelkõige halltõvejuttudele iseloomulikele muinasjutulistele 

arendustele. Halltõve tõrjumisega seotud võtted eesti rahvameditsiinis on väga 

arhailised. Tegemist on heterogeense materjaliga ning jälgimise hõlbustamiseks olen 

ravivõtted kategoriseerinud. 

Kolmandas peatükis annan ülevaate Soome-Karjala kultuuriruumi halltõvega seotud 

kujutelmadest. Ka Soomes on halltõvepärimuse levik ida-suunaline ning palju talletusi 

on tehtud Soome-Karjala aladelt. Soome folkloristidest on halltõvest pikemalt 

kirjutanud vaid Ilmari Manninen teoses “Die Dämonistischen Krankheiten in finnischen 

Volksaberglauben”. Seepärast vaatlen varasemate uurimuste ülevaates Soome 

rahvameditsiini-alaseid kirjutisi üldisemalt. Sarnaselt Eesti materjale kirjeldavale 

peatükile annan ülevaade ka soome-karjala halltõvepärimusele iseloomulikest 

jututüüpidest ning rahvameditsiinis kasutusel olnud ravivõtetest. Eesti lugejal on Soome 

arhiivitekstidele raskem ligi pääseda ning seetõttu olen Soome-Karjala halltõvepärimust 

iseloomustavaid tekste esitatud enam kui Eesti materjali puhul. 

Neljandas peatükis võtan kokku eesti ja soome-karjala halltõvemuistenditele 

iseloomulikud jooned. Arutlen küsimuste üle, kas halltõbe on põhjust pidada 

eraldiseisvaks haigusvaimuks ning kui palju on vaja arhiivitekste, et anda ülevaade 

ühest usundilisest ilmingust. Lisaks leidub neljandas osas pikem käsitlus 

halltõvejuttudest ning neis leiduvatest rollidest ja karakteritest, mis kajastavad 

stereotüüpsete tegelaste suhteid. Töö lõpus pöördun veelkord tagasi juttude funktsiooni 

juurde ning kirjeldan, kuidas haiguse aktuaalsuse taandumine muudab ka juttude 

esitamist. 

Töö kokkuvõte on esitatud inglise ja soome keeles. Sellele järgneb kasutatud 

kirjanduse ja viidatud arhiiviallikate loetelu. Eraldi on välja toodud halltõve esinemine 

rahvusvahelistes tüübi- ja motiivikataloogides (Lisa 1.). Töös viidatud pikemad 

näitetekstid on paigutatud töö lõppu (Lisa 2.). 

Töö valmimisele on kaasa aidanud paljud toredad ja abivalmid inimesed. 

Kaasamõtlemise eest tänan oma töö juhendajat phil. mag. Risto Järve. Palju tänu 
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headele abilistele ja sõpradele: Katrin Solodovile, Maris Leponiemile, Sarah Schaussile 

ja Kaarina Koskile. Tänan Kadri Sõrmust keelealaste näpunäidete ning Dr. Mare Kõivat 

ja Väikest Töökat Kollektiivi arhiivitekstide eest. Soojad tänud ema Ailile, isa Uunole, 

Birgitile, Jukkale ja pisikesele assistendile Linda Katariinale abistamise, kannatlikkuse 

ning kannustamise eest. Rahaliselt on minu magistriõpinguid Tartu ja Helsingi Ülikoolis 

toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond ja Euroopa Liidu Erasmus-programm. 

 

 

Helsingi, november 2004 

Piret Paal 
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1. KORPUSANALÜÜS 

 

Pärimus halltõvest on tänapäeval suulisest traditsioonist kadunud. Peamised põhjused, 

miks halltõve traditsioon hääbuma hakkas, on arvatavasti meditsiinilise mõtte areng ja 

halltõve kui epideemia taadumine. Veel 1960. aastatel leidus jutustajaid, kes teadsid 

rääkida lugusid halltõvest. Hilisemast ajast pärit tekstide vähesus võib lisaks traditsiooni 

hääbumisele peegeldada ka kogujate huvi siirdumist muudele teemadele.  

Halltõvetraditsiooni kajastavaks uurimisallikaks on peamiselt 19. sajandi lõpul ja 20. 

sajandi esimesel poolel kogutud arhiivimaterjalid, mis osaliselt kindlasti peegeldavad ka 

sellele eelnenud perioodi mõtlemisviisi. Kuigi neis tekstides kajastuvad traditsioonilise 

talupojaühiskonna maailmavaade ja usundilised arusaamad, on oluline mõista, et 

tegemist on siirdeühiskonnaga, mis liigub modernse ühiskonnakorralduse suunas.  

19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul toimus maailmas mitmesuguseid muudatusi, mis 

tugevalt mõjutasid ka maarahva elu-olu. Uus mõtlemine liikus haritlaste seast talurahva 

sekka ning nõnda hakati inimesse suhtuma kui ratsionaalsesse olendisse, kes tegutseb 

mehhaanilises maailmas, mida on võimalik mõistusega seletada (Levack 1999: 4). Selle 

taustal muutusid nii irratsionaalne maailmavaade kui ka irratsionaalsed seletused 

(tollase teaduskeele kohaselt ebausk või paganate usk) teadlastele huvipakkuvaiks ning 

pandi alus rahvatraditsiooni talletamisele. 

 

1.1. KOGUMISEST JA TALLETAMISEST 

 

Kuigi rahvaluule tekste koguti kuigivõrd juba varem, algas süstemaatiline rahvaluule 

kogumine ja rahvaluuleainese talletamine Eestis ja Soomes 1880. – 90. aastatel. Eestis 

oli rahvaluule kogumisel tähtis osa rahvuslikule ärakamisajale omases ideoloogias. 

Kogumise eesmärgiks oli näidata, et eestlastel on olemas oma silmapaistev kultuur ja 
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pikaaegne kultuuripärand. Ideoloogid ja rahvaliikumise juhid õhutasid koguma 

vanadeks kommeteks ja pruukideks nimetatud pärimust, eesmärgiga juhatada rahvas 

uue aja künnisele. 

Üks suurimatest ärkamisaja ideoloogidest, Carl Robert Jakobson, kirjutab oma 

esimeses 1868. aastal Vanemuise Seltsis peetud isamaakõnes: “Vähe on küll neid 

sõnumeid, kes meile sest vanast aeast ja selleaegse Eestirahva põlvest teadust annavad, 

siiski on ka neist jo küllalt, et sest näha võime, kuidas see meie eesvanemate põlv ja 

vaimu kõrguse järg oli. Kolmesugu asju on aga, kellest ühe rahva vaimukõrguse järge 

ära tuntakse, need on: 1. usk, 2. seadused ja eluviisid, ning 3. kunstid ja teadused.” 

(Jakobson 1991:13). Jakobson, sarnaselt mitmete teiste Eesti tollaste haritlastega, 

ülistab eestlaste kombeid võrdseks vanade kreeklaste omadega (ibid.: 13) ning eestlaste 

usku ülemaks nn. Saksa pagana-aegsest usust (ibid.:16).  

Rahvuskultuurilist enesekindlust õhutavat suhtumist pärimusse esines ka Soomes ning 

rahvapärimuse kogumist peeti oluliseks varasema rahvuskultuuri tundmaõppimisel. A. 

J. Sjögren ja A. Poppius on andnud piduliku lubaduse: J. Sjögren kirjutab oma päevikus 

1819. aastal: “Herderi mõtteid aluseks võttes, andsime teineteisele lubaduse koguda 

kõike, mida kätte saame - muinasjutte ja muud sellist, mida võidakse kasutada meie esi-

isade uurimiseks.” (Haavio 1966: 65). 

Rootsi ja Soome rahvaluule kogumise suurimaks innustajaks peetakse Gustav II 

Adolfi kirja, mis avaldati 20.05.1630. Selle kirja mustandis, mille koostajaks oli 

Johannes Bureus, avaldatakse soovi rahvaluule kogumise kaudu näidata, et “etteivät esi-

isämme olleet barbaareja”, “että olemme vanhin kansa” ja “että kielemme on vanhin 

kaikista” 1 (Honko 1985: 66-67). Kuigi ideoloogid väärtustasid rahvaluulet, pidasid nad 

oluliseks rõhutada, et tegemist on minevikku vajunud mälestustega. Seesugused 

ajaloolis-kultuurilised manifestatsioonid kajastuvad informantide kaudu ka arhiveeritud 

tekstides, kus mõned jutustajad peavad vajalikuks rõhutada, et tegu on vana ebausuga 

ning sündmustega, mis leidsid aset vanal ajal. 

                                                 
1 /---/“et meie esi-isad polnud barbarid”, “et oleme vanim rahvas”, “et meie keel on kõikidest keeltest 
vanim” (Schück 1932: 138; Honko 1985: 66-67). 
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1.1.1. Meetodi kammitsais 

Eesotsas vendade Jacob ja Wilhelm Grimmiga hakkasid Euroopa erinevate maade 

entusiastid koguma ja trükkima jutte, mille loojaks nimetati “rahvast”. Mõisted “rahvas” 

ja “vana” tähistasid sageli ühte ja sama. Grimmide kontseptsiooni kohaselt olid 

rahvajutud iidse Indo-Germaani mütoloogia reliktid, mille taustal oli võimalik näha 

kujutelmi müütilistest jumalatest ja kangelastest. Grimmid ja nende kaasmõtlejad, keda 

nimetati mütologistideks, nägid keele ja mütoloogia vahel tihedat seost ning väitsid, et 

rahvajutud peegeldavad müütides leidunud sümbolismi (Dégh 1972: 54-55). 

Edward B. Tylori Briti antropoloogiline koolkond osutas, et rahvajuttude uurimiseks on 

tarvis etnoloogilisi taustteadmisi. Jutu-uurimise jaoks tähendas see, et Andrew Langi 

(1844 – 1912) Euroopa ja Aasia müütide võrdlevast uurimusest said tõuke ka paljud 

teised uurimused, milles võrreldi rahvaloomingu (eriti muinasjuttude) kõiki variante ja 

püüti välja selgitada juttude algkodu. See päädis võrdlev-ajaloolise koolkonna 

tekkimisega Saksamaal (ibid.: 54-55).  

Esialgu Krohnide eestvedamisel Soomes, hiljem ka Eestis, Skandinaavias ning 

Ameerikas kanda kinnitanud ajaloolis-geograafiline ehk Soome meetod seadis 

peaeesmärgiks pärimuse algversiooni väljaselgitamise. Oluline osa uurimustest 

keskendus folkloori sünniaja ja -paiga, levimisteede ja -viiside väljaselgitamisele. 

Meetodi peamiseks ülesandeks oli variantide võrdlemine ning selleks vajati võimalikult 

rohkelt teisendeid kogu levialalt. 

Ka Eestis ilmus hulgaliselt ajaloolis-geograafilist meetodit järgivaid antoloogiad. 

Siiski on Eesti folkloristid alates Oskar Kallasest ja Walter Andersonist, lähenenud 

materjalile avaramalt. Lisaks variantide võrdlemisele pöörasid nad algusest peale 

tähelepanu ka tekstide sisule, žanri- ja funktsiooniprobleemidele. Oskar Looritsa 1920. 

aastatel Liivimaal tehtud välitöid ning nende talletusi võib pidada tollases folkloristikas 

uudseteks. Ta ei tegelenud enam pelgalt juttude konspektide kogumisega, vaid tegi 

järeldusi nende sisu kohta, vaadeldes jutte nende kultuurilises kontekstis. Kahjuks ei 

talletatud Eesti materjale samasuguse põhjalikkusega. Arhiveerimisel jäi valitsevaks 

ajaloolis-geograafilise koolkonna eesmärk: kogu leviala tühjendavat kogumist 

silmaspidav kogumis- ja arhiveerimismeetod.  
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Tekstidele orienteeritud kogumine põhjustas selle, et informantide suhet pärimusse 

pole võimalik taastada, kuna puudub vajalik kontekst. Kogu käesoleva töö jaoks 

analüüsitud tekstikorpuses leidub vaid üksikuid jutustajate poolt kommenteeritud tekste. 

Näiteks Oskar Looritsa poolt 1931. aastal läbi viidud halltõvetemaatiline küsitlus 

Muhus ja Saaremaal ning Lääne- ja Viljandimaal põhineb küsitluskaval ning saadud 

vastused on napid. Looritsale iseloomulik, kuid teiste kogujatega võrreldes ebatüüpiline 

on, et sulgudesse on lisatud seletavaid kommentaare. Viimased osutavad, et halltõbe 

(Saaremaal viluhaigus) olla varem olnud, kuid nüüd sellest enam palju ei teata. 1931. 

aastal pole Looritsal õnnestunud koguda ühtegi muistendit ega pikemat seletust halltõve 

kohta.  

Soome jutupärimuse allika- ja uurimislugu analüüsides, kirjutab Lauri Honko, et 

1960. aastatel toimus Soome folkloristikas paradigma vahetus ja tekstide variantide 

võrdlemisest taganeti: “Huvi pöördus rahvausundi, müütide ja riituste, itkude, 

vanasõnade ja mõistatuste poole. Lingvistika, teoloogia ja sotsioloogia mõjutusel kerkis 

esile uusi küsimusi ja uurimismeetodeid. /--/ Muutusi võib näha mõnel suunal: 

siirdutakse arhiivist välitöödele, inimese mõtlemise uurimine taandub piirkondade 

uurimise ees, teksti asemel uuritakse konteksti (nii teksti taustainformatsiooni kui ka 

iseseisvamaid situatsioonikontekste), eepilise rahvalaulu asemel uuritakse rituaalset, 

kasutatakse funktsiooni-, struktuuri- ja žanrianalüüsi ning kommunikatsiooniteoreetilisi 

skeeme. Üha sagedamini räägitakse esitusest (ing. k. performance), pärimuse loomise 

seadustest ja pärimus-ökoloogiast.” (Honko 1985: 97). 

Kuigi Venemaal tegeleti jutustajate ja esituse uurimisega juba 1920. aastatel 

(Asadovski 1926), ei avaldanud see Eesti folkloristikale mingit mõju. Erandiks on 

Richard Viidalepa rahvajutte ja nende esitamist analüüsivaid kirjutised (Viidalepp 1965, 

1970), milles analüüsiti rahvajuttude funktsioone, jutustamise protsessi ja jutustajaid. 

1978. aastal ilmus Mall Hiiemäe “Kodavere pajatused”, milles esmakordselt pöörati 

tähelepanu juttude tekkimisele ja levikule, esituskontekstile ning juttude funktsioonidele 

sootsiumi sees.  
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1.1.2. Allikakriitiline lähenemine 

Vastavalt ajaloolis-geograafilise meetodi poolt tõstatatud küsimustele oli kogujate 

eesmärgiks talletada maksimaalsel hulgal traditsioonilist (rahva)pärimust, see võimaluse 

korral läbi töötada, liigitada ja rahva identiteedi arendamise ja rahvusliku eneseteadvuse 

tõstmise eesmärgil koheselt publitseerida. Uurimistraditsioonist sõltuvalt jäi sotsiaalne 

kontekst ilma nii jutustajate kui ka kogujate tähelepanust, kuna olusid tunti. See 

põhjustab tänapäeva uurijatele raskusi materjali kasutamisel ja analüüsimisel. Just uute 

paradigmade küsimused vajavad korrektsete vastuste andmiseks märksa täiuslikumaid 

ja detailirikkamaid kirjapanekuid.  

Tekst saab tähenduse alles kontekstis: “Folklooritekst, kord õpitud ja mällu 

salvestatud, olgu see siis sõna-sõnalt mäletatav lühivorm või ulatuslikum, süžee ja 

võtmesõnade abil taastoodetav jutt, on latentses, mitteaktiivses olekus inimmeeles 

tähenduselt avatud või tühi. See-eest olukorras, kus nimetatud toode tõuseb meeltesse, 

meenub, aktualiseeritakse, luuakse ja esitatakse, on tähendusi täis.” (Honko 1984: 103). 

Konteksti uurimine ja selle talletamise tähtsus kerkis esile, kui folkloriste hakkas 

huvitama folklooritekstide tähendus (ing. k. meaning). Leiti, et esitaja isiksus kandis 

teatud rolli pärimuse loomises ja sellega seotud valikuprotsessides, et esitus sõltus 

esmalt kuulajaskonna ootustest ning aktuaalsest esitussituatsioonist. Folkloori tähenduse 

uurimine on tihedalt seotud lingvistika (semantika ja pragmaatikaga) ning psühholoogia 

(tehisintellekti uurimise ja kognitivistikaga), vähem semantika ja indeksikaalsuse 

uurimisega.  

Peamiselt puuduliku tekstualiseerimise protsessi tõttu on ajaloolis-geograafilise 

meetodi kohaselt talletatud arhiivitekste peetud uurimise jaoks kõlbmatuteks. Lauri 

Honko kirjutab, et arhiivi talletatud folklooritekst on surnud ehk muutunud iseenda 

mälestusmärgiks (Honko 1998: 69). Juhindudes esitusele ja inimmeele analüüsile 

keskendunud kognitivistliku uurimissuuna kriitikast, tuleb arhiivitekste vaadelda 

kogumisajale omasest ning tekstides peegelduvast ühiskonnakorralduse kontekstist 

lähtudes. Arhiivitekstide puhul on need peegeldused fragmentaalsed ning juhuslikud, 

kuna kogumise ajal pole folkloori tähenduse küsimusi oluliseks peetud. Arvamust 

leevendab semantikale ja keeleteadusele loodusteadlase tunnetusega lähenenud Leonard 

Bloomfieldi (1933) mõte, et “kui tahame määratleda tähendust teaduslikult täpselt, siis 
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peaks meil olema teaduslikult täpne teave kõigest rääkija maailmas, sest inimese 

kõneaktis sisalduvad kõik tema universumis leiduvad asjad ja sündmused.” (Honko 

1984: 100-101). Kuigi Bloomfieldi nägemus tähenduse mõistmise võimatusest on 

liialdatult absoluutne, on selles sobivalt väljendatud tähenduse uurimise sügavikud, mis 

eksitavad tänapäeva uurijaid pärimuse uurimise juurest tagamaade (ing. k. beyond) 

rägastikesse.  

Vaatlusalustes arhiivitekstides puuduvad enamasti jutustamissituatsioonide 

kirjeldused ja kuulajate reaktsioonid, mis oleksid vajalikud näiteks esituse (ing. k. 

performance) uurijatele või kognitivistliku meetodi kasutajatele. Kognitivism või 

kognitivistlik paradigma on alates 1980. aastatest uurinud inimesele omaseid 

mõtlemisviise: informatsiooni vastuvõtmist, selle interpreteerimist ja formuleerimist 

ning väljendamist näiteks jutustamisel (Terminologia 2001: 24-25). Soome folklorist 

Annikki Kaivola-Bregenhøj, kes on oma uurimustes rakendanud eeskätt 

psühholingvistide poolt pakutud inimmeele tunnetuslikke ehk kognitivistlikke 

analüüsimeetodeid, on pikaajaliste, ühele jutustajale keskendunud välitööde analüüsil 

esitanud juttude loomist mõjutavate faktoritena viis tähtsamat komponenti. Need on: 

skeemi valdamine, jutustaja ja juttude asetumine diskursuses, teksti pragmaatilised 

iseärasused, kuulajad ja situatsioon (Kaivola-Bregenhøj, 1993: 147-164). Nimetatud 

faktoreid võib vaadelda esitusele ja konteksti analüüsile pühendunud folkloristide 

kriitikana arhiivitekstide suhtes.  

Talletatud folklooritekstide allikakriitika on paljuski sarnane filoloogilise 

tekstikriitikaga - tekste võrreldakse omavahel, uuritakse murdeiseärasusi, määratakse 

žanr ning otsitakse võimalikke võltsinguid. See kõik toimub pärast seda, kui tekst on 

üles kirjutatud ehk sellest on saanud suulisel pärimusel põhinev kirjanduslik toode. 

Tänapäevase arusaama ja uurimisparadigma kohaselt peaks hea allikmaterjali juurde 

kuuluma ka kriitiline kirjeldus teksti üleskirjutamise aja, tingimuste ja kasutatud 

meetodite kohta. Kahjuks on teated, kuidas välitöid tookord tehti ning kuidas kogutud 

andmeid käsitleti ja töödeldi, napilt. Kõige tavalisemaks rahvaluule kogumise 

meetodiks oli rahva küsitlemine. Intervjueerija palus kirjeldada teadaolevaid ravivõtteid, 

uskumusi, loitse vm. Paljud rahva esindajad saatsid arhiivi enda koostatud rahvaluule 
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ülevaateid, milles kajastusid kogujate isiklikud tähelepanekud folkloorist või kodu- ja 

naaberkihelkonna elanikelt kogutud pärimus (Stark-Arola 1998: 54). 

Pole olemas üldist välitöödele omast tekstualiseerimise protsessi. Mõnikord 

täheldatakse informatsioon üles märksõnadega, mille abil koguja mälu järgi loo 

rekonstrueerib. Anna Birgitta Rooth avaldab oma artiklis “The Complexity of Source 

Criticism” imestust kolleegide kogutud Tuhkatriinu-muinasjutu välitöödel 

üleskirjutatud versiooni ja selle hilisema trükivariandi üle: “See pikk lugu, mis ilmus 

Asbjörnseni and Moe2 kogumikus, baseerus väga napile märkmete kogule; sellistele 

nagu kirjutatakse üles memosid. Neist nappidest ülestähendustest on võimatu näha 

stilistilisi arendusi ja üksikasjalikke motiive, mis leiduvad trükitud versioonis. Lugu 

kirjutati tõenäoliselt üles hiljem ja peaaegu kogunisti mälu järgi, väljaarvatud eelpool 

nimetatud memod. (Rooth 1968: 396-397). Lühemaid tekste on võimalik üles kirjutada 

ka sõna-sõnaliselt. Pikemate tekstide korral võib koguja paluda jutustajal öeldut korrata. 

Arhiivikogude tarvis on jutustuste rekonstruktsioonidest sageli uuedki puhtandid tehtud 

(NB! mõnikord mitte koguja enda poolt). 

Katsed kogumispäevikute põhjal kogujate individuaalseid tekstualiseerimise võtteid 

rekonstrueerida osutusid vähetulusateks. Palju tekste on saadetud korrespondentide 

poolt (eriti vanemates kogudes) ja välitööde kogumispäevikuid võib leida vaid vähestelt 

professionaalsetelt kogujatelt ning neidki alles Eesti Rahvaluule Arhiivi aegadest. 

Näiteks kirjutab Rudolf Põldmäe kogumisest oma kodukihelkonnas: “Jüris tegin algust 

oma usutlemistööga oma lihase ema3 juures, kes hoolimata oma 51 aastast mõistis anda 

mõnega rahuldava seletise, muidugi võlgnedes tänu oma lapsepõlve päikesele, kõrge 

eaga vanaemale, kelle olemasolu pärast ma heameelega elanuksin 35 aastat varemalt. 

Alustasin siis ringkäiku oma koduümbruses, kus töö osutus tegelikult vähem viljakaks 

kui võhivõõras kihelkonnas. Tuli vastu mõni sõbralik taat, noh, eks olnud siis vaja juttu 

ajada ilmast ja maast, rääkida isa-ema tervisest, uuest hobusest, meiereist, iseendast ja 

jumal teab kellest veel. Ja ega pääsnud noorematestki inimestest mööda lihtsa 

jõuduandmisega. Pealegi tundus veidi piinlikuna seesugune “kasutu” jalutamine, kui 

teised olid palehigis heinakaarel või rukkilõikusel.” (ERA II 20, 34/35). Kogu 

                                                 
2 Norsk Folkeminnesamling, Oslo. Moltke Moe VI, 26 and X, 15. 
3 Halltõvest: ERA II 20, 607/8 (43) < Jüri khk, Rae v, Limu k – R. Põldmäe < Mari Põldmäe, 51 a (1930). 
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tekstikorpust silmas pidades on kogumispäevikutel põhinev üksikute tekstide analüüs 

põhjendamatu. Samas võib see olla huvitavaks uurimisaineseks, kui vaadeldakse ja 

analüüsitakse ühe jutustaja või teatud piirkonna jutustamistraditsiooniga seotud aspekte 

(Metsvahi 2000: 54-57). 

Varasemaid arhiivitekste iseloomustab, et kogumisprotsessi kirjeldavaid kommentaare 

on peetud ebaolulisteks. Varasemates kogudes on esitaja kohta käiv informatsioon 

puudulik ja juhuslikku laadi. Erinevusi leidub ka suurkogujate lähenemises 

folklooritalletustesse. Näiteks nõudis Jakob Hurt oma kaastöölistelt murdeliste joonte 

säilitamist, aga Eisen ei pidanud seda oluliseks. Ebaoluliseks on peetud koguja 

küsimusi, mille abil jutustajad vastused üles ehitasid. Küsimused ja nende 

formuleeringud on aga oluline osa diskursusest. Haruharva leidub tekstisiseseid 

märkusi, mis viitavad informandi-koguja kommunikatsiooni arengule: “Teisel old see 

tõbi kallal (külmtõbi)4. Ja üks teine inime küsind: “Kust sa tulid?” Üteld: “Tipust tulen 

ja Laande lähen.” Siis rahvas rehkendas, et siin on Tipusoo ja Laimetsa mets, et läheb 

Laimetsa. Siis rääkisid sedasi, et kui nii pidi kuulma, et siis pidi aigus ära minema. 

/Pärin: Kes see nii kõnelend, et Tipust tul... Keerutab ja segab, ei anna kindlat 

vastust./” (ERA II 36, 499/500 (42)). Traditsiooniliselt on esituskonteksti 

kommenteerimise nõue olnud fakultatiivne ja otseselt sõltuv koguja isiklikust tahtest. 

Seepärast pole antud tekstikorpusele toetudes võimalik taastoota rääkija - kuulaja, 

informandi - koguja suhteid, ei kuulajate ega situatsiooni nõudmisi. Tekstikorpus 

kajastab harva, milline oli jutustaja sotsiaalne staatus, milline tema kommunikatiivne 

kompetents ning millised olid jutustaja võimalikud eesmärgid, rääkimata teksti 

pragmaatilistest iseärasustest.  

Jutud on enamasti talletatud nende esituse järjekorras ning nende paiknemine köites 

annab tekstide kohta informatsiooni. Juttude arv võib peegeldada kogumissituatsiooni 

edukust ning avada jutustaja võimalikke teemaeelistusi. Jutu paiknemisel diskursuses on 

ka oluline roll jutu ülesehitamisel. Digitaliseerimine ja sellele eelnenud kartoteegi 

loomine rebis tekstid nende võimalikust esitusjärjekorrast välja ning kustutas viimse 

sideme teksti ja tema tootja loomingulise protsessi vahel. Niisamuti jättis selline tegevus 

käesolevas töös allikana kasutusel olevad materjalid ilma kogumiskontekstist ja sellest 
                                                 
4 Märkus sulgudes viitab tõenäoliselt koguja kommentaarile. 
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johtuvatest võimalikest mõjutustest. Siinkohal tuleb vaid soovida, et tulevikus valmivad 

digitaalsed arhiivid loovad võimaluse vaadelda tekste ka nende esituse voos ehk 

diskursuses. 

Uurijale allesjäänud tekstist on välja hakitud suulisele kõnele omased jooned: para-

lingvistika, kordused, katkestused, sõnade otsimine jne. Esitus on vastavalt kirjutamise 

reeglitele rekonstrueeritud ja selles esinenud suulise jutustuse nüansid ja emotsioon 

kadunud. Tegemist on kirjandusega, mille inspiratsiooniks on suuline esitus. Nagu 

esitusele või pärimuse funktsioonile ja žanritele orienteeritud paradigmad on osutanud, 

pole varasemal ajal kogutud arhiivitekstidele toetudes võimalik taastoota suulisele 

esitusele omaseid kontekstielemente. Kultuuris eksisteerinud usundilise fenomeni 

uurimiseks on arhiivitekstid siiski sobilikud, ehkki neil on mõningane mälestusmärgi-

laadne staatus pärimuse ja folkloristika ajaloo refleksioonina. Arhiivis säilitatavaid 

teateid võib analüüsida kui kirjanduslikke tekste, milles leidub teatud laadi 

individuaalseid ja sotsiaalseid peegeldusi, mis esindavad eelkõige talupojaühiskonnale 

omast kollektiivset mõtlemist.  

1.1.3. Kasutatud tekstikorpuse üldandmed 

Uurimuse Eesti-poolne materjal on kogutud peamiselt 19. sajandi lõpukümnenditel ja 

20. sajandi 20. – 60. aastatel ning talletatud Eesti Rahvaluule Arhiivi erinevatesse 

kogudesse. Seniste andmete kohaselt kõige varasem Eesti halltõveaineline tekst pärineb 

aastast 1866 Laiuse kihelkonnast5 ja kõige hilisem aastast 1985 Kambja kihelkonnast6. 

Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakonnas (EKM FO) on muistendeid ja 

uskumusteateid halltõvest frontaalselt digitaliseeritud (Kõiva 2003). Käesolevas töös 

analüüsitavad halltõvetekstid kajastavad kopeerimise olukorda 2004. aasta veebruari 

seisuga. Täielikult on halltõvetekstid kopeeritud Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) ja 

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli (EKRK) kogudest. Teiste kogude 

puhul kopeerimine jätkub. Töös kasutatud arhiivitekstide hulk on kogude lõikes esitatud 

järgnevas tabelis (vt. Tabel 1.).  

 

                                                 
5 H R 2, 20 (102) 
6 RKM II 392, 377 (37) 
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Tabel 1. Kasutatud halltõvetekstide 

arv rahvaluulekogude lõikes 
J. Hurt (H) 179 

M. J. Eisen (E) 133 

Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) 216 

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule 

õppetool (EKRK) 

22 

Riiklik Kirjandusmuuseum (RKM) 4 

 

Vaatlusaluses tekstikorpuses on 600 teksti. Tekstide arv ei ole otseses vastavuses 

arhiiviviidete arvuga, kuna mõnikord on sama viite all ühe kirjasaatja poolt kirja pandud 

mitu erinevat pärimusteadet halltõvest. Seega võib ühe arhiiviviite all olevas tekstis 

leiduda nii teated halltõve ravimisviisidest kui ka muistendeid. Kuuesajast 

pärimusteatest 160 on usundilised muistendid, mille hulgas ka u. 45 memoraati.  

Soome Kirjanduse Seltsi (SKS) rahvaluule arhiivi kogudes leidub Marjatta 

Jauhiaineni usundiliste muistendite tüübi- ja motiiviloetelu andmetel 76 halltõve ehk 

horkka-muistendit (sm. k. uskomustarina), millele lisandub 40 uskumusteadet (sm. k. 

kansanusko) (Jauhiainen 1999: 303). Lisaks leidub halltõvetekste rahvameditsiini (sm. 

k. kansanlääkintä) kartoteegis. Kartoteekides on pärimus järjestatud topograafiliselt. 

Tekstide kopeerimisel selgus, et usundiliste muistendite kartoteegis leidus 63 muistendit 

ja rahvausundi kartoteegis 35 uskumusteadet, millest mõned olid dubletid. Dublette 

leidus ka rahvameditsiini kartoteegis, kuna ravimisel ja ravivõtetel on halltõvepärimuses 

väga oluline roll. Halltõve ravimist kirjeldavaid tekste oli ligikaudu 250. SKS KRA 

muistendi- ja usundikartoteek on käesoleva töö kirjutamiseks täielikult kopeeritud. 

Rahvameditsiinikartoteegist on koostatud tabel, mis esitleb tekstides nimetatud 

ravivõtteid ja halltõve tõrjumistavasid, aga ka teisi Soome halltõvepärimust 

iseloomustavaid jooni. Uurimusest on välja jäänud Ilmari Mannineni 1917. aastal 

koostatud rahvameditsiini käsitlevale küsitluskavale tulnud vastused ning tema Põhja-

Soomes tehtud välitöö ajal kogutud materjalid, millele tugineb Mannineni 1922. aastal 

ilmunud uurimus “Die Dämonistischen Krankheiten in finnischen Volksaberglauben”. 

Eesti materjali digitaliseeritud aines on liigitatud esmalt temaatiliselt ja seejärel 

kogude põhjal. Žanriline liigitus puudub. Kategoriseerin tekste žanritunnuste alusel, 

võttes aluseks Soome rahvaluulearhiivi liigituse. Individuaalne žanritunnetus on erinev 
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ja seetõttu tuli tihti ette olukordi, kus piir usundi- ja meditsiiniteate vahel osutus 

ebaselgeks. Samasugune ebamäärasus ilmnes ka Soome liigitust lähemalt uurides. 

Osutus, et halltõvepärimust on otstarbekam kirjeldada kahte alarühma jaotatuna. Neist 

esimese rühma moodustavad usundilised muistendid ning teise rühma usundi- ning 

meditsiiniteated, mida võib nimetada ka uskumusteadeteks. Esimesel juhul 

keskendutakse üleloomuliku kogemuse jagamisele kuulajaskonnaga ning teisel juhul 

pragmaatilisele arutlusele nähtuse eksisteerimise üle ja nõuannetele, kuidas haigusest 

vabaneda. Niisugune jaotumine peegeldab ka halltõve paiknemist usundilisel skaalal nii 

üleloomulike vaimolendite kui ka mütoloogiliste haiguse seas. Kuigi Soome arhiivis 

leidub halltõve pärimuse talletusi vähem, on muistendite ja uskumusteadete suhe 

tekstikorpusesse samaväärne kui eesti tekstide puhul (vt. Tabel 2.).  

 

Tabel 2. Uskumusteadete ning usundiliste  

muistendite osakaal halltõvepärimust käsitlevas tekstikorpuses 
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1.2. AJASTUOMASED KULTUURILISED JA ÜHISKONDLIKUD 

REFLEKTSIOONID PÄRIMUSES 

 

Inimesi ajendab jutustama soov jagada oma kogemusi ja teadmisi kollektiiviga. 

Jutustamisel lähtutakse paljuski kuulajaskonna ootustest ning seetõttu on pärimustekstid 

formuleeritud nii, et neis kajastuvad lisaks sisulistele arendustele ka mitmed 

kultuurilised ja sotsiaalsed tõekspidamised. Kuigi halltõvenarratiivid on arhiveeritud 

kujul eelkõige kirjanduslikud fiktsioonid, on nende algne mõte olnud erinev. Selleks, et 

jagada kogemust sootsiumiga, on jutustaja pidanud loo üles ehitama vastavalt 
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eksisteerivale sotsiaalsele korrale ja kultuurilistele iseärasustele. Ingerlaste usundilise 

maailma mõistmisele pühendunud Lauri Honko arvates on usundilise kogemuse 

tõlgendamisel alati eriline roll kogukonnal. Enamus indiviidi poolt kogetud 

üleloomulikke kogemusi kontrollitakse kogukonna poolt. Inimesed kirjeldavad oma 

kogemusi ning neid võrreldakse varem juhtunud sarnaste sündmustega. Kui inimese 

kogemus ei seondu mingil moel olemasoleva traditsiooniga ning inimesel on oma, grupi 

poolt mitte aktsepteeritud, provisoorsed nägemused, võidakse järeldada, et kogeja on 

olukorda valesti tõlgendanud. Need, kes tunnevad traditsiooni paremini ning kelle 

arvamus omab tähtsust, sunnivad kogejat omaks võtma traditsiooniomaseid tõlgendusi 

(Honko 1962: 125-126). Tegemist on ühiskonna eksisteerimiseks vajaliku 

traditsioonilise solidaarsusega, milles indiviidi identiteet on teisejärguline. Tänapäevase 

kultuuri uurijad rõhutavad pärimusekandja individuaalset mõttemaailma, mis koosneb 

isiklikest läbielamistest ja tõlgendustest. Need kattuvad osaliselt ka teiste inimeste 

kogemuste ja arusaamadega. Ometi ei ole kollektiivsetel tõlgendustel tänapäeval 

seesugust rolli nagu talupojaühiskonnas.  

1.2.1. Traditsiooniline solidaarsus 

Arhiivi talletatud pärimusteade pärineb harilikult ühelt informandilt. Ometigi peetakse 

folkloori teatud inimrühmale omaseks nagu oleks folkloor kogutud rahvalt. Diskussioon 

teemadel, kes on folkloorikandja ning millist rolli omab ühiskonna sotsiaal-kultuuriline 

ruum üksikisiku ja tema identiteedi jaoks, on väga mitmetahuline. Mõistmaks 

talupojaühiskonnale omaseid kultuuri- ja ühiskonnailminguid, on otstarbekas vaadelda 

mõningaid vastavateemalistes diskussioonides esiletõstetud seisukohti lähemalt. 

Käesoleva töö vaatepunktist on oluline, et uurimisalune rahvas esindab talupoegkonda 

ning talupojaühiskonna folkloor põhineb eelkõige ühiskondlik-kultuurilistel, mitte 

inimese isiklikel arenguil. Sigurd Erixon (1951) nimetab “rahvaks” traditsioonilist, 

püsivat sotsiaalset gruppi, millele on iseloomulik solidaarsus (Hultkrantz 1968-69: 20). 

Selline nägemus sotsiaalsest grupist kätkeb endas osaliselt juba Grimmide ajast tuttavat 

“rahva” definitsiooni, mis vastandas ühiskonna alamkihi ülemkihile. Hilisemad uurijad 

on soovinud rõhutada, et folkloriste huvitavad kõik ühiskonnakihid, kes jagavad mingit 

laadi pärimust ja seepärast on varasemat vulgus in populo lähenemist taunitud (Dundes 
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2002: 17). Uuemad “rahva” mõiste definitsioonid lisavad folkloori sotsiaalsete 

funktsioonide mõistmiseks veel ühe olulise aspekti. Richard Baumann peab selleks 

tunnuseks identiteeti (Baumann 1971: 32). 

Herman Bausinger on liigitanud inimkonna arengu eri aegadel esinenud identiteedi 

vormid kolme faasi, millest esimeses pole identiteedil mingit rolli. Teises faasis (ing. k. 

idelogical identity), mida iseloomustab suurem liikuvus (horisontaalne ja vertikaalne) ja 

laiem kogemuste pagas, toetati ja kinnitati identiteeti ideoloogiliste kontseptsioonide 

abil. Inimkonna identiteedi kolmas arenguvorm on kõrgtehnoloogiliselt hästi arenenud, 

keerukas, modernses ühiskonnas levinud identiteet, millel pole mingit spetsiaalset 

tähendust ja mida Bausinger nimetabki arutuks (ing. k. senseless identity) (Bausinger 

1983: 337-338).  

Antud töö seisukohalt ja vaatlusalusest tekstikorpusest lähtudes on kõige olulisem 

Bausingeri identiteedi teeside esimene etapp, kuna see kajastab inimese olukorda 

preindustriaalse sootsiumi (s. k. Gemeinschaft) liikmena: “...isegi väga lihtsates 

kultuurides esitab üks inimene erinevaid rolle, kuid need rollid on kindlalt määratud 

ning neid pole võimalik ega vajalik võrdsustada. Võib kahelda, kas selles kontekstis 

saab üldse identiteedist rääkida, kuna enamikul inimestest puudus võimalus valikute 

tegemiseks. Nende “identiteet” oli tingimusteta alistumine olemasolevale olukorrale, 

allumine status quo’le. Psühhoanalüütilisi termineid kasutades võib siinkohal rääkida 

‘agressoriga samastumisest’ (Anna Freud). Vaatamata sellele oli inimestel neile sobiv 

koht ning õhkkond, mis mõjutas nende mõtlemist ja käitumist. Selliste lihtsate 

ühiskondade puhul pole vaja nõuda objektiivsete identifitseerimisvõimaluste ja 

subjektiivse identiteedi eristamist: kõiki võimalusi võis, ja reeglina ka tuli, vastu võtta. 

Laiemad konfiguratsioonid hõlmasid kitsamaid; kultuuriline identiteet oli tavaline 

ühisnimetaja vaid vähesel määral erinevatele subkultuuridele ja sotsiaalsetele 

gruppidele.” (ibid.) Bausingeri nägemuse kohaselt oli talupojaühiskonnas igal inimesel 

oma roll, kuid isikliku “mina” üle domineeris “meie” ja inimese isiklikel valikutel 

polnud kohta.  

Kui defineerida halltõvepärimus talupojaühiskonna traditsioonina (mida see 

põhimõtteliselt ka on), muudab Bausingeri lähenemine jutustajate isikutest ja 

individuaalsetest valikutest johtuvad representatsioonid pärimustekstide analüüsimisel 
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ja tõlgendamisel sekundaarseteks. Talupojaühiskonna sotsiaalsed ootused (hoiakud) 

ning aegade jooksul välja kujunenud traditsioonid (normid) seisavad kõrgemal 

inividuaalsetest eelistustest ja välistavad vaba valiku ning normist hälbiva käitumise. 

Talupojaühiskonna traditsioon on esitatud kultuuri- ja ühiskonnasidusana, mitte 

tänapäeval tavalisema isiklikul kogemusel põhineva arendusena. Võib-olla olid samal 

seisukohal ka ajaloolis-geograafilise koolkonna esindajad, kuid nende suhtumine 

põhines tõenäoliselt empiirilisel kogemusel, mitte pragmaatilisel järeldusel. 

1.2.2. Sotsiaalne kontekst ja jutu sündmuste toimumise aeg 

Eestis elasid talupojad veel 19. sajandi algusaastatel orjaikkes ning neil puudus 

liikumisvabadus, mis otseselt pärssis sotsiaalsete muutuste pealehakkamist. 

Pärisorjusest vabanemine ei toonud eestlastele kaasa maa omamise õigust, mis tähendas 

teoorjuse jätkumist. Alles talurahvareformid (1849-60) panid aluse sotsiaalsele 

kihistumisele, mis põhjustas klasside tekkimise ning sotsiaalseid vastandusi. Need 

kajastuvad ka rahvapärimuses: mõisnik versus talupoeg, peremees versus sulane jne..  

Olulised muudatused ühiskonnas tõi kaasa raharendile üleminek ning liikumisvabaduse 

andmine talupoegadele, kes võisid nüüdsest ka linnadesse elama asuda. Taluperes 

valitsesid kindlad alluvussuhted - pere eesotsas oli peremees. Vaid naistetööde sfääris 

tuli alluda perenaisele. Eestis kuulus naistetööde sfääri ka loomade (v.a. hobuste) eest 

hoolitsemine. Hoogtööde ajal osalesid naised tavaliselt ka põllutöödel, eriti juhtudel, kui 

peremees ja sulased pidid rendi tasumise eesmärgil töötama mõisa põldudel. Ka oli 

mitmetel naistetöödel (ketramine, võitegu jne.) suur roll rendi tasumisel. Metsad 

kuulusid enamasti mõisnikele, mis piiras veelgi traditsioonilisi meestetöid nagu 

küttimine ja kütte varumine. Mehed viibisid palju kodust eemal, kas mõisatööl või 

mitmetes kaubavoorides. Nii oli taluperes naistel pere toimetulekut ja heaolu silmas 

pidades märkimisväärsem roll kui meestel (Paal 2002: 150-155). 

Soomes algas ühiskondlik kihistumine juba u. 1730. aastatel. Kõige kõrgemaks 

klassiks oli aristokraatide ja aadlike rühm. Talupojaühiskonna kõrgeim klass oli maaga 

talupoeg. Mehe surma korral oli naisterahvastel võimalik toimida mehe asemikuna. 

Peremeeste klassile järgnesid poolagraarse eluviisiga käsitöölised ja saunikud. Lisaks 

moodustasid omaette klassi sulased ja päevilised. Taluperet ühendas suurpere tunnetus 
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(ing. k. extended household), mille ohustajad seisid väljaspool, nö. anonüümses sfääris: 

metsas, teistes taluperedes ja küla avalikes paikades nagu ristteed, kirik ja turuplats 

(Stark-Arola 1998: 166-178). Alamkihi moodustasid kerjused, kellele sageli omistati 

maagilise kahjustamise võimeid. Et ära hoida võimalikke konflikte, peeti rändurite ja 

kerjuste eest hoolitsemist eriti oluliseks (ibid.: 75).  

Halltõvepärimuses peegelduv ühiskond kannab veel feodaalse elukorralduse malle, 

kuid on ka pidevas muutumises7. Esiplaanil on võimuküsimused ja rasked 

majanduslikud tingimused, mis tekitavad ebakindlust ja sunnivad otsima kaitset ning 

selgitusi. Taluperes võis isegi üheainsa töövõimelise liikme haigus põhjustada 

korvamatut kahju kogu perele. 

Felix Oinase andmetel käis suurim võitlus sama klassi esindajate vahel. Võitluse 

eesmärgiks oli piiratud võimaluste (ing. k. limited goods) maksimaalne ärakasutamine. 

Tegemist on kosmopoliitse rahvausuga, mille kohaselt varade koguhulk maailmas on 

piiratud. Vara, hüvesid ja õnne on teatud kindel hulk, seda pole võimalik suurendada, 

küll aga ühest kogukonnast teise kanda. Aineliste hüvede ja õnne hulk kogukonnas ei 

muutu, muutuvad ainult selle omanikud. Sama idee on ka varavedajate (puukide, 

krattide) uskumuse aluseks, kes rahvausu loogika kohaselt kogukonna vara ümber 

jaotavad. Kurja silma ja kaetamise fenomen põhineb rahva uskumusel maailma 

tasakaalustatusest: õnnele ja edule peab järgnema langus. Kartus ülemäärase õnne ja edu 

pärast tingib ka kartuse kiituse ees (Oinas 1984: 215-221). 

Töös analüüsitavad tekstid on kogutud ajal, mil maarahva ja talupoegade klassi 

kõrvale hakkas aegamisi tekkima ka linnastunud keskklassi kultuur ja tööliste kultuur. 

Talupojaühiskonna traditsioonide talletamise ajal toimunud muutused ühiskonnas ja 

inimeste mõtlemises kajastuvad ka arhiivitekstides. 

1954. aastal hoiatab üks reflektsiooniteooria rajajaid William R. Bascom, et folkloori 

ei käsitletaks kui ühiskonna peeglit (ing. k. true mirror of society). Ta paneb 

kultuuriuurijatele südamele, et folkloori saab mõista vaid kultuuri tundes ning ainult 

pärimustekstide uurimisest ei piisa pärimuse ühiskonnakorralduslike funktsioonide 

                                                 
7 Seda perioodi iseloomustab kiriku mõju tugevnemine, mille tulemusel näiteks inimelu 
üleminekuperioodidel hakati rakendama kiriklikke ettekirjutusi ja kombetalitusi. Sõdades osalejad tõid 
kaasa uusi jututeemasid ja vanad regilaulud said täiendust ballaadide ja riimiliste rahvalaulude näol. 
Inimesed õppisid lugema ja ühiskond muutus tasapisi heterogeensemaks (Talve 1983: 127). 
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mõistmiseks. Ühiskonna ja pärimuse seoste kohta kirjutab Bascom: “[Pärimus] 

paljastab mõjutatavaid kultuurielemente nagu suhtumised, väärtused ja kultuurilised 

eesmärgid, aga kõige enam väljendab neid vormis, mida on vaja tõlgendada ja millele 

tuleb viidata kui tõendile arvamuste ühtsusest” (Bascom 1954: 337-338).  

Pärimusteadet on nähtud allikana, mis kajastab talurahva elu traditsioonikandja kaudu. 

Rootsi näkikujutelmade uurija Joachim Stattin väidab, et jutustamise käigus väljendatud 

kultuurilised manifestatsioonid on talupojaühiskonna põhiväärtuste ja teadmiste 

peegeldused (Stattin 1984: 130). Kahjuks on tegemist vaid fragmentidega üldisest 

maailmanägemusest ja elukorraldusest, sest üleskirjutused on minimalistlikud ja 

vajalike kommentaarideta. Kuigi tegemist ei ole otseste peegeldustega, annavad 

arhiivitekstid edasi tõelise elu olustikku ja sellist informatsiooni, mida informandid 

kõige olulisemaks pidasid (Stark-Arola 2002: 3). Üldiselt kajastabki jutustaja, 

vaatamata jutu primaarsetele funktsioonidele, ka ajastuomast mõtlemisviisi ja 

ühiskonnakorralduse peegeldusi, kuna need moodustavad ühe osa edukast jutust. 

Arhiivitekstide puhul tuleb aga mõista, et tegemist on tekstidega, mis kogutud 

traditsioonilisest jutustamisest erinevas olukorras.  

Välitöödel tehtav intervjuu on tavavestlusest sedavõrd erinev kõnesituatsioon, et see 

juba iseenesest mõjutab tulemit. Halltõvetekstid on kogutud ajal, mil kogujate 

eesmärgiks oli võimalikult suure tekstihulga talletamine. Informanti ehk 

traditsioonikandjasse suhtuti kui vahendisse, mis võimaldas pärimusele ligi pääseda. 

Tekstikorpuses leidub näide, milles koguja nimetab informanti “meesobjekt 

Matsikuks”8. Vastav objektiline suhtumine oleks tavasuhtluses ja traditsioonilise 

jutustamise olukorras mõeldamatu. Taolisel suhtumisel on otsene mõju ka 

jutustamissituatsioonile ja teksti kvaliteedile. Seoses paradigma muutumisega on 

tänapäeval niisugune suhtumine folkloorikandjatesse kadunud.  

Intervjuu-situatsioon annab ka jutustajale mõningaid vabadusi, mis traditsioonilise 

kuulajaskonna puhul ei oleks võimalikud. Jutustaja ehk siis informant ei pea järgima 

traditsiooniliselt aktsepteeritud tõgendusi ning võib keskenduda individuaalsetele 

arendustele. Jutustaja võib jutu esitamisel silmas pidada näiteks seda, et koguja ei ole 

traditsiooniga tuttav ning lisada esitusse selgitusi, mis tavaesitusest puuduvad. 
                                                 
8 ERA II 36, 56 (4) 
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Intervjuu-situatsioonis on võimalik koguda ka pärimust, millel esitaja jaoks mingit 

tähtsust ei ole, ainsaks eelduseks on, et jutustaja suudab pärimust edasi anda. 

Tüüpiliselt esitatakse juttude sündmusi solidaarse talupojaühiskonna elukorraldusest 

lähtuvalt. Jutu sündmuste toimumise ajahetkele viitamine on jutustamisele omane 

protsess, millega siirdutakse praegu-nüüd ajahetkest fiktiivsete sündmuste kajastamise 

juurde. Seejuures on mineviku kasutamine loogiline, kuna sündmused toimuvad 

jutustamise aja seisukohalt minevikus. Käesolevale magistritööle eelnenud 

bakalaureusetöös analüüsitud halltõvemuistendite sissejuhatavad laused osutasid, et kui 

jutustaja soovib, siis võib ta jutu esitada nii nagu oleksid sündmused juhtunud väga 

ammu (vanal ajal, ennevanasti) või ohvriks olnud mõni tundmatu (üks mees, üks). 

Möödunud aegadel mingi fiktiivse tegelasega toimunud sündmuseid kajastavatele 

juttudele tasakaaluks leidub aga ka jutustaja või tema lähedaste isiklikke läbielamisi 

kajastavaid jutte. Ka neis on tüüpiline, et viidatakse varasemale ajale. Eriti levinud on 

halltõvekogemuse viimine kogeja lapsepõlve. Enamasti kasutatakse minevikule 

viitamiseks grammatilisi aegu, ajamäärusi kasutatakse vähem (Paal 2000: 38-43). 

Tekstides leiduvad ajamäärangud ei aita pärimuse periodiseerimisel, sest kajastatav 

sündmuste toimumise aeg on sõltuv eelkõige jutustaja eesmärkidest.  

1.2.3. Malaaria kui haigus 

Piirkondades, kus malaaria on aktuaalne, ei räägita tänapäeval enam üleloomulikke 

olendeid sisaldavaid jutte, vaid tegeletakse aktiivselt haiguse tõrjega. Selle põhjuseks on 

meditsiini areng ja malaaria tekke- ning levikupõhjuste tundmine. Reet Hiiemäe on 

võrrelnud katku- ja aidsipärimust ning leidnud, et sarnaselt katkupärimusele, on ka aidsi 

levikuga seotud suulise pärimuse taustal eelkõige inimeste teadmatus ja hirm. Juttude 

kaudu otsitakse võimalikke süüdlasi, esitatakse haiguse tekkepõhjuseid ning hoiatatakse 

haiguse leviku eest (Hiiemäe 1999: 31-44). Ka halltõve puhul on jutupärimuse 

tekkimine seotud haiguse endeemilise levikuga ning haiguse tekkepõhjusi seletava 

meditsiinilise diagnoosi puudumisega. 

Malaaria on üks vanimatest nakkushaigustest, mida inimkond tunneb. Aafrikast leitud 

malaariat kandva hallasääse (ld. k. Anopheles) fossiile hinnatakse 30 miljoni aasta 

vanusteks, mis osutab, et nakkuse levitaja oli olemas juba väga kaua aega tagasi. 
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Esimesed märkmed surmavast palavikust, võimalikust malaariast, on kirja pandud 

6000–5500 e.Kr. Oletatakse, et nakkus on rännanud koos inimestega Aafrikast 

Vahemere rannikule, Indiasse ja Kagu-Aasiasse. Seepärast leidub viiteid perioodiliselt 

esinevale palavikule juba Vana-Hiina, Kaldea ja Hindu kirjutistest (1600 e.Kr). 

Neljandal sajandil märkasid kreeklased seost soode ja korduvate palavikuhoogude vahel 

ning sellest johtuvalt alustasid kreeklased ja hiljem roomlased süstemaatilist soode 

kuivatamist (McNamara 1999). Nimetust malaaria (ld. k. malus aria, it. k. mala aria 

“halb õhk”) kasutati esmakordselt 17. sajandil Itaalias. See viitab uskumusele, mille 

kohaselt haiguse (Rooma palaviku) põhjustas soodest eviv “kuri hingus” ehk haisev 

uduaur. Seepärast on malaaria paljudes keeltes tuntud ka soopalaviku nime all. Side 

soiste vesiste alade ja haiguse leviku vahel on olnud laialt tuntud, kuid see, et haiguse 

edasikandjaks on hallasääsk, selgus alles 20. sajandil (Senior Scribe Publications 2003). 

Malaaria peamisteks tunnusteks on kõrge palavik, külmavärinad ja kangestused. 

Paljud haiged tunnevad juba mitu päeva enne haiguse avaldumist end halvasti. Paar 

päeva enne lõplikku haigestumist võivad haiged kurta peavalu, väsimust jm, mida võib 

kergesti segi ajada tavalistele külmetushaigustele eelnevate sümptomitega. Lisaks 

võivad haiged kurta ka lokaalsete valude üle: valu rinnakorvis, luuvalu jne. Külm, 

kahvatu nahk koos siniste huulte ja kananahaga tunnistavad malaaria nn “külma 

perioodi” algust. “Külm periood”, mis võib kesta mõnest minutist paari tunnini teeb 

teed nö “kuumale perioodile”, mille jooksul temperatuur võib tõusta 40° C. Haige nahk 

muutub soojaks ja kuivaks, esineb südame pekslemist, õhupuudust, köha, peavalu, 

seljavalu, määratlematut valu, oksendamist ja isegi deliiriumi. Kolme kuni kuue tunni 

jooksul hakkab haige taastuma. Haigushoogude vahepeal, vastupidiselt paljudele 

teistele palavikuga haigustele, võib haige tunda end tervena (Wyler 1990: 2061-2062). 

Ameerika Ühendriikides on malaariat esinenud alates koloniaalaegadest kuni 1940. 

aastateni. Asteekide ja maiade kirjutistes viiteid malaariale ei leidu. Seepärast 

oletatakse, et umbes 500 aastat tagasi tõid eurooplastest asustajad koos orjapidamisega 

Ameerikasse ka malaaria viiruse. Näiteks on 1775. aastal otsustanud Kongress anda 300 

dollarit hiniini (malaaria ravimi) ostmiseks, et aidata kindral Washingtoni sõdureid. 

1828. aastal puhkes “soopalavik” Bytown (Ottawa) asunduses ja ehitamisel oleva 

Rideau kanali kallastel. Mõnede materjalide kohaselt polnud palavik pärit Põhja-
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Ameerikast, vaid selle olid Indiast kaasa toonud Briti sõdurid. Enne septembrit, kui 

hallasääsed kadusid, olid paljud malaaria ohvriks langenud. Ameerika kodusõja (1861 – 

1865) ajast on teada, et pooled valgetest ja 80% mustanahalistest Union’i armee 

sõduritest põdesid malaariat. 1914. aastal on Atlanta (Georgia) haiguste kontrolli ja 

ennetuse keskuste poolt kirja pandud 600.000 malaaria juhtumit (Desowitz 1999).  

Põhja-Austraaliasse tõid malaaria kala- ja kaupmehed kaua aega enne Briti 

kolonisatsiooni algust ning see oli mandri põhjaosas üsna tuntud haigus. Lääne-

Austraaliasse levis malaaria 1930. aastatel, mil seda ekslikult gripiviiruseks peeti ning 

valediagnoos 165 inimese surma põhjustas. Alates 1981. aastast on WHO andmetel 

Austraalia malaariavaba piirkond (Division of Laboratory Medicine at Royal Perth 

Hospital 2004). 

Täna on Ülemaailmse Tervishoiu 

Organisatsiooni koduleheküljel ära toodud üle 

saja maailma riigi, kuhu reisides võib 

nakatuda malaariasse. Vähemalt 90 riigis on 

malaaria tõsine terviseprobleem. Aafrikas 

esineb 97 miljonit maalaariajuhtumit aastas, 

kusjuures malaaria tõttu sureb viis protsenti 

alla viieaastastest lastest. Ladina-Ameerikas 

on malaariajuhtumeid aastas miljoni ringis 

ning Aasias vähemalt üheksa miljonit.  

Kaart 1. Malaaria nakkuse põhjustatud 

surmad aastal 2000 (WHO) 

Aasias levivad massiliselt ka uued resistentsed viirused, mille ravimine on osutunud 

keerukaks. Maalaariasse sureb maailmas igal aastal 1,5 kuni 3 miljonit inimest, kellest 

ühe kolmandiku moodustavad lapsed (WHO 2004). 

Esimesed teated Baltikumis levinud malaariast pärinevad 12. sajandist. Kiriku 

meetrikaraamatute andmeil moodustasid malaariaohvrid 18. sajandi teisel 0,4% ja 19. 

sajandi esimesel poolel pisut vähem kui 0,3% surnute üldhulgast Eestis. Üks 

laiaulatuslikumaid ja ohvriterikkamaid epideemiaid sai alguse 1827. aasta kevadel 

Võrumaal. Sealt levis malaaria edasi Tartumaale ning haaras 1829. aastal kogu Eesti 

territooriumi, saavutades maksimaalse leviku 1830. aastaks. Kõige rohkem kannatasid 

Võrumaa ja Lõuna-Tartumaa, kus ohvrite arv tõusis mõnel aastal kuni 5% kõigist 
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surmajuhtumitest. Selle epideemia ajal suri Eestis ligikaudu 1400 inimest. Malaaria 

levik oli peamiselt seotud lõunapoolse Eestiga. Liivimaa kubermangu Eesti osas oli 

suremus üle kolme korra suurem kui Eestimaa kubermangus (Rootsmäe 1987: 150-

151). Haiguse aktuaalsust neil aladel kinnitab ka halltõvega seotud jutupärimuse 

peamiselt ida- ja lõuna-eestiline levik. 

1.2.4. Meditsiinilise mõtte areng ühiskondlike muutuste peegeldajana 

Ühiskonnas, kus toimus igapäevane võitlus vaesuse ja ebaõnnega, oli hea tervis kõige 

väärtuslikum vahend pidevalt ähvardava nälja ja viletsuse vastu. Tervise väärtuslikkus 

ja tõhusate ravivahendite puudumine on pannud aluse rikkalikule ravimeetodite hulgale 

rahvameditsiinis. Kuna koolimeditsiin oli tagasihoidlikult arenenud, tuli haigustele 

vastu seista lihtsate taimetee tõmmistega või maagilist mõju omavate ravivõtetega. 

Ravivõtted varieeruvad detailides, kuid on põhimõtteliselt siiski väga sarnased. Kasutati 

teatud mõttes terapeutilisi võtteid, kus oluliseks peeti etteantud skeemi veatut täitmist. 

Inimese vallanud võõrjõudude peletamiseks kasutati haige ehmatamist ja peksmist. 

Sageli püüti haigust siirdada võimaliku uue ohvri kallale. Maagilistes riitustes kasutati 

mitmesuguseid vormeleid, milles võis olla kolm osapoolt: haige, ravija ja pealtvaatajad. 

Maagiliste toimingute kõrval kasutati ka rohkelt seespidiseid ravivahendeid. Halltõve 

puhul eelkõige selliseid, mis kutsuksid haigust põhjustavas haigusvaimus esile 

tülgastuse ja sunniksid teda haigest lahkuma. Ravimist toimetati vastavalt vajadusele 

kas kodus või paluti abi külatargalt, kes oli pühendunud siin- ja teispoolsuse 

vahendamisele. 

Ravimise rahvameditsiiniline kontseptsioon ei sisaldanud pelgalt parandamisvõtteid, 

vaid esmalt haiguse päritolu selgitamist. Käsitlus haiguse päritolust põhineb nägemusel, 

et haigusi põhjustavad välispidised tegurid. Olukorras, kus vaesus ja piiratud 

võimalused ohustasid kõikide ea- ja vanusegruppide esindajate tervist ning arstiteadus 

ei suutnud seletada haiguste põhjusi ega äkilisi surmajuhtumeid, tuli rahvameditsiinil 

otsida vastuseid üleloomulikest allikatest. See põhjustas meditsiini valdkonnas 

situatsiooni, kus usk deemonite ja nõidade pahasoovlikku käitumisse, sai kõige 

levinumaks haigusseletuseks. Haiguste tekkimine oli otseselt seotud normirikkumise või 

mõne muu hälbega ühiskonnakorralduses. Haiguse põhjustajatena kujutati üliinimlike 
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võimetega vaimolendeid, deemoneid, maagilisi võimeid omavaid nõidu, pahasoovlikke 

naabreid. Haigusi võis põhjustada ka jumala meelepaha. Haigusvaimud pääsesid 

inimestesse keha loomulike avauste kaudu hetkedel, mil inimene oli kaitsetu. Nad 

tungisid kehasse ja võimutsesid haige üle süües haigele mõeldud toitu ja nõrgestades 

tema vastupanuvõimet. Juhul, kui haiguse vastu ravi ei leitud ja haigust ei suudetud 

minema peletada, võis olukord lõppeda ka haige surmaga. 

Rahvameditsiiniga paralleelselt arenev koolimeditsiin kopeeris paljuski rahvapäraseid 

ravimismeetodeid ning kasutas isegi haiguste diagnoosimisel rahvapäraseid seletusi. 18. 

sajandil levinud humoraalpatoloogia kirjeldas nakkushaiguste tekkepõhjustena 

kehamahlade paksuks ja teravaks muutumist. Arvatavalt põhjustasid haigusi külm, 

kuum, niiske ja roiskunud aurudega õhk, ülekuumenenud ja üleväsinud keha 

külmetumine, meeleliigutused, vale toitumine, vajalike toiduainete puudus, 

tundenärvide ärritused jne (Reinilä 1983: 137). Kuigi humoraalpatoloogia hakkas 

taanduma 16. sajandil, kasutasid paljud autorid analoogseid põhjendusi veel 19. 

sajandil. Eriti tähtsale kohale oli haigestumise põhjuste seas paigutatud toidufaktor. 

Koolimeditsiin pidas haiguse põhjustajateks raskesti seeditavaid jahu- ja kalatoite ning 

muid toitumisvigu (Rootsmäe 1987: 18-19). Halltõve (nagu ka teiste nakkushaiguste) 

põhjusteks peeti pinnasest lähtuvat nakkuslikku auru, mis tekib orgaaniliste ainete 

kõdunemisel ja haige organismis tekkinud animaalset mürki, mis kontakti teel teisele 

organismile edasi kandudes põhjustas haigestumise (Kalnin 1976: 60-62). Meditsiinilise 

mõtte sõltuvust rahvameditsiinist kajastab ka kalendrikirjandus. “Eesti rahwa kalender” 

(1857) soovitab halltõve ehk vahelduva külmatõve vastase rohuna lisaks oalehtedele (ld. 

k. Mengarithas trifoliata), saksamaa lodjapuule (ld. k. Sumbucus nigra) ja ülekäija 

rohule (ld. k. Valeriana officinalis) ka kummelit (ld. k. Matricaria chamomilla): 

“Rahvas pruugivad kasuga kana-persede lehta vahhetava külma-tõbes, neid kui pulvrid 

½ solotniku ja enam ühe korraga sisse andes.” (Alatalu 1992). 

Sajandeid oli traditsiooniline suhtumine nii vaimsesse kui füüsilisse haigusesse olnud 

ühiskondlike ebakõlade peegeldus: “Terviserike häirib normaalset elukorraldust. See on 

märk nõiduse, kurjade loitsude ja needuste vaenulikust, vihasest, purustavast jõust. Kriis 

mõjutab nii indiviidi kui ka gruppi. /---/ Terviserike on märk ka sellest, et kogukonda 

kaitsvad rituaalid on olnud ebapiisavad.” (Honko 1993: 523). Kuigi haiguste ravimisel 
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jäi endiselt domineerivaks maagiline mõtlemine, muutus haiguskontseptsioon 

pragmaatilisemaks. Kujutelm üleloomulikust personifitseeritud haigusest ei olnud enam 

otseses seoses üldise mõtlemisviisi ja käitumisnormidega. Paralleelselt paranesid 

majanduslikud olud: elutingimused ja söök ning arenes arstiteadus. Ametlikult määratud 

arstide arv hakkas Eesti- ja Liivimaal suurenema 18. sajandi teisel poolel (Viires 1992: 

530). 

Koolimeditsiinis olid valitsevaks kaks suunda: allopaatia ja homöopaatia. Allopaatia 

seisukohtade järgi tuli haigusi ravida selliste ravimitega, mis kutsusid organismis esile 

haigusele vastupidise efekti. Homöopaatia seevastu nõudis niisuguste ravimite 

kasutamist, mis toimivad haiguse mõjuga samasuunaliselt. Ravimeid kasutati väikestes 

annustes ja kõvasti lahjendatult. Sellisel ravimisel oli üks hea külg: kui ravimitest kasu 

polnud, siis kahju need ka ei tekitanud (Kutsar 1989: 755-756). 

Tekstidest selgub, et kõige sagedamini püüti haigust ravida käepäraste vahenditega 

ning kodustes tingimustes. Raskematel juhtudel pöörduti abi saamiseks targa poole. 

Soomes oli targale (sm. k. tietäjä) omistatud professionaali roll ning see eristas teda 

muust talupoegkonnast. Soome tark oli šamaanilaadne meedium, kellel oli tasakaalu 

taastaja positsioon. Targa üleloomulikud võimed põhjustasid inimestes pelgu. Samas 

olid need nii kohalikele inimestele kui ka rändajatele hea õnne tagamiseks 

hädatarvilikud. Tark oli muude ametimeestega võrdsel positsioonil. Ta omas 

struktureeritud teadmisi üleloomulike jõudude kohta ja oma oskustega võis ta 

põhjustada nii head kui halba (Siikala 1992: 72-73). Kui kohaliku targa või nõia abist ei 

piisanud, pöörduti ka eesti rahvajuttude andmetel Soome targa poole. Soome targa 

tegelaskuju esineb nõuandjana mitmesugustes rahvajuttudes, ka halltõve vastu otsiti 

temalt abi. Targa ülesandeks oli abivajaja nõustamine ja teiste poolt sooritatud kahju 

tagasisuunamine. Teada oli ka, et targa maagiline kaitse pöördus tasumata jätmisel 

needuseks. Vaatamata sellele, et tark kasutas oma maagilisi oskusi inimeste 

kahjustamiseks, olid tema teod sotsiaalselt õigustatud (Stark-Arola 2002: 18). Aupaklik 

suhtumine maagia viljelejasse erineb Lääne-Euroopa praktikast, kus pahatihti ka 

niinimetatud valge maagia harrastajad nõiakohtu ette jõudsid. Keskaegsed 

demonoloogid suhtusid nimelt kahtlusega igasugusesse nõidusesse. Arvati, et kui nõid 
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teebki head, on see tehtud suurema kahju nimel (Valk 1994: 185). Targaks võis olla nii 

naiste- kui meesterahvas. 

Kodune haigepõetamine on siiski olnud naiste ülesanne. On isegi teada, et Lönnrot oli 

haigete eest hoolitseda soovitanud just vanadel naistel, pidades neid haigustele 

immuunseteks. 19. sajandil moodustasid rahvameditsiinialased teadmised ühe osa 

taluperenaiste teadmistepagasist. Teadmine taimede ravivast toimest pärandus sageli 

emalt tütrele. Lisaks ravimtaimede tundmisele kuulusid edasiantavate teadmiste hulka 

ka kõikvõimalikud tervendavad segud, nõidussõnad ja maagilised toimingud. 

Loomulikult ei tähenda eelnev seda, et meestel vastavaid teadmisi polnud. Vajalikke 

teadmisi anti edasi põlvkonnalt põlvkonnale soost sõltumata. Halltõvetekstides esinev 

naiste domineerimine ravijana viitab sellele, et naine hoolitses lisaks muudele kodustele 

toimingutele ka haigete eest (Paal 2002b: 108). 

Põhjusi, miks halltõbe eelkõige koduste võtetega ravida püüti, võib olla mitmeid. 

Haigus oli vaid harva surmav. Tegemist polnud tõvega, mis oleks otseselt ohustanud 

teisi pereliikmeid. Professionaalidel puudusid tõhusad ravivahendid ning samuti ei 

kuulunud nägemus haiget hüüdvast ja vaevavast inimeselaadsest kuju muutvast hallist 

olendist enam koolitatud tohtrite maailmapilti. Kuna haigus ohustas inimesi üha vähem, 

jäi ravija marginaalne roll perenaistele ja vaid harvadel juhtudel paluti abi 

professionaalidelt, kelleks ajaomase mõtlemise kohaselt olid külatark, mõisnik, preester 

ning viimasena arst. 

Meditsiinilise mõtte areng on näide sellest, kuidas ning millise intensiivsusega 

mõjutasid ühiskondlikud muutused talurahva ettekujutust haigusest. Tänapäevase 

tunnetuse kohaselt on nimetatud muutused väga aeglased ning peaaegu märkamatud, 

kuid omas ajas oli tegemist täiesti uue maailmamõistmise sünniga, kus varem väga 

olulist rolli omanud kirikumõjuline mõtteviis ja maailmavaade hakkas taanduma 

tööstuse ja majanduse arenguga kaasnevate ilmalike kontseptsioonide ees. Teaduse 

areng põhines püüul inimmeeltest ning mõistusest lähtudes maailma pragmaatiliselt 

seletada. Iidealistlik nägemus inimesest, kes on sunnitud alluma jumalikule 

kõikvõimsusele, hakkas kaduma. 
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1.3. HALLTÕVEPÄRIMUSE ŽANRID, EPISOODID JA 

FUNKTSIOONID 

 

Žanrprobleemid kerkisid esile eelkõige arhiivide loomise ja pärimuse klassifitseerimise 

algusega seoses. Kuigi folkloristid töötasid muistendite, muinasjuttude, rahvalaulude ja 

vanasõnadega, oli uurimise fookus mujal. Motiividele ja teemadele toetudes püüti 

ajaloolis-geograafilise meetodi strateegiate põhiselt selgitada pärimuse geneetilisi 

suhteid. 1960. aastatel algas folkloristikas laiem diskussioon žanriprobleemide üle. 

Žanre on püütud liigitada erinevate põhimõtete ja materjalide alusel, kuid sellest 

diskussioonist on esile kerkinud hulk kriteeriume, mida tuleb erinevate žanritega 

tegeledes ilmtingimata arvestada. Žanrist räägitakse kui kultuurilisest koodist või 

väljendusviisist, mida analüüsides ja mille reegleid mõista püüdes tuleb arvestada teksti 

ja konteksti konventsioone: juttude tegelased ja temaatika, stiil ja struktuur, esitaja poolt 

jutu edasiandmiseks kasutatavad moodused ja kuulajate reaktsioon (Lehtipuro 1983:90). 

Žanriprobleemide analüüs ja vastavateemalised teoretiseeringud pole aidanud luua 

universaalseid klassifikatsioone, kuid interdistsiplinaarne, eri pärimusliikidele 

keskendunud folkloori analüüs on avardanud üldist nägemust folkloorižanrite olemusest 

ning annab hulgaliselt võimalusi analüüsida ja mõista ka neid tekste, millel puudub 

esituskontekst. Diskussioon on avardanud arusaamist pärimuse osast kultuurisidusas 

kommunikatsioonis, selle kasutamise tähendusest ja funktsioonidest. 

1.3.1. Tekstikorpuses leiduvad žanrid ja problemaatilised piiriületused 

Arhiivitekstid rahvapäraseid žanrimääratlusi ei kajasta, kuigi on teada, et jutustajatel on 

üldiselt oma repertuaarist lähtuvalt klassifikatsioonid olemas. Rahvaluuleteaduse 

definitsioonide kohaselt jaguneb halltõvepärimus muistenditeks ja uskumusteadeteks. 

Talletatud on ka üksikuid nõidussõnu, loitse, endeid ja muinasjutte. Uskumusteadet 

eristab muistendist see, et keskendutakse vaid teatud episoodi arendamisele, nenditakse 

haigusvaimu olemasolu või mõnda pärimusega seotud fakti (nt. halltõbi kardab vett). 

Tavaliselt on tegemist raportiga uskumusolendi eksisteerimise kohta. Juha Pentikäinen 

on rõhutanud, et uskumusteadete usutavust tuleks eraldi kontrollida (Pentikäinen 1975: 

557), kuid tekstikorpusele tuginedes pole see võimalik. Halltõbe käsitlevad 
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uskumusteated keskenduvad enamasti haiguse tõrjetavadele. Struktuurilt on 

uskumusteated muistenditega võrreldes märkimisväärselt lühemad ning neil puudub 

jutuomane struktuur.  

Muistend on uurijate poolt defineeritud žanr, milles peegelduvad ühiskonna poolt 

üldiselt aktsepteeritud väärtused ja uskumused. Halltõvemuistendite (nagu ka muu 

jutupärimuse) puhul, pole tegemist autonoomsete ja valmis konstruktsioonidega, vaid 

inimeste poolt jutustamise protsessi käigus loodavate ainulaadsete esitustega, milles on 

arvesse võetud suhtlus, esituskontekst ja isiklikud eelistused. Jutustaja valib sobivad 

motiivid, episoodid ning teemaarendused ja esitab episoodid jutuomasel kujul koos 

situatsioonist sõltuvate tähendustega. Nii võib sama kogemus olla aluseks mitmetele 

erinevatele isiklikele ja ühiskondlikele tõlgendustele. Muistend võib koosneda ühest või 

enamast episoodist. See tuleneb osaliselt muistenditele omasest struktuurilisest 

latentsusest. Linda Dégh refereerib Leopold Schmidti, kes väidab, et muistendil on vaid 

sisu ja mingit kindlat vormi sellel polegi ning muistendi ülesehitus sõltub eelkõige 

sellest, millist sõnumit see edastab (Dégh 1972: 73). 

Problemaatilisteks piiriületusteks on olukorrad, mida võib nimetada emic-etic 

definitsioonide kokkupõrkeks. Näiteks leidub tekstikorpuses jutt, mida üks jutustaja ehk 

traditsioonikandja (emic) nimetab anekdoodiks (E 58662 (36)) ja teine muinasjutuks (E 

81818/20 (3)), kuigi uurija ehk traditsiooni vaatleja (etic) definitsiooni kohaselt on 

stiililt ja struktuurilt mõlemal juhul tegemist muistendiga. Tekstikorpuses leidub palju 

arendusi, mis stiili ja ülesehituse, karakterite vastanduste ning ka teema poolest 

meenutavad muinasjutte. Usundilise süžee tõttu kuuluvad nad aga siiski eelkõige 

usundiliste muistendite hulka. 

Tekstikorpuses leidus kaks teksti, milles halltõvekujutelmad on üle kandunud 

muinasjuttudesse. J. Neublau nimetab oma saadetist kuradijutuks (E 32602/8 (4)) ja A. 

Kivi muinasjutuks “Vaese õnn ja rikka õnnetus” (E 35014/9 (11)). Nende 

muinasjuttudega analoogseid süžeid leidub ka halltõvemuistendites. Kolmas, J. P. 

Sõggeli saadetud lugu vaeslapsest, kelle vanemad halltõppe surid, ei haaku muu 

tekstikorpusega (ERA II 15, 95/7 (59)). 

Tekstikorpuses esineb hulgaliselt seesuguseid ülevaatlikke tekste, mis kajastavad 

informandi kõiki teadmisi halltõve kohta. Nii on juhtunud, et ühe arhiiviviite all leidub 
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hulk iseseisvaid muistendeid. Rahvalaulude puhul on sellist juhtumit nimetatud 

tsükliliseks kontaminatsiooniks: tekste iseloomustab koosnemine paljudest iseseisvatest 

motiividest, millele on iseloomulik äärmine vabadus niihästi kasutatud motiivide arvus 

kui nende järjestuses (Tedre 1964: 14). Rahvajuttude ja uskumusteadete puhul see 

definitsioon ei kehti, sest tegu on pigem arhiivinduse valdkonda kuuluva probleemiga 

kui jutustamist iseloomustava kontaminatsiooniprotsessiga. Taolised probleemid on 

iseloomulikud vaid Eesti tekstikorpusele ja eriti vanematele rahvaluulekogudele. 

Saksa folklooriuurija, Leander Petzoldt, soovitab jätta muistendi defineerimise ja 

žanrilise liigitamise ning vaadelda materjali sellisena nagu ta on: “Probleem muutub 

lihtsamaks, kui alustame materjali analüüsist ja ei lase ennast kõigutada eelnevalt 

formeeritud ideaalpiltidest, milline muistend olema peaks. Kui lugeda tuntud 

muistendikogumikke, näeme sageli, et mõiste ‘muistend’ alla on kogutud palju 

erinevaid jutuliike.” (Petzoldt 1987: 457). Sarnaseks näiteks Eesti folkloristika ajaloos 

on Hurda poolt alustatud “Monumenta Estoniae Antiquae” muistendite antoloogia sari, 

kuhu on traditsiooniliselt kaasatud kõik arhiivis (ka kirjanduses) leiduvad vastavat 

teemat käsitlevad tekstid žanrist sõltumata. Halltõbe käsitlev tekstikorpus sisaldab nii 

pikemaid jutte kui ka lühemaid uskumusteateid. Tekstid on nii sisult kui ka ülesehituselt 

väga varieeruvad, kuigi kajastavad sama traditsiooniilmingut. Varieeruvuse põhjusi 

võib seletada nii kontekstist kui ka jutustajast lähtuvalt, kuid tekstikorpuse põhjal pole 

konkreetseid tegureid võimalik esitada. Suulisele jutupärimusele on iseloomulik, et 

jutud toodetakse vahelduvat esituskonteksti arvesse võttes iga kord uuesti. Milliseks jutt 

kujuneb, sõltub jutustaja kompetentsist ning jutustaja ja kuulajaskonna koostööst 

(Kaivola-Bregenhøj 1988: 24).  

1.3.2. Jutustamise eeldused ja halltõvemuistendi episoodid 

Muistendi jutustamine ja selle põlistamine traditsiooni on teatud laadi psühholoogiline 

protsess, milles kajastub soov asju seletada ja lahti mõtestada, toetudes isiklikele 

kogemustele ja teadmistele oma ajas ja ruumis. Pasi Klemettinen on Soome-Karjala 

muistendeid märulit tegevast kuradist analüüsinud kui kognitiivseid 

probleemilahendusprotsesse, milles kultuurisidusate selgituste ja arusaamade abil 

püütakse üleloomulikud või ebatavalised juhtumid muuta kultuuritraditsioonile omaseks 
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(Klemettinen 1995). Üksikisiku poolt kogetud üleloomulike elamuste ja neist sündinud 

memoraatide kinnistumiseks kollektiivtraditsioonis on tarvis mugandada kogetu 

kultuuriomasele jutustamisskeemile. Tegemist on selektiivse protsessiga, mille käigus 

on jutustaja sunnitud arvestama mitmesuguste välispidiste mõjuritega. Tavalisemateks 

mõjuriteks on jutustaja enese huvid nn. subjektiivsed ja isiklikud faktorid (nt. Apo 

1995: 33), kuulajaskonna ootused (nt. Hiiemäe 1978: 39, Kintsch 1978: 82) ja 

jutustamissituatsioon üldiselt. Kui sündmus on korra jutu skeemi viidud, hakkab see 

õnnestumise korral elama iseseisvat elu, mis tähendab, et tegemist pole enam sündmuse 

kirjeldamise või meenutamisega, vaid jutuga, millel on oma tegelased, sündmuste 

toimumise ruum ja aeg.  

Muistendi esitamisel on pearõhk inimese psühholoogilisel vajadusel oma kogemusi ja 

teadmisi jagada. Muistendi rääkimise eelduseks on, et sellesse usutakse. Sellepärast on 

peetud muistenditele iseloomulikuks, et neis esitatud sündmused on tuntud tegelastega, 

koha- ja ajasidusad. Kuid kuradijuttude põhjal on tõdetud vastupidist (Klemettinen 

1995). Ka halltõvemuistendites leidub vähe isiku-, koha- ja ajaloolisi andmeid, kuigi 

vastavat informatsiooni on peetud muistenditele omaseks. Erandiks on memoraadid, 

milles kajastatakse jutustajate isiklikke kogemusi. Usundiuurija Juha Pentikäinen peab 

memoraate kõige usaldatavamateks usundikirjeldusteks: “Memoraadid on 

folklooriuurijale kõige usutavamaks allikas, sest neis avaldub olukord, milles usundiline 

kogemus oli aktualiseeritud ja mõjutas käitumist. Memoraatides kajastuvad uskumuse 

sotsiaalne kontekst, usundilised kogemused, nende kogejad ja tõlgendajad ning see 

ühiskond, mis traditsiooni kannab.” (Pentikäinen 1975: 557).  

Ülo Valk on eesti jutupärimust kirjeldades avaldanud arvamust, et memoraadivormi 

kasutamine on vähenenud, sest suur osa usundilisest pärimusest, mida kunagi tõsiselt 

võeti, mõjub kunstilise liialdusena või lihtsalt valena (Valk 1998b: 502). Tekstikorpuse 

analüüs osutab, et memoraati ajendab esitama eelkõige intervjuu-situatsioon, otsekui 

tunnetaks jutustaja, millist teksti koguja kõige enam usub. ERA kogus leiduvad 

halltõvetekstid põhinevad peamiselt küsitluskaval ja on kogutud 1930. aastatel. 

Enamasti on tegu lühikeste vastustega. Pikemate vastuste puhul näib jutustaja eelistavat 

muistendile memoraati, otsekui oleks kellegi isiklik kogemus paremaks tõestuseks 

halltõve olemasolust. Sama tendents iseloomustab ka EKRK kogu, milles leiduvad 
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tekstid on kogutud 1950 – 60. aastatel. Pikemate juttude, muistendite ja memoraatide 

esitajad on olnud head traditsioonitundjad, kes on suutnud talupojatraditsioonile 

omaseid kujutelmi tagasi kutsuda. Neile pole raskusi valmistanud ka üleloomuliku 

haigusolendiga seotud isiklike kogemuste esitamine. Kirjasaatjad on enam talletanud 

muistendeid, mis seisavad lähemal kollektiivtraditsioonile ja on vähem varieeruvad.  

Muistendite ülesandeks on kajastada sündmusi sel moel, et need oleksid reaalsuses 

võimalikud (Valk 1998: 502). Vaatamata sellele, et jutustaja eesmärgiks on kajastada 

võimalikult veenvalt tõde, muutub reaalses elus toimunud sündmus jutustamise käigus 

fiktsiooniks. See tähendab, et tegemist on jutule omaste sündmustega ehk fiktiivse 

reaalsusega. Jutu sündmuses peegeldub reaalse sündmuse kulg, kuid jutustaja tõlgendab 

seda olustikku arvesse võttes. Merili Metsvahi on jutustamise peamiseks eesmärgiks 

nimetanud kuulajates (visuaalselt) meeldejääva pildi tekitamist (Metsvahi 1999: 50-52). 

Jutustajatele keskendunud uurimused on selgesti osutanud, et pärimuse reproduktsioon 

(selle esitamine ja kasutamine) on teadvustatud protsess, millel pole mingit tegemist 

mehhanilise kordamisega (Kaivola-Bregenhøj 1988: 23). Kui ühele jutustajale 

keskendunud uurimuse põhjal on võimalik välja selgitada, kui suur osakaal on jutustaja 

isiklikel arendustel, siis tekstikorpuse põhjal pole võimalik vastavaid järeldusi teha.  

Psühholingvistide uurimistulemused on näidanud, et jutud esitatakse vastavalt inimese 

ajus olevatele skeemidele. Need skeemid on pidavas muutumises, sest iga kogemus või 

uus teave muudab ja korrigeerib juba olemasolevaid skeeme. Kognitivistikas on seda 

nimetatud hermeneutiliseks ringiks (Winograd 1981: 254-246). Ka jutustamise protsess 

põhineb nendel skeemidel ja seepärast on jutu ülesehitamist võimalik iseloomustada 

skemaatiliselt:  

1. Algus: esitatakse sündmuste toimumise aeg, koht ja tegelased. 

2. Probleem: probleemi kirjeldamine, tegelastevaheline interaktsioon ja 

probleemi lahendamiseks vajalike toimingute sooritamine. 

3. Tulemus: probleemi kõrvaldamine ja/või kontrolli alla saamine või olukorra 

fataalseks tunnistamine. 
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4. Võimalik jutustajapoolne arvamusavaldus ehk nn. moraal: jutustaja 

kokkuvõttev kommentaar, mineviku ja oleviku võrdlus9 (Kaivola-Bregenhøj 

1988: 35). 

Tekstikorpusele toetudes on jutu struktuurielemente ning halltõvetekstides 

kirjeldatavate tegelaste, koha- ja ajasuhteid silmas pidades õnnestunud konstrueerida 

viit erinevat tüüpi halltõvejutte: jutustaja isiklik kogemus, jutustajale lähedalseisva 

inimese kogemus, kolmanda inimese kogemus, impersonaalne haiguskogemus ja 

impersonaalne halltõvekogemus. Neid eristab eelkõige jutustaja poolt valitav positsioon 

muistendi tegelaste ja tegevuse suhtes (Paal 2000: 54-58). Impersonaalne kogemus 

esitatakse fiktiivsete tegelaste ning aja- ja kohamääratluste kaudu. Tekstikorpusele 

toetudes moodustavad jutu sündmused piiratud episoodide kogumi, mida kasutatakse 

halltõve pärimuse esitamisel. Jutu skeemi silmas pidades on halltõvetekstidele 

iseloomulikud järgnevad episoodid: 

 

a) Haiguse olemasolu nentimine; 

b) haiguse tungimine argireaalsusesse (halltõve kandjat nähakse/kuuldakse, 

tõbe nimetatakse/liigitatakse)>; 

c) haigus avaldub (ohvrit vaevavate sümptomite/haigushoo kirjeldamine)>; 

d) haigus püütakse lõksu ja vangistatakse (tubakakotti/pihlakase pulga otsa)>; 

e) haiguse vastu võideldakse ravimitega/maagiliste riitustega v. toimingutega 

(haige peksmine, sümboolne enesetapp, haiguse naeruvääristamine)>; 

f) haiguse eest poetakse peitu (oa/rukki/kanepipõllule, kartulikoopasse, 

loomalauta sõnniku alla, reheahju)>; 

g) haigusvaimu ja haige interaktsioon (haige ilmub unes, hüüab ohvrit 

nimepidi, teatab oma tegeliku nime, teatab oakülvi aja)>; 

h) haigust püütakse edasi anda (sõidutatakse teise tallu/ üle kanda 

loomadele)>; 

i) haigusvaimu peletamiseks otsitakse abi ametiisikutelt/spetsialistidelt 

(targalt, laevakaptenilt, kohtunikult)>; 

                                                 
9 Jutustaja viitab paranenud sotsiaalsetele oludele, mis on peatanud halltõve leviku. Hoiatusi ja õpetusi 
märkimisväärselt vähem. 
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j) ravija(te) ja haigusvaimu interaktsioon (ravija küsib haiguse lahkumise aega, 

tõbi “tasub” ravijale haigust kandva kuldse kingitusega)>; 

k) haigusvaimude (taas)kohtumine (edukuse võrdlemine)>; 

l) tulemus: haigus lahkub, haige saab suure oasaagi, ohver ei vabane 

haigusest/sureb>; 

m) jutustajapoolne tõlgendus, tegevusplaan tulevikuks (nn. ringmudel10)> 

 

Tegemist on edasiarendusega propilikust episoodide loendist (Propp 1972), mis 

jutustruktuuri ja loogilist sisuarendust silmas pidades on konstrueeritud omalaadseks 

tüüpiliseks halltõvemuistendiks. Pasi Klemettinen on analoogse mudeli loonud 

kuradijuttude kognitiivse probleemilahenduse esitamiseks (Klemettinen 1995). 

Konstrueerimisel on silmas peetud eelkõige seda, et nimetatud episoodidega võib 

jutustaja vabalt opereerida, kasutades ja arendades ainult üht või mitut episoodi ning 

lisades sobiva sissejuhatuse, vajadusel ka järelduse ehk moraali. 

1.3.3. Halltõvemuistendite funktsioonid 

Linda Dégh väidab, et muistendite mõistmine on võimalik vaid siis, kui muistendit 

vaadeldakse elutingimusi, uskumusi ja kultuuriideoloogiat arvesse võttes. Muistendit 

räägitakse mitte lõbustamiseks, vaid selleks, et inimesi harida, anda neile teada tähtis 

fakt ning kaitsta neid oma kultuuris valitsevate ohtude eest (Dégh 1972: 73). 

Funktsioonianalüüs folkloristika meetodina eeldab pärimuse kontekstikeskset 

vaatlemist, et välja selgitada pärimuse tähendusi ja eesmärke. Halltõvemuistendid on 

tekstikorpusesse talletatud ilma kultuuriomase esituskontekstita ning kogumismeetodist 

sõltuvalt puuduvad ka jutustajate kommentaarid. Seepärast on siinkohal esitatavad 

funktsioonid vaid uurija tunnetusel põhinevad.  

Usundilistele muistenditele peetakse eriti iseloomulikuks normirikkumise eest 

hoiatamist. Marjatta Jauhiainen on usundilistes muistendites esinevate 

normirikkumistena välja toonud järgmised: puhkepäeval töötamise, jumalapilkamise ja 

kiriku häbistamise, patuse ja sobimatu käitumise, loomade narrimise ja neile haiget 

tegemise, juriidilised kuriteod ning üleastumised (Jauhiainen 1982: 78-79). Vastavaid 

                                                 
10 Jutustaja viitab loo algusele või nendib, et haigus jätkus mujal. 
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hoiatusi sobimatu käitumise eest leidub vaid üksikutes arendustes. Need on 

normatiivsed käitumisjuhised, mis hoiatavad võõrastega suhtlemise, tabutoitude 

söömise, toiduga lohaka ümberkäimise ja sobimatu naermise eest. Vastavaid 

normirikkumisi haiguse tekkeseletustena aga ei esine. Haiguskujutelmale iseloomulikult 

usuti, et haiguse põhjustas nakkus ehk rahvapäraselt “haiguse peale tulek”. Haigust 

kujutati erilise inimesekujulise haigusvaimuna.  

Süü ja karistuse teemat Norra muistendites on analüüsinud Ronald Grambo. Ta 

väidab, et vastavateemalised muistendid kajastavad oma loojate moraalseid 

tõekspidamisi. Ta leiab, et muistendite rääkimise peamine eesmärk on anda kuulajatele 

moraalne õppetund (Grambo 1970: 253). Halltõvemuistendite rääkimine annab 

kuulajaile eelkõige selgitusi haiguse olemusest. Näiteks on halltõvemuistenditesse 

põimitud suurpere seisukohalt ohtlikud inimesed ja paigad. Nii mainitakse, et tõbe 

toovad soldatid, meremehed ja muud ringirändajad ning hoiatatakse talupere 

vaatepunktist anonüümsete ja ohtlike paikade eest, mida seostatakse erinevate 

rahvausundis tuntud üleloomulike olendite ilmumisega. Muistendite abil omandatakse 

põhiteadmised haiguse sümptomite kohta ning saadakse juhiseid, kuidas haigust vältida 

ja tõrjuda. Rahvameditsiinile omaseid mitmekülgseid tõrjumistavasid esineb kõigis 

halltõvetekstides, osa neist on fiktiivsed, teised aga reaalselt kasutusel olnud ravivõtted. 

Tõrjumistavade edasiandmine muistendite kaudu on osa talupojaühiskonnale omasest 

informatsiooni jagamisest. See on psühholoogiline protsess, mille käigus osutatakse, et 

seletamatu päritoluga haigust on võimalik käepäraste võtetega allutada. 
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2. HALLTÕVEKUJUTELMAD EESTI RAHVAUSUNDIS 
 

Tänapäeval on halltõvepärimus suulisest pärimusest kadunud. Pärimuse hääbumise 

esmasteks põhjusteks on haiguse aktuaalsuse kadumine ja koolimeditsiini areng. 

Halltõvepärimuse (nagu ka paljude muude rahva seas varem hästituntud usundiliste 

kujutelmade) taandumisele aitasid kaasa Teise maailmasõja järgsetest poliitilistest 

sündmustest mõjustatud maareformid ning maaelu ümberkorraldused. Taolised 

sotsiaalse elu muutused lõhkusid traditsioonilise talupere eluviisi, mis oluliselt mõjutas 

ka pärimuskeskkonda ja pärimuse loomulikku edasikandumist. Kui näiteks 

painajakujutelmad sobitusid kolhoseeritud maaelu ja maaelanike suhteid kajastavasse 

suulisesse pärimusse (Rekker 2000: 8), siis arhailisel maailmavaatel põhinevad halltõve 

ja katkuga seotud usundilised kujutelmad, mis põhinesid konkreetsetel haigusnähtudel, 

muutusid marginaalseiks. Seepärast võib halltõvepärimuse hääbumisperioodiks pidada 

1960. aastaid, kuigi käesolevas tekstikorpuses leiduv viimane teade halltõve kohta on 

kogutud 1985. aastal. 

Käesolevas magistritöös on vaatluse all pärimustekstid alates 1868. kuni 1985. 

aastani. Halltõbe käsitlev tekstikorpus erineb teistest eesti rahvausundis tuntud 

personifitseeritud haigusvaime kirjeldavatest teadetest eelkõige seetõttu, et ainestikust 

2/3 moodustavad halltõve ravimist kirjeldavad lühemad uskumusteated. Halltõve 

sarnasteks inimest vaevavateks personifitseeritud haigusteks on ka katk ja luupainaja. 

Kui luupainaja on peamiselt seotud lokaalsete lahkhelidega (Rekker 2000: 42, Raudvere 

1993: 303-307) ning katk arvatavalt enim mõjutatud lääne-euroopalikust 

katkupärimusest (Hiiemäe 1997: 47-48, Masing 1998: 100), siis halltõbe on peetud 

algupäralt isegi soome-ugriliseks ja vanimaks seesuguseks inimesi vaevavaks 

haigusolendiks (Masing 1998: 100-102). Soome-ugrilise algupära esiletoomine on 

tänapäeval ehk sekundaarne, kuid halltõve kui haiguse arhailisust tõestavad vanapärased 

analoogia- ja kontaktmaagial põhinevad ravivõtted, millest tänaseni pikem käsitlus 

puudub. Halltõve usundilistest kujutelmadest ja halltõvepärimusest üldiselt on 
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kirjutanud Oskar Loorits (Loorits 1998 (1928), 1932, 1948 (1932), 1951). Tüüpiliselt on 

varasemate käsitluste eesmärgiks olnud võimalike Eesti materjali mõjutanud laenude 

väljaselgitamine. Järgnevas analüüsis lähtutakse ainuüksi eesti halltõvepärimusest ja 

kirjeldatakse traditsioonis esinevaid motiive kultuuriruumisidusalt, püüdes eelkõige 

välja tuua lokaalseid eripärasid. Tähelepanu pööratakse ka tekstidele ja motiividele, 

mille algupära või traditsioonisidusus kahtlusi äratab. 

 

2.1. KOGUMIS- JA UURIMISLUGU 

 

Esimene kirjutis halltõvest eestlaste rahvausundis ilmus kogumikus “Mythische und 

Magische Lieder der Ehsten” (1854). Neus ja Kreutzwald trükkisid ära ka ühe 

halltõveloitsu, mis pärineb Kunitšina-Gora külast Setumaalt ja on talletatud Eesti 

Kirjanduse Ühingu (s. k. Estnische Literarische Gesellschaft) kogudesse (vt. 2.3.4.). 

Halltõbe (Hal (s. k. der, das Graue)) kirjeldatakse seal kui valget või halli looma, mille 

seljas haige ratsutab. “Halltõbes olema” tähendab Neusi ja Kreutzwaldi järgi valged või 

halli ajama, sõitma. Haige kujutlevat ennast ratsutajana, kelle sõit haigusvaimul läbi 

raputab (Kreutzwald, Neus 1854: 92-93). Autorid on otsinud paralleele saksa 

inimesekujulise rito’ga11 ehk ratsutava haigusvaimuga ning ilmselt seetõttu on halli 

sõitmise väljendist tuletatud halli looma seljas ratsutamine. Eesti varasemaid 

rahvaluuleteemalisi allikaid uurides on V. J. Mansikka tõdenud, et rahvapäraste 

variantide ja Kreutzwaldi-Neusi näidete erinevused on tingitud ilmselt sellest, et autorid 

on originaalallikaid mugandanud (Mansikka 1945: 8). Tekstikorpusele toetudes ei ole  

halltõve esinemine loomakujulisena ega  haige ratsutamine halltõve seljas eesti 

rahvausundile tüüpilised. 

Jakob Hurt on halltõvest kirjutanud 1863. aastal Põlva kihelkonnast kogutud 

materjalide põhjal. See valimik rahvaluuletekste põhineb Hurda varasematel rahvaluule 

ülestähendustel. Hurt väitleb Neusi ja Kreutzwaldiga, kuna Põlvamaal on tema teada 

halltõve ilmumiskuju antropomorfne. Samuti ei leidu Hurda andmetel Põlvamaal 

                                                 
11 Sk. k. ritten tähendab palavikku. Rito (alamsaksa ride) ehk ratsutaja on ratsutav haigusvaim (vt. Loorits 
1998: 246) 
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motiivi, mille järgi haige halltõvel ratsutab, vaid hoopis halltõbi ratsutab haiget. 

Tavaliselt kujutletakse teda Lapu-maa tütrekuna ehk vana naisena, keda peetakse 

vaimuna ringi liikuvaks nõiaks. Haruldaseks võib pidada Hurda ülestähendust, et 

halltõbi kuulub Juuda perekonna liikmete hulka (Hurt 1863: 11). Ravivõtetest on Hurt 

kirja pannud luua seljas ratsutamise, kirstu peitmise, ahju pugemise ja sügavasse vette 

hüppamise. Ka mainib Hurt, et halltõve ravimisel on kasutusel hulgaliselt hookus-

pookus ravimisviise ja abi saadakse ka targa käest (ibid. 1863: 19-21). 

Wiedemanni teoses “Aus dem Inneren und Äusseren Leben der Ehsten” (1876) leidub 

halltõve (sks. k. das Kalte Fieber) looduslike ravivõtete (s. k. Natürliche Heilmittel) 

loetelu. Halltõve ravimitena mainitakse pilvetükke, viina, türgi pipart, leivale pandud 

ämblikuvõrku, kuumas õlles keedetud kikkajalga (ld. k. Ranunculus arcis L.). Kui 

haiget raputada, siis on abi musta täku uriinis keedetud karutükist ja valge kitse piimast. 

Ka aitab kolmekordne üheksa lömastatud lutika sissevõtmine, hobuseriistadelt kraabitud 

mustus või meega täidetud põrn (Wiedemann 1876: 374). Analoogiamaagia võtetest on 

Wiedemann ära märkinud aia alt läbipugemise ja loomanaha sisse peitumise. Halltõve 

vältimiseks võis haige võtta hobuse jalaaluse mõhna, juukseid, esiklapse täisid ja peita 

need kõik riidetüki sisse, mis asetati rinna alla (ibid. 382). Üleloomulikest olenditest 

eesti rahvausundis annab Wiedemann ülevaate peatükis Übermenschliche Wesen (ibid. 

418-419). Ka Wiedemanni teoses leidub materjale, millele tekstikorpuses vasteid ei ole. 

Põhjuseks võib tuua selle, et Wiedemann on oma korrespondentidena kasutanud 

eelpoolmainitud Neusi ja Kreutzwaldi, aga ka Võrumaalt pärit Victor Steini, kelle 

saksakeelses halltõvekäsitluses leidub mitmeid halltõvepärimusele ebatüüpilisi 

ülestähendusi (vt. 2.2.1., 3.1.2., 3.1.4.). 

Mattias Johann Eisen mainib rahvajutus esinevat taudihaldjat, halli esmakordselt 

raamatus “Eesti mütoloogia” (1919). Ta võrdleb halltõvejuttudes esinevat Lapimaad 

Manalaga ja tema jägi on halltõve tüüpiline ilmumiskuju zoomorfne ning “purukübe 

toidus esivanemate arhailine arusaam batsillide ja bakterite eksistentsist” (Eisen 1995: 

38-39). Pikem käsitlus halltõvest ilmub Eiseni raamatus “Luupainaja” (1922). Halltõbi 

olla nagu luupainajagi teiste inimeste sünnitatud. Erinevalt luupainajast paneb halltõbi 

oma ohvrid värisema (Eisen 1922: 47-53). Lisaks oma materjalidele on Eisen 

analüüsides kasutanud Wiedemanni ja Hurda ülestähendusi Lõuna-Eestist. “Luupainaja” 
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raamatus ilmub ka neli Eiseni korrespondentidelt pärit halltõvejuttu (ibid. 85-87). 

Populaarses “Rahwa-raamatu” sarja teises (1892) ja kolmandas (1894) osas avaldab 

Eisen mitu halltõvejuttu, kusjuures informantidelt saadud tekste on jõuliselt 

redigeeritud. Eisen on liitnud erinevate korrespondentide saadetisi ning neid täiendanud 

oma kirjandusliku maitse kohaselt. 

Jaan Jõgever on oma kirjasaatja T. Tilga kogutud muistendi “Halltõbi ja sügeline” 

avaldanud 1889. aasta Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamatus. Kaks aastat varem oli 

selts Jõgeveri ettepanekul otsustanud hakata avaldama Eesti vanavara pealkirja all 

“Eesti muinasaeg” (Jõgever 1889: 1). Esivanemate keskaegse ilmavaate esiletoomise 

eesmärgil avaldab Jaan Jõgever 1915. aastal “Eesti muinasjutud. Waimud”. Viidates 

Eiseni eelpool mainitud kirjutistele ja oma varasemale tööle (Jõgever 1889: 24), ilmub 

selles lugu halltõvest. Jõgever toetub peamiselt Eiseni arendusele, kirjeldades kuidas 

tüdruk saab teada, et halltõve kujud on Lapimaal ja kui keegi need hävitab, siis kaob ka 

halltõbi (Jõgever 1915: 88-89).  

Eesti rahvausundi halltõvele on enim tähelepanu pööranud Oskar Loorits. “Liivi rahva 

usundi” kolmandas osas, eesti halltõvele pühendatud peatükis kirjeldab Loorits 

rahvapäraste nimede etümoloogiat ning pöörab palju tähelepanu halltõvekujutelmade 

võimalikele päritoludele (Loorits 1998: 221-258). Lisaks “Liivi rahva usundile” on 

Loorits lühidalt halltõbe kirjeldanud ka saksakeelses eesti rahvausundi ja mütoloogia 

ülevaates “Estnische Volksdichtung und Mythologie” (Loorits 1932: 66-67), mis ilmus 

samaaegselt teosega “Eesti rahvausundi maailmavaade”. Viimases väidab ta, et hall on 

mütoloogiline olend, kes on arenenud selleks irdhinge iseseisvumise kaudu (Loorits 

1948: 97-98). Pikem eraldi käsitlus halltõvest leidub raamatu “Grundzüge des 

estnischen Volksglaubens” teises osas. Selles teoses võtab Loorits kokku oma 

varasemad tööd, kirjeldades veelkord halltõve nimetusi ja nende etümoloogiat, haiguse 

ilmumiskujusid, rahvaetümoloogilist päritolu, tekkimise põhjuseid ja tõrjevahendeid 

(Loorits 1951: 430-443). Loorits on oma varasemaid seisukohti osaliselt redigeerinud. 

Kui 1928. aastal peab Loorits sõna vauh(v) Setus tuntud halltõvenimetuseks (Loorits 

1928: 250), siis 1951. aastal tõdeb ta, et tegemist on hoopis ussile viitava eufemismiga. 

Analüüsitavas tekstikorpuses ei esinenud see sõna halltõve nimekujuna mujal kui 

Lutsis. Jaan Sandra (Vastseliina) saadetises kasutatud väljend “vauh om ümbre pää” (H 
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I 8, 374/5 (19)) või “vauh kaalah” (H II 70, 253 (3)), mida ka Loorits silmas peab, 

viitab hoopis ravimeetodile, milles haigele pannakse uss ümber kaela. Lisaks Hurda 

kogust pärit materjalidele on Loorits kasutanud ka Wiedemanni ja enda ülestähendusi 

halltõve kohta. 

Uku Masing oletab12, peamiselt Looritsale toetudes13, et hall on tõenäoliselt vanim 

haigusdeemon Eesti aladel. Masing leiab, et halltõbi on üleminekuvorm surma ja 

nõidadeusu ning personifitseeritud surma või surmaingli kujutelmade vahel. Halltõbe 

peab ta sellistest deemonitest vanimaks ning märgib, et haiguse üldisemaks ülesandeks 

on piinata inimest (Masing 1998: 100-101). Sarnaselt Masingule toetub ka Gustav Ränk 

Looritsale, kasutades lähteallikana “Grundzüge”t (Ränk 1977-79: 135). Eestlaste 

rahvameditsiinilisi käsitlusi on üldisemalt kirjeldanud V. J. Mansikka artiklites 

“Virolais-suomalaisia pahan karkoituslukuja” (Mansikka 1937: 65-72) ja “Zur 

Estnischen Volksheilkunde” (Mansikka 1945: 1-14). 

Teise maailmasõja järel sai rahvausundist Nõukogude Eesti folkloristidele tabuteema. 

Huvi mütoloogiliste olendite vastu kerkis uuesti 1960 – 1970. aastatel, mil  kaitsti Tartu 

Ülikoolis mitmeid mütoloogilisi olendeid ja usundilisi kujutelmi (sealhulgas ka 

halltõbe) käsitlevaid diplomitöid (Kõivumägi 1963, Treial 1971). Halltõve 

rahvameditsiinilise olemuse kirjeldamisel on tuge pakkunud Mare Kõiva loitsupärimust 

ja parandamisrituaale käitlevad kirjutised (1981, 1982, 1983, 1995, 1998) ning Marju 

Kõivupuu rahvameditsiinialane uurimus “Rahvaarstid” (2000). Usundiliste kujutelmade 

võrdluses on toetutud eelkõige Reet Hiiemäe monograafiale “Eesti katkupärimus” 

(1997) ja Ülo Valgu Eesti kuradikujutelmi käsitlevatele kirjutistele (1994, 1994b, 

1998c, 2002). Piret Paal on halltõvest kirjutanud seminari- ja bakalaureusetöö ning 

avaldanud artikleid nii halltõve juttudest kui ka halltõve meditsiinilisest olemusest 

(2000, 2001, 2002). Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas on “Monumenta 

Antiquae Estoniae” sarjas ettevalmistamisel mütoloogiliste haiguste halltõveköide. 

                                                 
12 Masingu 1930 aastatel peetud loengute materjalid korrastati käsitluseks ja trükiti kirjastuse Ilmamaa 
poolt 1995. aastal. Väljaande on toimetanud Anti Lääts.  
13 Allikatena kasutab Masing paralleelselt Looritsa 1928. aastal ilmunud Liivi Rahva Usundi III (Loorits 
1928, 221-258) osas ja 1932. aastal ilmunud Estnische Volksdichtung und Mythologie’s (Loorits 1932, 
66-67) ilmunud hallitõvekäsitlusi. 
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2.1.1. Halltõvepärimuse kogumislugu 

Halltõvepärimuse süstemaatilise kogumise algatas 1888. aastal Jakob Hurt. Oma 

üleskutses palus ta arhiivi saata teateid nii halltõve rahvameditsiiniliste kui ka 

mütoloogiliste kujutelmade kohta. Ta palus inimestel kirjutada: “Missugused olivad ehk 

on olemas kombed ja pruugid halltõves olevate haigete ja haiguse ravitsemiseks,” 

samuti palub ta anda teateid “mis sellisest vaimust nagu hall räägitakse ehk usutakse.” 

(Hurt 1989: 52). Kaheksa aastat hiljem, 1896. aasta “Isamaa Kalendris” trükiti M. J. 

Eiseni juhis rahvaluule kogumise kohta, milles mainitakse ka halltõbe.  

Mõlemad kogujaid said rohkesti kaastöölisi. Usinamad nende seast saatsid kogutud 

materjale mõlemale (Viidalepp, Loorits 1932: 211-212, Viidalepp 1934: 231-254). 

Üldiselt on tegemist traditsioonilise ainesega, kuid mitmete tänapäevaks juba 

kurikuulsuse saavutanud kirjasaatjate tööde puhul tuleb teadvustada, et tegu võib olla ka 

võltspärimusega. Hurda ja Eiseni suurkogusid iseloomustavad just kirjasaatjate 

kaastööd, mis erinevad nii mahukuse, ülesehituse kui ka eesmärkide poolest hilisemal 

ajal välitöödel kogutud ainestikust. Folkloorihuviliste kirjasaatjate töid on eriti oluliselt 

mõjutanud kirjutamisega kaasnevad vabadused, mis folkloori suulisel esitamisel pole 

võimalikud. Samuti on kirjutajad saanud innustust mõnedest omal ajal populaarsetest 

tekstidest ja väljaannetest. Hurda (vt. Kaart 1.) ja Eiseni (vt. Kaart 2.) kogudes leiduv 

halltõvepärimus on kogutud peamiselt Lõuna- ja Ida-Eesti kihelkondadest. 

Kaart 1. Jakob Hurda rahvaluulekogus 

leiduvad halltõveteated 

 

 
Kaart 2. Matthias Johann Eiseni 

rahvaluulekogus leiduvad halltõveteated 

Teine laiaulatuslikum halltõvepärimust talletav kogumine algas 1927. aastal, kui loodi 

Eesti Rahvaluule Arhiiv. Aastatel 1927 – 1939 tehti folkloristide poolt palju 

kogumismatku, mida on nimetatud ka järelkorjamiseks (Põldmäe 1932: 179). 
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Süstemaatiliselt on halltõve lokaalseid nimekujusid ja halltõvega seotud usundilisi 

kujutelmi talletanud Richard Viidalepp, Rudolf Põldmäe, Herbert Tampere, Paul Ariste 

ja Oskar Loorits. Samal ajal (1938-1939) viidi kooliõpilaste seas läbi kohapärimust 

käsitlev kogumisvõistlus, milles paluti koguda ka usundilisi muistendeid. 

Halltõvepärimust puudutavaid teateid laekus muu ainesega võrreldes vähe (alla 

kahekümne). ERA kogus leiduvad tekstid on peamiselt vastused kogujate küsimustele. 

Ainest on kogutud süstemaatiliselt, küsitluskavapõhiselt. Saadud vastused on enamasti 

lühikesed. Tihti antakse vaid mõnesõnaline seletus halltõve esinemise või ravivõtete 

kohta. 

Eesti territooriumit silmas pidades on 

kogumine ERA aastatel olnud üsna 

laialdane. Vähe on halltõve kohta teateid 

kogutud Eesti saartelt, Läänemaalt ja 

Põhja-Eesti rannikualalt (Viidalepp 1940: 

3). Samas on teada, et just Läänemaalt ja 

Põhja-Eestist on kogutud eriti rohkelt 

katkumuistendeid (Hiiemäe 1997: 29). Kui 

üle kogu Eesti on kogutud lühemaid 

uskumusteateid halltõve olemuse ja 

ravimise kohta, siis halltõvega seotud 

muistendipärimus on tuntud Ida- ja Lõuna-

Tabel 3. Tekstikorpuses leiduvate 

halltõvetekstide esinemissagedus Eesti 

maakondade lõikes 
Tartumaa 192 

Võrumaa 164 

Viljandimaa 80 

Virumaa 51 

Harjumaa 24 

Pärnumaa 23 

Saaremaa 15 

Setumaa 15 

Hiiumaa 13 

Läänemaa 9 

Järvamaa 7 

Lutsi 4  

Eestis. Analoogne territoriaalne jaotumine esineb ka Soomes, kus halltõbi on ida- ja 

katk läänesuunalise levikuga (Manninen 1922: 150). 

Teise maailmasõja ajal kogumine soikus. Sõjajärgsetel kogumismatkadel küsiti infot 

halltõvekujutelmade kohta juhuslikult. Ajakirjas “Nõukogude Eesti tervishoid” nr. 4 

ilmus 1959. aastal põhjalik küsitluskava, mille eesmärgiks oli koguda andmeid 

rahvameditsiini kohta. Selle küsitluskava neljandas punktis on teiste nakkushaiguste 

kõrval ära toodud ka halltõbi. Juhistes on palutud registreerida haiguse kohapealsed 

nimetused, arvatavad tekkepõhjused, ravimisviisid ja võtted haigusest hoidumiseks, 

samuti on soovitatud kirja panna jutustusi (Kask, Villako 1959). Viimase küsitluskava, 

milles inimestelt palutakse teateid halltõve ilmumise kohta, koostas 1980. lõpul Eesti 
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rahvameditsiini ja loitsude uurija Mare Kõiva, kuid hääbunud traditsioon ei toonud 

arhiivi eriti suurt saaki. Hilisemal ajal on teateid halltõve kohta küsitud juhuslikult. Olen 

ise uurimustööd kirjutades ja inimestega vesteldes küsinud, kas nad teavad või on 

kuulnud midagi halltõvest, kuid näib, et isegi haiguse nimi on ununenud ning minu 

jutustatud halltõvejutte peetakse imelikeks. 

2.1.2. Dubletid ja kahtlase algupäraga tekstid 

Eesti arhiiviainesega tegeledes on traditsiooniks mainida ka rahvaluulekogujaid, kes on 

pärimust oma nägemuse kohaselt laiendanud ning edasi arendanud või kirjandusest pärit 

materjale oma nime all arhiivi saatnud. Põhjalik uurimus, milles analüüsiti kirjasaatjate 

usaldatavust ning selgitati välja korrespondentide poolt kasutatud kirjalikud allikad, on 

ilmunud raamatu “Eesti vanasõnad I” eessõnas (EV 1980). Teoses esitatud 

võltspärimust produtseerinud kirjasaatjate loendit on arvestatud ka järgnevaid 

autentsusküsimusi äratavaid tekste käsitledes. Termini “võltspärimus” (ing. k. fakelore) 

võttis 1950. aastal kasutusele ameerika folklorist Richard M. Dorson. Võltspärimuse all 

pidas ta silmas võltsitud ja kokkukirjutatud teoste esitamist tõelise folkloori nime all: 

mahakirjutusi kirjanduslikest ja ajakirjanduslikest allikatest ning väljamõeldisi (Dorson 

1969: 60). Dorsoni jälgedes käija, Alan Dundes, peab võltspärimust folkloori ja 

folklooriuurimise lahutamatuks osaks, kuid rõhutab, et folklorismi ning võltspärimust 

kui kultuuriilminguid tuleb traditsioonisidusast folkloorist lahus hoida (Dundes 2002: 

90jj). 

M. J. Eiseni ja J. Hurda kogude läbitöötamisel ilmnesid järgnevad tekstide 

ristpostitused. 1896. aastal on suurkoguja A. Suurkask oma Räpina kihelkonna 

korrespondentsi Eisenile saatnud. Identsed tekstid leiduvad Hurda kogus. Need on 

samuti kogutud Räpina kihelkonnast, kuid saatja nimeks on J. Poolakess.14 

Arhiiviköiteid lehitsedes selgus, et saatja käekiri viitab Suurkasele. Tekstid on samad, 

mis Eiseni kogus, erinevuseks vaid algusesse lisatud vanasõnade kogu. Järelpärimisel 

selguski15, et A. Suurkask oli Lõuna-Eestis kogumismatkal olles oma valdusse saanud 

erinevaid käsikirju. Neist üks kuulus ka Poolakessile.  

                                                 
14 E 29573 (88) = H II 32, 630/1 (95) 
15 Tänan Rein Saukast informatsiooni eest. 
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J. Sikk Tarvastust on teinud kaastööd nii Hurdale kui Eisenile.16 Saadetised on 

teineteise koopiad, ka palade numeratsioon on sama. Dublettide saatmine on paljude 

kaastööliste puhul tavaline. Väikeste keeleliste variatsioonidega, aga põhimõtteliselt 

samu teateid samas järjekorras esitavad saadetised on teele pannud J. Tamm Põlva 

kihelkonnast. Tema on erinevad halltõvega seotud lood saatnud Hurdale 1888. aastal ja 

Eisenile 1893. aastal.17 Els Tõllassonilt kogutud halltõvepärimuse on Hurdale 1896. 

aastal saatnud Tarvastust pärit koguja Feldfebel. Aasta varem on ta Rõuge kihelkonnast 

J. Tõllassoni nime all samasisulise halltõve ravimisõpetuse saatnud Eisenile. Tekstid on 

enam-vähem identsed.18  

Tekst, mille puhul osutus võimalikuks kindlaks teha pärinemine kirjandusest, leidus 

Eiseni kogus.19 Selle saatjaks oli L. Lepp-Viikmann, kes on silma paistnud ka muu 

ebaautentse ja kirjandusest pärit materjali saatmisega. Nimetatud teksti puhul on 

mahakirjutamise allikaks olnud Eiseni 1894. aastal ilmunud “Kolmas rahwa-raamat”. 

Mitmeid omapäraseid arendusi saatis ka J. Sandra, kelle abiga on kogutud eriti 

rohkesti Lõuna-Eesti halltõvepärimust. On väga raske otsustada, kui suures osas on 

tema tekstid traditsioonipärased ja kust hakkab fantaasia. Problemaatiline on näiteks J. 

Sandra poolt kahel korral Hurdale saadetud muistenditüüp, milles halltõbe põdenud 

haige kohtub oma haigusega uuesti ja saab sellelt kingituseks kuldse kee või imelised 

rohupudelid. Kuna pole õnnestunud selgitada, et tegemist oleks mahakirjutusega või 

muul moel pseudoarendusega, siis on käesolevas töös kirjeldatud seda muistenditüübina 

“Halltõve kingitus” (vt. 2.2.8.), vaatamata sellele, et tunnetuslikult on tegemist 

võltspärimusega.  

Dublettide ning kahtlase algupäraga tekstide esinemine tekstikorpuses sunnib 

ettevaatlikkusele, sest paarilt võltspärimuse sepitsemise kalduvusega kirjasaatjalt pärit 

teate põhjal võib võltspärimusest saada rahvapärimus. Keeruliseks teeb võltspärimuse 

üle otsustamise eelkõige tekstikorpusele omane heterogeensus ja kogumismeetodi 

juhuslikkus.  

 

                                                 
16 H II 59, 31/2 (7-9) = E 28659 (7-9) 
17 H III 16, 153/6 (5) = E 4245/6 
18 H II 55, 268/9 (1) = E 17190 (1) 
19 E 4100/4101 (2) 
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2.2. HALLTÕBI EESTI RAHVAUSUNDIS 

 

Nagu muid haigusi, võis ka halltõbe teha ja saata: “Hall se olnud üheksast seltsi verest 

kokku pandud. Inimese, koera, lehma, kassi, hobuse, sikka, lamba, kitse ja sea verest; ka 

olla tal kiik keeled selged. Tal olla nägemine ja kuulmine kül, aga tundmist ei olevad tal 

mitte sugugi.” (E 23583 (73)). Halltõve tegemise, saatmise või peale panemise versioon 

pole aga eriti levinud, sest vastavaid teateid on alla kümne. Kujutluste kohaselt võis 

haigus peituda sellises toidus, mis ei sisaldanud soola: toores kalas, rõõsas piimas, õlus, 

kaerakiles20, leivataignas. Kaerakilele tekkiva naha ehk rahvapäraselt kiislanaha söömist 

on peetud tabuks. Seepärast esineb muistendi “Hall kiisla naha all” variantides viiteid 

sellele, et halltõbi tahtis minna pudrunaha sööja sisse: “Kiislat ei tohtivat mitte nahaga 

süia, sest selle all olevat hall.” (E 22794 (22)). Harvemini usutakse, et hall tuleb tuulest. 

Tuult (kurri tuul) haiguste põhjustajana eestlaste uskumustes nimetab esmakordselt J. R. 

Rosenplänter väljaandes “Beiträge zur genaueren Kenntnis der ehstnischen Sprache” 

1932. aasta esimeses vihikus (Mansikka 1945: 4). Haigusega kaasnevad külmahood ja  

värisemine on põhjustanud arvamuse, et halltõbi tuleb peale külmetamisest või 

ehmumisest. Lõuna-Eestis on halltõve vaimude koduks peetud Lapimaad ning 

vaevajatena kujutatud Lapi naisi ja mehi.  

Tekstidest saadud andmetel vaevab halltõbi haiget korrapäraste vaheaegadega paarist 

nädalast kuni kahekümne aastani. Haige surm on halltõve juttudes ebatüüpiline. 

Rahvapäraselt nimetatakse haiguse peal oleku aega “halli sõitmiseks”, “halli 

ajamiseks”, aga ka lihtsalt “raputamiseks” ehk “väristamiseks”. Haige kohta öeldakse, 

et tal on “hall peal” või “hall seljas”. Tõvehoogude esinemine teatud kindlate 

vaheaegadega annab haigele võimaluse katsetada erinevaid haiguse tõrjumise 

meetodeid. Halltõve vastu usutakse abi olevat haige peitmisest, ehmatamisest, 

kuumutamisest, aga samuti on abi otsitud erinavatest taimedest ja väge sisaldavatest 

loomsetest ainetest. Halltõvest parandamise rituaal sisaldab nii maagilisi võtteid kui ka 

verbaalseid tõrjevormeleid. 

                                                 
20 Kaerakile ehk kiisel on keedetud vee ja kaerajahu hapendatud segust. Kiisel kuulub Ida-Euroopa 
toitude hulka ja seda on söödud peamiselt Eesti ida- ja lõunaosas. Soojale pudrule lisati rõõska piima, 
sulavõid või rasvakõrneid. Peale hangumist on söödud ka külmalt (Troska, Viires 1998: 352). 
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Eestis pärineb halltõvega seotud jutupärimus peamiselt Ida- ja Lõuna-Eestist. 

Muistenditüüpide hulgas leidub nii rahvusvaheliselt tuntud kui ka kohalikke arendusi. 

Rahvusvaheliselt tuntud ning Eestis populaarseim kujutelm seondub halltõve 

hüüdmisega. Vastavaid teateid on kogutud üle Eesti 68. 

Haigusvaimude vestlusest muistendist “Halltõbi kiisla naha all” on olemas aga ka 

kohalik versioon, milles haigusvaimudena kujutatakse Lapimaalt pärit naisi ja mehi. 

Kujutelmad eestlasi vaevavatest laplastest on iseloomulikud vaid eesti 

halltõvepärimusele. 

2.2.1. Halltõve rahvapärastest nimedest 

Halltõve rahvapäraseid nimekujusid on talletatud palju. Eelkõige ERA algusaastatel 

tehtud suurkogumine toob esile halltõve lokaalsed nimevariandid. Käesolevas töös on 

peamise nimekujuna kasutusel: halltõbi. Lõuna-Eestis kasutatakse laialt tuntud halltõve 

nimetust paralleelselt nimega hall:halli, millest tulenevad ka sagedasti kasutatavad 

hallitõbi ja halli(h)aigus. 

Looritsa järgi leidub Viljandis, 

Kõpus, Saardes ja Kanepis 

palataliseerimata nimekuju 

hall:halla (vt. Kaart 3.), kuid see 

väide pole käesoleva 

tekstikorpuse raames kinnitust 

leidnud. Samavõrra kui halltõbi, 

on haiguse nimetusena levinud 

ka külmtõbi. Külmtõbi haiguse 

nimetusena on tuntud Kesk- ja 

Põhja-Eestis. Ka Lääne-Eestis 

näib olevat eelistatud nimetust  

 
Kaart 3. Oskar Looritsa koostatud halltõve lokaalsete 

nimede kaart: 1.) (h)al´l:-i, 2.) (h)all:-a, 3.) külm-tõbi, 4.) 

külma-(h)aigus, 5.) vilu-(h)aigus, 6.) ork, 7.) vauh(v) 

(Loorits 1951: 443). 

külmtõbi, kuid seal on halltõve traditsiooni puudulikult kaardistatud ja kogutud. 

Varasemates folkloristide uurimustes on paralleelselt kasutatud nimevariante hall ja 

halltõbi. Kuna hall nii värvi kui nimena võib eesti usundiloos viidata mitmetele teistele 

mütoloogilistele olenditele ja kujutelmadele ning sõnal hall on ka eesti fraseoloogias 
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rohkelt tõlgendusi, siis selguse huvides on eelistatav nimekuju halltõbi. Nime külmtõbi 

kasutatakse varasemas kirjanduses. Samale haigusele viitab hilisemas kirjanduses ka 

nimetus soopalavik või malaaria. Nimetust malaaria leidub halltõve paralleelnimetusena 

ka paaris arhiiviteates. Ida-Eestis on üldiselt kasutusel nimetus ork:orga (vrd. Soome 

horkka, Vadja ja Ingeri orkka). Saaremaal tuntakse halltõbe vilu(h)aiguse (vrd. Soome 

vilutauti) ja Hiiumaal külma(h)aiguse nime all. Viimast nime on kasutatud ka Lääne-

Eesti rannikualadelt kogutud pärimuses, kuid siin võib põhjuseks tuua eelkõige rände. 

Lõuna-Eestis on halltõve eufemistliku nimetusena tuntud Lapimaa haigus, kusjuures 

haigust kandvaid Lapi naisi nimetatakse kas vanatüdrukuteks või litsideks. Toetudes 

Wiedemannile ja Eiseni rahvaluulekogule väidab Loorits, et tuntud on ka nimed sõidu- 

või sõidetõbi (Kihnu, Taga-Pärnumaa), kuid vastavaid nimekujusid võib pidada 

haruldaseks (Loorits 1998: 151). Lutsi tekstides on halltõve nimetusteks vauhk, aga 

kasutatakse ka venepärast vesnuhat, mille sümptomid viitavad pigem kollatõvele, mis 

haigeid samal kombel väristab.  

Haruldastest halltõvele viitavatest eufemismidest on tekstikorpuses leidunud: 

ristirahva risu (E 32602/8 (4)), pahur poik, (valge) võrgutaja (H, Wiedemann 1, 149/50 

(1)), väriste-haigus (ERA II 34, 106 (14)). Joosep Neublau saadetises on tegemist 

ilmselt korrespondendipoolse arendusega. Wiedemann mainib (korrespondent V. Steini 

materjalidele toetudes), et Pahur poik (pahr täh. põhk) on kasutusel harva ja see tulevat 

sellest, et hallihaige ennast sealaudas varjab. Võrgutajad olevat meessoost 

halltõvevaimud, aga naisi nimetatakse ka valgeteks võrgutajateks. Tekstikorpusest 

lähtuvalt on mõlemad nimetused ainukordsed. Viimase nimetuse väriste-haigus puhul 

avaldab koguja kahtlust, et tegemist pole halltõve, vaid mingi muu haigusega. Looritsa 

järgi on väristaja halltõve nimetusena tuntud Setumaal (Loorits 1998: 245). Loorits ei 

viita sealkohal allikale ja tekstikorpuses vastavat nimekuju ei leidunud.  

2.2.2. Halltõve ilmumiskujud 

Teateid halltõve ilmumiskujudest esineb tekstikorpuses ühtekokku 113 korral. Erinevalt 

teistest rändavatest vaimolenditest esinevad halltõvevaimud sageli kahe- või 

kolmeliikmeliste rühmadena, kuid inimest vaevama saabuvad nad üksinda. Inimeseks 

moondunud halltõvevaime kujutati takustes ja räbaldunud riietes. Võib vaid oletada, et 
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halltõve tagasihoidlik välimus viitab ränduritele või kerjustele, kes endale külast 

peavarju ja toitu otsisid. Niisugune ebatraditsiooniline elatusviis põhjustas kodu ja 

maaga seotud talupoegade seas ebakindlust ning võis esile kutsuda üleloomulikke 

kujutelmi. Sarnast tendentsi kohtab näiteks eesti katkujuttudes, kus rändajaid ja 

kaupmehi süüdistatakse katku külvamises (Hiiemäe 1997: 54). 

Halltõvele iseloomulikuks värviks on maanteekarva hall, harvemalt valge. Ei saa 

väita, et selle on esile kutsunud halltõve nimi, sest siinkohal tuleb arvesse võtta, et 

halltõve nimetus viitab teatud värvile vaid Lõuna-Eestis. Eestlaste riietuse kohta on 

teada, et kuni 18. sajandi lõpuni olid riideesemed peamiselt musta, valget või halli tooni, 

kaunistuseks harv värviline triip (Ränk 1996: 126-127). Wiedemanni noteeringutes 

nimetatakse, et halltõbi esineb ka pool sinise ja pool mustana ning kõige ohtlikumad 

olevat punased hallinaised, keda peetakse eriti kõvadeks piinajateks. Tegemist on 

ühekordse ülestähendusega. Sinine, must ja punane värv on enam tuntud eesti katku- ja 

kuradikujutelmades, kuigi ka nende olenditega seonduvateks värvideks on tüüpilisemalt 

must, hall või valge (Valk 1998c: 26-27).  

Kõige sagedamini nimetatakse, et halltõbi esines (väikese) halli (vana)mehe (7) või 

hallide juuste ja habemega poisikese kujul. Kuna hallivaimude arv varieerub, siis 

kohatakse ühte (2), tüüpilisemalt kahte (4) või kolme meest, keda iseloomustavad kas 

hallid linased (pikk hall särk) või rändurlikult räbalad riided. Hallis riides lapsi või 

poisikesi on hallivaimudeks peetud kahel korral. Ka ilmuvat halltõbi kummalise mehe 

kujul, kellel jalas linased püksid ja särk ning peas õlgkübar või siis valge lonkava 

kujuna, kellel suur nina, tumedad silmad ja lai suu. Selles ainukordses tekstis nimetatud 

tunnuseid (suur nina, lonkamine jne.) võib pidada üleloomulikule olendile viitavaiks. 

Valge kujuna nähakse halltõbe ka teises tekstis, milles valges riides halltõbi otsib oma 

ohvrit ning hoiab käes ohjasid. Halltõve ilmumine toreda noormehena, nagu on 

kirjeldatud  kahes tekstis, on ebatraditsiooniline, samuti nagu halltõbi mehena haiguste 

maalt. Samas on ilusa noormehe kujul ilmumine tüüpiline eesti kuradile (Valk 1998c: 

23). 

Hallinaisi kujutatakse liikumas üksi (2) või paarikaupa (4). Neid nimetatakse ka 

Lapimaa naisteks, litsideks (5) või vanatüdrukuteks (2). Ühel juhul näeb hallipõdeja 

Vene piigasid aiaaugul seismas. Muistenditüübis “Hall naiseks” nimetatakse halltõbe 
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ilusaks noorikuks (5). Kahtlasteks halltõve ilmumiskujudeks tuleb pidada eelpool 

nimetatud punast hallinaist ning halli ilmumist peenikese preilina. Samuti on 

ebatüüpiline lugu hallineiust vokiga, mille on kirja pannud M. J. Eisen. Ainukordset 

ülestähendust, milles hallinaisi kirjeldatakse ilmuvat tõllas, ei saa pidada 

halltõvepärimusele tüüpiliseks. Tõld on aga eesti kuradile iseloomulikuks atribuudiks 

(Valk 1998c: 179-183). 

Sageli nimetatakse halltõbe vaimuks või pahaks vaimuks (8). Kristlike kujutelmade 

mõjutuseks võib pidada juhtumit, mille kohaselt hallitõbiseid kirjeldatakse pahade 

vaimudena, keda põrgusse vastu pole võetud. Kurja (inimese) või kuradi tööks 

nimetatakse halltõbe seitsmes tekstis. Ka neis tekstides on märgatav kirikliku õpetuse 

mõju. 

Halltõbe kujutatakse veel halli uduna või musta varjuna. Teda on nimetatud ka 

imelikuks olendiks või pool-inimeseks, pool-loomaks. Zoo- või ornitomorfsete 

esinemiskujude puhul tuleb mainida, et teateid halltõve looma- või linnukujulisest 

ilmumisest on suhteliselt vähe (13). Neljal korral on halltõve ilmumiskujuks olnud  

kass, kolmel korral koer või hall kits, kahel korral on mainitud siga ning korra jänest, 

siili ja halli hobust. Tõbe on kujutatud kahe väikese linnu, kahe musta varese või 

mesilasena. Halltõbi võib võtta ka eseme kuju. Muistendites, milles kirjeldatakse 

halltõvevaimude vestlust (vt. 2.2.6., 2.2.7.), transformeerub inimesekujuline hall ohvri 

sisse pääsemise eesmärgil õlekõrreks, pinnuks või purukübemeks. Haruldase teate järgi 

olla halltõbi võtnud ka sõrmuse või nõela kuju ning teisal ilmunud muna- ja 

kerakujulisena.  

2.2.3. Halltõve ja inimese kontaktivõtt 

Erinevalt paljudest teistest eesti rahvausundis ettetulevatest vaimolenditest, keda kohati 

enamasti hämaras või öösel, nähti hallivaime liikumas päevasel ajal. Öiti ohvreid piinav 

halltõbi, on Eestis tavaliselt segunenud painajakujutelmadega. Inimese ja halltõve 

kohtumispaikadena mainitakse traditsioonilisi siirdepaiku, mis märgivad kodu ja muu 

maailma piiri: jõe kallast, silda, metsa, teed või teede ristumispaika (Tarkka 1990: 240). 

Halltõbe kujutati liikumas jalgsi. Lõuna-Eestis on tuntud kujutelm, mille järgi halltõbi 

kasutas oma ohvrit ratsuna. Üldisemalt oli halltõve eesmärgiks inimese kehasse 
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tungimine ja valitud ohvri pikemaajaline vaevamine. Ohvri surm (või surnu teesklemine 

haigusest vabanemiseks) kutsus haigusvaimus esile meelehärmi ja raevu.  

Kõige enam levinud arvamuse kohaselt, võis haigus ohvrisse pääseda söömise ajal. 

Vastava muistenditüübi järgi pääseb halltõbi oma ohvri kehasse, transformeerudes toidu 

sisse pudenenud purukübemeks. James George Frazeri klassikalise käsitluse järgi on 

mitmete primitiivkultuuride seas söömine ja joomine seotud ohuga, et hing võib kehast 

välja pääseda. Eriti kardetakse, et juuresolev võõras võib hinge oma valdusesse võtta. 

Kõige ohtlikumaks peetakse rändavaid kehatuid deemoneid (Frazer 1995: 196). 

Sarnaselt koerakoonlastega, oli halltõvele omane terav kuulmine ja haistmine, kuid 

pelgalt silmadega vaimolend inimest üles ei leidnud. Üks iseloomulikumaid halltõve 

omadusi on see, et ta kutsub oma ohvreid nimepidi mõne tuttava inimese häälega. Nagu 

huikava metshaldja lugudeski, põhjustab vastamine deemoni meelevalda sattumise: 

“Üks mees käind öösel külas. Perila kuusiku vahel üks hüüdnud. Mees hüüdnud vastu. 

Metsast tulnud üks mehemoodi elukas, kahe jalaga, saba taga. Pistnud mehele härja 

jala pihku. Mees lugend hirmuga Issa meiet, aljas lugend järele, muudkui “aamen” 

pole saand öelda. Mees ehmatand enda haigeks.” (ERA II 19, 118 (5)). 

Verbaalne kontakt polnud ainus, mis võimaldas haigusvaimul inimese üle kontrolli 

saada. Majja sisenev halltõbi võis ohvri allutada ka pilgukontaktiga. Kujutlus 

antropomorfsest halltõvest, kes ilmub majapidamisse söömise ajal, on tugevalt 

kontamineerunud katku- ja kuradikujutelmadega. Inimese kujul uksele ilmunud halltõbi 

pääseb tavaliselt sisse majalistega loodud verbaalse kontakti abil. Eesti katkulugudes 

esineb kitseks moondunud haigusdeemon, kes samuti ahvatleb inimesi enesega rääkima 

(Hiiemäe 1997: 59). Kontaminatsioonidele katku- ja kuradikujutelmadega (kits on 

tuntud ka kuradi ilmumiskujuna) viitab see, et majja sisenev haigusvaim põhjustab oma 

ohvri silmapilkse surma. Üldiselt on ohvri surmamine eesti rahvausundi halltõvele 

ebatüüpiline. Harvemini põhjustab halltõve majjapääsemise mõne pereliikme 

ehmumine. Uskumuse kohaselt võis ehmumine põhjustada hinge ajutist kehast 

väljumist (Honko 1959: 29-32). Hingetu keha oli kurjadele vaimudele ideaalseks 

saagiks. Uskumust, et hirmunud inimesed võisid kergemini sattuda deemoni mõjuvõimu 

alla, jagasid ka kiriku võimukandjad (Roper 1994: 212). 
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Alljärgnevas liigituses on välja toodud Eestis tuntud muistenditüübid, milles esineb 

halltõve tegelaskuju. Lisaks Jauhiaineni-Simonsuuri tüübiloetelus nimetatud 

rahvusvahelistele motiividele (Q 1-10), leidub eesti halltõvepärimuses ka mitmeid 

lokaalseid arendusi, millel naaberrahvaste juures vasted puuduvad. Joonisel (vt. Joonis 

1.) on kujutatud Eestis leiduvad halltõvemuistendite tüübid. Keskse osa halltõve ümber 

koondunud jutupärimusest moodustavad rahvusvaheliste muistendite edasiarendused. 

Need põhinevad peamiselt lokaalsel kujutelmal, mille kohaselt halltõvevaimude koduks 

on Lapimaa. Muistenditüübil “Halltõbi naiseks” on vastavate arendustega teatud 

ühisjooni. Tavaliselt on seda süžeed seostatud siiski luupainaja ilmumisega. 

Muistenditüüpi “Halltõve kingitus” tuleb pidada teistest eraldiseisvaks arenduseks. 

Tegemist on eriti stereotüüpsete tegelaste ja muinasjutule iseloomulike arendustega, 

mille keskmes on esemesse siirdatud halltõbi. Eesti halltõvepärimusele iseloomulikud 

muistenditüübid on järgnevad: 

Rahvusvaheliselt tuntud muistenditüübid: 

Halltõbi hüüab ohvrit nimepidi (Jauhiainen-Simonsuuri Q 1-10, Loorits nr. 

193) 

Halltõbi teatab oakülvi aja (Neuland F 493.1.4.7.) 

Halltõbi kiisla naha all (Jauhiainen-Simonsuuri Q 1-10, Loorits nr. 190, 

Sinninghe nr. 282.) 

Lokaalsed arendused:  

Lapimaa rahvas halltõveks 

Halltõvekujude hävitamine 

Halltõve kingitus 

Halltõbi naiseks (vrd. Jauhiainen-Simonsuuri Q 251, Aa 59) 

2.2.4. Halltõbi hüüab ohvrit nimepidi 

Tuntuim halltõvega seotud muistenditüüp kirjeldab, kuidas halltõbi oma ohvreid 

nimepidi hüüab (68). Motiivi esinemissagedust on mõjutanud see, et sageli liidetakse 

halltõve hüüdmine kirjeldustega, milles erinevaid ravivõtteid kasutades püütakse 

haigusest vabaneda. 
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Nagu levikukaardilt (vt. Kaart 4.) 

nähtub, on muistend halltõve 

hüüdmisest tuntud peamiselt Ida- ja 

Lõuna-Eestis. Nimepidi hüüdmist võib 

pidada halltõvele eriti iseloomulikuks. 

Analoogne motiiv on ka üldisemalt 

tuntud. Näiteks otsinud ka 

koerakoonlased inimesi nimepidi 

hüüdes. Perepärimusest on teada lugu, 

 
Kaart 4. Muistendi “Halltõbi hüüab ohvrit 

nimepidi” levik 

milles soldatid otsivad peitupugenud inimesi ja räägivad omavahel: “Netu” ja “Netu”21. 

Tüdruk, kelle nimi Needu, tuleb seepeale peidupaigast välja ja saadakse kätte (ERM, 

KV 746, lk. 436-437). Kuigi viimases näites kajastuvad Teise maailmasõja aegsed 

ajaloolised sündmused, kajastub selles pärimusteates ka talupojatraditsioonis üldlevinud 

hoiatusfunktsioon.  

Stuktuurilt on halltõve hüüdmist kirjeldavad muistendid latentsed ning vaid harva 

esitatakse andmeid sündmuste toimumise aja, paiga ja osalenud inimeste kohta. 

Tegemist on üheepisoodiliste arendustega, milles enamasti keskendutakse halltõve 

tõrjetavadele: “Inemise känginuva kontsa ninna ja nina taade poole, sis es saanu 

halltõbi takah tulla. Oll uma inemise helüga hüüdnu takast, ei tohi vasta ütelda. Ku ütel, 

sis raputanu ja kägistanu jälki säläh. Siis es ole muud saanu ku 3 kõrda piitsaga 

laksata, too hävitanu halltõbe.” (EKRK I 41, 115 (29)). Jututüübis on tähtsal kohal 

uskumus, mille järgi halltõve aistingud olid piiratud. Seepärast ei suutnud ta leida 

ohvrit, kes oli peitu pugenud või tekitanud ruuminihke. Peidupaikadena on nimetatud 

nii koduringis kui traditsioonilistes siirdepaikades leiduvaid kohti (vt. 2.3.2.), mis 

seonduvad ka paljude teiste üleloomulike olendite ilmumisega eesti rahvausundis.  

2.2.5. Halltõbi teatab oakülvi aja 

Uba on üks vanimaid põllukultuure, mida on vähesel hulgal kasvatatud kõikjal Eestis. 

Lõuna-Eestis on oad olnud traditsiooniliseks matusetoiduks, aga neid on söödud ka 

vastla-, mardi-, kadri- ja tõnisepäeval, samuti jõulude ajal ja pulmade lõpetuseks 

                                                 
21 Tähendus: Ei ole. 
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(Troska, Viires 1998: 352). Oa-motiiv on tuntud ka rahvalauludes (Hagu 1987: 544- 

557) ja muinasjuttudes (AT 173). Ubade müstilisest kasvamisest jutustatakse ka 

halltõvemuistendites (24), mis kogutud taas peamiselt Ida- ja Lõuna-Eestist (vt. Kaart 

5.). Kuna halltõbe kandev hallasääsk levis eriti niisketel ja vihmastel aastatel ning ka 

uba kasvab hästi niisketes tingimustes, siis võib muistendites kirjeldatavat head oakasvu 

pidada omalaadseks reaalsuse peegelduseks. Sellele, miks ube kujutati kasvavat varres, 

pole botaanilist selgitust õnnestunud leida. Tekstides väidetakse, et halltõve kodus 

(Lapimaal, Türgis) kasvavat just sellised oad. Nagu ka halltõve hüüdmisest rääkivates 

muistendites, on selles tüübis esmane roll halltõve tõrjemeetoditel. Sellele tüübile 

iseloomulikuks tõrjevõtteks on surnu teesklemine: poomise lavastamine (15) või 

järveäärse puu otsa ronimine, et inimese vari veele paistaks22 (5). Ohvri näiline 

enesetapp sunnib halltõve lahkuma. 

Tänapäeval on inimese kehal vaid 

füüsiline koostumus, kuid pärimustekstide 

põhjal võib väita, et varasem kujutlus 

inimese välispidistele kahjustustele altist 

kehast hõlmas nii inimese riideid kui ka 

muid temaga seotud objekte. Tegemist on 

dünaamilise kooslusega, milles 

väljenduvad arusaamad kehast, 

objektidest, vahenditest ja eesmärkidest  

 
Kaart 5. Muistendi “Halltõbi teatab oakülvi 

aja” levik 

(Stark-Arola 2002b: 69). Riided, kui ohvri identiteedi kandjad, saavad erilise tähenduse 

just haiguse tõrjevõtetes (vt. 2.3.2., 3.2.1.). Kujutelm laiendatud kehast hõlmab ka 

kirjeldusi, mille kohaselt halltõbi ei olnud tunginud inimese sisse, vaid elas voodiriietes, 

padja all või ohvri särgis. Mitmelt poolt Euroopast on kogutud teateid, et romantilistel, 

isamaalistel või majanduslikel põhjustel meesteriietesse riietunud naisterahvad tegid 17. 

– 18. sajandil ühiskonna silmis automaatselt läbi ka identiteedi vahetuse (Liliequist 

1997: 8-10). Samasugusel kujutlusel põhineb ka halltõvemuistendites kirjeldatud 

käitumine, milles õlest valmistatud nukule pannakse selga ohvri riided. Selle sümboolse 

võttega kantakse topisele üle haige identiteet.  
                                                 
22 Vrd. AT 1141 
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Teise võimalusena teeskleb ohver ise poodut. Ohvrit surnuks pidades teatab haigus, et 

peab koju ube külvama kiirustama. Kui arvestada, et oad on traditsiooniline matusetoit, 

siis võib ohvri teeseldavat enesetappu ja ubade külvamise motiivi omavahel seostada. 

Selles jututüübis on taas olulisel kohal ka kujutelm, et halltõbi vajas ohvrit selleks, et 

koju ratsutada. Poomise teesklemise motiiv on hästi tuntud kuradijuttudes (Jauhiainen-

Simonsuuri E 451). Neis muistendites läheb mees poomist “proovima” ja ei pääse enam 

silmusest välja. Kurat võib olla seejuures nööri pingutamas või julgustamas, et mees 

nööri kaela seoks. Halltõvekujutelmadesse on üle kandunud motiiv sellest, et poomist 

teeselda soovivale mehele ulatab tundmatu parema nööri, mis hästi vastu peaks. Mees 

kukub ehmatusest maha, aga pääseb ikkagi halltõve küüsist. Neljal korral on vastavasse 

muistenditüüpi üle kandunud ka halltõve hüüdmise motiiv. Need neli varianti erinevad 

teistest selle tüübi muistenditest just seetõttu, et haige on haigusvaimu eest peitu 

pugenud (vt. Lisa 2. Näide 1.). 

2.2.6. Halltõbi kiisla naha all 

“Halltõbi kiisla naha all” on rahvusvaheliselt hästituntud muistenditüüp. Üksikuid 

vastavateemalisi tekste on kogutud üle Eesti, väljaarvatud saared ja Läänemaa (vt. Kaart  

6.). Kui usundilistele muistenditele 

peetakse omaseks, et neis kajastuvad 

reaalselt asetleidnud sündmused, siis 

“Halltõbi kiisla naha all” erineb 

niisugustest muistenditest. Vaatamata 

sellele, et tegemist on usundilise süžeega, 

kajastab see lugu fiktiivsete tegelastega 

toimunud sündmusi ning sarnaneb 

ülesehituselt muinasjuttudega. Jututüübis  

Kaart 6. Muistendi “Halltõbi kiisla naha all” 

levik 

esinevaid tegelasi iseloomustavad teatud stereotüüpsed käitumistavad. Peategelast, 

peremeest, kujutatakse kodu ja metsa piiril põldu kündmas või puid tegemas. Selle 

kujundliku võttega viiakse peremees siirdepaika, mis võimaldab tal kohtuda 

üleloomulike olenditega ja tutvuda nende edasiste plaanidega (vrd. muinasjututüüpi AT 

613). Kuigi tegevus paigutatakse talupojaühiskonnale iseloomulikku ümbrusesse, ei 
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täpsustata tegevuse aega ega ka toimumispaika. Põllul või metsas töötav mees kuuleb 

pealt, kuidas haigusvaimud plaanivad oma ohvrite kallale pääseda. Halltõve kaaslastena 

nimetatakse teisi haigusi: roosi, villi või soetõbe. Halltõbi ähvardab purukübemena 

pudru naha alla pugeda. Kõrvaltegelasena esineb mõnikord ahne perenaine, kes ei raatsi 

pudrul nahka pealt koorida ning annab nõnda halltõvele võimaluse ohvrisse 

märkamatult siseneda. Tüüpiline kõrvaltegelane on aga naabertalu peremees või 

mõisnik. Tasu- ja karistusmuinasjuttudele iseloomulikult loovad jutustajad targa ja 

rumala käitumise vastandamise (Järv 2003). Teise peremehe või mõisniku juurde läinud 

haigusvaim elab priskelt ja kosub selle kulul, aga haigusvaimude vestlust kuulnud 

peremehe kavalus tõkestab tema juurde tulnud haigusvaimu kurjad plaanid.  

Haigusvaimude juttu kuulnud peremees paneb halltõve koos lusikaga tubakakotti või 

võtab haiguse, mis on end purukübemeks muutnud ja pudrunaha alla pugenud, 

pihlapuiste näpitsate vahele ning riputab suitsulõõri külge (23). Halltõve takistamiseks 

kasutatud võtted nagu haiguse kotti sulgemine või pihlakapulga otsa kinnipanemine, 

pole reaalselt rahvameditsiinis kasutusel olnud (vt. 2.3.1.). Kuigi neid esemeid on 

rahvausundis kujutatud maagilist mõju omavatena, on tegemist fiktiivsete võtetega, 

millisteks võib pidada ka eelpool kirjeldatud haiguse eest peitmist ja enesetapu 

teesklemist. Paari nädala pärast (või teises variandis aasta hiljem) kohtuvad 

haigusvaimud kokkulepitud ajal uuesti. Ka peremees on taas kuulamas. Lõksusattunud 

haigusvaim kurdab teistele, et sai ainult lusikatäie putru ning pidi kogu aeg suitsu sees 

olema (vt. 2.2.7., 3.1.5.). 

2.2.7. Lapimaa rahvas halltõveks 

Lapi naiste kujutamine halltõvevaimudena on lokaalne arendus, millega liitub mitmeid 

arhailisi kujutelmi. Kui varem on peetud Lapimaa-motiivi eesti halltõvepärimuses 

üldlevinuks (Loorits 1928: 257), siis tekstikorpuse lähianalüüs osutab, et halltõve 

Lapimaa-päritolu kirjeldust sisaldavaid tekste (24) on kogutud peamiselt Lõuna-Eestist 

(vt. Kaart 7.). Esimesed neist pärinevad 1888. ja hiliseim teade 1936. aastast. Halltõve 

eufemistlikud, kohamäärusega seotud nimetused Lapumaa/Lapimaa lits või nõid 

viitavad eesti rahvausundis levinud kujutelmale, mille kohaselt halltõve kodu on 

Lapimaal ning  
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haiguse põhjustajaks on inimesi 

kahjustavad Lapimaalt pärit nõiad. 

Süžeelt on muistend analoogne 

tüübiga “Halltõbi kiisla naha all”, 

kuid tegelaskujudena on mainitud 

Lapi naisi, mitte erinevaid 

haigusvaime. Niinimetatud Lapi 

nõidasid kujutati elavat 

traditsioonilises heterogeenses 

 
Kaart 7. Muistendi “Lapimaa rahvas halltõveks” 

levik 

talupojaühiskonnas. Seepärast kohtab eesti halltõvejuttudes nii mees- kui naissoost 

hallivaime, keda tavalistest inimestest eristavad maagia valdamine ja 

transformeerumisvõime. Pereelu on tüüpiline ka teistele Eestis tuntud vaimolenditele, 

erinevalt kristlikust traditsioonist ka kuradile (Valk 1994b: 183). Katkunaiste puhul 

mainitakse, et neil olnud suured nisad (Hiiemäe 1997: 53). Ka halltõvemuistendis 

esineb episood, milles kaks hallinaist teineteisele rinnad paljastavad. Seejuures on ühel 

hallivaimul rinnad kuivanud ja mustad ning teisel suured ja rasvast lotendavad. 

Hallinaistega liitub omalaadne rasvaämbrite kandmise motiiv (3). Nimelt kujutatakse, et 

hallivaimud koguvad piinamise ajal oma ohvritelt rasva, et siis seda Lapimaal toiduks 

pruukida.  

Mingi ühiskondliku ebakõla tõttu, mille põhjuseks kas needus, haigus või halvad 

elukombed (kõik peegeldavad kristlikku moraali), olid laplased sunnitud Eestimaale 

rändama kuni tasakaal taastatud (vt. Lisa 2. Näide 2.). Usk naaberrahvaste poolt 

põhjustatud laastavatesse kahjustustesse oli nõidusaltis Lääne-Euroopas valdav. Näiteks 

peeti 15. sajandil Inglismaal halva sõjaõnne põhjustajaks Jeanne d’Arci nõiakunsti ja 

Charles II valitsus seletas Yorki hertsogi ebaõnne merelahingus hollandlaste vastu 

Cornishist pärit nõia tegudega (Thomas 1973: 644-645). Nähtus, mida usundiuurijad on 

nimetanud “teadjarahva kontseptsiooniks”, on laialt levinud erinevate rahvaste seas. 

Alati, kui sünnib midagi paha, süüdistatakse naaberregiooni asukaid, kellele on 

omistatud oskuslik maagia valdamine ja üleloomulikud võimed (Honko 1993: 528). 

Eestlaste usundiliste kujutelmade kohaselt elasid kuulsaimad targad Põhjamaal – 
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Soomes ehk Lapimaal. Soomlaste või laplaste reputatsioon ilmategijatena, nägijatena ja 

parandajatena oli eriti kuulus Skandinaavias. 

Uskumus respekteeritavasse Soome tarka eksisteeris paralleelselt uskumusega 

pahasoovilikesse Lapi nõidadesse. See võib osutada kristlike formuleeringute 

kajastustele eesti rahvausundis, kus eelkristlik kogemus tasakaalustavast, kuid ohtlikust 

teadjast, on hilisemal perioodil muutunud kujutluseks üleloomulike võimetega 

pahasoovlikust teadjarahvast. Nimelt rõhutasid avaliku arvamuse kujundajad veel 19. 

sajandi lõpul Lapimaa rahva paganlikkust võrdluses eestlastega. Oma esimeses 

isamaakõnes, eestlaste vanast usust rääkides, mainib Carl Robert Jakobson: “Eestlaste 

ülem jumal oli Jumal (ka vanaisaks ja Vanataadiks nimetud), kelle nimega kõik Soome 

suguseltsid nüüd veel oma jumalat nimetavad, ja kelle nime al pagana Laplased praegu 

veel üht vägevat vaimu teenivad, kes taeva ja maa üle valitseda” (Jakobson 1991: 15-

16).  

Haiguse eufemistlikku nimetamist Lapimaa litsiks on kasutatud ravimise juures käibel 

olevas dialoogis haiguse naeruvääristamiseks ja halvustamiseks. Neis juttudes leidub 

halltõbe painajakujutelmaga ühendav teatud laadi erootiline uskumus, et vaevajateks ja 

ratsutajateks on liiderlikud naised ja hoorad, kes kas armastusest või armastuses 

pettumise tõttu, aga ka muudel ühiskondlikke vastuolusid kajastavatel põhjustel, on 

inimesi vaevama hakanud. Selgitusi, miks Lapimaa naised eestlasi piinamas käivad, 

esineb rohkesti ning tegu on varieeruvate selgitustega. Mõne jutustaja (A. Kelt, M. J. 

Eisen, J. Tamm. J. Kuldkepp, H. Jänes, E. Kärp, J. Pint, P. Rootslane, J. Sandra) puhul 

on üsna tõenäoline, et seletustes võib olla tegu ka kirjasaatjate osalise omaloominguga.  

Lapimaa motiiviga on liitunud ka omapärane kujutlus halltõve kujudest. Halli kososid, 

mis halltõbi ohvrit piinama minnes aia najale jätab, mainib Põlva kihelkonna usundiliste 

kujutelmade ülestähendustes esmakordselt Hurt (1868: 21).23 Eisen interpreteerib neid 

halltõve kateteks (Eisen 1922: 48). Üldiselt liitub irdhinge-kujuline liikumine eesti 

tuulispea kujutelmadega, milles nõida kujutatakse kehatuna ringi lendavat. Keha 

ringikeeramine takistas nõia kehasse tagasipääsemist (Krohn 1914: 15). Tekstikorpuses 

leidub halltõve kujude hävitamise kohta kolm varianti kahelt kirjasaatjalt: J. Kuldkepilt 

ja J. Tammelt (2 varianti). Neis satub eestimaalane või kristlase tüdruk Lapimaale ja 
                                                 
23 Kosu või koso tähendab murdes mingit lagunenud asja (Pall 1982: 284). 
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hävitab puude najale puhkama seatud hallivaimude kujud (Loorits 1951: 436, Masing 

1995: 100-101). J. Tamme on vastavast loost saatnud kaks varianti (vt. Lisa 2. Näide 

4.). Neist üks on trükitud M. J. Eiseni populaarse “Rahwa-raamatu” sarja teises osas. 

Eisen on loo ümber sõnastanud ja süžee peajooni silmas pidades pikemaks kirjutanud. 

Hilisemast ajast leidub üks viide vastavale halltõvega seotud motiivile 1985. aasta 

rahvameditsiinialase küstluskava vastustes, milles targa nõul halltõve kujusid hävitavat 

tütarlast mainitakse (RKM II 37/39 (23)). Viimatinimetatud arendused on varasemates 

halltõve uurimustes andnud alust hüpoteesideks, et halltõbe kujutati ringi liikumas 

irdhingena. Ka on halltõbe seostatud eelkõige surnute ja nõidadega, kelle eesmärgiks 

inimeste kahjustamine (Loorits 1951: 436-437, Masing 1998: 100-102). Tekstikorpuses 

nimetatakse halltõbe nõiduseks või needuseks kokku neljal korral, kui eelpoolnimetatud 

Lapi nõidade kahjustav tegevus välja arvata. Halltõve seostamist inimesi kahjustavate 

surnutega ei esine mujal kui Saaremaal. Seal seletatakse tõve pealetulekut külmkinga 

rajal käimisega (2). Üldlevinud halltõve tekkeseletused on siiski seotud 

personifitseeritud haigusvaimuga. 

2.2.8. Halltõve kingitus 

Omapärases arenduses, millest on tekstikorpuses viis varianti, kohtub hallipõdeja oma 

haigusega aastate möödudes ning saab sellelt imelise kingituse. Esimesena (1888) on 

muistendi halltõve kingitusest arhiivi saatnud Primanus J. Jalajas Tartust.24 Sellele 

järgneb saadetis 1896. aastal J. Tõllasson (=Feldfebel) Tarvastust25 ja kahel korral 

(1903, 1906) J. Sandralt Vastseliinast ja Rõugest.26 I. Daniel on analoogse jutu kogunud 

1937. aastal Vastseliinast (vt. Lisa 2. Näide. 4.). Tema informandiks on olnud 1871. 

aastal sündinud Miina Toom.27 Halltõbe kujutatakse peenikese preili või ilusa 

noormehena. Seekujutlus erineb halltõve tüüpiliselt tagasihoidlikust ilmumiskujust. 

Uhke välimuse tõttu ei tunne haige oma endist vaevajat ära, kuid haigus tuletab meelde, 

et nad mingi aja (12 aastat) sama toitu ja voodit jagasid. Haigust kujutatakse elamas 

imelises “tõbõ liinas” mingil kaugel saarel või koguni Paabeli tornis. Halltõbi annab 

                                                 
24 H II 29, 20/2 (3) 
25 H II 55, 362/6 (11) 
26 H II 70, 132/5 (1) ja H II 73, 631/4 (3) 
27 ERA II 160, 331 (41) 
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oma endisele ohvrile (mõisahärra) kingituse (kuldne kee, imeline rohupudel), mis 

harilikult määratud haigusest vabastajale (toatüdruk). Koju naastes paneb kingituse 

saaja haiguselt saadud kingituse omal nõul või targa soovitusel kas kase või õunapuu 

otsa ning järgmisel päeval on puu otsekui lõhki löödud.  

Taolise kahjustava kingituse motiiv seostub mõningal määral eelpoolmainitud 

arendusega, mis seotud halltõve kujude hävitamisega. Muistendis, milles tõvevaimude 

kujud hävitanud tüdruk ühe halltõve peast pärja kaasa toob ja kase otsa riputab, saab 

puu nõndasamuti kahjustatud. Haiguste siirdamine esemetesse on rahvameditsiinis 

levinud võte. Sageli jäetakse haigust kandvad esemed ristteele, lootuses, et 

möödamineja haiguse kaasa viib. Kingitusi peetakse rahvausundis üldisemalt 

“aktiivseteks” objektideks, kuna neil on oma sisemine jõud ning need võtavad omaks 

inimesele omaseid atribuute (Stark-Arola 2002b: 70). Haigust vahendav kingitus pole 

seega rahvausundis tundmatu, kuid kogu halltõvepärimust arvesse võttes, äratab arendus 

halltõve imelisest kingitusest kahtlusi traditsiooni autentsuse suhtes. Nimelt pole 

haiguse levimine esemete kaudu halltõvele omane.  

Rahvameditsiinis ja jutupärimuses kirjeldatakse haiguse levimist ja esinemist jutule 

omaste terminitega, kuid haigusele omased tunnused on üsna täpselt edasi antud. Kuigi 

halltõve tekkepõhjuseid ei teatud, on haigusvaimu pealetuleku seletus teatud mõttes 

üsna sarnane hilisema koolimeditsiini selgitusega verre tunginud parasiidist, mis 

malaariat põhjustab. Näiteks katkupärimuses on kirjeldatud katkuhaiguse levikut nii 

inimeselt inimesele kui ka esemete vahendusel. Muistend halltõve kingitusest 

sarnanebki pigem katkupärimuses leiduva haiguse edasikandumise motiiviga, milles 

inimene ja katk lepivad omavahel kokku, et edasiviimise tasuks on ellujäämine 

(Hiiemäe 1997: 62).  

Struktuuri ja sisu poolest on taas tegemist pigem muinasjutu kui muistendiga. 

Ühetaoliste muinasjutuliste arenduste põhjusena võib näha rahvajuttude kogumise ajal 

valitsenud kirjanduslikku stiili - romantisimi. Kreutzwaldi muinasjutud olid väga 

populaarsed ning pole välistatud, et kirjasaatjatel tekkis kiusatus samasuguseid lugusid 

sepitseda. Teine põhjus võib olla selles, et jutustajatel puudusid kogemused halltõvest 

kui haigusest. Kuna tegemist polnud jutustajate jaoks aktuaalse ilminguga, siis 

keskenduti pikematele süžeearendustele ja põnevatele motiividele. Kui võrrelda 
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erinevaid kogusid, siis on pikemate arenduste osakaal iseloomulik just Hurda ja Eiseni 

rahvaluulekogudes leiduvatele tekstidele. Tekstikorpuse iseloomu tõttu pole võimalik 

otsustada, kas neid jutte usuti või mitte. Juhul, kui juttude rääkimiseks pole enam 

psühholoogilist tarvet ehk jutus aset leidev pole enam aktuaalne, saab sellest 

meelelahutus. Meelelahutusfunktsioon aga esitab jutu ülesehitusele ja sündmustele 

teistsuguseid kvaliteedinõudeid. Kuna rahvaluule on pidevas muutumises, siis 

hilisemates kogudes domineerivad napid vastused, millel puuduvad jutule omased 

sisuarendused. Neid nappe teateid võib pidada halltõvepärimuse hääbumisfaasi 

kuuluvateks. 

2.2.9. Halltõbi naiseks 

Varaseim teade jututüübi “Halltõbi naiseks” leidumisest pärineb Hurda Põlvamaa 

ülestähendustest (Hurt 1863: 20). Tekstikorpuses leidub viis vastavat varianti, millest 

üks (E 4100/4101) on ilmselgelt Eisenilt mahakirjutatud. 1889. aastal on J. Tamm 

saatnud Hurdale viiest tekstikorpuses leiduvast “Hall naiseks” variandist varaseima (vt. 

Lisa 2. Näide 5.). Mees saab endale halltõve naiseks, kui suleb mingi avause pihlapuise 

pulgaga. Naine on nägus ning neile sünnivad ka lapsed. Lapimaa päritolu naine suudab 

läbi näha tuulispea, kes varastab külvajalt seemneid. Kui mees ilmutab naisele, kuidas 

naine kinni püütud sai, kaob see, kuid hoolitseb nähtamatuna nii mehe kui laste eest 

edasi. 

J. Holts Ristilt on kogunud Jaan Ersengilt muistendi “Hall naiseks” 1892. aastal.28 

1894. aastal avaldab M. J. Eisen muistendi “Hall naiseks” oma kolmandas “Rahwa-

raamatus”. L. Lepp-Viikmann on saanud inspiratsiooni just sellest allikast, sest kui 

sissejuhatavad sõnad ja konarlik murdepärasus välja arvata, on tegemist sama tekstiga.29 

J. Sandra on oma variandi vastavast loost saatnud Hurdale 1903. aastal.30 Viienda jutu 

on 1932. aastal kogunud R. Viidalepp Tartu-Maarja kihelkonnast Kaarel Jürjensonilt.31 

Jürjensoni peab Viidalepp usaldatavaks, kuigi ta üht-teist on lugend (ERA II 54, 17). 

Temalt on kogutud ka muistendid halltõve hüüdmisest ja halltõvest tubakakotis. 

                                                 
28 E 2083/5 (64) 
29 E 4100/4101 (2) 
30 H II 70, 68/71 (1) 
31 ERA II 54, 28/30 (12) 
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Usaldusväärselt jutustajalt kogutud tekst osutab, et halltõve esinemine vastavas 

arenduses on rahvapärane. Kirjasaatjate puhul võib tegu olla ka sepitsustega, mille 

aluseks on võetud populaarne süžee.  

Tekstikorpuses viiel korral esinev muistend “Halltõbi naiseks” on analoog vastavale 

painajakujutelmale (Jauhiainen-Simonsuuri Q 251). Lood abielust vangistatud 

vaimolendiga (luupainajaga) on olnud eriti populaarsed Lõuna-Eesti keskosas. Pille 

Rekker mainib, et need erinevad teistest luupainajatekstidest nii vormi kui sisu poolest 

ning on muinasjutulise ülesehitusega (Rekker 2000: 40). Analoogne jutt naiseks 

moondunud vanapaganast, kes kirikus näeb, kuidas kurat papi jutlust hobusenahale 

kirjutab, on iseäranis Lõuna-Eestis ka laiemalt tuntud. Vastavat jututüüpi Siberisse 

rännanud eestlaste juures kuulnud Risto Järv kirjeldab, et selle muistendiks liigitatud 

jutu puhul on tegemist muinasjutulise arendusega (Järv 1999: 113). Jututüübi “Halltõbi 

naiseks” puhul on tegemist hästituntud fiktiivse usundilise süžeega, milles 

tegelaskujuna esinevatel vaimolenditel pole kinnistunud rolle. 

Halltõve ümber koondunud jutupärimus on tuntud peamiselt Ida- ja Lõuna-Eestis. 

Vaid “Halltõbi kiisla naha all”, kui rahvusvaheliselt tuntud motiiv, on Eestis laiemalt 

levinud. Vastavast muistendist leidub aga Lõuna-Eestiline arendus, milles 

halltõvevaimudena kujutatakse irdhinge kujul liikuvaid Lapimaa naisi. Lapimaal 

elavatest halltõvevaimudest on ajendatud ka teine eesti halltõvepärimusele ainuomane 

arendus, milles halltõbi teatab ohvrile oakülvi aja. Muistenditüübi “Halltõve kingitus” 

taust ja autentsus vajavad veel selgitamist. 

Kõige sagedamini esineb tekstikorpuses muistenditüüp, milles halltõbi otsib ohvreid, 

hüüdes neid nimepidi. Ohvri nimepidi hüüdmine on tuntud ka teiste rahvaste 

halltõvepärimuses. Tekstikorpuses leidunud muistenditüüp “Halltõbi naiseks” on 

omapärane näide sellest, kuidas populaarse süžeega võidakse seostada erinevaid 

uskumusolendeid. Seda juttu eristab tüüpilistest halltõvemuistenditest haiguse 

tõrjumisega toimetuleku kirjelduse puudumine. 
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2.3. HALLTÕBI KUI HAIGUS 

 

Eestis levinud nakkushaigusi on oma doktoriväitekirjas “Morbis inter esthonos 

endemicis” kirjeldanud K. E. von Baer (1792-1882). 19. sajandi esimesel poolel ei 

tuntud veel nakkushaiguste põhjusi, seetõttu käsitles K. E. von Baer endeemiliste 

haigustena peaaegu kõiki tänapäeval tuntud nakkushaigusi, otsides nende põhjusi 

eeskätt rahva ebatervetest eluviisidest, väärast toitumisest, pinnase ja õhu omadustest 

ning meteoroloogilistest tingimustest (Baer 1976, Kõivupuu 2000: 61-62). 

Koolimeditsiini nakkushaiguste käsitlus ei erinenud oluliselt rahvameditsiinis tuntud 

ratsionaalsetest seletustest. Halltõve põhjustena mainitakse tekstikorpuses 

toitumisharjumusi: vale toidu söömist (31) ja alatoitlust (3). Haiguse põhjustajatena on 

nimetatud veel külmetamist (9), halba õhku või tuult (7) ja ka niinimetatud närvivigu: 

ehmumist (5) ja viha (2). Ka on tekstikorpuses mainitud, et haiguse võisid kaasa tuua 

rändajad ja sõjas käinud soldatid (7). 

Pärimusteadetes kirjeldatakse halltõbe enamasti kui palavikku, millega kaasneb 

väljakannatamatu külmatunne (30). Üldlevinud on kirjeldus, et haigus tuleb peale teatud 

kindlate vaheaegade järel. Inimene hakkab värisema ja ei saa kuskil sooja. Haiget 

vaevavad külma- ja kuumahood (2), mida Muhus ja Saaremaal tuntakse ka hüpleva 

palavikuna (5) (sk. k. das Wechsel Fieber). Haigusega kaasneb tugev valu peas (5) või 

kõhus. Haigusteadetes mainitakse, et haigus teeb uimaseks (2) ja võib viia mõistuse (3). 

Halltõppe haigestunud inimene kaotab söögiisu (2). Haigushoog kutsub esile 

oksendamist (2). Paaril korral on ka langetõvehoogusid kirjeldatud halltõvena, kuna ka 

hallitõbine jampsis või jauras (2). Mõnikord peetakse halltõbe ka lihtsaks külmetuseks.  

Kui tekstide kogumise ajal oli arstiabi Eestis kõigile kättesaadav, siis halltõve 

ravimise kirjeldused viiakse vastavates juttudes tagasi aega, kus haigusi raviti koduste 

vahenditega või pöörduti abi saamiseks külatarga poole. Nõuandjana ehk abistajana on 

neis teadetes mainitud naisterahvast: ema (4), vanaema või vana naist või vanainimest 

(7), perenaist (2), mõisaprouat, karjase naist, õde Pühajõelt; aga ka mehi: laeva kaptenit, 

veskimeest, Krimmi sõjaväearsti tentsikut, mustlase Kustast. Seitsmel juhul on tegemist 

tundmatu abistajaga. Raskematel juhtudel pöörduti abi saamiseks ka targa poole (22). 

Ühel korral on mainitud abiandjana verelaskjat. Arsti kutsumist ja haiglasse minekut 
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nimetatakse vaid kahel korral. Ainsa apteegiravimina on tuntud valge pulber ehk hiniin, 

mille tarvitamisest on tekstikorpuses kolm teadet.  

2.3.1. Ravivõtted või fiktiivsed rituaalid? 

Ussi, karunaha või vana viisutükiga peksmised, mida sooritati halltõve 

minemapeletamiseks, kuuluvad väga vanapäraste ravimeetodite hulka nagu paljud 

alljärgnevalt esitatavad toimingudki. Halltõve ravimisel on kasutatud peamiselt 

analoogia- ja kontaktmaagiat. See lähtub lihtsast põhimõttest, mille kohaselt ehmatusest 

tulnud haigust ravitakse ehmatamisega. Ratsionaalseid ravivõtteid kasutatakse koos 

maagiliste toimingutega. Sissevõetavate ravimite puhul järgitakse kindlaid rituaale, eriti 

oluline oli rohu nime haige eest salajas pidamine, sest usuti, et nii püsib rohi ka haiget 

vaevava haigusvaimu eest salajas. Drooge valmistati eelkõige maagilist väge omavate 

loomade verest, lihast, väljaheidetest ja nahast. Ravimtaimedest on eelistatud 

tugevalõhnalised või värisevad taimed. Nagu ka muude kurjade jõudude peletamisel, oli 

abiks palja tagumiku näitamine või haiguse üle naermine (Eisen 1927: 38). Hulgaliselt 

on kirja pandud ka erinevaid tõrjevormeleid. Mitmed ravivõtetest olid väidetavalt nii 

ohtlikud, et haige seeläbi endale uue haiguse sai või isegi suri: “Inimesed kõrvetasid end 

ahjus, uppusid vette või kaotasid oma tervise erinevate kunsttükkidega.” (Hurt 1863: 

21). 

Halltõbe käsitlevates uskumusteadetes on ravimisel ja tõrjemaagial primaarne osa. 

Vastavaid teateid leidub vaatlusaluses tekstikorpuses ligikaudu 420. Sageli on ühte 

teksti koondatud hulgaliselt mitmesuguseid erinevaid ravimisviise ja tõrjetavasid. Selles 

võib näha jutu kvaliteedi huvide silmaspidamist, milles erinevate ravivõtete kasutamine 

rõhutab olukorra komplitseeritust. Taoline arhailisele väljendusviisile omane poeetiline 

kordus millegi esiletõstmiseks on levinud kunstiline võte regilauludes ja loitsudes. 

Lisaks on tekstikorpuses hulgaliselt kirjeldusi erinevatest maagilistest toimingutest, 

mida saadavad tõrjevormelid. Rikkalik ravivõtetele ja tõrjemaagiale keskenduv 

tekstikorpus teeb halltõvest teatud mõttes erakordse haigusolendi eesti rahvausundis. 

Ühegi teise personifitseeritud, inimest vaevava haigusvaimu vastu pole kasutatud nii 

rikkalikult ravivahendeid: ravimtaimi, loomseid saadusi ning erinevaid jooke. Näiteks 

on Eestis talletatud vaid üksikuid katkutõrje loitse ning katkutõrje kirjeldused on 
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sagedamini rituaalsed - näiteks katku kinni panemine või katku piiramine (Hiiemäe 

1997: 70). Praktilisi ravivõtteid on märksa vähem, mis on tõenäoliselt tingitud katku 

letaalsusest. Luupainaja tõrjumine on samuti rituaalne, kuna luupainaja põhjustena nähti 

eelkõige sotsiaalseid ebakõlasid. Tegemist võib olla ka traditsiooni hääbumisele omase 

protsessiga, milles haigusolendiga seotud kujutelmad taanduvad, kuid rahvameditsiinis 

olulised ravivõtted on endiselt tuntud. 

Ravivõtteid leidub lisaks uskumusteadetele ka pikemates muistendites. Muistendis 

“Halltõbi teatab oakülvi aja” on poomise teesklemisel või puu otsa ronimisel 

komplikatsiooni roll, mille puhul on tegemist jutule omase arendusega. Muistendis 

“Halltõbi kiisla naha all” suletakse halltõbi nahksesse kotti või pihlakase pulga otsa. 

Tegemist on realistliku kirjeldusega, kuigi on võimatu ette kujutada, et kellegi 

majapidamises tõepoolest oleks paar nädalat või koguni terve aasta jooksul rippunud 

korstnaaugus aeg-ajalt värisev haigusvaimu sisaldav kott. Catharina Raudvere on 

skandinaavia luupainajakujutelmi kästilevaid arhiivitekste uurides nimetanud vastavaid 

toiminguid fiktiivseteks rituaalideks (ing. k. fictive rituals). Ta leiab, et neid kasutatakse 

eeskätt jutu huvides ning reaalsuses pole taolist tegevust kunagi eksisteerinud. Raudvere 

leiab, et nende muistendite juured on sügaval igapäevaelus ja kõik fiktiivsetes 

rituaalides kasutatavad vahendid ja võtted omavad talupojaühiskonnas olulist rolli 

(Raudvere 1993: 306-307).  

Ameeriklane Wayland D. Hand, kes on uurinud muinasjuttudes kasutatavaid 

ravivõtteid, leiab, et haigusel ja haiguse ravimisel on muinasjutus vaid komplikatsiooni 

osa. See tähendab, et ravimisega seotud maagilised võtted on esitatud pealiskaudselt 

ning ei peegelda reaalsuses eksisteerinud rahvameditsiinilistele võtetele omast keerukust 

ja empiiriat. Rahvameditsiiniga seotud uskumused ja kasutatud ravivõtted on allutatud 

jutu kvaliteedi huvidele (Hand 1967: 264-265). Eesti rahvajutte uurinud Mare Kõiva on 

osutanud, et sõnamaagia kasutamist jutupärimuses mõjutab eelkõige üldtuntus ja 

sobivus jutuskeemi (Kõiva 1982: 8). Kõik tekstides kirjeldatud abivahendid seisavad 

väga lähedal rahvameditsiinile. Seega ei ole võimalik reaalselt kasutusel olnud 

ravivõtteid jutule omastest fiktiivsetest tõrjemeetoditest eristada.  

Ühe tuntuima haigusseletuste liigituse on esitanud Lauri Honko oma teoses 

“Krankheitsprojektile” (1959). Tema põhimõtted lähtuvad sotsio-psühholoogilisest 
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uurimissuunast ning põhinevad funktsioonianalüütilisel meetodil, milles tähtsaimaks 

peetakse arusaama, et üleloomulik on integreeritud igapäevaellu (Velure 1976: 42-44). 

Honko väidab, et haigusseletused on rahvapärimus ja rahvapärimus on elav organism, 

milles aina luuakse uusi formuleeringuid, seoseid ja nüansse – tõsi küll, teatud piirides. 

Vaatamata rahvapärimuse nüansirohkusele ja pidevale muutumisele, peab ta 

klassifitseerimist võimalikuks. Honko nägemuse kohaselt on uurija ülesandeks 

ellimineerida tekstist need võtted, millest on vaid ühekordsed teated või mis liigitusse ei 

sobi (Honko 1958: 30). Kuna käesoleva töö eesmärgiks on kogu halltõvepärimust 

kajastava tekstikorpuse kirjeldamine, näib mingite tekstide kõrvalejätmine mõttetu. Eriti 

kui arvestada, et tekstikorpuses leiduvad tekstid on kogutud ajal, mil ühiskonnas 

toimusid muutused modernse ühiskonnakorralduse suunas ja koolimeditsiin oli 

varasema ajaga võrreldes rahvameditsiinist kaalukama rolli saanud (Grambo 1973: 

106). 

Anna-Leena Siikala on haiguste klassifitseerimisel tõdenud, et uurijate 

klassifikatsioonid erinevad pärimusekandjate klassifikatsioonidest (Siikala 1978: 292). 

See on igati mõistetav, sest ka haige määratlused erinevad ravija haiguskäsitlustest. 

“Ravija haiguskästlused põhinevad tema ametirühma ja teiselt poolt ka tema lähedaste, 

perekonna, tuttavate jne. tõekspidamistel. Ravijatel on nii teoreetiline kui kliiniline 

haigusseletus. Teoreetiline seletus pädeb haiguse kohta üldiselt. Kliiniline selgitus 

antakse iga haige kohta eraldi.” (Hernesniemi 1991: 16). Koginitivistid peavad oma 

peaeesmärgiks kultuurisisese loogika leidmist, kultuurile omaste liigituskategooriate ja 

jaotuspõhimõtete väljaselgitamist. Kui varasemad uurimused püüdsid sama teha 

arhiivitekstide põhjal, siis kognitivistid on püüdnud tulemusi saavutada eelkõige 

kultuurikandjaid uurides. Tuulikki Kurki on uurinud soome rahvameditsiini mudeleid. 

Ta leiab, et kognitivistide saavutatud tulemused on samamoodi ligikaudsed ja 

puudulikud. Isegi kõige parema tulemuse juures on uurimuse tulemuseks saadud 

“rahvaomased” struktuurid uurijate poolt konstrueeritud ideaalid, mis kajastavad vaid 

osaliselt neid struktuure, mis uuritavatel olemas on (Kurki 1996: 24). 

Nii ongi halltõve ravimist kirjeldavate tekstide põhjal võimalik luua vaid hägusaid 

(ing. k. fuzzy) kategooriaid, mis kohanduvad kogemustel põhinevate ilmingute, 

üleloomulike kogemuste ja sümboolsete tähenduste kirjeldamiseks. Ebatäpsuse ja 
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elastsuse tõttu peetakse hägusaid kategooriaid sobivaiks eelkõige inimese mõtlemise 

kirjeldamiseks. Mida intuitiivsem ja kujutlusel põhinevam teadmine on, seda 

“hägusamad” ja libisevamate piiridega on kategooriad (Kosko 1993: 34-36). Eelkõige 

kajastavad need tekstikorpusel põhinevat uurijapoolset nägemust parandamisvõtete 

lähtekohtadest. Loodud kategooriaid ühendab uskumus, et nimetatud ravivõtetest oli abi 

halltõve vastu ja haiguse tekkeseletustes domineerib seisukoht, et haiguse põhjustas 

haigusvaimu pealetulek.  

Selleks, et halltõve parandamisvõtetega seonduvat heterogeenset tekstihulka paremini 

edasi anda, olen loonud liigituse, mis jagab halltõve ravivõtted kolme rühma. 

Esimese kategooria moodustavad maagilised toimingud, millest paljud esindavad 

eelpoolnimetatud fiktiivseid rituaale. Sellel kategoorial on kolm alamkategooriat, mis 

põhinevad kujutelmadel, et 1) halltõvevaimu eest võis ennast peita; 2) hõlltõbe sai 

inimesest välja ehmatada; 3) halltõbi ei puutunud looma ega surnut. Nende ravivõtete 

lähtekohaks on kujutelm, mille kohaselt haigusvaimu aistingud erinesid mingil moel 

inimese omadest ning haigusvaim võis tungida vaid elavasse inimesse. 

Teise kategooriasse kuuluvad sissevõetavad ravimid, milles prevaleerivad 

tugevalõhnalised või värisevad taimed ning maagilist mõju omavate loomade liha, veri, 

nahk ja väljaheited. 

Kolmas kategooria hõlmab verbaalseid tõrjevormeleid, mida sageli kasutati teiste, 

eriti mehaaniliste ravivõtetega paralleelselt. 

2.3.2. Maagilised toimingud koduringis ja siirdepaikades 

Mõte sellest, et maailm koosneb kontrollitud paikadest, mida ümbritsevad ähvardavad 

ja ohtlikud alad, on tuttav paljudele rahvastele. Nende ohtudega seisti silmitsi 

siirdealadel, marginaalsetes paikades ja loomulikult kodupiirist väljaspool olles. 

Tegemist on nn. sotsiaalse geograafia peegeldusega, milles talu ja haritav maa 

vastandusid metsale (Eilola 2004: 141). Ivar Paulsoni (1966) näitel moodustavad 

kodupiiri laiemas mõttes kultuurmaad ehk inimeste poolt haritud põllud. Kitsamas 

mõttes piirdub talupoja koduring aga taluga, taluõue ja sellel asuvate hoonetega 

(Paulson 1997: 103). Kuna talupere liikmeid ähvardasid uskumuse kohaselt ohud vaid 

kodupiirist väljaspool olles, oli koju tagasipöördumine tasakaalu taastamiseks eriti 
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oluline. Teateid, mille kohaselt Venemaale väljarändajad või Türgi, Krimmi, Poola ja 

Kaukaasia sõjas olnud sõdurid kodus taas terveks saavad, leidub tekstikorpuses kümme. 

Koduring sümboliseerib turvalisust ja seepärast sooritatakse ravimist peamiselt kodus. 

Koduste tõrjepaikadena on nimetud ahju (25), lauta (23), heinaküüni (15), sauna (10), 

riidekirstu (7) ja kartulikoobast (3). Ühe teate kohaselt leiduvat ka “üks lesknaise säng, 

milles halltõbi maha jäävat”. Piirialadel paiknevatest ravipaikadest on tuntud rukki-, 

kanepi- või linapõllule peitmine(4), uppa peitmine, vee peale ehk järvele viimine (9) aga 

ka ahjuluua, -roobi või leivalabida seljas ristteele ratsutamine (13). Neid paiku võidi 

kasutada lihtsalt peidupaigana, aga samuti on mainitud kohtades sooritatud erinevaid 

tõrjeriitusi.  

Saun on üldtuntud igasuguste haiguste ravipaigana. Halltõve ravimise otstarbel 

kasutati sauna kütmisel vanu kaltsusid, viisutükke ja raipeluid (3), kadakaid või 

õunapuid. Ühe teate kohaselt tuli seejuures kõik sauna avaused sulgeda. Teine 

maagilisteks riitusteks sobiv paik talumajapidamises oli ahi. Siin on taustal vana 

usukumus tule puhastavast jõust. Hurda andmetel pidi haige sellisesse ahju minema, 

kust just leivad välja võetud olid (Hurt 1863: 21). Hallihaigele pannakse veel pahupidi 

kasukad selga ja tehakse ahjusuule tuli. Seda nimetatakse halltõve kõrvetamiseks. Ka on 

kasutatud tulega ehmatamist: laps tõmmatakse läbi põleva tule, haige näol süüdatakse 

põlema kuivatatud hundisõnnik, haigele tehakse vanadest viisutükkidest, üheksa lehtpuu 

lehtedest või kadakatest tuli ümber. Sellise ravimisega liitub ka maagilisi vormeleid. 

Haigeid on peidetud ka riidekirstudesse (7), sealjuures on oluline osa uskumusel, et 

halltõbi tuleb oma ohvrit otsima ning siis ei tohi tema hüüdmisele vastata, sest muidu 

väristab haigus hullemini kui enne. Sama kehtib ka peidupaigana tuntud kartulikoopa 

(3) kohta. Heinaküünis sooritatakse vaid rituaalset poomist. 

Eesti rahvausundi maagilistes moondumistes on oluline koht sealaudal ja eriti 

seapõhul, nagu on seoses libahundipärimusega välja toonud Merili Metsvahi (Metsvahi 

1998: 41). Halltõve eest leidvat varju sealaudast (4) või lammaste seast (4). Laudas 

maetakse hallihaige sõnniku alla (15), aetakse lambad üle või saadetakse sigade sekka 

magama. Sigade seas või sigade kombel magamise motiiv on tuntud ka katkupärimuses. 

Arvatakse nimelt, et katkuvaim jätab sea kombel põhus magajad rahule (Hiiemäe 1997: 

68). Levinud peidupaigaks on ka verine vastnülitud loomanahk (5), mille alla haige 
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haigushoo ajal puges. Maagilise mõtlemise kohaselt ei puutunud halltõvevaim 

loomadesse ja seepärast otsiti abi ka lehmalõas seismisest (haige kaela riputati verine 

sea kärss), hobuse rakmete pealepanemisest (2) ning kõige lõpuks halli (3) või valge 

hobusega ratsutamisest. Selle taustal on analoogiline nägemus, et kui halltõbi ratsutab 

haiget, siis pääseb haige haigusest hobusel ratsutades. Hobuse seljas tuli ratsutada 

tagurpidi, mille tulemusel tekitati ruuminihe.  

Ruuminihet on halltõve arstimisel kasutatud veelgi. Rituaalse aiaaugust läbipugemise 

näol on tegemist universaalse ravi- ja muundumisvõttega, mis on osaliselt veel 

tänapäevalgi kasutusel (Hand 1968: 379). Hallihaige võis pugeda läbi lõhkiaetud 

pihlakast, aiapostide või puujuurte alt (8). Kolme aiaposti alt läbipugemisest palaviku 

korral on 1827. aastal ülestähendusi teinud Saaremaa pastor J. W. L. v. Luce (Mansikka 

1945: 4). Haigele on soovitatud magamispaiga muutmist (3). Halltõbi ei leia haiget, kes 

on keeranud jälgi (10) ehk pannud kingad jalga kand eespool.  

Ravimise ja maagiliste riituste sooritamise paikadena on tuntud ka koduringist 

väljaspool asuvad siirdepaigad. Hiiumaal on veekogu ületamisel kantud taskus väikest 

veepudelit, et halltõbe ennetada. Sealtsamast kogutud paari teate järgi on halltõbi 

“nakanud” üle vee sõites, silda ületades või lahtise veel peale vaadates. Veepiir on 

siirdepaik ja seda on kujutatud ka nakkusvaimude eest kaitset pakkuvana. Nõnda sõuti 

haige haigushoo pealetuleku eel järvele või järve keskele suurele kivile (9), kusjuures 

haige riided jäeti kaldale (3). Abistavaks toiminguks peeti tagurpidi järve (4) (või 

mõnda teise veekogusse, näiteks kaevu) minekut. Kaevu on üle vasaku õla visatud kolm 

väikest kivi. Haige kõrvad peavad seejuures olema suletud, et kivi kukkumist kuulda 

poleks (2). Kolmel korral on haige peidupaika otsinud silla alt. Külma vett on kasutatud 

haige ehmatamiseks (4). Veele langevat inimese varju (5) pidas halltõbi uskumuse 

kohaselt surnud ohvriks ja lõpetas vaevamise.  

Halltõve ennetamiseks on viidud ristteele mune. Risttee, nagu ka veepiir, on 

siirdepaik, mida kujutati koduringi ja muu maailma piirina. Kuna haigus pärines 

koduringist väljastpoolt, siis püüti seda kaitsvaid toiminguid appi võttes väljapoole 

tagasi viia. Mõnikord soovitati hallipõdejal jätta riided ristteele ja alasti koju joosta. 

Maagilist kaitset otsides ratsutati (varastatud) ahjuluua seljas ristteele, visati luud maha 
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ja mindi tagasi vaatamata koju. Samuti on haige põgenenud rukki-, kanepi- või 

linapõllule, aga leidub ka teade oapeenarde vahele peitmisest.  

Halltõbe on püütud siirdada ka kivisse või puusse, vastavalt kolm või üheksa korda 

ümber objekti käies. Taoline üheksa või kolm korda ringi käimine on laiemalt igasuguse 

ohu peletamisega seotud (Lönnrot 1984: 191). Puusse tulistamise puhul pole selge, kas 

on tegemist haiguse puusse siirdamise või puu otsas oleva haigusvaimu kujuteldava 

tapmisega. 

Sarnaselt veepiiri või ristteega võis haige jätta riided ka puu otsa ja ise koju põgeneda 

ning siis arvati, et haigus vaevab seal haige asemel riideid. Sümboolne haiguse puusse 

siirdamine on levinud ravivõte astma, hambavalu, ninaverejooksu, epilepsia ja mitmete 

teiste haiguste puhul (Hand 1965: 66jj). Mõnikord seoti hallitõbine ka puu külge kinni 

(3). Halltõvetekstides esinevat ohvri puu otsa ronimist (7) võiks pidada haiguse puusse 

siirdamiseks, kuigi vastava muistenditüübi järgi on haige eesmärgiks enesetapu 

teesklemine. Omalaadses vaheagendi funktsioonis (ing. k. intermediate agent) 

esinevateks puudeks on eesti halltõvepärimuses haab, lepp, pihlakas, kadakas, kask ja 

õunapuu.  

Ravimisrituaalide läbiviimise paikadena nimetatud kohad peegeldavad ravijate 

erinevaid taotlusi. Eesmärkideks võivad olla varjulise paiga leidmine (kartulikoobas, 

laut, heinaküün, põld), võimalikult mõjus ravi (saun), anastava vaimu lahkumist soosiv 

siirdepaik (ahi, riidekirst, risttee, veepiir). Nendes valikutes peegelduvad eeskätt 

usundilised kujutelmad, mis on seotud halltõvega. Laiemas mõttes aga annavad 

vastavad jutud edasi eestlastele omast usundilist maailmavaadet, mille järgi teatud 

kohtadele omistatakse välispidiste jõudude eest kaitsev või neid tõrjuv maagiline 

funktsioon. 

2.3.3. Taimed ja maagilist mõju omavad segud 

Ravimtaimede kasutamine halltõve ravitsemisel on olnud üsna levinud. Esmaselt on 

kasutatud selliseid ravimtaimi, millest arvati abi saavat külmetuse korral, kuna haige 

sagedasti külmavärinate käes kannatas. Esimese rühma moodustavad taimed, mida 

kasutati “sarnane sarnasele” ehk analoogia põhimõttest lähtudes. Kõige tuntum 

ravimtaim oli külmavärilill ehk värihein (ld. k. Briza media): “Külmatõve lilled 
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kasvavad metsas, nagu heina kõrs, lutika moodi marjad külles, ise värisevad. Külmtõbi 

tuleb raskest külmetamisest, see teeb siis terveks.” (ERA II 13, 182/3 (2)). Väriheintest 

keedeti hallihaigele teed. Kuumade jookide abil loodeti haige higistama panna, et 

sedaviisi haigust välja ajada. Väriheinu ei lubatud kiskuda, sest arvati, et nii võib ka 

kiskuja iseenesele värisemise külge saada. On teateid, et väriheina kasutati 

sünnitusvalude vaigistajana ning see oli ka väsimuse vastu hea. Samasugused värisevad 

on raudnõgese (ld. k. Urtica Urens L.) õied. Halltõve vastu soovitati järgmist: Si on alli 

tõbi, no siuke, ku inimesel siuke külm palavik on, siis raudnõgese marju (peale õitsmist 

küljes) võetse ja sedä antasse sisse, süüasse kuivalt neid (ERA II 123, 132 (128)). Veel 

kasutati raudnõgest (eriti raudnõgese mahla) roosi ja jooksva parandamiseks.  

Oma sülditaolise ja väriseva väljanägemise tõttu on üheks väga populaarseks halltõve 

ravimiks ka “pilvetükid” (ld. k. Tremella Nostoc L.) ehk erilised limaseened. Usuti, et 

need on taevase päritoluga (Jürgenson 1997: 60-63). Üldiselt oli levinud arvamus, et 

pilvetükkidest võib saada halbu haigusi (vrd. väriheinaga), loomad pidid koguni hulluks 

minema. Pilvetükke kasutati rabanduse, langetõve, paistetuse korral. Halltõve 

ravimisest pilvetükkidega räägib järgmine näide: “Jutustaja on ise näind, kui pilvetükid 

taevast alla langevad, siis on nagu sült, mis maa pääl ei sula. Külmatõve haiguse puhul 

on antudki sisse pilve tükke. Ravanduse puhul vist kah. Leitud pilvetükid korjatud purgi 

sisse ja hoitud alal.” (ERA II 13, 76 (71)). Veel on halltõve ravimisel kasutatud 

sooaukudes kasvavat ubalehte (ld. k. Menyanthes trifoliata L.) ja ühel juhul “päikseta 

kasvavat rohtu” nagu kartuleid. 

Teise rühma moodustavad tugevalõhnalised taimed. Tugevasti lõhnavate taimede 

kasutamine põhineb uskumusel, mille kohaselt taimede tugev lõhn takistas ohvri 

leidmist. Piparmünti (ld. k. Mentha piperta L.) tuntakse seedimist soodustava taimena, 

mis puhastab hingeõhku ja sobib nii rahustiks kui ka reumarohuks. See ajab higistama 

ja aitab peavalu korral. Apteegis olid saadaval ka piparmünditilgad, mida 

talumajapidamistes tihti kasutati. Nimetatud on spetsiaalset droogi, mis valmis 

piparmündist, kaneelist ja kalmusest (ld. k. Acorus calamus L.). Seda segu tuli juua üks 

klaas päevas. Kalmust tunti kui piparmüntigi seedimise soodustajana ja isutõstjana. 

Tugeva lõhna tõttu on kalmusejuuri kasutatud kirbutõrjeks. Keskajal on kalmusest isegi 

katku vastu abi otsitud. Soovitatakse ka pihlakaõie (ld. k. Sorbus aucuparia L.) teed. 
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Maavitsad (ld. k. Solanum dulcamara L.), mille värsked võsud lõhnavad uimastavalt, on 

tuntud peamiselt maaaluste (Soomre 2000: 111) ja jooksva (jooksvarohi) ravimina, kuid 

neid kasutati ka ohatise, umbpaistetuse ning jooksva raviks. Ka katkuohu korral 

soovitati inimestel põletada healõhnalisi aineid, et ohtlikku nakkustkandvat õhku 

neutraliseerida (Hiiemäe 2003). Kirikuloos on samuti kasutatud mitmesuguseid 

tugevalõhnalisi taimi (nt. aedruuti) just seestunud ehk deemoni mõjuvõimu alla sattunud 

inimeste ravimisel (Valk 1994: 149).  

Järgmise sissevõetavate ainete rühma moodustavad mitmesugused segud, mille 

valmistamisel on kasutatud erinevate loomade verd, liha, nahka ja väljaheiteid. 

Arhailise uskumuse kohaselt peitus just neis tervendav vägi ja elujõud (Loorits 1932: 

17). Haige toitmisel erinevate ebameeldivate asjadega oli kaks seletust. Mõlemad on 

seotud haiguse kehast väljaajamisega. Esimene põhines arvamusel, et kui haige sööb 

ainult ebameeldivat ja tugevalõhnalist toitu, lahkub haigus haige kehast. Teine selgitus 

oli haige oksendama ajamine, et sel moel haigust välja ajada. Haigele anti siili verd või 

liha (3), konna verd või konnaleotise vett (5), musta ussi tuhka või ussivett (3), roti, 

kassi, hundi, musta lehma, musta oina või koera sõnnikut ja uriini ning muti-, roti-, 

hiire-, konnaliha. Väga levinud oli ka inimese uriini tarvitamine (9), mida mõnikord pidi 

jooma kinga kannast. Kasu arvati olevat ka sooja piima joomisest, kusjuures eraldi on 

välja toodud musta mära piim. Lisaks on haigele antud looma järelsünnitust, üheksa 

vihmaussi tuhka, üheksa muna (3), haige juukseid koos kolme veretilgaga, üheksa täid 

või täisuppi (3) ning okset (3). Ka on haigele antud üheksa jõe vett ja viina (10). 

Ühekordselt on nimetatud püssirohtu, juudasitta, sütt, leitud leiba, elusat kala ja teise 

kala seest leitud kala, kadakavett ja Türgi pipra viina.  

2.3.4. Verbaalne haigusetõrje 

Eesti loitse on tugevasti mõjutanud kristlik traditsioon, kusjuures mõjutusi on tulnud nii 

Idaslaavi kui Lääne-Euroopa kristlike tekstide seast (Kõiva 1995: 183-194; Kõiva 1998: 

190-213). Maagilised rituaalid ja sõnade või vormelite kasutamine on käinud 

paralleelselt. Tuntuim maagiline tegevus, kus ka sõnu kasutati, on halltõve kõrvetamine, 

mis tähendas, et haige pandi ahju ja parandaja seisis ahjusuu ees valvel. Mõnikord 

halltõbe lihtsalt hoiatati, et kui see minema ei lähe, jäetaksegi hallipõdeja tulle. 
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Palamuselt kirjutatakse: “Haige pugegu ahju, üks kõrvetagu ahjusuu ees kadakaid, teine 

küsigu ukse pealt: “Mis te seal kõrvetate?” “Külmatõbe, külmatõbe!”“ (H II 27, 272 

(16d)). Analoogset dialoogil põhinevat tõrjevormelit on kasutatud ka nari 

(randmeliigese põletiku) ja lastehaiguste ravimisel ning kilkide ja prussakate tõrjeks 

(Kõiva 1981: 7).  

Haigust on häbistatud pekstes haiget luuavarrega: “Oo, Lapumaalits, mes sä siit 

otsit?!” (ERA II 2, 643 (3)) või kasutatud maagilist kaitset pakkuvaid öbsöönsusi: 

“Laku perset sa vana lits! Ega sa mind enam kätte ei saa!” (ERA II 13, 87/8 (1)). 

Peksmine hinge vallanud deemonite väljaajamiseks on eriti tuntud kristliku kiriku 

ajaloos. Põlvamaalt on üles tähendatud, et kurjast vaimust vaevatud inimene saab 

terveks, kui teda peksta kas kadjatse vitsaga või pihlitse nuijaga (Hurt 1863: 12). 

Vitsutamine tervise toojana ja heaolu tagajana on rahvatraditsioonis laiemalt tuntud. 

Levinud on palmipuudepüha-aegne urbimine (Hiiemäe 1981: 140-142). Tuntakse ka 

mardisante, kes vitstega pererahvast nüpeldasid, soovides: “Tooreks, terveks!” Ülo Valk 

kirjutab, et vitsutamist on kasutatud ka ristimisjärgse toiminguna, kus see märgib sama 

siirderituaali, mis veega pesemine või vihtumine (Valk 1998: 153).  

Hallitõbist peksti ussiga või ussi meenutava märja köiega (3), pihlakast kepiga (2), 

ahjuluuaga (2), karunahaga, lepavitsaga või vanade viiskudega. Tavaliselt tabas peks 

haiget ootamatult. Peksmise ühe eesmärgina nähti haiguse väljaehmatamist. Haigele on 

ka kirves selga seotud ja voodisse asetatud luupainaja tõrjes kasutusel olnud terariistu 

(2). Ka on haige pea pakule pandud ja ähvardatud kirvega pea maha raiuda, kui haigus 

ei lahku.  

Halltõve puhul on sageli kasutatud tähtvormelit Abracadabra. Euroopas on 

Abracadabrat kasutatud palaviku ja hambavalu vastu ning haavade parandamisel. Eestis 

oli see arstimisloitsu funktsioonis. Lisaks halltõvele kasutati seda marutaudi ja 

haruldase teate järgi ka nari raviks (Kõiva 1998: 198). Teade kirjutati paberile või 

leivale ja anti haigele tema enda teadmata sisse: Saab võetud üks nelja nurgeline tük 

sinist suhkru paberid ja alpool seisvaid tähed peale kirjutatud ja iga nelja nurga külge 

rohelist lõnga seutud. - Siis peab haige isi omale ümber siduma niimoodi kui üks manisk 

ja peab just 24 tundi pidama. Kui aeg täis ja ära võetud, peab haige ühe veikse kivi 
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selle paberi sisse mässima ja ühe kõrvalise koha või jõe äärde minema, üle õla selja 

taha viskama ja tagasi tulles mitte seljataha vaatama. Sõnad on järgmised32 

An-bra kula 

An-brakul 

Anbraku 

Anbrak 

Anbra 

Anbr 

Anb 

An 

A. 

“Kadugu haigus” vormeleid on kasutatud eriti läbipugemise juures. Ühe teate kohaselt 

pandi kolm ämblikku siidilapi sisse ja asetati südame kohale. Siis tehti pihlakapuu 

pooleks ja selle kiilu vahelt tuli kolm korda läbi minna, sealjuures kolm korda öelda: 

“Kadugu haigus ja ärgu iialgi tagasi tulgu!” (RKM II 159, 150/1 (5)). Halltõve 

põdejale antud sellist leiba, mille peale on pandud ämbliku võrku. Haige võis ka aia 

tugiteivaste alt läbi pugeda ja sealjuures hüüda: “Mine ära külmtõbi, külmtõbi, mine 

ära!” (H II 27, 272 (14a)). Hobuserakmetega kinniseotud haigele loeti peale sõnad: 

“Hall halv habõnik, kurivaim, kodolda kõblas, mine timä säläst arr!” (H II 70, 254/9 

(8)). 

“Meie isa” palve, mida kasutati väga paljude erinevate haiguste puhul (nikastus, 

kõrvahaigused, paistetus, palavik, rabandus, kooljaluu jne), on olnud tuntud ka halltõve 

tohterdamisel. Palvesõnad loetakse vee peale. Mõnikord kasutatakse vett, kuhu on läbi 

risti asetatud pulkade lastud sisse hõõguvad söed. Siis antakse haigele vett juua. 

Parandamiskirjelduste seas on levinud ka tekstid, kus haige pidi kas ahjuluua, ahjuroobi 

või leivalabida seljas kolmel kolmapäeva õhtul ümber maja sõitma. Seda tegevust saatis 

järgmine loits: “Kolm kolmapäiwä õdagut, neli nelä-päiwä õdagut, kirrew kiwi, kikka-

hari, aid-saiwas, sara-puu puhm, ahjo-luud, roobi-hand, hall page mant.” (Wiedemann 

1876: 400). Üks haruldane teade halltõve ravimisest halltõve sõnadega on pärit 

Võnnust: “Taavita lauluraamatu 36. ptk. 7. slm on al´litõbe salm: “Jehoova mäed on 
                                                 
32  (H IV 1, 354/5 (8)) 
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kõrged…” Viimane sõna on: “Aavitab inimest, aavitab lojust.” Seda peab siis ühe 

sulglooma pääle [kui praetud on] lugema ja issameie palve ka. Siis peab avitama.” 

(ERA II 78, 65/6 (7)).  

On tuntud ka mõned lihtsamad tõrjevormelid nagu: “Issand nuhtle, aga ära raputa” 

(RKM II 381, 39 (23)) või “Sa jumala vägi, sa isi näed ja oled kohtumõistja” (ERA II 

13, 602 (11)). Setumaalt on üles kirjutatud halltõve-teemaline improvisatsioon: “Hullu 

halli, Sussi talli, Lume ange, Eäde kange. Mingo, kus ta pärris tarre. Pühha Marja, 

pühha poiga! Sago tõbbelista kaitsma.” (EKÜ, F 232i, 113/4 (14)). Halltõve 

peletamiseks on kasutatud ka valuvastaseid loitse, milles tõbi saadeti kas kivi või puu 

sisse.  

Eesti loitsutraditsioonile tüüpiliselt on ka halltõve puhul kasutatavad vormelid väga 

erinevad sisu ja kujuga. Loitsu puhul pole oluline niivõrd teksti kunstiline viimistletus, 

kuivõrd selle eesmärk: kuidas ta aitab teha edukalt tööd, korraldada paremini elu ja 

suhteid või võidelda haigustega (Kõivupuu 2000: 35). Tavaliselt on üles kirjutatud vaid 

loitsu tekst. Harvem esineb kirjeldusi loitsu saatvatest toimingutest. Kuna tegemist on 

väga heterogeense tekstikogumiga, siis pole võimalik välja tuua enimeelistatud 

tõrjevormeleid, teistest sagedamini kohtab Abracadabra vormelit. Kuna haige 

sümboolne kõrvetamine, läbipugemine ja ratsutamine on ka pikemates juttudes levinud, 

siis võib oletada, et nende tegevustega on ühendatud ka sõnamaagial põhinev haiguse 

tõrje.  

Kuigi haiguse tekkeseletusi on talletatud vähe, kinnitavad halltõvega seotud ravivõtted 

seda, et halltõbe peeti eelkõige inimesse tunginud vaimolendiks. See seletab ka tekstides 

esinevat nõudmist, mille kohaselt haige ei tohtinud teada saada, mida talle sisse anti 

ning ravi usuti mõju omavat vaid siis, kui see tuli haigele ootamatult. Halltõve 

ravimisele on iseloomulik, et haiguse perioodilisest esinemisest lähtuvalt püütakse 

haiget haigusest vabastada tõvehoo ajal. Teise sobiliku ravimise ajana nimetatud 

neljapäeva õhtu on rahvameditsiinis ja usundis üldtuntud maagiliste riituste sooritamise 

aeg. Parandamisriituste juurde kuulub ka sõnade kasutamine ehk haiguse verbaalne 

tõrje. Nii, nagu rahvameditsiinis üldisemalt, on ka halltõve ravis tähtsal kohal 

arvumaagia. Kui kolm tähistab tavaliselt ravivõtete sooritamise kordi, siis 

sissevõetavate rohtude puhul on oluliseks arvuks üheksa (Tupits 2004: 44). 
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Rahvapärimuses kajastatavad haiguskujutelmad annavad väga täpselt edasi haigusele 

omaseid tunnuseid. Näiteks haiguse sümptomite kirjeldused vastavad hilisematele 

koolimeditsiini maalaaria definitsioonidele. Kui katkupärimuse puhul on märgatud, et 

katk levib ka esemete ja inimeste kaudu, siis halltõve ülekandmist inimeselt inimesele 

peetakse hoopis pahasoovlike nõidade tööks. Vastavaid teateid leidub tekstikorpuses 

vaid kolm. Kasutusel olevad tõrjevõtted on suunatud tasakaalu taastamisele ehk haiguse 

põhjustajana kujutatud haigusvaimu väljaajamisele inimese kehast. 
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3. SOOME-KARJALA HORKKAPERINNE 
(HALLTÕVEPÄRIMUS) 
 

Võrreldes Eestiga on Soome folkloristikas halltõvele vaid viitamisi tähelepanu pööratud 

ning kirjanduslikke allikaid selle omapärase vaimolendi ja haiguse kohta on piiratult. 

Peamiseks süüks on siin uurijate pikaaegne huvipuudus muistendite kui ühe rahvaluule 

žanri vastu, tähtsal kohal on olnud muinasjuttude ja soome mütoloogia uurimine 

üldisemalt. Palju tähelepanu on pööratud loitsudele, kuna neid on peetud kõige 

arhailisemaks rahvaluuleliigiks ja seega tänuväärseks allikaks soome mütoloogia 

tundmaõppimisel. Seda suunda folklooriuurimises esindavad Kaarle Krohni 

“Suomalaisten runojen uskonto” (1914) ja Martti Haavio “Suomalaisen 

muinasrunouden maailma” (1935). 

Rahvameditsiinile keskendunud ülestähendusi leidub Soomes juba üsna varasest ajast. 

Christian Lencqvist (1782) on oma doktoritöös “De superstitione veterum Fennorum 

theoretica et practica” lühidalt esitanud, et haigused on soomlaste nägemuse kohaselt 

kas Jumala saadetud või kurjade inimeste põhjustatud. Elias Lönnrot, keda peetakse 

soome rahvameditsiini uurimise pioneeriks, kirjeldab oma doktoritöös “Om Finnarnes 

magiska medicin” (1832), et haigusi kujutati sageli elavate olenditena (Lönnrot 1984: 

191-192). Matti Waronen kirjutab, et haigused on sellised vaimud, kes liiguvad maa 

peal inimeste kahjustamise eesmärgil. Eriliselt toob ta välja katkuhaigused (sm. k. 

ruttotaudit), aga halltõbe ei maini (Waronen 1898: 17-18).  

F. A. Hästesko doktoritöö “Länsisuomalaisten tautien loitsut” (1910), mis hiljem 

ilmus täiendatuna nime all “Länsisuomalainen loitsurunous” (1918) täiendab oluliselt 

Lönnroti-aegset rahvameditsiini käsitlust, mille kohaselt jumala saadetud haigusi (sm. k. 

jumalantauti) ravida ei saanud. Hästesko väidab, et kõikide haiguste vastu otsiti abi 

ning olulisimaks oli seejuures haiguse algupära väljaselgitamine. Ta toob välja ka 

üleloomulike olendite poolt põhjustatud haigused. Nende hulgas mainib Hästesko maa- 
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ja veehaldjaid, kuradit, aga rõhutab, et ka inimesed (eriti nõiad) võisid uskumuse 

kohaselt haigusi põhjustada (Hästesko 1910: 324-325). 

Seni on kõige põhjalikuma käsitluse soome mütoloogilistest haiguskujutelmadest (sh. 

ka halltõvest) kirja pannud Ilmari Manninen. Tema uurimustöö “Die dämonistischen 

Krankheiten in Finnischen Folksaberglauben” (1922) põhineb 1917. aastal koostatud ja 

levitatud küsitluskaval (Naakka-Korhonen 1997: 69). Mannineni järgi on halltõbi ehk 

horkka tuntud peamiselt Ida-Soomes, kuigi vastavaid kujutelmi leidub ka läänepool. 

Laialt levinud motiivi, milles kaks halltõbe teineteisega vestlevad (Eestis “Halltõbi 

kiisla naha all”), peab Manninen Lääne-Soomes skandinaavia ja Ida-Soomes vene 

laenuks, kuna vastav variant leidub ka rootsi ja vene folklooris (Manninen 1922: 146-

149).  

Lauri Simonsuuri on koostanud esimese Soome usundiliste muistendite tüübiloetelu 

“Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mytischen Sagen” (1961), milles leidub 

viide ka soome-karjala halltõvepärimusele. Samasse perioodi jääb ka Lauri Honko 

doktoritöö “Krankheitsprojektile. Untersuchung über eine urtümliche 

Krankheitserklärung” (1959), milles keskendutakse erinevatele haigusseletustele, 

ravimisvõtetele ja lähemalt kolmele nn. projektiilhaigusele, milleks olid lendva (sm. k. 

lento), rabandus (sm. k. pistos) ja katk (sm. k. rutto). Honko peab Manninenile toetudes 

katkusarnast inimese kujul ilmuvat halltõbe peamiselt Lääne-Soomes tuntud katku 

antropomorfse ilmumiskuju Ida-Soome (Savo, Karjala) vasteks (Honko 1959: 154). 

Haiguste loetelus on horkka paralleelnimetus vilutauti saksa keelde tõlgitud lihtsalt 

külmetusena (s. k. Erkältung) (ibid. 128). 

1990. aastatel on ilmunud mitmeid olulisi Soome šamaanikultuuri käsitlevaid teoseid, 

mille hulgast tuleb esile tõsta Anna-Leena Siikala monograafiat “Suomalainen 

šamanismi” (1992) ning Juha Pentikäineni tööd “Saamelaiset – Pohjoisen kansan 

mytologia” (1996). Üksikutele haigustele ja haiguskujutelmadele keskenduvaid 

pikemaid uurimusi on ilmunud vaid üks – Mervi Naakka-Korhoneni doktoriväitekiri 

“Vaivasta taudiksi. Lapamatoon liityvä kansanparannus erityisesti pohjoiskarjalaisen 

aineston valossa” (1997). Väga põhjalikus ülevaates kirjeldab Naakka-Korhonen lisaks 

üldistele rahvameditsiiniga seotud teoreetilistele küsimustele üksikasjaliselt paelussiga 

seotud arusaamu ja soome rahvameditsiinis levinud teraapilisi võtteid. Erilist tähelepanu 
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on pööratud valitud piirkonna elanike elukeskkonna ja eluviiside kirjeldamisele. 

Mitmeid huvitavaid usundifenomenoloogilisi paralleele halltõvepärimuse analüüsimisel 

on pakkunud Pasi Klementtineni “Mellastavat pirut” (1997), milles analüüsitakse 

peamiselt arhiveeritud muistenditele toetudes soome ja karjala nõiduse- ning kuradiga 

seotud kujutelmi. Pidepunkte soome rahvameditsiini ja ravivõtete analüüsimiseks on töö 

autorile andnud Tuulikki Kurki magristritööl põhinev artikkel “Kansanparantamisen 

mallintamisesta” (Kurki 1996) ja Laura Stark-Arola uurimus “Magic Body and Social 

Order” (Stark-Arola 1998). 

Ka tekstiväljaannetes on halltõvetekstid kajastamist leidnud. Lauri Simonsuuri 

valimikus “Myytillisiä tarinoida” (1947) on peatükis “Taudit” trükitud neli halltõve 

muistendit (Simonsuuri 1999: 445-446). Matti Hako soome rahvameditsiini käsitlevas 

ülevaateteoses “Kansanomainen lääkintätietous” (1975) leidub üheksa halltõve ravimist 

käsitlevat teksti ning üks muistend (Hako 2000: 56-58). 

 

3.1. HORKKA JA VILUTAUTI SOOME-KARJALA RAHVAUSUNDIS 

 

Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluule arhiivi on talletatud Soome ja Karjala aladelt ligi 

nelisada pärimusteadet halltõvest. Tänapäeval seda haigust ja haiguse nimetust enam ei 

tunta. Juba soome muistendite suurkogumise ajal on pärimus olnud hääbumas ning 

küsimusele vastati vaid lühikese kokkuvõttega: “Ne puhu ennem pal´io siitä 

viluta(u)vista, ni nüt siit’ ei puhuk kukkam mittää’. Ne iham pit tuommoesta kuumetta 

ennev vilutaotia.”33 (SKS KRA Kuitunen, Oskar 1095a, 1927).34 Kõige hoolsamini (vt. 

Tabel 3.) on vastavat pärimust talletatud Laadoga-Karjalas (sm. k. Laatokan-Karjala, 

Raja-Karjala, Soome arhiivipraktikas kasutatav maakonnatähis i). Sealt on kogutud 

ühtekokku 118 muistendit ja uskumusteadet. Üldiselt on Kesk-Soomest põhja pool 

vaatluse all olev pärimus tundmatu, kuigi üksikuid teateid on talletatud ka Kainuust 

(sm. k. Kainuu (m)) ning Põhja- ja Lõuna-Põhjamaalt (sm. k. Etelä- ja Pohjois-

Pohjanmaalt (k, l)). Muistendipärimus halltõvest on tuntud Ida-Soome, Häme, Lõuna- 
                                                 
33 Need rääkisid enne palju sellest viluhaigusest, nii, nüüd sellest ei räägi keegi enam midagi. Need 
pidasid sellist palavikku enne viluhaiguseks. 
34 Kõik allpoolkasutatud soomekeelsed näitetekstid on eestindatud autori poolt. 
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ja Põhja-Savo ning Karjala maakondades, seega Ida-Soomes ja Karjalas, nagu nendib ka 

Manninen oma vastavateemalises ülevaates (Manninen 1922: 146-149). Samasugune 

ida-lõunasuunaline paiknemine on üldine ka eesti muistendipärimusele halltõvest. 

 

Tabel 4. Halltõvetekstide kogumistihedus 

Soome ajalooliste maakondade lõikes 
Soome ajaloolised maakonnad ja 

muud soomekeelsed alad 

Pärimustekstide 

koguarv 

Laatokan Karjala (Raja-Karjala) (i) 118 

Etelä-Savo (f) 56 

Pohjois-Karjala (j) 41 

Uusimaa (c) 22 

Etelä-Karjala (Karjalan kannas) (h) 21 

Varsinais-Suomi (a) 20 

Häme (d) 20 

Pohjois-Savo (g) 16 

Satakunta (b) 14 

Etelä-Pohjanmaa (k) 6 

Keski-Suomi (e) 5 

Viron-Inkeri (u) 4 

Suomalaiset siirtolaisalueet Ruotsissa 

(oR) 

2 

Pohjois-Pohjanmaa (l) 1 

Kainuu (m) 1  

 
Kaart nr 10. Soome-Karjala kultuuriruum – 

Soome ajaloolised piirkonnad ja väljapoole 

Soomet jäävad soomekeelsed piirkonnad 

3.1.1. Halltõve rahvapärastest nimetustest 

Soomes on halltõvel kaks nime: horkka ja vilutauti. Vilutauti (vrd. Saaremaa 

vilu(h)aigus) on kasutusel Lääne-Soomes ja horkka (vrd. Ida-Eesti ork, Ingeri hork) Ida-

Soomes ja Karjalas. Horkka on erilise haigusolendi või -vaimu (sm. k. henkiolento) 

nimetus, kes teatud aja tagant haiget väristamas käib: “Kylmä, Vilu, Horkka. Vilutauti ja 

Kylmä ovat vanhankin luulon mukaan yksi, mutta Horkka on eri tauti.”35 (SKS KRA 

Pasanen, T. I.D.1.5: 156, 1899). Tavalised on ka nimekujud horkkatauti ja vilustustauti. 

Mõnes kontekstis võidakse halltõve vilutauti-nimekuju tõlgendada lihtsalt 

külmetushaiguseks (sm. k. vilutauti eli palellustauti) ning seda on korra nimetatud ka 

                                                 
35 Külm, Vilu ja Halltõbi. Viluhaigus ja külm on vanaaja arvamuse kohaselt üks, aga halltõbi on eriline 
haigus. 
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köha poolvennaks (sm. k. yskän puoliveli). Analoogset lahknemist näeme ka Eestis, kus 

Põhja- ja Lääne-Eestis on haigus juba nimetuse (viluhaigus, külmahaigus) poolest enam 

seotud haiget tabavate vappekülmadega, aga Lõuna-Eestis (hall, halltõbi) ja Ida-Eestis 

(ork) on haigusel oma nimetus, millel otsene seos külmaga puudub. Oma nime 

tekkimise põhjuseks neil aladel võib olla halltõve kujutelmade seotus üleloomulike 

kujutelmadega haigusvaimust, mida läänes ei tunta. Lääne-Soomest kogutud tekstides 

on üldine, et nimetatud on mõlemad nimevariandid. Paaris muistendis nimetatakse 

haigust ka piruks ehk kuradisarnaseks olendiks. Eufemistlik nimetus vilunkoira (i) 

esineb ühel korral. Üldiselt on “koer” (sm. k. koira) olnud nii Eestis kui Soomes sõimu- 

ja peitenimeks (Mansikka 1937: 66, 69). Horkka ja vilutauti nimekujud esinevad 

paralleelselt ka loitsudes. Halltõve kohta on neis kasutatud järgnevaid eufemisme: 

viiksinokka (või viiksihuuli), vihtaparta, roimahousu (või rumehousu), homesilma, 

leukaperätten lonsuttaja, kyssäselkä ja konkonokka. Mitmed neist (nt. vihtaparta) on 

tuntud ka kuradi eufemismidena. 

Erinevalt Eesti halltõvepärimusest esineb Soomes jutte, milles halltõbi annab haigele 

teada oma pärisnime. Muistenditüüpi, milles halltõbi teatab oma nime enne haigest 

lahkumist, esineb tekstikorpuses neli korda: “Äit-vainoo kun olj horkkatauvissa, niin se 

(unjkakkias) oli unissa sanonna: Häntä haukkuvat horkaks, mut heän eijo kun Juham 

Rietrikki Vilutaut tahe Jussi Rietu.”36 (SKS KRA Pennan, Olavi KRK 83:6, 1935). 

Muistenditekstides kohtab veel järgnevaid nimevariante: Kustaa Fredrik Vilutauti (f), 

Juham Rietrikki Vilutaut (Jussi Rieutter) (f/g) või Johannes Petter Kylmetyinen (f). 

Nimetatud muistendid on kogutud Lõuna- ja Põhja-Savost, kuid tõenäoliselt on tegemist 

Lõuna-Savo lokaalse arendusega. Seega võib vastavat nime pidada võõrapäraseks. Et 

halltõbi ise oma nime teatab, on üsnagi ebatavaline. Üldise uskumuse kohaselt saadakse 

pahade vaimude üle võim, kui arvatakse ära nende nimi.  

Moodsa perekonnanimega, nagu kirjutab Hästesko, nimetatakse Lääne-Soome 

loitsupärimuses luupainajat Rahkoneni ja luupainaja kinnipanijat Hannus Puikkoneni 

ehk Puipponeni. Kui perekonnanime peab Hästesko väljamõelduks, siis erilist 

tähelepanu pöörab ta nimele Hannus, mida peab Johannese skandinaavia (St. Hans) ja 

                                                 
36 Ema-kadunuke oli halltõves, nõnda see (unehaldjas) oli unes ütelnud: “Teda haugutakse halltõveks, 
kuid tema pole keegi muu, kui Juham Rietrikki Vilutaut ehk Jussi Rietu. 
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germaanimõjuliseks (St. Johannis) tuletiseks (Hästesko 1910: 207-209). 

Personifitseeritud leetrite (sm. k. tuhkarokko) poole pöördutakse Soomes Ida-Karjalas 

austavalt - inimese nime kasutades. Haigusele valmistatakse rituaalne söök ja teda 

palutakse kummarduste saatel lauda: “Sööge head härrased, Ospitš Ivanovitšid!” 

(Krohn 1914: 246, Waronen 1898: 18-19)). 

Arvukatesse soome loitsudesse on kirikuloost laenatud motiive pühakutega seotud 

legendidest. Nii neitsi Maarjat kui ka pühakuid kirjeldatakse neis sageli haigustega 

silmitsi seismas. Ristija Johannesest on seetõttu loitsudes saanud ravimtaimede tundja, 

võiete valmistaja ning haiguste ravija (Kaivola-Bregenhoj 1978: 204). Nagu näha, on 

vastav pühak leidnud paiga ka soome muistendipärimuses. Kas halltõvemuistendites 

nimetatud Jussi, Juham ehk Johannes viitavad hoopis haiguse minemapeletajale, jääb 

seletamatuks, kuna selleks oleks tarvis jutustajaid täiendavalt küsitleda.  

Laadoga-Karjalast kogutud tekstis, milles on mitmeid ühisjooni painajakujutelmaga, 

on halltõve pärisnimeks Maukku (vt. Lisa 2. Näide 6.). Üleskirjutaja on pidanud 

oluliseks märkida, et tegemist on naabruses kasutusel oleva perekonnanimega. See, et 

halltõbi saabub naabertalust või teisest külast, on üsna harilik. Ebatraditsiooniline on, et 

haigusvaimuna kujutatakse Saarelast pärit meesterahvast. Sama sotsiaalse grupi esindaja 

poolt põhjustatud haigus on tüüpiline luupainajajuttudele. Ka motiiv, et haigus öösel 

kauni mehe kujul tütarlapse rinna peal käib, osutab pigem painaja-kujutelmale.  

Põhja-Savost kogutud muistendis esineb motiiv, milles ohver küsib haiguse nime. 

Selles jutus tuleb haigus öösel paluma, et teda teise tallu viidaks. Mees küsib haiguse 

nime ning saab  vastuseks, et on Räkä (nohu), Rähmä (rähm) ja kolmandana Kolkko-

poika (kõhuvalu). Selles muistendis pole otsest seost halltõvega, kuna mainitakse vaid, 

et muude haiguste seas põdenud talurahvas ka halltõbe. Analoogset kolmekordset 

haiguse nimetamist esineb nõidussõnades lendva vastu: Rujo (sant), Rampa (vigane) ja 

Perisokea (pärispime) (Hako 1956: 85).  

3.1.2. Halltõve tekkimine 

Üks vanimatest soome mütoloogia kirjapanekutest on Christfrid Gananderi “Mythologia 

Fennica” (1789). Selles teoses esitatakse haiguste sünni loits, mis kirjeldab ka halltõve 
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sündi või õigemini halltõve sünnitajat, kelleks peetakse Põhjala emandat (sm. k. 

Pohjolan emäntä).  

 

Selin tuulehen makasi, 

Päin makasi pahaan säähän,  

Tuuli nosti turkin helmat, 

Ahava hamehen helmat, 

Tuuli p-uhun puhalsi, 

Ahava räpyttimihin. 

Tuosta tyyty, tuosta täyty, 

Tuosta paksuksi paniite.37 

Selili tuules magas, 

Magas paha ilma käes, 

Tuul tõstis kasuka hõlmad, 

Tuulehoog särgi servad, 

Tuul p-i puhus, 

Tuulehoog rüppe. 

Sellest sai, tollest täitus 

Tollest paisus paksemaks. 

 

Põhjala emand esineb soome rahvaluules nõianaisena, kes põhjustab mitmesuguseid 

kannatusi nagu hambavalu, rabandust, rahiiti ja teisi tõbesid. Teda peetakse ka hundi ja 

teiste pahade loomade sünnitajaks (Ganander 1995: 71-72). Ganander kirjeldab, kuidas 

Louhiatar rasestus tuulest. Tal sündis üheksa last. Rampa oli Louhiattari poeg, vihane 

nõid. Tema ambus tapvaid, katkupõhjustavaid nooli. Tema vend Ruho oli nende noolte 

valmistaja (ibid.: 188).  

Gananderist alates on igas laiemas soome mütoloogiale pühendatud teoses sedasama 

haiguste sünniloitsu (sm. k. kipujen synty) mitmekülgselt interpreteeritud. Krohn on 

taudide sünni runo võrrelnud Venemaalt tuttava legendiga, milles Heroodese ja 

Heroodia 12 tütart muudetakse haigusteks ja saadetakse merre (Krohn 1914: 292). 

Venemaal on legend Heroodese tütardest, kes varakevadel inimesi piinama saadetakse, 

eriti levinud: “Üle kogu Venemaa kujutavad vene talupojad palavikku ja värinaid 

kaheteistkümne (mõnikord ka seitsme) Heroodese neetud tütrena. Neid vaime kujutati 

eriti koledatena: paljasjalgsed, alasti, mustad, karvased, kokkuvõttes väga sarnased 

kuradi endaga. Ustakse, et peale Heroodese surma neelas maa tema tütred ning nende 

saatanlik isa saadab neid inimesi vaevama” (Ivanits 1989: 48). Heroodese puhul on 

tegemist Lääne-Euroopas keskaegses rahvapärimuses hästituntud deemonliku kujuga. 

Keskaja kujutelmad Heroodesest (Ruotus), kes istub oma kuumal troonil, on levinud ka 

                                                 
37 SKVR VII4, 2036. 
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soome runodesse. Heroodese nime (nagu ka Juuda nime) kasutatakse kuradi 

paralleelnimena (Krohn 1914: 255-256). Eestis kirjutab Wiedemanni korrespondent, 

Victor Stein: “Es soll mehr als einen Hall geben, mänliche und weibliche. Die Zahl der 

mänlichen ist nicht die Zahl zwölf. Alle zusammen Võrgutajad, die weiblichen valged 

võrgutajad genannt, stehen unter der Heerscheft eines Obern (ülemb).”38 (H, Mapp 

729/31 (1a), Wiedemann 1876: 418-419). Halltõve kujutamisest Juuda pereliikmena 

leidub Eestis ühekordne ülestähendus Jakob Hurdalt (Hurt 1963: 11).  

Heroodiat või temaga sarnaseid tuule armukesi ja deemonite sünnitajaid kohtab ka 

mujal Euroopas. ”Itaalias jutustatakse, et Heroodias palub igal kolmekuningapäeval 

Johannest ristima. Saksa usundis tuntakse Heroodiat tuule armukesena. Lõuna-Euroopas 

on tuntud jutustus, mille kohaselt haldjakuninganna Anna sünnitab vastu oma tahtmist 

deemonkuningale Locolicole üheksa last, kellest hiljem saab üheksa haigust.” (Honko 

1967: 129). Martti Haavio toob välja kõik Heroodia soomendunud nimekujud, mis 

leiduvad üheksa taudi sünni runodes:”Nikotiera39 mieron huora, portto Pohjolan 

emäntä.” (Haavio 1967b: 394). Nagu ka Heroodia, kes palub Johannest oma lapsi 

ristima, ei leia Põhjala emand oma lastele ristijat ning peab oma lastele ise nimed 

andma. Nõnda sünnivad üheksa taudi:  

Niist on tullut tauvit tuimat 

Tuon huoran huounnasta: 

Mistä risti riisi tauvin, 

Minkä pisti pistoksiks, 

Minkä ähkyksi asetti, 

Minkä käski koina syyvä, 

Minkä ruusuksi ruveta, 

Minkä keksi keltatauviks, 

Minkä viskas vilutauviks, 

Minkä potkas polltotauviks, 

Minkä rokoks roiskahutti.40 

Neist on tulnud taudid tugevad 

Tolle hoora jampsimisest: 

Millest sai rahhiiditõbi, 

Mille pistis pistjaks, 

Mille voolmeks voolis, 

Millel käskis vähina süüa, 

Mille roosiks rantsatas, 

Mille mõtles kollatõveks, 

Mille viskas vilutõveks, 

Mille saatis soetõveks, 

Mille leetriteks lärtsatas. 

 

                                                 
38 Halle on enam kui üks, mehi ja naisi. Mehekujul ilmuvate arv pole kaksteist. Kõik võrgutajad, naised 
valged võrgutajad, seisavad ühe ülema valitsuse all. 
39 Ka: Tikutiero, Timotiera, Hikitiera, Nikotiera. 
40 SKVR VII4, 2037. 
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Üheksa haiguse hulgas nimetatkse rahhiiti, lendvat, voolmeid, vähktõbe, roosi, 

kollatõbe, halltõbe, soetõbe ja leetreid. Erinevates variantides haiguste nimetused 

loomulikult varieeruvad. 

Lencqvist, üks Gananderi kaasaegsetest, peab 1782. aastal ilmunud soomlaste 

rahvausundi kirjelduses tõenäoliseks, et Louhi on Põhjatuule (ld. k. uxor Boreæ) naine 

(Lencqvist 1982: 54-55). Selle seletusega nõustuvad nii Krohn kui Haavio. 

Mütoloogilise koolkonna esindajatena peavad nemadki taudide isaks tuult. Vastavat 

ütlust -  tuul tõmbab läbi - kasutatakse rasestumise tähenduses rahvapärases 

kõnepruugis. Seda pole põhjust pidada rahvaluule devolutsiooniks, vaid pigem 

olukorraks, milles argikäsitlused peegelduvad ka erinevates rahvaluule žanrites. 

Halltõve tulemist tuulest kirjeldatakse ravimisloitsudes, mis on trükitud sarjas Suomen 

Kansan Vanhat Runot.  

 

Sie oot, horkka, tuulen tuoma, 

tuulen tuoma, veen vetämä, 

kova ilma kohti saattoi, 

tulit tuulen tuppurissa, 

ahavan rekiraoissa.41 

Sina oled, hall, tuule toodud, 

tuule toodud, vee veetud, 

kõva tuul kohale saatis, 

tulid tuule tupe sees, 

tuulehoo reepragudes. 

 

Kõhe kevadtuul, eriti selline, mis puhus põhja või kirde suunalt, on ka eesti pärimuses 

tuntud halltõve kaasatoojana, aga tõi teisigi reumaatilisi tõbesid ning pahandusi,. Nii 

nagu skandinaavia, germaani ja keldi folklooris, peetakse tuule tõstjateks Lapi (Soome) 

tarku ja nõidu. Ka soome muistendites esinev nõid on sageli pärit Lapimaalt. Lapi nõid 

võib soomlaste käsitluse kohaselt lennata (nagu Eestiski) tuulekeerise kujulisena, aga ka 

metsise või tedre kujul (Haavio 1935: 353). Ganander kirjeldab taoliste nõidade reaalses 

elus eksisteerinud prototüüpe tõeliselt hirmuäratavatena. Teadjamehed rändasid ringi, 

riiete küljes rippumas erinevad pealuud, karukäpad ning kaasas surnuaiast võetud muld 

- kõiki kasutati ravivahenditena. Nad röhitsesid, kiristasid hambaid ja nende juuksed 

tõusid peas püsti. Vahel hüppasid nad kõrgele, pomisesid segaseid sõnu ja käitusid kui 

vaimuhaiged (Achté 1995: 191).  

                                                 
41 SKVR VII4, 1955. 
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Halltõve saatmisest on Soomes talletatud tekstis siiski vähe teateid. Nende puhul on 

tegemist üldlevinud uskumusega, mille kohaselt olid haiguste tekitajaks pahasoovlikud 

naabrid või tark. Selliseid teateid, kus halltõve põhjustajateks peetakse Lapi nõidu (nagu 

eesti pärimuses) Soomes ei leidu. Jutustaja rõhutab, et ka saatja ise polnud haiguse eest 

kaitstud: “Velho saattoi lähettää horkan toiseen ihmiseen, monesti viattomaan lapseen. 

Mutta saattoipa horkka tulla velhoon itseensäkin.”42 (SKS KRA Savelius, Olga PK 34: 

6116, 1938). Ühes muistendis hüüab halltõbi oma uut ohvrit järgmiselt: “Kuulehan 

Tuomas! Henrikki käski miun tulla siun kansas heinälle.” Henrikki oli naapurin talon 

isäntä ja hänessä oli ollut horkka jo kolme viikkoa.”43 (SKS KRA Kaljunen, Impi KT 

72:16, 1938). Kui Eestis lahkub halltõbi Lapimaale, siis Soomes kujutatakse, et halltõbi 

siirdub naabertalu inimesi vaevama: “Pois mie lähen näi siivottoman miehen luota. Mie 

lähen Pantsuu (naapuritalon nimi Pantsu), sielä mie suan joka päivä keitinpiiraatkin.” 

Isäntä pääsi horkasta, mutta Pantsun isäntää alkoi heti sen jälkeen horkka ankarasti 

vilustaa.”44 (SKS KRA Hyvärinen, Juho 1458, 1938). 

Ühes muistendis (Jauhiainen-Simonsuuri C 1671) kirjeldatakse (vt. Lisa 2. Näide 7.), 

et halltõve põhjustajaks oli surnuaialt kaasa võetud ese (sm. k. kalma, kirkonväki)45. 

Surnute poolt erinevatel põhjustel saadetud haigusi on peetud Soomes tavaliseks 

haigusseletuseks (Waronen 1898: 17). Nakkushaiguse puhul on selline haigusseletus 

siiski teisejärguline.  

3.1.3. Haiguse ilmumiskujud 

Erinevalt eesti halltõvest (vt. 2.2.2., 2.2.7.) kujutatakse soome-karjala pärimuses 

halltõbe meesterahvana. Maskuliinsed on nii soome kuradi (Klemettinen 1997: 83-84) 

kui katku (Honko 1959: 154) antropomorfsed ilmumiskujud. Kogu tekstikorpuses on 

vaid kaks näidet, mil halltõbi moondub haiget otsides ohvri abikaasaks või keelitab 

haiget surnud naisena. Halltõvemuistenditele on tüüpiline see, et halltõbi võib 

peitupugenud ohvrit hüüda ema või abikaasa häält järgi aimates. Erilisi väliseid 
                                                 
42 Nõid võis teisele inimesele halltõbe saata. Tihti süütule lapsele. Aga halltõbi võis ka nõiale endale 
peale tulla. 
43 “Kuule Toomas! Henrikki käskis mul sinuga heinale tulla.” Henrikki oli naabertalu peremees ja tal oli 
olnud halltõbi juba kolm nädalat. 
44 “Minema lähen nii kõlvatu mehe juurest. Lähen Pantsu (naabertalu nimi oli Pantsu), seal saan iga päev 
keedupirukaid.” Peremees pääses halltõvest, aga Pantsu peremees jäi kohe haigeks. 
45 Kalma- tavaliselt surnukeha lehast võis surnu riietest (eriti särgist) tekkinud haigus. 
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tunnusjooni halltõvel ei ole (Manninen 1922: 146). Käräjärvelt kogutud loitsus 

kujutatakse halltõbe tappuraisessa takissa ringirändava mehena (äijä46), kes teistele 

paha soovides hõlbuelu elab (SKVR XIII 3, 9515). Juba eelpool (vt. 3.1.1.) kirjeldatud 

teates öeldakse, et öösel haige juurde tulnud kummalise mehe pea ulatunud parteni ja tal 

olnud suur kongus nina (vrd. 3.1.1. konkkonokka), kuid see olend nimetanud iseennast 

hoopis nohuks, rähmaks ja kolmandana kõhuvaluks (Honko 1959: 154). Ebaloomulikult 

pikana kujutatakse sageli ka inimese kujul ilmuvat kuradit (Jauhiainen-Simonsuuri E 

101). Ühe teate järgi (i) olnud halltõbi normaalsest inimesest lühem, inimesesarnane 

hallides riietes olend ja ilmunud mehele naise ja naisele mehe kujul. Selles muistendis 

on ohkimine ja keerlemine (alkoi tilalla voihkia ja kiemuroida) seostatud halltõve 

tegevusega (paini, vatkasi), kuid tavaliselt viitavad need luupainaja tegevusele. 

Üldiselt omistatakse halltõvele eriti hästi arenenud haistmis- ja kuulmismeelt. Kui 

Venemaal kujutatakse halltõbe pimedana (Honko 1959: 154), siis Soomes vastavaid 

teateid ei leidu. Usutakse, et halltõbi ei salli, kui teda naerdakse ja pilgatakse - see on 

omane ka teistele üleloomulikele olenditele. Näiteks võib solvatud varavedaja 

(majahaldjas või kurat) maksta pilkamise eest kätte maja mahapõletamise või 

varakandmise lõpetamisega. Halltõbi ei kannatanud räpasust, mis on samuti levinud 

paljude üleloomulike olendite puhul. Haigusvaim saabub ohvrit piinama tavaliselt üksi 

(nagu Eestiski), aga kodust väljaspool liigub enamasti paari-kolmekesi või mingite 

teiste haigustega koos. Halltõvega kohtumise aeg on tavaliselt õhtu- või 

hommikuhämaruses, kuid haigus tuleb peale tavaliselt päeval, alati ühel ja samal ajal. 

Halltõve öine ilmumine seondub muistenditüübiga, milles omalaadne unehaldjas47 (sm. 

k. unihuppias (Jauhiainen-Simonsuuri A 811), unikakkianen (ibid. A 821)) annab teada, 

et lahkub vaid siis, kui teda hobusel viiakse (vt. 3.1.3).  

Halltõvele on iseloomulik transformatsiooni oskus, mille abil võib ta ennast muuta 

teatud sorti purukübemeks: õlekõrreks või samblapuruks. Nii kukutab halltõbi ennast 

laest piima, pudru või kisselli sisse, lootes ohvrid oma valdusesse saada. Looma kujul 

kirjeldatakse halltõbe ilmumas vaid kahes muistendis. Ühes erandlikus tekstis on 

loetletud, et halltõbi võis võtta kassi, härja või koguni mõne tuttava kuju. Kord nähakse 

                                                 
46 Vrd. Setu Aijö kuradi tähenduses, paralleelnimetusena Toonile ja Manale (Valk 2002: 126-127). 
47 Krohn kirjutab, et unikakkias ehk unikekko on unehaldjas ehk inimese oma haldjas (Krohn 1914: 168). 
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halltõbe punase kukena: “Vitsanurmen Bergmannilla oli punainen kukko kiekunut 

pihaveräjän päällä keskellä yötä, vaikka kukkoa ei ollu siinä talossa eipä edes 

naapurissakaan.”48 (SKS KRA, Kaljunen, Impi KT 72:16, 1938). Soomes on punane 

kukk punase lõngakera kõrval enimlevinud katku (sm. k. rutto) ilmumiskuju (Hästesko 

1910: 131, Honko 1959: 153). Teises muistendis kujutatakse haigusvaimu ühesilmse 

sokulaadse olendina, kellel on soku jalad ja otsmikul üks suur sarv: “/---/ oli ilmestynyt 

puoleksi unenhorrossa ja puoleksi valveilla sellainen olento tuvan lattijallen, lähellen 

emännän tilaa. Sillä oli ollut kaksi jalkaa, samanlaista kuin pukilla ja yksi sarvi, iso 

kuin pukin sarvi ja yksi iso silmä keskellä otsaa ja kummallakin olkapäällä kuin 

käsirievut riippuneet, joka oli sanonut olevansa horkka.”49 (SKS KRA Kolehmainen, 

Juho 2, 1938). Ühesilmsust on peetud deemonlikele olenditele, eriti kuradile, 

iseloomulikuks (Klemettinen 1997: 73). 

Kui Eesti tekstikorpusest võib järeldada, et halltõvevaime on ka nähtud, siis Soomes 

kuuldakse haigusvaime vaid vestlemas. Tavaliseks vestluspaigaks on teede 

ristumiskoht, aga ühel juhul kuuldakse haigusvaime vestlemas ka paadis, kus need 

teineteisele oma edasisi plaane selgitavad (vt. Lisa 2. Näide 8.). Halltõve nägemine vee 

peal vastandub üldisele uskumusele, mille kohaselt haigus (sarnaselt teistele 

nakkushaigustele) üle vee ei pääsenud. Muistendis mainitud toidud, millesse halltõbi 

ähvardab minna, on aga olnud ka ohvritoidud. Putru ja piima on ohverdatud parale, 

eesti krati sarnasele varavedajale (Krohn 1914: 98). 

3.1.4. Halltõbi ilmub unes ja palub hobusel edasiviimist 

19. sajandi algusest pärit katku ravimise loitsus, mille on kirja pannud Schröter (1816), 

peletatakse katku järgnevalt: Ota Hiiestä hevonen, Varsa vuoresta valihtek, Kotihisi 

männäxesi!50 (Waronen 1898: 20). Selles loitsus saadetakse katk hiiehobusel tagasi 

Lapimaale ehk pimedasse Põhjalasse. Hästesko tõlgendab loitsu nii, et haigusel kästakse 

minna sinna, kust see on tulnud (Hästesko 1910: 107). Vastav tõrjevormel on levinud ka 

                                                 
48 Vitsanurme Bergmannil oli punane kukk, kes kirenud õuevärava peal keset ööd, kuigi kukke polnud ei 
selles talus ega ka naabertalus mitte. 
49 … pooleldi unes ja pooleldi ärkvel olles oli ilmunud selline olend toa põrandale, emanda juurde. Sel oli 
olnud kaks jalga, samasugused kui sokul ja üks sarv, suur kui sokusarv ja üks suur silm keset laupa ja 
mõlema õla küljes rippunud otsekui käsivarred, see oli ütlenud, et on halltõbi. 
50 Võta Hiiest hobune, varss voorest vali, kojuminemiseks. 
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Eestis (Mansikka 1937: 65jj). Soome katku nimetus rutto (vrd. e. k. ruttu) viitab eeskätt 

kujutelmale haiguse kiirest levikust (Etymologinen sanakirja 2000: 112). Saamid 

tunnevad koguni Ruto(Rota)-nimelist paha vaimu, kelle sümboleiks šamaanitrummil 

(vt. Foto 1.) on hobune ja ratsutajakuju. Temast vabanemisega on seotud hobuse 

ohverdamine, millega liitub omapärane kujutelm sellest, et Ruto koju (Rotaimosse) võib 

ratsutada51 maha maetud hobusel (Pentikäinen 1995: 

242-243). Skandinaavia rahvausundis on tuntud 

hobuse ohverdamine, millega kaasneb uskumus, et 

ohvrihobune viib haige surnute maale või Valhallasse 

(Siikala 1992: 126). Hobuse kujutamine haiguse 

sõiduvahendina on tuntud ka paljude Siberi 

šamaanirahvaste juures (Ränk 1981: 75-90). Taolise 

ratsutava haigusvaimu esinemine naaberrahvaste 

folklooris on ajendanud folkloriste otsima vastavat 

kujutelma ka eesti ja soome rahvausundist. 

Foto 1. Ratsutajafiguur 

šamaanitrummil. Hirmuäratav 

hobune kujutab arvatavalt haigust. 

(Ränk 1981: 89) 

 

Müütiline hobusekuju sümboliseerib paljudes eri uskumussüsteemides 

üleloomulikku siirdumist ühest olukorrast, paigast või olemise viisist teise (Klemettinen 

1997: 82). Soome-karjala halltõvepärimuses esineb motiiv, milles halltõbi palub end 

edasi viia. Tavaliselt palub haigus ennast järgmisesse tallu sõidutada, öeldes: “Pääset 

minusta, kun kyyhiet toisee talloo!” (SKS KRA Partanen, Jorma 6, 1936). Hobusemees 

nõustub ning rakendab hobuse. Niisugune hobusega edasiviimise motiiv leidub ka 

Põhja-Soomes, rõugetega seotud kujutelmades, kus tulipunasesse riietatud mees majja 

siseneb ning ennast kuhugi sõidutada palub (Honko 1959: 154). Kaks vastavat teadet on 

sealtsamast kogutud ka punasesse riietatud katku kohta (Heinonen 1955: 9). Ilmselt on 

nende kahe teksti puhul tegu rõugetele tüüpiliste tunnuste ülekandmisega katkule (vrd. 

Jauhiainen-Simonsuuri Q 21), kuna personifitseeritud katk on tuntud vaid Lääne-

Soomes.  

Halltõbi võib paluda ennast üle vee sõidutada. Ühes muistendis ajab haiguse 

sõidutaja ree ümber, kummutab koorma jääauku ning nõnda vabanetakse tõbedest 

                                                 
51 Gustav Ränk on pidanud seda riitust parandamise või siirderituaaliks, kus haigus siirdati hobusesse ja 
hobuse tapmisega ning matmisega kaasnes ka haiguse hävimine (Ränk 1981). 
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lõplikult. Eestis on haigusvaimu palvel tema üle vee viimise motiiv tuntud saarte ja 

rannikuala katkupärimuses (Hiiemäe 1997: 61). Haigusvaimu asemel võib unes ilmuda 

ka unehaldjas, kes annab nõu, kuidas haigusest vabaneda. Alati polegi haiguse 

edasikandmiseks hobust vaja (vt. Lisa 2. Näide 9.). Samasugune motiiv esineb ka 

soome katkupärimuses. Selle kohaselt kujutati, et katk jättis alati ühe inimese ellu, et 

nõnda järgmisesse külasse pääseda (Heinonen 1955: 9). 

Omalaadne arendus, mis seotud haigusvaimu unes ilmumisega ja hobusel 

edasiviimisega, on tuntud vaid Lõuna- ja Põhja-Savos. Selles humoorika varjundi 

saanud variandis põhjustab halltõve edasisõidutamine kohtuprotsessi: “Ennen vanhaan 

aikaan, kun vilutauti eli horkka raivosi, niin Kaukolan mies vei hänen väki kuumaan 

uuniin lautojen päälle, kävi pitkälleen. Se ei maistanut horkasta hyvältä. Se rupesi 

tarinoimaan: “Sie elä piinaa minua tulessa tervassa, vie minua Paksujalan 

kestikievariin, niin mie lähen teiltä pois tykkänään. Mies löi hevosen valjaisiin ja ajoi 

Hiitolan52 puolelle Paksujalan keskikievariin. Meni tupaan. “Mitäs Kaukolan miehelle 

kuuluu?” “Ei mitään erikoista, mie toin teille horkan.” Paino hatun [päähän] ja lähti. 

Jo sinä iltana horkka ravisti emäntää, sitten sanottiin koko perheen puistelleen. On 

siintä menty käräjääkin, mutta tuomari on lyönyt leikiksi ja kumonnut koko asian. 

Ropotti tuvassa kuultu.”53 (SKS KRA Saikkonen, Juho KT 136: 9, 1938). Samuti läheb 

teises vastavasisulises üleskirjutuses: “/---/ Nost kärräänkäynnin. Tuomarj sano: “Ku se 

olj sulla kyyvittävä, mahoit kyyvitä kans toiseen talloon.”54 (SKS KRA Savo-

Karjalainen Oskunta 36, 1887). Marjatta Jauhiainen on soome muistendipärimust 

iseloomustades nimetanud, et taolised realistlikud ja humoristlikud võtted on omased 

just ida-soome jutupärimusele (Jauhiainen 1999: 17). 

Eesti tekstikorpuses nimetatakse halltõvevaimude liikumisvahendina hobuveokit 

vaid kahel korral. Esimesel juhul läheneb halltõbi ohvrile suure kohinaga, mis tuletab 
                                                 
52 Hiitola (Hiiela, Toonela) esineb Soome runodes ka pahade vaimude elukohana. Sageli paralleelne 
Põhjalaga: “Tupa oli tehty Hiitolassa, Hiitolassa, Pohjalassa.” Hiisi tähendab eriti pahade vaimude 
peameest (Krohn 1914: 269-270).  
53 Ennevanasti, kui viluhaigus ehk halltõbi möllas, siis Kaukola mees heitis ahju kuumale lautsile pikali. 
See ei meeldinud halltõvele. See hakkas seletama: “Sina ära piina mind tules-tõrvas, vii mind Paksujala 
mõisa, siis lähen teie juurest meeleldi. Mees valjastas hobuse ja sõitis Hiitola poolele Paksujala mõisa. 
Läks sisse. “Mis Kaukola mehel uut?” “Ei midagi, tõin teile halltõve.” Pani mütsi pähe ja läks. Juba samal 
õhtul raputas halltõbi perenaist ja siis kogu peret. Mindi seepärast kohtussegi, aga kohtunik pööras asja 
naljaks ja tegi loole lõpu. Ropoti pool kuuldud. 
54 Kaebas kohtusse. Kohtunik ütles: “Kui seda sai sõidutada, oleks kah võinud teise tallu viia.” 

 94



  

eesti rahvausundis meelde pigem metshaldjale ja kuradile omast ilmumist. Teises 

kujutatakse hallinaisi tõllas istumas. Ka tõllaga sõitmine kuulub eelkõige eesti kuradi 

eesõiguse hulka. Ühes teates on halltõve atribuudina nimetatud ohjasid. Kirjeldatakse, 

nagu otsiks halltõbi oma ratsut. Mitmetes juttudes esineb viiteid sellele, et halltõve 

ohvrit peetakse hallivaimu hobuseks. Uskumuse kohaselt kasutab halltõbi oma ohvrit 

selleks, et koju Lapimaale ratsutada. Ratsutamisega on seostatud ka väljendeid “halli 

peale tulek”, “halli sõit” või “halli ajamine”. Väljendid: “ajab” või “sõidab halli”, 

mida halltõvehoo kohta kasutatakse, on aga põhjustanud ka vastupidise nägemuse, mille 

kohaselt usutakse nagu ratsutaks haige halli hobuse seljas või otsiks halltõbi oma ohvrit 

selleks, et teda selga võtta (Loorits 1998: 254). 

Alates kõige varasematest uurimustest on diskuteeritud halltõve võimaliku esinemise 

üle ratsutava haigusvaimuna. Esimene kirjapanek, nagu ratsutaks ohver haiget, pärineb 

Neusilt ja Kreutzwaldilt (Kreutzwald, Neus 1854: 92-93). Nende kirjutist kommenteeriv 

Jakob Hurt lükkab aga Põlva kihelkonna näitel vastava väite ümber (Hurt 1863: 19-21). 

Tekstikorpust silmas pidades on Hurda esitatud materjalid Kreutzwaldi ja Neusi 

ülestähendustega võrreldes täiesti traditsioonisidusad ning usaldusväärsed. Wiedemann 

kirjeldab mõlema variandi võimalikkust (Wiedemann 1876: 419), toetudes juba 

eelmainitud allikatele (Mansikka 1945: 10). Oskar Loorits kirjutab halltõve nime 

päritolu seletada püüdes (1928): “Nõnda jõuame siis järeldusele, et haigust ei kutsuta 

mitte haige näovärvi pärast halliks, vaid sellepärast, et haigushaldjat kujutellakse halli 

hobuse seljas ratsutavat või koguni teda ennast peetakse halliks hobuseks (Loorits 1998: 

255).  

Tekstikorpuses esines halltõbi hobusekujulisena vaid ühel korral ning (tagurpidi) 

halli hobuse seljas ratsutamine kuulub halltõvest parandamise võtete hulka. Haiguse 

rituaalset loomadele ülekandmist kasutatakse mitmete haiguste minema manamisel. 

Gustav Ränk kirjutab: “Küsimuse all on õieti üks igivana kujutelm, et haigus on midagi 

substantsiaalset või orgaanilis-isiklikku, mida saab loomadele üle kanda ja nendega 

minema saata.” (Ränk 1977-79: 123). Ränk toob seesuguseks näiteks nii Eestis kui 

Soomes veel tänapäevalgi kasutusel oleva vormeli. “Varesele valu, harakale haigus...”. 

Personifitseeritud paha suunatakse hobusel tagasi sinna, kust see on usutavasti tulnud 

(Krohn 1914: 550, 559). Seega, kuigi mitmed folkloristid on kujutelma 
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personifitseeritud ratsutavast haigusvaimust aktiivselt otsinud, osutavad nii Eesti kui 

Soome materjalid, et sellist kujutlust ei tunta. 

3.1.5. Vangistatud halltõbi 

Soome muistendid vangistatud halltõvest (vrd. 2.2.6)) sarnanevad Baltikumis, Kesk- ja 

Lõuna-Euroopas, Venemaal ja Skandinaavias tuntud muinasjututüübiga “Kurat kotis” 

(AT 330B), kuid eesti arendused meenutasid pigem muinasjututüüpi AT 613 “Tõsi ja 

vale”. Vastavast jutust on tekstikorpuses ühtekokku seitse teisendit (f, g, h, i, j). Nagu 

Eesti tekstideski, kuuldakse halltõvevaime vestlemas teeristil, kus nad annavad teada 

oma plaanidest. Ka Soome tekstides võib halltõbi ähvardada, et läheb pudru sisse, mis 

on omane vastavale rahvusvahelisele muistenditüübile (Jauhiainen-Simonsuuri Q 1-10). 

Lokaalse arenduse kohaselt võis haigus ähvardada, et läheb tubaka sisse, et sealtkadu 

haige sisse pääseda (vt. Lisa 2. Näide 10.).  

Keegi kuuleb haigusvaimude kõnet pealt ning ohvril on valmis tubakakott, millesse 

haigus sulgeda. Kott seotakse hoolega kinni ja riputatakse paariks-kolmeks nädalaks 

ahju äärde kuivama. Nii, nagu analoogsetes kuradijuttudes, tümitatakse siingi 

kottipüütut kirvesilmaga (taputtel sitä kirvespohjallakkii). Ühes muistendis asendab 

tubakakotti hapupiima lähker (h), kuna ohver sööb putru heinamaal ja mitte kodus. See 

ilmestab hästi kuivõrd muistendi tegevuse paigutamine erinevasse konteksti mõjutab 

kogu muistendi üldilmet. Teises erandlikus tekstis poeb halltõbi kinda pöidlasse ja tahab 

seal oma ohvrit külmetada, kuid saab samuti kirvesilmaga pehmeks taotud. Teatud aja 

möödudes päästetakse halltõbi vabaks ning siis kurdab ta oma kaaslasele, et ei saanud 

muud süüa kui lusikatäie putru ja olemine oli muidu ka väga higine.  

Teisteski personifitseeritud haigustest rääkivates muistendites on haiguse 

vangistamise motiiv tuntud. Uusimaa rannikualal suletakse lõngakerakujuline katk karpi 

või kotti. Karp, mille sees katk, heidetakse kas voolavasse jõkke või uputatakse järve. 

Anjalast on kogutud ka teade koolera kotti sulgemise kohta (Heinonen 1955: 7, 15). 

Soomest on talletatud kolm uskumusteadet halltõve siirdamisest rästikusse ning ühes 

Sortavalast kogutud muistendis jutustatakse, kuidas mees halltõve vastpüütud kiisa sisse 

pettis (vt. Lisa 2. Näide 11.). Kõik need küllaltki erinevad haiguse sulgemist kajastavad 
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tekstid peegeldavad nägemust, et nakkushaiguse kulgu sai vahepeal peatada, kuid mingi 

aja möödudes oli see taas liikvel.  

3.1.6. Halltõbi kutsub pudrule 

Halltõvest, kes hüüab või kutsub oma ohvrit, leidus kokku 19 (i, h, j) muistendivarianti. 

Eestis on selgitatud, et halltõbi hüüab, sest haigus otsib oma hobust, kuid soome-karjala 

pärimuses on halltõbi märksa manipuleerivam. Lihtsa nimepidi hüüdmise kõrval (“Kati, 

Kati, tule pois!” või “Onks Villem tääl”) kutsub halltõbi oma ohvreid kas perenaise või 

ema häälega putru sööma (vt. Lisa 2. Näide 12.) Halltõbi kutsub pudrule (“Tule 

hutulle!”) on jututüübile omane vormel.  

Üksikutes tekstides kutsub halltõbi peitupugenud meest välja ka seepärast, et on 

tulnud jahuostjaid (“Jauhon ostajia tul monta yhtä aikua, tule antamaan jauhoa 

ostajille!”) või et kohtunik on korraldanud oksjoni ning kavatseb kogu varanduse maha 

müüa (“Yllö, tule pois vällei! Nimismies myöp kaik karjas huutokaupal!”). Ühe teate 

kohaselt ilmunud halltõbi surnud naise näol ning manitsenud meest seapõhu alt välja 

tulema, kuna muidu määrivat ta ära oma uue särgi (“Kaiken puhtahan paijan 

likautat!”). Perenaise või ema häälega hüüdmine ongi selles arenduses tavaline. Korra 

on kirjeldatud, et halltõvel olnud madal hääl või oli tegemist tundmatu häälega. 

Lisaks haigusvaimude vestlusele, kujutatakse soome-karjala muistendites halltõbe 

sageli ka oma ohvriga vestlemas. Näiteks hüüab halltõbi saunalaval olevale mehele, et 

ei pääse järele: “En mie sin tule, mie vaan oon tääl, siu vaatteis pääl!”55 (SKS KRA 

Heinonen, Miina 4943, 1938) või kurdab ahju läinud ohvrile: “Pekka tiälä tuloo 

helle!”56 (SKS KRA Hyvärinen, Juho 90, 1935/36). Tsässönasse (ortodoksi surnuaial 

asuvasse kabelisse) halltõve eest pakku läinud meest hoiatab tundmatu hääl teisel ööl: 

“Kolmanneks yöks elä tule enää tänne makuamaa, tiä ei oo eläviin lepopaikka, tiä 

kuuluu kuolleille!”57 (SKS KRA Hyvärinen, Juho 102, 1935/36). Sageli kujutatakse 

halltõbe ka nördinult õiendamas: “Kukas sinun käski juomaan hevosen maituu, kuka 

heille kaikki vai neuvoo!”58 (SKS KRA Hyvärinen, Juho 1353, 1938) või ennast 

                                                 
55 “Ei mina sinna tule, mina olen siin, sinu riiete peal!” 
56 “Pekka, siin on palav!” 
57 “Kolmandal ööl ära enam tule siia magama, see ei ole elavate puhkepaik, see kuulub surnutele!” 
58 “Kes sind õpetas hobuse piima jooma, kes neile kõike õpetab!” 
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väljaheidetega määrinud mehele: “Pois mie lähen näi siivottoman miehen luota!”59 

(SKS KRA Hyvärinen, Juho 1458, 1938). Ka õpetab halltõbi haigele, kuidas haigusest 

vabaneda: “Kun sinulla on taskussa se kääntöpääveitsi, ota viila siitä jauhoa, jotka 

viilajauhot sekoitat aamukahviin ja juot suuhusi. Kun olet viilajauhot juonut, lähden 

minä pois!”60 (SKS KRA Moilanen, Matti KRK 146: 703, 1938) või teisal: “Sie elä 

piinaa minua tulessa tervassa, vie minua Paksujalan kestikievariin, niin mie lähen teiltä 

pois tykkänään!”61 (SKS KRA Saikkonen, Juho KT 136: 9, 1938). Kirev näidete hulk 

toob välja halltõvele kõige omasema joone soome-karjala pärimuses – uskumuse, et 

halltõbi võis ohvriga kontakti loomiseks kasutada erinevaid hääli. Domineerivaks on 

mõne tuttava inimese häälega hüüdmine, aga halltõve ohvrit otsiv hääl võib kostuda 

paikades, mida jutupärimuses tavaliselt seostatakse ka teiste üleloomulike olenditega: 

kuradi (saun), surnute (tsässon), metshaldja (mets) jne. ilmumisega. 

Rahvusvahelisi muistendimotiive on Soome folkloristid pidanud iseloomulikuks 

peamiselt lääne-soome suulisele pärimusele (Haavio 1967: 146). Ida-soome ehk soome-

karjala muistendipärimuses on keskseteks surnute ja kuradiga seonduvad muistendid. 

Omaette rühma moodustavad ka targa tegevusele: parandamisrituaalile ja maagilisele 

ravile keskendunud jutud. Soome-karjala suulisele pärimusele iseloomulike tunnuste 

väljakujunemist on mõjutanud eelkõige fakt, et muistendeid pole kunagi esitatud. 

Vastupidiselt Lääne-Soomele, kus inimesed kogunesid jutte vestma, on Soome-Karjala 

aladel muistendeid põimitud argikõnesse (Sarmela 1994: 156-157). Kuigi soome-karjala 

halltõvepärimus koondub peamiselt kahe rahvusvaheliselt tuntud tüübi ümber, on need 

tüübid saanud palju lokaalseid arendusi, milles pearõhk argireaalsusel ja 

rahvameditsiinil.  

 

 

 

 

                                                 
59 “Minema lähen nii räpase mehe juurest!” 
60 “Kui sul on liigendnuga taskus, siis viili sellest jahu, mille paned hommikukohvi sisse. Kui oled joonud 
viiljahu, lähen mina minema!” 
61 “Sina ära piina mind tules ja tõrvas, vii mind Paksujala mõisa, nii lähen teie juurest koguni minema!” 
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3.2. HAIGUSE TÕRJETAVAD 

 
Nagu nimetatud, peetakse nii Soomes kui Eestis halltõve põhjustajaks peamiselt 

personifitseeritud haigusvaimu. Vähemlevinud seletustes on haigust peetud ka nõidade 

ja pahade inimeste põhjustatuks, tuulest tulnuks või surnute saadetuks. Haiguse 

tekkeseletusi on ka Soomes talletatud vähe. Näiteks ei mainita kordagi ehmatamist 

haigestumise põhjusena, kuigi see on olnud väga üldtuntud haiguse tekkeseletus (Kari-

Koskinen jt. 1979: 284). Tõrjetavade hulk on sama mitmekülgne kui eesti 

halltõvepärimuse puhul. Eestis kasutusel olnud ravivõtete sujuvamaks esitamiseks 

loodud kategooriad (vt. 2.3.2.) sobivad ka Soome materjalide kirjeldamiseks. 

Erinevuseks on see, et kuigi juttudes leidub fiktiivseid ravivõtteid nagu haiguse kinni 

panemine või hobusel minema viimine, domineerivad üldiselt sellised 

parandamismeetodid, mida võib pidada reaalselt kasutust leidnuteks. Eriti levinud on 

igasugused mehaanilised võtted ja loomsete produktide kasutamine. 

3.2.1. Parandajad ja parandamise paigad 

Nii nagu Eestis, on ka Soomes haigusi ravitud kodustes tingimustes, vaid raskematel 

juhtudel on appi palutud professionaalne ravija, kelleks oli külatark. Muistendites 

esineb peamise nõuandjana haigusvaim või mõni muu üleloomulik olend (10), kahel 

korral on mainitud nõuandjana ema ja korra isa. Nõuandjaks on olnud ka keegi mees, 

laeva kapten ja keegi naine. Matti Waronen kirjutab, et nakkavaid haigusi või 

nakkushaigusi (sm. k. tartunnaisia) sai igaüks peletada. Saadetud haiguste (sm. k. 

panentatauti) ja muude raskemate juhtumite ravimisel aga vajati abi targalt, kes loitsuga 

paha minema peletas (Waronen 1898: 19). Varasemates käsitlustes on arvatud, et kui 

tegemist oli jumala saadetud haigusega (sm. k. jumalantauti) ehk haige oli saanud 

jumala poolt määratud haiguse, polnud võimalik seda ravida (Krohn 1914: 301). Selle 

väite lükkab ümber Hästesko, kes oma allikmaterjalile toetudes väidab, et kõiki haigusi 

püüti ravida ning sellest oli ka abi. Teiselt poolt aga, olgu tegemist mistahes moel 

külgehakanud haigusega, võis ohver sellesse ka surra (Hästesko 1910: 323). 

Soome uskumusteadetes ja muistendites nimetatakse tarka ravijana ühtekokku vaid 

kolmel korral. Targal oli haiguste ravimisel kaks peamist ülesannet: esmalt tuli välja 
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selgitada haiguse päritolu ning seejärel haigus kas hea või pahaga välja ajada (Krohn 

1894: 90). Ühes muistendis jutustatakse, kuidas tark mäe sees elavalt kuradilt halltõve 

lahkumise aega välja selgitada püüab (vt. Lisa 2. Näide 13.). Tegemist on tuntud 

muistenditüübiga, milles tark usutleb kuradit vormeliga: “Ethän sinä tiedä..?”62 

(Jauhiainen-Simonsuuri D 421) ning saab sel moel teada haiguse põhjustaja ja 

ravimisviisi. 

Kõige levinum targa poolt kasutatav ravimeetod oli muidugi loitsimine. Loitsides 

pidas tark haigusvaimudele monoloogi, kasutades selleks suuri sõnu, manades, needes 

ja kutsudes appi õigete hingede väge (Achté 1995: 197). Taudiloitsude tundjad suutsid 

sõnade abil alistada kõiki haiguseid. Erinevalt Eestist on Soomes talletatud ka 

spetsiaalseid pikemaid halltõveloitse63:  

 

Pois sinä vanha vilutauti, 

Viiksinokka, vihtaparta, 

Roimahousu, home’silmä, 

Leukaperätten lonsuttaja! 

Kutit! sä kylmänä kesänä, 

Maata matkustit, 

Ilveksen setä ja holman64 hame!65 

Kao, sina, vana viluhaigus, 

Vuntsinokk, vihapard, 

Kaadsapüks, kaesilm, 

Lõuapärade logistaja! 

Kulgesid külmana suviti, 

Maadmööda matkasid, 

Ilvese onu ja varjav särk! 

 

Lühemad vormelid seonduvad ootuspäraselt maagiliste toimingutega. Korra käinud tark 

koos haigega kolm korda ümber kivi, kasutades vormelit: “Paha tauti pysy poissa, 

käärmeen veren lammikoissa.”66 (SKVR VIII, 311). Samasugust haiguse kivisse 

siirdamist kirjeldatakse ka Eestis. Halli kivi ja kaljupragu peetakse paikadeks, kust 

haigus nii hõlpsalt enam välja ei pääse (Kaivola-Bregenhøj 1978: 208). 

Parandamisrituaali kirjeldusi leidub tekstikorpuses vähe. Järgnevas memoraadis on 

aga talletunud nii parandamisrituaal kui ka haiguse tõrjevormel: “Miun äiti haasto, et 

                                                 
62 Ega sa ei tea…? 
63 Teisendeid on vähe: SKVR X2, XI Satakunta, Etelä-Pohjanmaa (3814), SKVR VIII Varsinais-Suomi 
(311, 312), SKVR XIII, 3 Etelä-Karjala (9515, 9516), SKVR XIV, Uusimaa (2454, 2455). 
64 Holm täh. rootsi keeles saart, aga soome läänepoolsetes murretes ka tuulevarju, siin kõige laiemas 
tähenduses ilvese kaitsvat kasukat. 
65 SKVR X2 Satakunta (3814) 
66 Paha haigus püsi eemal, ussi vere loikudes. 
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yks oli horkas Fyödrmaal, em muissa ken. Siis hänt veiteltii läpi kylän, pantii pahaset 

vaatteet pääl ja veiteltii läpi kylän. Hää ei tahtont männä, siis veitettii, siis naurettii. 

Katsottii hänt, hänel oli kai vojjettu ja nokkee. Hää ei its tietäntkää, et oli noes. Siis se 

ken veitteli hänt kysy: “Mitä työ nauratta?” – Väki naurovat, hää oli pahasis räpäleis 

vaatteis. “Horkkaa nauramma.” Se sannoo: “Siis naurakii nii, et terveeks tulloo.” – 

“Sitä vast myö naurammakin, et tulis terveeks.” – Hork ei taho, et hänt naurettas. 

Horkka nauramist ei tahtont, vanhat aint haastovatk siis kun nauretaa, hää parahuu 

pois. – Siis pittää pölässyttää, hää sitä ei kera taho. Hänet pantii tuvan kiukaasse ja 

kiukaalauta et.”67 (SKS KRA Laiho, A. 2958, 1938). Selles jutus kasutatakse 

dialoogivormelit, mis põhineb küsimusel, vastusel ja kinnitusel. Kõige tavalisemateks 

on küsimusel ja vastusel põhinevad dialoogivormelid, mis esinesid ka eesti halltõvega 

seotud sõnamaagias. Dialoogivormelite juurde kuuluv parandamisrituaal on sama 

oluline kui sõnaline osa. Tavaliselt viib rituaali läbi üks osaline, kes sooritab maagilise 

toimingu ja õpetab muid juuresolijaid (Kõiva 1983: 219).  

Peamiseks ravimise sooritamise paigaks on soome-karjala pärimuses saun. Saun oli 

soome ravitsejatele tüüpiline keskkond. Sauna on runodes võrreldud isegi kirikuga, kus 

kõrgemalseisvad jõud aitavad inimest paranemisel (Achté 1995: 184). Halltõve ravimist 

saunas kirjeldavad umbes viiskümmend teadet. Hallihaige sauna köeti raipeluude või 

tuules langenud puudega (3). Tema jalataldu määriti puuõliga, keha tõrvaga, sea- või 

lambarasvaga. Haiget vihuti kas kuiva ehk üheksast lehtpuu oksast tehtud vihaga ja 

pesti surnupesu seebiga. Sauna kerisele visati uriini (2). Saunas on haiget ka hautatud 

(9). Selleks kasutati erinevaid taimi (5), kasetohtu ja ka keedetud sipelga pesa. 

Saunalaval istujat ehmatati külma veega (7), aga samal eesmärgil on haiget visatud ka 

naisterahva särgiga või kuuma soolaga. Populaarsuselt järgnevad saunale ahi (21), laut 

(15) ja kartuli- või naerikoobas (5), kuid kuna neis paikades on lisaks ratsionaalsetele 

võtetele sooritatud ka maagilisi toiminguid, siis tuleb neist juttu maagiliste toimingute 

kirjelduse juures (vt. 3.2.2.). 

                                                 
67 Minu ema seletas, et üks oli haige, ei mäleta kes. Siis teda sõidutati läbi küla, pandi räpased riided selga 
ja veeti läbi küla. Ta ei tahtnud minna, siis veeti ja naerdi. Vahiti teda, ta oli määrdunud ja nõgine. Ta ise 
ei teadnudki. Siis need kes vedasid küsisid: “Mis te naerate?” – Rahvas naeris, ta oli räpastes riietes: 
“Halltõbe naerame.” See ütelnud: “Siis naerge nii, et terveks saab!” – “Seda naeramegi, et saaks terveks.” 
– Halltõbi ei tahtnud, et teda naerdakse. Naermist ta ei tahtnud, vanad seletasid, et siis kui teda naerdakse, 
siis ta saab pahaseks. – Peab veel ehmatama, seda ei taha ta kah. Ta pandi ahju ja ahjulaud ette. 
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Kodupiirist väljaspool asuvateks ravimispaikadeks on kolme või nelja tee ristmik ja 

mingi veekogu. Risttee on nii eesti kui soome pärimuses maagiline piir, millega liituvad 

kaks kujutelma. Ristteed on ohlikud paigad, kus liiguvad inimest ohustavad vaimud ja 

võib kohtuda kurjade jõududega. Ravivõtetes on ristteel vaimolendite liikumist takistav 

maagiline jõud (Puhvel 1989: 93-101). Nelja tee ristumiskohal pakuti halltõvele 

pirukaid. Selline toidu (eriti just pirukate) pakkumine on Ida-Soomes tüüpiline ravivõte 

leetrite puhul (Manninen 1922: 142-143, vt. ka 3.1.1.). Kolme tee ristil on haige peale 

ka urineeritud. Mõnel juhul peab haige oma riided maha jätma ja tagasi vaatamata koju 

minema. Samamoodi on haige riideid sõidutatud üle kolme risttee ja üle kolme 

maavalduse. Veekogudest on nimetatud järve, allikat, põhja poole suunduvat jõge ja ka 

kaevu. Usutakse nimelt, et halltõve vastu aitab külmas vees ujumine (2), eriti hästi aga 

talvel alasti allikasse (3), põhja poole suunduvasse jõkke (4) või järve heitmine (2). Ka 

on nimetatud kaevu minemist ja kaevu kohal rippumist. Samamoodi nagu Eestis on 

Soomeski haige hallil hobusel järve ratsutanud. 

3.2.2. Maagilised tõrjevõtted 

Ehmumist (sm. k. säikähtäminen), mis on Eestis tuntud halltõve tekkeseletus, Soome 

tekstides haiguse pealetuleku põhjusena ei nimetata, küll aga on see tuntud 

tekkeseletusena teiste haiguste puhul. Haiguse võib põhjustada näiteks surnu või 

ehmumise paigast sõltuvalt selle kohaga seotud haldjas (sm. k. väki) (Lintinen 1959: 7). 

Seega võis haiguse põhjustajaks olla ka personifitseeritud uskumusolend. 

Parandamisprotsessile on iseloomulik, et ravimine lähtub eelkõige sellest, kuidas 

haiguse tekkimist seletatakse. Kui haige ehmumist haiguse põhjustajaks ei peeta, tundub 

vastuolulisena ehmatamise kasutamine halltõve ravimisel. Ometi leidub vastavaid 

teateid rikkalikult. Tavalise ehmatamise (10) kõrval mainitakse haigele jääkülma vee 

(7), tuliste süte või tuha peale viskamist, püssiga laskmist (4), jääkülma vette või kaevu 

heitmist, rästiku riietele asetamist (2) või haige äkilist voodist põrandale kukutamist (2). 

Ka jääkülmas vees ujumist võib pidada haiguse ehmatamise võtteks. Sarnaselt kristliku 

maailma eksorstsistidele usuti abi olevat haige peksmisest rästiku- (9) või koeranahaga. 

Ka nende tegevustega taotletakse haige ehmatamist. Kuna tõrjevõtetes on ehmatamine 
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nii levinud, siis tundub üldist ravimisskeemi silmas pidades ehmatamise puudumine 

haiguse tekkeseletustest vastuoluline.  

Kogemusest lähtuvalt teati, et haigus ei saa eksisteerida surnu kehas. Sellepärast on ka 

Soomes levinud haigusetõrje võttena surnu teesklemine. Kõige tüüpilisemalt asetatakse 

haige lautsile (10). Lautsile asetatud haigele on peale pandud surnu vedamisel kasutatud 

hobuserakmed (2) ja riietatud haige surnu seljas olnud riietesse (3). Üldisemalt on 

surnulautsi puutumise eest hoiatatud, kuna see kutsuvat esile surnu väe ilmumise ja 

kummitusi (Jauhiainen-Simonsuuri C 1651). Seitsmel korral on haige lükatud tagurpidi 

reheahju. Poomise teesklemisest, mis sarnaneb eesti vastava muistenditüübiga, leidub 

kolm kirjapanekut Laadoga-Karjalast, Sortavalast. Kui eesti muistendites kasutati 

õlekubu, siis Soomes voolitakse selleks otstarbeks lepapuust nukk (vt. Lisa 2. Näide 

14.). 

Tähelepanuväärne on seik, et kahes tekstis voolitakse mehekujuline lepast nukk, aga 

see kujutatab halltõbe. Kolmas jutt sarnaneb eesti arendustele, milles poodavale nukule 

antakse ohvri identiteet. Mõlemad võtted põhinevad siiski ühel ja samal kujutelmal, et 

haigus oli osa inimesest. Jututüübis, milles haige ise poomist teeskleb, on nagu Eestiski 

toimunud kontaminatsioon vastava kuradijutuga, milles kurat poojale parema nööri 

ulatab (Jauhiainen-Simonsuuri E 451).  

Soome folklorist A. V. Rantasalo kirjeldab oma uurimuses “Der Viehstall im 

Volksaberglauben der Finnen”, et lepapuust voolitud nukku (sm. k. leppäpoika) on 

kasutatud “karjavahina”. See kaitses loomi ebaloomuliku surma ja luupainaja eest. 

Lepapuu (sm. k. leppä, täh. ka veri) kasutamist kaitsva vahendina põhjendab Rantasalo 

sellega, et puu punane säsi meenutab verd (Rantasalo 1937: 120-121). Verd on otseselt 

seostatud inimese hinge ja eluga (Hämäläinen 1920: 59). Lepapuu ongi soome-karjala 

halltõvetekstides domineerivaks puuks. Kui Eestis on haige pugenud läbi pooleksaetud 

pihlaka, siis Soomes on selleks puuks lepp. Läbipugemist haiguse tõrjumiseks esineb 

veel kahes teates. Ühes soovitatakse haigel ka aia alt oapeenra juurde pugeda ja kolm 

korda oalehte hammustada. Ka aitavat sea seljas üheksa aiateiba alt läbi ratsutamine. 

Kuigi loomadel halltõbe ei esinenud, võis rahvaomase arvamuse järgi seda siiski 

loomadele edasi kanda. Inimese keha analüüsiva taigapsühholoogilise uurimuse 

“Ihmisruumiin substanssi” autor, Albert Hämäläinen, leiab, et maagilistes toimingutes 
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kajastuv arhailine mõtlemine ei tee vahet inimeste ja loomade vahel. Ta põhjendab seda 

eelkõige väitega, et loomade ja inimeste kehadega seotud osasid kasutatakse maagilistes 

toimingutes ühe ja sama põhimõtte järgi (Hämäläinen 1920: 37). Sellepärast on 

halltõvetõrjet sooritatud ka laudas. Peidukohtadena on nimetatud seapõhku (3), 

lammaste sekka minekut (2) ja ka sõnnikusse peitmist (2). Lehmalõõga pandud haigele 

asetatakse kasukas selga ja antakse ette heinad või saadetakse karjakellad kaelas, valged 

riided seljas, käpukil põllule. Haige kääriti verisesse loomanahka (4) või, nagu ühes 

teates nimetatakse, kuradi naha sisse või kasutati vanu hobusetekke. Haruldasemad 

soovitused on näiteks hobuse lootekotist läbipugemine või soolte alla matmine. Ühes 

tekstis mainitakse, et haigele tehti nõega rist otsaette. Osaliselt põhineb looma 

teesklemine kogmusel, mille kohaselt haigus loomadesse ei puutunud. Teisalt võib seda 

pidada ka haiguse siirdamise ehk maagilise ülekandmise rituaaliks. 

Sõnniku alla matmine pole eesti materjalidega võrreldes eriti levinud, kuid neljal 

korral on nimetatud haige riiete sõnnikuga määrimist. Nagu Eestiski (vt. 2.2.5.), ei nähta 

haigust ainuüksi ohvri kehasse tunginuna, vaid see võis peituda ka haige riietes: 

“Horkan sanotaan asuvan paidassa ja muissa vaatteissa.”68 (SKS KRA Hakuline, J. H. 

298, 1893). Riided varjavad inimese füüsilist olemust ja maagilistes tomingutes on neid 

identifitseeritud inimese endaga. Seepärast on riietega seotud samad uskumused nagu 

inimese keha substansiga (Hämäläinen 1920: 109). Seetõttu on kõiksugused riietega 

sooritatavad maagilised toimingud väga levinud. Juba eelpool mainitud toimingutele 

lisaks visatakse haige riided järve või viiakse üle vee ja maetakse kolmesuguse mullaga. 

Levinud soovituseks on elava sisaliku, rästiku või konna riietes, aga ka suus hoidmine 

(6). Tegemist on analoog-maagilise võttega, mille abil pannakse haige (riided) värisema 

samamoodi, nagu haigushoo ajal. 

Haigel soovitatakse kirikusse minnes kepp kaasa võtta, halltõbi seda valvama jätta 

ning ise teise ukse kaudu lahkuda: “Horkka eroaa henkilöstä, kun menee kirkkoon. 

Mennessä ottaa kepin ja panee sen kirkon postuan nurkkaan ja sanoo horkalle: “Vahti 

sinä tuota keppiä!” Horkka jää silloin vahtiin. Mutta nyt tulee asianomaisen mennä 

toisesta ovesta pois ja horkka tulee täten petettynä jäämään kirkkoon ja potilas pääsee 

                                                 
68 Halltõbe arvatakse elavat särgis ja muudes riietes. 
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siitä täten eroon.”69 (SKS KRA Moilanen, Matti 2634, 1937). Haiguse vastu pidi aitama 

ka kahe penni ohverdamine hauale või kirikusilla alla ning kaks korda vastupäeva 

ümber kiriku käimine. Sarnaselt Eestiga on ravivõtete seas tuntud haige poolt sooritatav 

käsikivil jahvatamine (2). Uskumuse kohaselt kartvat halltõbi käsikivi mürinat. Kui 

Eestis sunnitakse hallihaiget leivalabidaga kolm korda ümber maja või kolme tee ristini 

ratsutama, siis Soomes ennustatakse leivalabidaga mõõtmise teel haigele tulevikku (2). 

Haiget mõõdetakse lõõripuhastustoki või leivalabidaga risti suurest varbast keskmise 

sõrmeni. Kui mõlemad pooled on ühepikkused, jääb haige ellu, kui erineva pikkusega, 

siis haige sureb. Taolist mõõtmist on kasutatud ka, kui inimene end järsku halvasti 

tunneb (sm. k. kohtaus). Ravimise eesmärgiks on olnud mõlema poole sama pikaks 

venitamine. 

3.2.3. Sissevõetavad ravimid 

Kuni 19. sajandi lõpuni oli Soomes apteekide võrk välja kujunemata ja arste leidus vaid 

suuremates keskustes. Sellepärast hoolitses talupere ise ravimite olemasolu eest. Kui 

hoolsamad taluperemehed ja -naised kogusid ravimtaimi haiguste vastu suvel, siis 

laisematel oli vastavalt aastaajale ikkagi võimalik leida loodusest sobiv ravim (Naakka-

Korhonen 1983: 126). Aastaaegade vaheldumine avaldub ka halltõve vastu kasutatud 

ravimtaimede ja ravivõtete nimestikus. Kevadel, enne käo kukkumist, peab inimene 

sööma jõhvikaid (3). Usuti nimelt, et jõhvikate, nagu ka sipelgate söömine kaitseb 

halltõve pealetuleku eest. Kevadel leidus looduses ka metslinnu mune (4), konna kudu 

ja pääsukese pesi, mida haigele salaja sisse söödeti. Limaseentest ehk rahvapäraselt 

pilvetükkidest (11) on abi saadud suvel. Augustikuus leidus koirohtu, mida viinaga koos 

haigele sisse joodeti. Südatalvel ei saadud ravivahendeid otse õuest tuua. Siis kasutati 

sibulat ja seemneid. Näiteks on haigele antud kuuma vett väikeste sibulatükkidega, 

linaseemne kohvi ja sinepiseemne leotist. Kui vastavaid taimi ei leidunud, aitas 

maanteelt leitud või üheksast talust varastatud leiva söömine (3). Soome keeles on 

sellist mahakukkunud leiba nimetatud suupalaks. Usuti, et kui keegi teine sööb ära 

                                                 
69 Halltõbi lahkub inimesest, kui too läheb kirikusse. Minnes võtab kepi kaasa ja paneb selle kirikuvärava 
nurka ja ütleb halltõvele: “Valva sina seda keppi!” Halltõbi jääb siis valvesse. Aga nüüd tuleb minna 
asjaomasel teisest uksest minema ja halltõbi jääb sedaviisi kirikusse ja haige pääseb sellest lahti. 
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mahakukkunud leivapala, saab ta endale leiva maha pillanud inimese väe (Hämäläinen 

1920: 82). 

Taimede kõrval on halltõve tõrjumiseks kasutatud ka erinevaid jooke. Haigele on 

antud kuuma viina, konjakit, kohvi või kanget kuuma õlut (3), millega püüti haige 

külmatunnet leevendada. Ka on pruugitud rahvameditsiini käsitluse kohaselt maagilist 

mõju omavat armulaua veini. Halltõve ravis on eriti tähtsal kohal piim, erilisena on 

mainitud hobuse (5) ja kitse piima. Piim on aetud kuumaks, kuid seda on segatud ka 

ekskrementidega. Lõuna-Savost pärineb kirjeldus, mille kohaselt halltõve vastu tuli 

tarvitada kolme erineva inimese vasaku käega lüpstud kaksikuteema piima, mis on kolm 

korda läbi laulatussõrmuse lastud. Haigele on antud ka küünlarasva, vett ja külma veega 

segatud pajapõhja nõge. Vett on soovitatud juua poriloigust ja lehmakoogi seest.  

Maagilist mõju omavatest loomadest on halltõve parandamisvõtetes kõige rohkem 

mainitud igasuguseid rästikuga sooritatavaid toiminguid. Preventiivse võttena on 

soovitatud enne käo kukkumist puhuda rästiku või kala suhu (6) või süüa sipelgaid. Eriti 

levinud on haige peksmine rästikuga (9) ja ussinaha söömine (13). Haigele on sisse 

antud ka kassi ja konna verd, pääsukese liha ning kala teise kala seest. Maagilist kaitset 

on otsitud ka menstruaalverest (2) ja järelsünnituse söömisest (2), mis on rahvausundis 

tuntud väge sisaldavate ainetena. Järelsünnitusse (ld. k. placenta) on Soomes suhtutud 

erinevalt. Mõnes piirkonnas on see viidud sellisesse paika, kus keegi ei liigu ja kuhu 

päike ei paista, kuid teisal võeti see kasutusele: kuivatati ja pandi lapse padja alla 

(Hämäläinen 1920: 46-47). Aitavat ka hobusevalja higi ja supilusika küljest kraabitud 

vase segu. Higi, nagu verigi, on lähedalt seotud inimese elu ja hingega, mida kujutati 

elu kandjatena (ibid.: 71). Loomade ja inimeste ekskrementide kasutamine on soome-

karjala pärimuses palju domineerivam kui Eestis. Haige võis juua omaenese (2) või 

lehma uriini. Parandavaid leotisi tehti hundi, kana (2) ja jänese (2) roojast. Nimetatud 

on ka hobuse- ja soerooja ning teise talu laudast varastatud üheksa lambapabula 

söömist. Ka on haiget sunnitud sööma väljaoksendatud toitu. Ühe üldistuse kohaselt 

antud haigele roskaa ja paskaa. Näiteks leetrite puhul on haigele, vastupidi, söödetud 

kõige paremaid palu, mis majapidamises leidusid (Manninen 1922: 142-143). 

Üldiselt kattuvad halltõve tekkeseletused ja neil põhinevad ravivõtted eesti vastava 

pärimusega. Ka haiguse ilmumise ja ravimisega seotud paigad põhinevad soome-karjala 
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ja eesti halltõvepärimuses samadel kujutelmadel. Võrreldes Eesti ainesega tunduvad 

soome-karjala tõrjetavad veelgi vanapärasemad. Just pikemate loitsude esinemine, 

maagilist mõju ja elujõudu sisaldavate ainete domineerimine seespidiselt tarvitatavate 

ravimite hulgas, ka rästiku kasutamine haiguse vastu on eriti arhailised ravimisviisid. 

Vanapärased ravivõtted on tõestuseks, et tegemist pole hilise laenuga, vaid ka Soome-

Karjala kultuuriruumis on halltõbi olnud üks vanimatest haigustest. 
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4. STEREOTÜÜPSED HALLTÕVEJUTUD 
 

Käesolev töö osutab, et halltõbi on olnud hästi tuntud nii Eesti kui Soome-Karjala 

kultuuriruumis. Sellele viitavad eelkõige vanapärased ravivõtted ja parandamisrituaalid. 

Stereotüüpseid muistendeid leidub soome-karjala pärimuses Eestiga võrreldes vähem, 

mida võib seletada muistendikogumise hilise algusega Soomes. Ometi on ka Soomest 

talletatud muistendeid, mille kohaselt halltõbe põhjustab eriline vaimolend, kelle 

eesmärgiks on inimeste vaevamine. Teise, eesti halltõvepärimuses tuntud seletuse 

kohaselt on halltõvevaimud pahasoovlikud nõiad, kes käivad irdhingedena inimesi 

piinamas. Uku Masing kirjutab: “Personifitseeritud tõved seisavad väga lähedal nõiale 

ja surnuile, kes hävitavad inimesi. Nad moodustavad üleminekuastme personifitseeritud 

surma või surmaingli kujutelule. Nii eriti kolm olendit: luupainaja, katk ja halltõbi. Eriti 

viimane on vist selliseid deemoneid...” (Masing 1998: 100). Soome folklorist Ilmari 

Manninen avaldab aga kahtlust, kas inimest vaevavat katku, halltõbe ja luupainajat on 

üleüldse põhjust erilisteks haigusdeemoniteks nimetada. Eriti luupainaja puhul peab ta 

seda põhjendamatuks, kuna luupainajat kujutatakse peamiselt pahasoovliku inimesena 

ja mitte haigusdeemonina (Manninen 1922: 138). Lauri Honko on oma raamatus 

“Krankheitsprojektile” klassifitseerinud Soome rahvapärimuse haigusseletused viide 

põhirühma: tabu rikkumine, hinge kaotamine, võõra hinge sissetung, projektiil ja 

haiguseuss (Honko 1959: 23-34). Haigusvaimude poolt põhjustatud haigused on sellest 

klassifikatsioonist välja jäänud. Haigusdeemoneid kõrvale jättes toetub ta Mannineni 

arvamusele, et Soomes esinevad kujutelmad haigusdeemonite põhjustatud haigustest on 

hilised laenud (Manninen 1922: 150). 

Erinevate seisukohtade kujunemise varasemates halltõvekäsitlustes on põhjustanud 

eelkõige Soome folkloristide käsutuses olnud vähene allikmaterjal. Masingu järgi on 

Eestis talletatud halltõve kohta “väga palju teateid” (Masing 1998: 100). Mannineni 

haigusdeemoneid käsitlev uurimus põhines aga tema enda koostatud küsitluskaval ja 
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välitöödel kogutud materjalidel (vt. 3.). Eesti halltõvega seotud ainestiku süsteemne 

kogumine algas Soomega võrreldes nelikümmend aastat varem. Eesti varasemate ja 

hilisemate rahvaluulekogude võrdlus osutab, et Hurda ja Eiseni kogudes leiduvad 

tekstid on stereotüüpsemad ja struktuurilt pikemad. Väljaarendatud stereotüüpsete 

juttude esinemine viitab sellele, et vastav jutupärimus oli veel 1980. – 1920. aastatel 

aktuaalne. Loomulikult on talletatud jutupärimust ka hilisemal ajal, kuid ERA; RKMi ja 

EKRK kogudes leidub halltõve kohta rohkem lühikesi uskumusteateid. 

Diskussioon selle üle, kui palju tekste on vaja, et saada vajalik ülevaade ükskõik 

missuguse folklooriilmingu kohta, on folkloristidele tuttav. Vene koolkonda esindav 

Vladimir Propp pidas vajalikuks hulgaks sadat tekstinäidet. Soome koolkonna esindajad 

arvasid, et vajalik on koguda kõike, mis uurimisalust ilmingut käsitleb. Paradigma 

muutumist kajastav vastavateemaline diskussioon on talletatud 1961. aastal Stockholmis 

Nordiska museeti eestvõttel korraldatud I Põhjamaade rahvameditsiinisümpoosionil 

(Tillhagen 2003). Rootsi juhtivaid folkloriste Carl-Herman Tillhagen leiab, et tekste on 

vaja endiselt suure hooga koguda. Soomlane Lauri Honko, kellel oli selleks ajaks 

valminud arhiivitekstidel põhinev uurimus “Krankheitsprojektile” (1959), on aga 

erineval seisukohal. Honko arvates pole mõtet koguda üksikuid tekste, vaid uurida 

põhjalikult teatud teemasid ning vastavat teemat arvestades ka folkloorikandjaid 

küsitleda. Lauri Honkol on õigus, et lisaks motiivide talletamisele ja juttude 

kogumisele, oleks olnud vajalik ka põhjalik süüvimine halltõvega seotud 

kujutelmadesse. Seega, ei saa tekstide arvukust pidada primaarseks ühe uskumusolendi 

kohta käivate kujutelmade esitamisel. Mõnikord võib vähene materjal siiski põhjustada 

ennatlike järelduste tegemist. 

 

4.1. HALLTÕVE JUTUPÄRIMUSE ÜLDJOONI 

 

Arhiivides talletatud materjal ei saa kunagi olla täiuslik ega kopeerida reaalsust, kuid 

see pakub võimalusi analüüsida halltõvepärimust erinevatest aspektidest. Võttes 

arvesse, et arhiivitekstid pole enam seotud jutustaja ja jutustamise kontekstiga, ei ole 

võimalik tagasi kutsuda konkreetse esitusega seotud eesmärke, tundeid ja jutustaja 
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suhtumist esitatavasse pärimusse. Samuti pole võimalik taastada, kas jutu rääkimise 

eesmärk oli informatsiooni jagamine või meelelahutuse pakkumine. Kogumismeetodist 

lähtuv keskendumine võimalikult suure hulga tekstide talletamisele jättis tähelepanuta 

mitmeid olulisi küsimusi, kuid sellele vaatamata pakuvad arhiivitekstid erinevaid 

interpretatsioonivõimalusi.  

Käesoleva töö kirjutamisel osutus otstarbekaimaks tekstide kirjeldamine näitetekstide 

varal. Soome meetodile iseloomulikku uurimisviisi on taunitud eriti esitusele 

keskendunud folkloristide poolt. Ameeriklane Alan Dundes leiab aga, et ilma 

võrdlemiseta pole võimalik teada saada, mis on kultuuri jaoks unikaalne, kui ei otsita 

võimalikke ühendavaid nähtusi lähedastest või ajalooliselt seotud kultuuridest (Dundes 

2002: 123). Kõiki halltõvepärimusega seotud nüansse ei ole võimalik edasi anda, olgu 

kirjeldamine kuitahes põhjalik. Arhiivitekstide kogu on väga heterogeenne ning lisaks 

stereotüüpsetele motiividele, mis on jutupärimusele iseloomulikud, leidub hulgaliselt ka 

ainukordseid usundilisi kujutelmi. Need on samavõrra huvitavad kui stereotüüpsed 

motiivid. Seepärast pole ühe korraga võimalik luua ammendavat käsitlust selle 

uskumusolendi kohta ning algallikate juurde tuleb pidevalt tagasi pöörduda. 

Eesti ja Soome kultuuriruumid on geograafiliselt lähedased ning seepärast on kahe 

maa halltõvepärimuse võrdlus huvipakkuv. Võttes arvesse halltõvega seotud 

jutupärimusele iseloomulikku ida-suunalist levikut, tuleb Soome-Karjala tekste 

analüüsides silmas pidada võimalikke Slaavi mõjutusi. Ka Eesti tekstides leiduv 

hallinaiste motiiv tuletab meelde Venemaal tuntud Heroodese tütreid, keda peetakse 

halltõve põhjustajateks. Laplaste poolt tekitatud tõved ning muud pahandused on tuntud 

skandinaavlaste, germaanlaste ja keltide seas. Liivis, kus võiks ootuspäraselt leiduda 

Eestiga analoogseid kultuurilisi mõjutusi, laplaste poolt põhjustatud halltõbe ei tunta. 

Eesti ja läti halltõvepärimusele on ühine halltõvega seotud oa-külvi motiiv. Erinevalt 

Eestist ja Soomest ilmub lätlaste inimesekujuline halltõbi saksa mõisnikuna või poola 

parvetajana (vt. Lisa 1.). Eesti ja Soome-Karjala kultuuriruumide vahelise seose 

loomiseks oleks vajalik vaadelda lähemalt kõikide nimetatud rahvaste 

halltõvepärimuses leiduvad sisuarendusi ja motiive. Ometi on ka kahe maa pärimuse 

võrdlemise põhjal võimalik välja tuua mõningaid iseloomulikke erinevusi. 
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4.1.1. Tüüpilised ilmumiskujud 

Mitmete rahvaluules tuntud uskumusolendite ilmumiskujuks on hall vanamees või hall 

mees. Muinasjuttudes esineb hall mees tavaliselt nõuandjana ja abistajana. Muistendites 

tähistab ta aga üleloomulikku olendit, kes võib esineda nii abistaja kui ka pahasoovliku 

tegelase rollis. Räbaldunud riietes hall mees on nii Eestis kui Soomes halltõve 

sagedaseim ilmumiskuju. Mõnikord kujutatakse halltõbe eriti pikana või siis 

normaalsest lühemana, kuid üldiselt pööratakse halltõve välimusele suhteliselt vähe 

tähelepanu. Halli mehena ilmub halltõbi neis muistenditüüpides, mis ülesehituselt ja 

karakterite vastanduselt enim meenutavad muinasjutte (Eestis AT 316, Soomes AT 

330B). Halli mehena kujutatakse halltõbe ka eesti lokaalses arenduses “Halltõve 

kingitus”.  

Naisterahva kujul ilmumine on tüüpiline eelkõige Eestist kogutud muistenditele. 

Lapimaalt pärit haigusvaimud esinevad muistendites kahekesi, kuigi üldise kujutelma 

kohaselt on piinajaks kogu Lapimaa rahvas. Hallinaistele omistatud atribuudiks on 

ämbrid, millega nad kannavad oma ohvrite rasva. Lapi naisi kujutatakse Eestis talletatud 

lugudes ka oma rindu võrdlemas. Jutt eestlasi piinavatest laplastest peegeldab kujutelma 

irdhingedena rändavatest pahasoovlikest nõidadest, kelle eesmärgiks on inimeste 

kahjustamine. See kujutelm sarnaneb vastava kristliku arusaamaga, mille kohaselt 

nõidade eesmärgiks, muude kahjustavate toimingute kõrval, oli ka meeste ja naiste 

vaevamine (Valk 1994: 184). Lapimaa nõidade tegevus on tuntud ka Soome 

muistendipärimuses ja rahvaluules üldisemalt, kuid Lapi nõidade motiivi ei seostata 

halltõvega.  Mees- ja naissoost haigusvaimudena on Soome-Karjalas kujutatud  leetreid, 

halltõbi ilmub vaid maskuliinsel kujul. (Manninen 1922: 142-143). 

Halltõve ilmumiskujudena nimetatakse üksikutes teadetes ka erinevaid loomi, kuid 

zoomorfne ilmumiskuju pole halltõvele omane. Mõlema maa pärimuses on aga tuntud 

uskumus, et halltõbi võis transformeeruda purukübemeks. Toitu pugenuna õnnestus 

halltõvel ohvri sisse tungida. 

4.1.2. Halltõve tekkeseletused 

Verbaalne kontakt halltõvega annab haigusele võimaluse siseneda inimese 

elutegevusega seotud ruumidesse ning põhjustab haiguse “peale tuleku”. Juttudes 
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kirjeldatakse, et haigus ahvatleb ohvrit ukseaval seistes rääkima. Edasipääsuks vajab 

halltõbi, et ohver vastaks või ennast liigutaks. Teistes arendustes pääseb halltõbi majja 

ka ilma inimesega kontakti loomata. Vastavates lugudes muudab halltõbi ennast 

purukübemeks ja poeb toidu sisse. Mõlemad seletused on hästi tuntud nii eesti kui ka 

soome-karjala muistendites.  

Mõlema maa halltõvepärimusele on ühine, et halltõbi võib oma ohvrite mõjutamiseks 

kasutada nii naiste- kui ka meesterahva häält. Eestis põhjendatakse haigusvaimu 

hüüdmist sellega, et halltõbi otsib oma hobust, kellega Lapimaale ube külvama 

ratsutada. Soomes on kinnistunud vormeliks: “Tule hutulle!”. Taolise hüüdmisega 

püüab halltõbi ohvrit vastama ahvatleda.  

Vale käitumine võib samuti põhjustada haiguse pealetuleku. Tüüpiliseks 

normirikkumiseks on eesti muistendites pudrunaha söömine. Haigust võib põhjustada 

ka vales kohas magamine. Saaremaalt on kogutud teateid, mille kohaselt halltõbi tulnud 

üle külmkinga raja käimisest. Soomest on talletatud muistend, milles haigus nakkas 

kirikuaiast kaasa võetud esemest ehk oli kalma põhjustatud. Nendes muistendites 

peegeldub hoiatus normi rikkumise eest.  

Uskumusteadete kohaselt võisid halltõbe põhjustada ka tuul, kurjad vaimud ning 

pahasoovlikud nõiad. Inimestevaheline vaen on halltõve tekkepõhjusena harvaesinev 

seletus. Pigem kajastuvad talupojaühiskonna sotsiaalsed vastuolud luupainajapärimuses, 

mille kohaselt vaevajatena kujutatakse samasse sotsiaalsesse gruppi kuuluvaid inimesi, 

keda ajendavad kadedus, kurjus või armuvaev (Raudvere 1993: 303-304, Hästesko 

1910: 174). Erinevalt Eestist, ei mainita Soomest kogutud halltõvetekstides haiguse 

tekkepõhjusena ehmumist.  

Soomes kujutatakse haiguste, eriti mitmesuguste nakkushaiguste koduna Põhjalat. 

Lisaks uskumusteadetele kajastub vastav kujutelm Soomest talletatud loitsudes. 

Vastavalt traditsioonile, mille kohaselt haigus saadetakse tagasi sinna, kust see 

arvatavalt on tulnud, loitsitakse ka halltõbe tagasi tema algupärasesse elupaika. 

Rahvameditsiini ravivõtetes on halltõvest püütud vabaneda näiteks põhja poole 

suunduvas jões ujudes. Põhjala on soome pärimuses tuntud ka surnute elupaigana, kuid 

halltõve tekkimist võib vaid kaudselt seostada surnute kahjustava tegevusega. Viiteid 

vastavale seosele leidub parandamisrituaalides, milles olulisel kohal on surnuga seotud 
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atribuudid. Omalaadne seos teispoolsusega leidub ka eesti halltõvemuistendis, milles 

halltõbi teatab oakülvi aja. Oad on olnud rituaalne toit just surnuvalvamise, aga ka 

muude üleminekuriituste juures. Mõlema maa pärimuses on halltõve vastu kaitsva 

rituaalse toiminguna tuntud poomise lavastamine.  

Nii muistendites kui ka uskumusteadetes esinevad haigusseletused peegeldavad 

rahvausundile omast nägemust, mille kohaselt tõbesid võisid põhjustada mitmesugused 

välispidised jõud. Uskumusteadetega võrreldes on aga muistendites esinevad haiguse 

tekkeseletused stereotüüpsemad ning eelkõige seotud haigusvaimu tegevusega.  

Halltõvele ei ole omistatud erilisi deemonlikke ilmumisvorme ning seega ei ole 

põhjust halltõbe haigusdeemoniks nimetada. Oskar Loorits on Liivi halltõbe käsitlenud 

haigushaldjana (Loorits 1998: 240). Haigushaldjad seonduvad aga enamasti mingi 

kindla paigaga. Halltõbe ei saa ühegi kindla kohaga seostada ning seepärast olen 

eelistanud haigusvaimu (sm. k. henkiolento) terminit, mida tuntakse ka rahvapärimuses. 

4.1.3. Tegutsemise ruum 

Halltõve tegevusega seotud stereotüüpsetes juttudes kajastuv ruum on Eestis ja Soomes 

erinev. Eesti halltõbi esineb suhteliselt piiratud alal. Haigusega seonduv tegevus piirdub 

Eesti variantides peamiselt koduringiga ja seda ümbritseva siirdealaga. Tavalises 

arenduses kirjeldatakse halltõve saabumist koduringi ning hiljem sealt lahkumist. 

Koduringis on olulised eelkõige haiguse raviga seonduvad paigad: saun, laut, küün, 

kartulikoobas, ahi ja riidekirst. Neile paikadele vastanduvad siirdealadega seonduvad 

veepiir, metsapiir, põllumaa ja risttee (vt. 2.3.2.). 

Soome-Karjalast talletatud lugudes on halltõve liikumisruum suurem ja varieeruvam. 

Halltõvest vabanemiseks võidakse haigusvaim viia naabrite poole, aga ka teise külla, 

kiriku juurde või sõidutada saaniga üle nelja valla piiri. Kui Eestis ravitakse haigust talu 

piirides, siis Soomes on parandamisrituaalide seas tuntud ka haige sõidutamine 

külatänavat pidi (vt. 3.2.1.). Muistendite tegevusruumi erinevust võib seletada Ida-

Soome hajaasustuse ning suuremate vahemaadega.  

Halltõve liikumist kajastavad kujutelmad on rahvausundile omaselt 

mitmetasandilised. Näiteks muistendites pole vesi halltõve liikumist takistavaks 

teguriks. Ravimisrituaalis peetakse aga seda haiguse eest kaitsvaks maagiliseks piiriks. 
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4.1.4. Temaatilised erinevused 

Kui võrrelda Eesti ja Soome-Karjala jutupärimust temaatiliselt, siis leidub neis mitmeid 

erinevusi. Eesti lokaalseteks arenduseks on halltõve seostamine Lapi nõidade 

tegevusega ning kujutelm sellest, et halltõbi võib anda oma ohvrile kahjustava 

kingituse. Soome paikseteks arendusteks võib pidada jututüüpe, milles halltõbi teatab 

oma nime või haigus viiakse naabrite juurde. Olulise osa Soome-Karjala halltõvega 

seotud jutupärimusest moodustavad erinevate parandamisrituaalide kirjeldused. 

Halltõbe kohtab sageli ka muistenditüüpides, milles stereotüüpselt esinevad muud 

uskumusolendid. Neis lugudes esineb halltõbi kui komplikatsioon. Muistendis, milles 

nõid küsib kuradilt halltõve lahkumise aega (Jauhiainen-Simonsuuri D 421), on 

peategevuseks nõia ja kuradi kommunikatsioon. Ometi kirjeldab jutustaja ka halltõvest 

vabanemist, mis on halltõvega seotud jutupärimusele üldomane. Marjatta Jauhiainen on 

Ida-Soomest kogutud arhiiviteadete põhjal välja toonud, et Soome-Karjala aladel on 

populaarsemateks teemadeks surnu, kuradi ja targa tegevusega seonduvad 

parandamisrituaalid ja loitsud (Jauhiainen 1999: 17). Ka halltõbe käsitlevad lood on 

koondunud nende teemade ümber. 

Järgnevalt on esitatud halltõvega seotud usundiliste motiivide loend (tuginedes 

Jauhiainen-Simonsuuri soome usundiliste muistendite tüübi- ja motiiviloetelule): 

 

A Ended ja tulevik 

811, 821 Unehaldjas (halltõbi ise) annab teada halltõve lahkumise viisi ja aja. 

C Surm, surnud ja kalma 

491 Hallitõbine tõmmatakse läbi surnukirstu, et haigusest päästa. Kirstunaela 

kratsimine põhjustab vähi tekkimise. 

1671 Surnuaialt kaasavõetud ese põhjustab halltõbe. Eseme tagasiviimine 

vabastab haigusest. 

D Targad, nõiad 

Tark küsib kuradilt: “Ega sa ei tea...?” ning saab teada halltõve lahkumise aja. 

E Kurat, vanapagan 

451 Kurat annab enesetappu lavastavale hallihaigele parema nööri. 
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Q Haigusdeemonid  

1-10 (vt. 3.1., 3.2., vrd. ka Lisa 1.) 

11 Halltõbi ilmub punase kukena. 

11 Halltõbi puhutakse kiisa sisse ja uputatakse järve. 

21 Halltõbi palub öösel teise tallu viimist. 

201 Halltõbi vaevab meest. Haige peab vältima haiguse selga pääsemist. 

 

Teiste uskumusolenditega seotud muistenditesse ülekandumist esineb ka Eestis. 

Ilmekaks näiteks on jututüüp “Halltõbi naiseks”. Tüüpiliselt esitatakse luupainajaga 

seotud süžee (vrd. Aa 59, Jauhiainen-Simonsuuri Q 251) nii, et jutus ilmuv vaimolend 

on hoopis Lapimaa päritolu hallinaine. See osutab, et tuntud süžee puhul pole oluline, 

milline üleloomulik usundiline olend tekstis esineb. Tähtis on hoopis jutu sündmuste ja 

problemaatika edukas vahendamine.  

Jutustamise protsessile on omased teatud valikud, millest tekstikorpuses kahjuks 

talletusi pole. Kui jutustaja on alustanud juttu, milles halltõve vältimiseks teeskleb 

hallihaige poodut, siis võib juhtuda, et ta põimib samasse konteksti ka levinud motiivi 

sellest, kuidas mingi üleloomulik olend (kurat) poojale parema nööri ulatab (Jauhiainen-

Simonsuuri 451). Jutu esitamine sõltub inimmeeles asetleidvatest protsessidest, mida 

pole arhiivitekstidele toetudes võimalik taastada. Usundiliste olendite esinemine 

erinevates teemaarendustes väljendab ühte olulist aspekti, mida jutte analüüsides tuleb 

arvesse võtta: jutupärimuses kajastuvad usundilised kujutelmad ei ole alati otsesed 

peegeldused traditsiooniomastest uskumustest. Jutustamise eesmärgiks ei ole reaalsuse 

kajastamine, vaid eelkõige aktuaalse teema jagamine kuulajaskonnaga või 

meelelahutuse pakkumine. 

 

4.2. JUTUSTAMISTRADITSIOON JA JUTUSTAMISE EESMÄRGID 

 

Eesti talupojaühiskonnale omast jutustamistraditsiooni pole palju uuritud. Peamised 

uurimused sellest vallast on kirjutanud Richard Viidalepp 1960. – 1970. aastatel. 

Teadaolevalt harrastati jutustamist videvikutunni ajal, ühistööde tegemise käigus, 

 115



  

sepapadade ja veskite juures järjekorda oodates, aga ka kõrtsis ning muudel 

koosviibimistel. Tegemist võis olla ühe jutustajaga (nt. külakarjus, kes ööbis iga päev 

ise peres) või mitme jutustajaga, kes jutustasid lugusid vaheldumisi teineteist innustades 

(Viidalepp 2004). Niisugune ühine jutuvestmine soodustab stereotüüpsete juttude teket, 

kuna jutte interpreteeritakse ühiselt. 

Soome jutustamist analüüsinud Matti Sarmela kirjutab, et võrreldes Lääne-Soomes 

leiduva rikkaliku rahvusvaheliselt levinud muistendiainesega, mida esitati 

kuulajaskonnale pidudel ja koosviibimistel, on ida-soome pärimusele mõju avaldanud 

harv asustus ning vähene inimestevaheline läbikäimine. Seepärast on jutte esitatud 

argipäevase kõne raamides, ilmestades neid murdepärasuste ja omapärase 

keelekasutusega. Stereotüüpseid muistendeid leidub ida-soome pärimuses vähem ja neid 

iseloomustab reaalsusetunnetus ning humoristlik vaatepunkt (Sarmela 1994: 156-157). 

Siinkohal võib näiteks tuua Lõuna-Savost talletatud muistenditüübi, mille kohaselt 

halltõve hobusel edasiviimise pärast kohtusse minnakse (vt. 3.1.4.).  

Jutuomase struktuuriga halltõvelugudele on iseloomulik ka stereotüüpsete tegelaste 

esinemine. Kinnistunud tegelaste kaudu ehitatakse üles jutu loomiseks vajalik vastuolu 

ning juhitakse sündmuste kulgu. Jutu tegelaste analüüs on üks võimalus arhiivis 

leiduvate juttude paremaks mõistmiseks. Tegelaste iseloomustamiseks olen kasutanud 

Taani folkloristi Ulf Palmenfelti käsitlust, mille kohaselt tegelased esinevad juttudes 

karakteri ja rolli tasandil. Tegemist on edasiarendusega Propi dramatis personae 

mõistest (Palmenfelt 1993: 144). Palmenfelti uurimusele toetudes leidub muistendites 

kaheksa erinevat rolli, milles karakterid vastavalt situatsioonile esineda võivad. Need 

rollid on: jälgija, ohver, normi rikkuja, kangelane, vahendaja, oponent, abistaja ning 

lähendaja. Halltõvejuttudes leiduvate tegelastevaheliste opositsioonide paremaks 

edasiandmiseks, tuli Palmenfelti defineeritud lähendaja ja jälgija rollid kõrvale jätta 

ning vahendaja ja abistaja rollid ühendada. Seega on stereotüüpsetele halltõvejuttudele 

omased viis intertekstuaalset rolli: kangelane, normi rikkuja, ohver, abistaja ja oponent. 

4.2.1. Jutustaja 

Lähendajaks peab Palmenfelt eelkõige jutustajat. Seda, et jutustajal peab olema jutu 

tegevust silmas pidades mingi roll, põhjendab ta väitega, et lähendaja rollis võib esineda 
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ka mõni teine inimene, kelle kogemusele toetudes jutustaja sündmusi edastab. 

Memoraadina esitatud halltõvejutus oleks selliseks lähendajaks halltõbe põdenud ema 

või vanaema. Kuna taoline lähendaja esineb jutu arengut silmas pidades ka ohvri rollis, 

siis on lähendaja rolli määratlemine halltõvemuistendeid silmas pidades liigne. 

Stereotüüpsete halltõvelugude puhul on tegemist sisuarendustega, milles jutustajal on 

tekstiväline roll ning seepärast kasutan lähendaja asemel mõistet jutustaja. 

Halltõvejuttudele iseloomulikuks alguseks on haiguse olemasolu nentimine (vt. 

1.3.2.). Seda teeb jutustaja, kes ei kuulu jutumaailma tegelaste hulka. Jutustaja 

ülesandeks on kuulajaskonnaga suhtlemine. Jutustaja valikute kaudu antakse edasi jutu 

tegevust: püstitatakse komplikatsioon ja esitatakse tulemus.  

Jutustajate kohta on arhiiviteadetes vähe informatsiooni. Esitajate seas on nii mehi kui 

naisi. Ligikaudu 80% jutustajatest on vanemad kui kuuskümmend aastat. ERA ja SKS 

KRA rahvaluulekogud on nii ajaliselt, saamisloolt kui ka mahult suhteliselt sarnased (vt. 

1.1.3.). Neis on teave jutustajate kohta talletatud süsteemselt. Seetõttu on võimalik 

mõne sõnaga iseloomustada ka halltõvepärimuse kandjaid.  

Eesti jutustajate seas domineerivad naised (49 naist, 19 meest). Ilmselt ei kuulunud 

1920. – 1940. aastatel halltõvejutud enam meesjutustajate aktuaalsesse repertuaari. 

Kuna haigustega tegelemine ja haigete ravimine oli koduringis ennekõike naiste 

ülesanne, siis säilisid naiste pärimusse kuuluvate parandamisvõtete kõrval ka 

meelelahutusliku funktsiooniga jutud halltõvest. 

Vaatamata sellele, et Eestis on naiste ülekaal jutustajate seas märgatav, pole siiski 

põhjust halltõvepärimust naiste folklooriks liigitada, sest haigus ohustas inimesi 

sugupoolest sõltumata. Eesti vanemates rahvaluulekogudes leiduvate jutustajate kohta 

käivat informatsiooni on vaja täiendada, kuid arvatavalt on stereotüüpsete 

halltõvejuttude jutustajate seas rohkem mehi. Selle oletuse aluseks on, et Soomes on 

halltõvemuistendeid enam kogutud meestelt (24 naist, 37 meest). Statistikas on 

arvestatud kõikide Soome-Karjala halltõvemuistendite jutustajatega ajavahemikus 

1880– 1940.  

Muinasjutulise ülesehitusega halltõvemuistendeid võib liigitada ka 

meelelahutusmuistenditeks (ing. k. entertainment legend), mis on üks muistendi eriliike. 

Meelelahutusmuistendit iseloomustab üleloomuliku olendi profaanne käsitlus ja põnev 
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süžee, kus inimene lahendab oma oskusliku tegvusega kriitilise olukorra. Valdavalt on 

meelelahutusmuistendeid rääkinud mehed (Valk 1998c: 16). Soome folkloristid on 

väljendanud, et jutustaja rolli ei peetud naistele sobivaks. Eriti kehtis see olukorras, kui 

tegemist oli esitamissituatsiooniga, mis leidis aset pereringist väljaspool (Apo 1987: 

124). Mees- ja naisjutustajate osakaalu erinevus pole Soomes nii silmatorkav kui ERA 

rahvaluulekogu puhul, kuid meesjutustajate domineerimine osutab, et meelelahutusliku 

funktsiooniga muistendid halltõvest kuulusid varasemal ajal meeste repertuaari. Kuigi 

naise roll taluperes on olnud väga oluline, ei kajastu see meelelahutusliku eesmärgiga 

lugudes, mida esitatakse laiemale kuulajaskonnale. Esitajast lähtuvalt on stereotüüpsetes 

juttudes tasakaalu taastaja rollis mees, kes suudab haigusvaimu poolt tekitatud 

kriisiolukorra lahendada. Naise karakterile omistatakse halltõvejuttudes aga negatiivne 

varjund (vt. 4.2.3.). 

4.2.2. Rollid 

Rollidel on oluline osa muistendites kirjeldatavate tegelastevaheliste opositsioonide 

edasiandmisel. Ulf Palmenfelti järgi tähistavad muistendites leiduvad rollid dramaatilise 

kandvusega positsioone, milles juttude karakterid üksteise suhtes paiknevad (Palmenfelt 

1993: 144). Kattuvuste vältimiseks tuli ühendada Palmenfelti defineeritud abistaja ja 

vahendaja rollid, kuna neil rollidel on jutu seisukohalt sarnane funktsioon. Ebaoluliseks 

ostus ka jälgija rolli esitamine, kuna jälgija positsioonis on halltõvelugudes alati 

kangelane. Rollide opositsioonide ilmestamiseks on kasutatud näiteid erinevatest 

halltõvega seotud jututüüpidest.  

Kangelane on halltõvejuttudes tavaliselt meesterahvas – taluperemees, kalamees või 

sepp. Tema ülesandeks on oponendi plaanide nurjamine ja tasakaalu taastamine. 

Muistend algab tavaliselt sellega, et kangelane satub juhuslikult sündmuste vaatlejaks. 

See on hetk, mil üleloomulik haigus tungib argireaalsusesse. Põllul töötav või metsas 

puid tegev peremees kuuleb juhuslikult halltõvevaimude vestlust. Rahvusvahelise 

arenduse kohaselt on tegemist erinevate haigusolenditega. Eesti vastavas arenduses on 

haigusvaimudeks Lapimaalt pärit hallinaised. Haigusvaimude plaanide pealtkuulamise 

kaudu saab pealtkuulajast loo kangelane. 
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Rahvusvaheliselt tuntud variandi kohaselt sulgeb kangelane halltõve tubakakotti või 

vangistab haigusvaimu mõne muu maagilist mõju omava võtte abil. Soome kohalikus 

arenduses sõidutab peremees halltõve naabertallu või kummutab haigused koguni 

jääauku.  

Kangelase rollis võib olla ka teadmata põhjusel halltõve ohvriks langenud inimene. 

Kangelaseks saamise eelduseks on, et ohver tunneb halltõve tõrjumismeetodeid. Eesti 

juttudes, mis kirjeldavad Lapimaal leiduvate halltõvekujude hävitamist, võib 

kangelaseks olla ka tütarlaps. Soomes niisugust karakterit kangelase rollis ei esine. 

Nagu teistegi usundiliste olenditega seotud lugude puhul, esineb ka halltõvepärimuses 

viiteid normi rikkumisele. Tüüpiline normi rikkumine on halltõvelugudes kiisla naha 

söömine. Harvemesinevate normirikkumistena on kirjeldatud vales kohas magamist, 

ehmumist, haigusvaimuga verbaalse- või pilgukontakti loomist, üle külmkinga raja 

käimist ning kirikuaiast asjade kaasavõtmist. Kui teistes usundilistes muistendites näib 

normi rikkumine olevat üks peamisi tegevuse ajendeid, siis halltõvelugudes on normi 

rikkumine teisejärguline. Esimesel kohal on haigusvaimu ilmumisega seonduv 

komplikatsioon. 

Normi rikkujana võib halltõvemuistendis esineda perenaine, tüdruk või sulane. Neid 

karaktereid kangelasele vastandades kajastatakse soolisi ja sotsiaalseid vastuolusid. 

Tüüpiline normi rikkuja on ka noorema generatsiooni esindaja. Normirikkuja rolli 

ülesandeks on olla jutu tegevuse katalüsaatoriks. Eesti jututüübis “Halltõve kingitus” on 

jutu tegevuse ajendiks tüdruku laiskus. Selle asemel, et hallihaigele mõisahärrale allikalt 

vett tuua, annab ta viimasele juua oma uriini. See põhjustab haiguse kadumise, mis 

omapäraselt teeb normi rikkujast hoopis loo kangelase. Normi rikkujaid kirjeldatakse 

muudest rollidest erinevalt - iseloomuomaduste kaudu. Taunitavateks joonteks on 

laiskus, kergeusklikkus ja koonerdamine.  

Ohvriks on halltõvejuttudes enamasti süütu isik. Tüüpiliselt on tegemist mõne 

talupere liikmega. Muistenditüübis “Halltõve kingitus” on ohvri rollis mõisnik. Leidub 

ka kahe ja kolme potentsiaalse ohvriga arendusi. Esimene ohvritest (tavaliselt kangelane 

ise) saab oponendist jagu, aga teised kaks (kas naabertalude peremehed, karjapoiss ja 

sulane või teine peremees ja mõisnik) jäävad haiguse küüsi. Nimetatud arendus on 

tavaline tasu- ja karistusmuinasjuttudes. Muistendites, milles halltõbi oma ohvrit otsib, 
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on ohvriks tavaliselt noorema generatsiooni esindaja. See annab halltõvele võimaluse 

hüüda ohvrit ema või naise häälega. Halltõvelugudele on iseloomulik, et enamasti 

vabaneb ohver haigusest. Vaid harvadel juhtudel põhjustab halltõbi ohvri surma. 

Abistaja on inimene või üleloomulik olend, kes tasakaalustab olukorda ja annab 

ohvrile nõu ebaharilikust olukorrast väljumiseks. Halltõvejuttudes on tüüpilisteks 

abistajateks mõni vana naine, perenaine või tark, kes annavad ohvrile tarvilikke 

käitumisjuhiseid või juhivad parandamisrituaali. Abistajaks võivad olla ka ametmehed: 

sõjaväe tentsik, laeva kapten või kohtunik. Selles rollis võib esineda ka mõni 

mütoloogiline olend: kurat või mõni muu üleloomulik hääl ehk ilming. Mõnikord annab 

halltõbi ise ohvrile teada, kuidas haigusest vabaneda. Abistamiseks võib pidada ka seda, 

kui halltõbi teatab oma ohvrile parima oakülvi aja. Soomes ilmub hallihaigele 

unehaldjas, kes teatab, millal halltõbi lahkub.  

Oponent, kelle vastu juttude tegevus on suunatud, on üleloomulik haigusvaim 

halltõbi. Muistendites kujutatakse halltõbe antropomorfsena. Halltõbi on ringi rändav 

vaimolend, kelle eesmärgiks on inimeste vaevamine. Inimesest eristab halltõbe 

üleloomulik transformatsiooni oskus ning erinevad aistingud.  

Halltõve vastu kasutatakse muistendites erinevaid rituaale. Igale jututüübile on omane 

teatud parandamisrituaal. Halltõve hüüdmisega seonduvates lugudes kasutab ohver 

peitupugemist või enesetapu lavastamist. Haigusvaimude vestlust pealt kuulnud 

kangelane vangistab purukübemeks transformeerunud haigusvaimu maagilisi 

abivahendeid kasutades. Mõisnik vabaneb halltõvest tüdruku uriini juues ning Lapimaa 

nõiad kaovad, kui nende kujud ümber lükatakse. Soome muistendites sõidutatakse öösel 

ilmuv haigusvaim naabertallu, kuid kangelase rollis olev peremees võib oponendi ka 

hävitada. Halltõve neutraliseerimisega kaasneva tegevuse kajastamine on 

psühholoogiline protsess, mille kaudu osutatakse kuulajaskonnale, et haigusest on 

võimalik vabaneda. 

4.2.3. Stereotüüpsed karakterid 

Juttudele on iseloomulik, et neis luuakse dramaatiline vastandus. Halltõvejuttudes on 

selleks halltõve ilmumisega seotud komplikatsioon. Halltõbi kujutab neis lugudes 

oponenti, kelle vastu jutu kangelane peab võitlusse asuma. Kangelase ülesandeks on 
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neutraliseerida haigusvaimu inimesi kahjustav tegevus. Kangelase rollis kujutatakse 

tavaliselt meest, täpsemalt taluperemeest, kes oma igapäevase tegevuse (metsatöö või 

põlluharimise) kõrval peab võitu saama ka inimese tegevust ähvardavatest välispidistest 

ohtudest. Haigusvaimu ja peremehe vastandamine on stereotüüpse sisuarendusega 

halltõvejuttudele kõige iseloomulikum. Kuna teglaste iseloomustamiseks kasutatakse 

vähe omadussõnu, on kinnistunud karkterid kõige paremaks viisiks jutus kajastuvate 

vastuolude väljatoomisel.  

Karaktereid defineerib Ulf Palmenfelt enam-vähem stereotüüpsete tegelastena, kes 

osalevad jutu dramaatilistes opositsioonides. Tema uurimuse kohaselt on karakterite 

esmaseks ülesandeks kanda teatud inimlikke omadusi. Ta leiab, et olgu need kui 

realistlikud tahes, ikka on juttudes esinevad karakterid fiktsioonid (Palmenfelt 1993: 

145). 

Peremees on halltõvejuttudes kõige sagedamini esinev karakter. Peremees (ehk mees) 

on tüüpiliselt neutraalses või positiivses rollis. Temal on teadmised haiguse 

neutraliseerimiseks ja oskused tasakaalu taastamiseks. Peremees on tavaline inimene, 

kes tunneb norme ja järgib seadusi. Temale vastandatakse muud karakterid. Tavaliselt 

tehakse vastandused soolise, sotsiaalse või vanuselise erinevuse alusel. 

Poeg ja noorem vend vastanduvad peremehe sotsiaalselt tasakaalukale käitumisele. 

Nende opositsioon halltõvega ei lahene alati inimese kasuks, sest nad ei täida kõiki 

vajalikke nõudmisi. Nii poeg kui noorem vend esindavad ebaküpset nooremat 

generatsiooni, kelle käitumine võib põhjustada haiguse tekkimise. Näiteks Soomest 

talletatud tekstis korjab noorem vend surnuaialt üles raha ning saab seetõttu halltõve. 

Halltõve hüüdmise lugudes vastab peidetud poeg ema häälega hüüdvale halltõvele, 

kuigi tal on kästud vaikida ja olla liigutamata. 

Sotsiaalse vastanduse toovad juttudesse mõisniku ja sulase karakterid. Haiguse küüsis 

vaevleva mõisniku kaudu osutatakse eelkõige sellele, et ka rikkus ja parimad arstirohud 

ei aita haiguse vastu. Lugudes, milles esineb kolm potentsiaalset haiguse ohvrit, hoiatab 

haigusvaimude plaane kuulnud peremees sotsiaalselt võrdset (näiteks naabertalu 

peremeest), aga mõisniku ja sulase jätab abita. Juhul, kui ohvrid on sama sotsiaalse 

grupi esindajad, ehitatakse lugu üles erinevaid arendusi vastandades. Erinevalt mõsiniku 

karakterist võib sulane esineda ka kangelase rollis. 
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Naine (perenaine, ema) võib esineda abistajana, normi rikkujana või ohvrina. 

Harvemini on naine halltõvejuttudes kangelase rollis. Abistajana on naisel hulgaliselt 

teadmisi erinevatest halltõve tõrjumise võtetest. Mõnikord on halltõvelugudes 

perenaisele omaseks iseloomujooneks ahnus. Sõnadega väljendatavaid 

iseloomuomadusi esineb halltõvejuttudes väga harva, seepärast on ahne perenaine teiste 

karakterite seas silmapaistev. Naisel, aga ennekõike naise häälel, on halltõvejuttudes 

eriline funktsioon. Nimelt kasutab halltõbi eriti sageli ema või perenaise häält 

peitupugenud ohvri leidmiseks. Selle kaudu saab naise karakterile osaks negatiivne 

varjund, kuigi seda tekstides otse ei mainita. 

Tark on halltõvejuttudes see, kes aitab teha kriitilisi otsuseid ning viib vajadusel läbi 

ka parandamisrituaali. Tegemist on aktsepteeritud ametmehega, kelle oskusi vajatakse 

haigusest vabanemiseks. Targasse suhtumine on austav, sest talle omistatakse 

suuremaid teadmisi. 

Tüdruku karakter esineb vaid eesti muistendites. Tüdruku karakter meenutab igati 

muinasjutukangelasi. Tema norme eirav käitumine põhjustab sageli sündmuste 

käivitumise. Põhjusteks võib olla ehmumine või vales kohas magamine. Võrreldes 

peremehega saab tüdrukust kangelane juhuslikult. Teiselt poolt peab ta selleks, et 

halltõvest vabaneda, sooritama peremehega võrreldes palju keerukamaid ülesandeid. 

Kui Soomes kirjeldatakse, et peremees võib haigusvaimu sõidutada ka üle nelja valla 

piiri, siis Eestis ei lahku peremees kunagi koduringist. Tüdruk see-eest peab rändama 

Lapimaale, et seal halltõve kujud ümber lükata. Tüdrukut varitseb halltõvejuttudes ka 

kõige suurem oht: kättemaksuks ahvatlevasse kuldkeesse siirdatud haigus. Ka selle 

situatsiooni lahendab tüdruk abistaja vahendusel enda kasuks. Tüdruku karakter 

balansseerib ohu piiril, kuid teiste nõuandeid järgides tuleb ta oma ülesannetega hästi 

toime. 

Juttudes esinevad karakterid on fiktiivsed kokkulepped, mille kasutamise kaudu annab 

jutustaja edasi teatud informatsiooni jutu sündmuste ja jutus ette tulevate olukordade 

kohta. Karakterite valik kutsub kuulajates esile teatud seoseid ja kujutlusi, mis aitavad 

jutustajatel paremini edasi anda sündmustele omast dünaamikat. Esitatud karakterid on 

halltõvejuttudele kõige iseloomulikumad. Jutustaja valikutest lähtuvalt võib aga 
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halltõvejuttudes esineda ka ainukordseid karaktereid. Jutustaja valikuid piirab see, et 

tegemist peab olema karakteritega, kes sobivad edasi andma jutule omaseid nüansse.  

4.2.4. Jutupärimuse ja reaalsuse suhe 

Ilma selgete välispidiste tunnusteta haigused on põhjustanud üleloomulikel seletustel 

põhineva jututraditsiooni tekkimise. Nende juttude eesmärgiks on teavitada kuulajaid 

haiguse tekkimise põhjustest, tüüpilistest sümptomitest ning ravivõtetest. Linda Dégh 

iseloomustab muistendi rääkimise eesmärke järgnevalt: “Muistendi esitaja annab edasi 

kogu informatsiooni, mis on vajalik kuulajaskonna huvi rahuldamiseks. Ta on sõltuv 

kuulajaskonna toetusest. Kuulajaskond  on samuti tuttav sündmuste käiguga ning valmis 

andma lisakommentaare. Jutus antakse edasi antud ajahetkel maailmas toimuvat, mis 

võib osaks saada igaühele.” (Dégh 1995: 82). Usundilistele muistenditele peetakse 

omaseks hoiatamist normirikkumiste ja vale käitumise eest. Halltõvega seotud lugudes 

on hoiatusfunktsioon sekundaarne.  

Palju olulisemal kohal on keskendumine haiguse tekkimise ja ravimise 

kirjeldamistele. Tavaliselt tekitavad haigused stressi, regressiivset mõtlemist, sõltuvust, 

ahistust ja masendust (Achté, Schakir 1983: 184), kuid muistendite abil sisendatakse 

kuulajatele kindlust, et üleloomuliku päritoluga haigusest on võimalik vabaneda. 

Traditsiooniliste ühiskondade rahvameditsiini ja haiguskujutelmi analüüsinud Ervin 

Heintz Ackerknechti haiguse tekkimise teooriate kohaselt võib halltõve liigitada 

loomuliku tekkepõhjusega nakkushaiguste kategooriasse. Ackerknechti järgi 

käsitletakse infektsioone kui kahjuliku elusorganismi tungimist ohvri kehasse 

(Ackerknecht 1982: 8-21, vastavale liigitusele on eesti rahvameditsiini klassifitseerides 

toetunud ka Sõukand 2003). Haiguse üleloomuliku ilmumiskuju kirjeldused, mis 

leiduvad arhiiviteadetes, kajastavad talupojaühiskonna võtteid ümbritseva maailma 

seletamiseks juttude kaudu. Haiguse tekkimist seostatakse eelkõige haigusvaimu 

tegevusega. See on jutupärimusele iseloomulik kujutlus nakkuse levikust. Haiguse 

tekkimise ja ravimisega seotud rituaalide kirjeldamine põhineb inimeste 

psühholoogilisel vajadusel seletada aktuaalset probleemi ning otsida selle vastu 

leevendust.  
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Teise halltõvejuttude rühma moodustavad muinasjuttudele sarnased arendused, 

millele on iseloomulikud stereotüüpsed tegelased, ebamääraselt määratletud tegevusaeg 

ja -koht ning keskendumine tegelastevahelistele opositsioonidele. Klassikalise 

žanriliigituse kohaselt eristab muistendeid ja muinasjutte see, et esimestesse usutakse 

ning teistesse mitte. Uskumustel põhinevatele lugudele ehk muistenditele peetakse 

omaseks ka seotust teatud kindla paiga ja tegelastega (vt. tabel Honko 1980: 23). Saksa 

jutu-uurija, Lutz Röhrich, on kirjutanud põhjaliku uurimuse muinasjuttude ja reaalsuse 

suhetest (1979). Tema tööd iseloomustab muistendi ja muinasjutu tugev vastandamine, 

ehkki ta toob välja ka muinasjuttudes reaalselt eksisteerinud arhailist mõtlemist ja 

käitumist peegeldavaid motiive ning osutab, et muinasjutudki põhinevad reaalsuses 

olemas olnud uskumustel (Röhrich 1991: 73). Röhrich toob oma uurimuses hulgaliselt 

näiteid erinevates jutustamistraditsioonides leiduvatest lihtsatest (ing. k. primitive) 

muinasjuttudest. Ta leiab, et mida lihtsama muinasjutuga on tegemist, seda lähemal 

seisab see reaalsuses eksisteerinud rahvausundile (ibid.: 155). Röhrichi töös esitatud 

näidete varal võib öelda, et need nn. lihtsad muinasjutud on väga sarnased ka käesolevas 

töös vaatluse all olevatele halltõvejuttudele.  

Tekstikorpuse põhjal ei ole võimalik välja selgitada, kas räägitud halltõvejuttudesse 

usuti või mitte. Siiski ei takista juttude sündmustesse ja tegelastesse mitteuskumine veel 

loo edasiandmist. Jutustaja võib mitteuskumise korral kasutada sellele viitamiseks 

mittetekstuaalseid vahendeid nagu näiteks silmapilgutus või õlakehitus. Märksa 

olulisem on juttude rääkimise eesmärk ehk funktsioon. Loomulikult on arhiivitekstide 

puhul see vaid oletatav.  

Võib oletada, et seoses haiguse taandumisega on hääbunud ka juttude aktuaalsus. See 

omakorda on mõjutanud juttude esitamist. Juttudes kajastatav informatsioon on 

muutunud sekundaarseks ning tähtsustunud on tegelastevaheliste opositsioonide 

edasiandmine. Sarnaselt kirjutab ka Röhrich: “Kui uskumise aeg (ing. k. the period of 

belief) on möödas, siis päästab jutt ennast meelelahutuseks (ing. k. art form) muutudes.” 

Halltõvejuttudes leidub muinasjutule omaseid vastandusi ja fiktiivsed tegelaskujud on 

pärimuse muutumise protsessi peegeldused. Inimesi vaevava haigusega seotud 

teabevahetusest on saanud meelelahutus. 
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Meelelahutuse eesmärgil jutustatud lugudele esitab aga kuulajaskond erinevaid 

nõudmisi. Need lood ei pea otseselt kajastama inimeste reaalseid elutingimusi ja olmet, 

vaid võivad pakkuda ka fiktiivseid arendusi. Taani folklorist, Michéle Simonsen, 

kirjutab, et muinasjuttude ja reaalsuse suhet analüüsides tuleb eelkõige silmas pidada 

juttude esitamise eesmärki: “Kuigi jutu sündmused põhinevad kuulajaskonnale tuttaval 

reaalsusel, ei saa juttu esitada tuttava reaalsuse kloonina, sest kuulajad ootavad midagi 

erinevat.” (Simonsen 1993: 124). See tähendab, et meelalahutusliku funktsiooniga 

halltõvejutud sisaldavad lisaks arhailisele argireaalsusele ka fiktiivset reaalsust - vaid 

juttudes asetleidvaid sündmusi ja tegevuse kulgu, mida ei esine näiteks ravivõtteid 

kirjeldavates uskumusteadetes. 
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KOKKUVÕTE 
 

Halltõve ümber on tekkinud hulk seletava iseloomuga jutte, milles pearõhk haigusega 

toimetulemise võtetel. Huvi selle omapärase vaimolendi vastu on ajendanud mind 

uurima halltõvega seotud uskumusi ning seda kajastavat jutupärimust eesti ja soome-

karjala talupojapärimuses, eesmärgiga anda ülevaade halltõvega seotud usundilistest 

kujutelmadest ja halltõvega seotud jutupärimusest.  

Halltõve vasteks koolimeditsiinis on malaaria, mis kuulub vanimate nakkushaiguste 

hulka ja millel on palju erinevaid esinemisvorme. Haigus esineb korrapäraste 

vaheaegadega ja põhjustab äkilist temperatuuri tõusu ja langust, peavalu, väsimust, aga 

ka oksendamist ja deliiriumi. Malaaria viirust levitab hallasääsk. Palavikku ja 

vappekülma põhjustavaid gripilaadseid viiruseid esineb veel tänapäevalgi nii Eestis kui 

ka Soomes.  

Töös analüüsitav materjal pärineb Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Soome Kirjanduse 

Seltsi rahvaluule arhiivi kogudest. Enamus tekste on kogutud ajavahemikus 1880 – 

1960. Seda perioodi iseloomustab feodaalse elukorralduse ja ühiskondlike suhete 

tasandilt üleminek industriaalsele ühiskonnakorraldusele, mis tõi kaasa linnastumise ja 

traditsioonilise talupojaühiskonna lagunemise. Pärimusteated on arhiivi saadetud 

kaastööliste poolt või kogutud välitööde käigus. Lähtuvalt valitsevast 

uurimisparadigmast (soome meetod) oli kogumise peaeesmärgiks võimalikult paljude 

pärimustekstide talletamine. Uurimistöö põhines variantide võrdlemisel, jutusüžee 

algkodu rekonstrueerimisel ja antoloogiate koostamisel.  

Talupojaühiskonnale on omane traditsiooniline solidaarsus. Üksikisiku identiteet ja 

individuaalsed interpretatsioonid on allutatud sotsiaalsele kontrollile. Üleloomulikku 

kogemust tõlgendatakse, kuni see sobib varasemate vastavate kogemustega. Jutustamise 

protsess on aga seotud ka individuaalsete valikutega. Iga kord esitatakse jutt konteksti ja 

kuulajate ootusi silmas pidades uuesti. Seepärast on arhiivitekstides kajastuv pärimus 
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väga heterogeenne. Eriti haiguse tõrjevõtete osas osutus sujuva ülevaate andmine 

keerukaks. Arhiivitekstid kajastavad talupojatraditsiooni ja sellele iseloomulikke 

kujutelmi, kuid tegemist on fragmentaalsete ja minimalistlike üleskirjutustega, kus 

puuduvad vajalikud selgitused. Stereotüüpsete juttude puhul lähtuvad jutustajad 

eelkõige jutustamistraditsioonile iseloomulikest võtetest ja vastandustest. 

Halltõvepärimuse tekstikorpus on jaotatud folkloristika žanriliigituse kohaselt 

uskumusteadeteks ja usundilisteks muistenditeks. Usundilisi muistendeid eristab 

uskumusteadetest eelkõige jutuomane ülesehitus. Vähem on talletatud memoraate, 

nõidussõnu, loitse ja endeid. Uskumusteadetes kajastatakse peamiselt halltõve 

tõrjevõtteid. Vähem on neis tähelepanu pööratud haiguse leviku- ja tekkeseletustele. 

Usundilised muistendid moodustavad kogu tekstikorpusest kolmandiku. Traditsioonilise 

žanriliigituse kohaselt leidub halltõvejuttudes palju usundilistele muistenditele 

ebatüüpilisi arendusi. Sündmused on esitatud muinasjutule omaseid võtteid ja 

vastandusi kasutades. Usundilise süžee tõttu on vastavaid teateid kirjeldatud siiski kui 

muistendeid.  

Arhiivitekstide mõistmine eeldab talupojaühiskonnale omase usundilisi olendeid 

sisaldava maailmavaate ning tollaste uskumuste tundmist. Üldlevinud haigusseletustes 

domineerib arusaam, et erinevad välispidised jõud võivad inimesi kahjustada. 

Halltõvepärimuses on selleks vaimolend, keda kujutatakse inimese kujul ringi liikumas. 

Soome-Karjala tekstides esineb halltõbi mehena, kuid eesti halltõbi võib olla nii nais- 

kui meessoost olevus. Tavaliselt käivad nad kahe- või kolmekesi inimesi vaevamas. 

Lõuna-Eesti lokaalse arenduse kohaselt on haigusvaimudeks irdhinge kujul ringi 

rändavad Lapi nõiad. Ilmumine loomade- (kass, koer, hall kits, siga, jänes, siil, hall 

hobune) ja lindude- (kukk, väike lind, must vares, mesilane) kujul on halltõveteadetes 

haruldane. 

Haigusvaimule on omane transformatsiooni oskus. Haigesse sisenemiseks muudab 

halltõbi ennast õle- või samblapuruks ja peitub haige söögi sisse. Tegemist on 

rahvausundi jutupärimusele omase fiktiivse kujutelmaga nakkuse tungimisest 

inimesesse. Kui Eestis piirdub halltõve liikumise ruum kodupiiri ja seda ümbritseva 

siirdealaga, siis Soome-Karjala halltõvejuttudes ületab halltõvevaim ka küla- ja 

vallapiire. 
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Halltõve ravis on kasutatud hulgaliselt vanapäraseid analoogia- ja kontaktmaagial 

põhinevaid võtteid. Need on jagatud kolme kategooriasse. Niinimetatud hägusaid 

kategooriaid peetakse inimese mõtlemise kirjeldamisel kõige sobivamateks. Neid 

iseloomustavad ebatäpsus, elastsus ning libisevad piirid. 

Esimese kategooria moodustavad maagilised toimingud. Maagiliste toimingute rühma 

kuuluvad ravivõtted põhinevad halltõvega seotud usundilistel kujutelmadel. Rituaalsete 

toimingute kõrval on teisena tuntud ratsionaalsed ravimeetodid. Sissevõetavate taimede 

seas domineerivad värisevad ja tugevalõhnalised taimed. Võrreldes Eestiga on Soomes 

ravimtaimi kasutatud vähe. Loomsetest produktidest kasutatakse maagilist mõju 

omavate loomade liha, verd ja väljaheiteid. Kolmandasse kategooriasse kuuluvad 

pikemad ja lühemad verbaalsed tõrjevormelid, mida kasutatakse parandamisrituaali 

käigus.  

Juttudes esinevad ravimisrituaalid võivad olla nii rahvameditsiinis tuntud toimingud 

kui ka jutupärimusele iseloomulikud rituaalid. Stereotüüpne haiguse tõrjevõte on 

näiteks haiguse sulgemine tubakakotti või hobusel järgmisesse tallu viimine. Kuigi 

tegemist on realistlike kirjeldustega, on need võtted teatud jututüüpides kinnistunud ja 

neid kasutatakse jutu huvides. Seepärast võib neid nimetatada fiktiivseteks rituaalideks. 

Halltõvemuistendite algne funktsioon on olnud teadmiste jagamine sotsiaalse grupiga. 

Juttude abil omandatakse põhiteadmised haiguse tekkepõhjuste ja sümptomite kohta 

ning saadakse juhiseid, kuidas haigust vältida ja tõrjuda. Rahvameditsiinile omaseid 

tõrjumistavasid esineb kõigis pärimusteadetes. Aktuaalse teabe edasiandmine 

muistendite kaudu on talupojatraditsioonile omane psühholoogiline protsess, mille 

käigus osutatakse, et seletamatu päritoluga haigust on võimalik käepäraste võtetega 

allutada.  

Kui uskumusteadetes kirjeldatakse ravijana naisterahvast, kes tegutseb talupere 

huvides, siis stereotüüpsetes arendustes on jutu kangelaseks peremees, kelle ülesandeks 

on tasakaalu taastamine. Taolisi arendusi iseloomustavad jutustamistraditsioonile 

omased vastandused, milles karakterid esinevad stereotüüpsetes rollides. Halltõve kui 

inimesi ähvardava haiguse aktuaalsuse taandumise tõttu on jutte hakatud esitama ka 

meelelahutuslikus funktsioonis. Seepärast on paljudel halltõvetekstidel muinasjuttudele 

iseloomulik sisuarendus ja stereotüüpsed tegelased. 
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ESTONIAN AND FINNISH-KARELIAN AGUE 
TRADITION - ANALYSED ON THE BASIS OF ARCHIVE 
TEXTS. ABSTRACT 
 

Ague has evoked many illustrative tales, which mainly concentrate on ways of curing 

the disease. Due to an interest in the particular supernatural being associated with ague, 

I have studied the beliefs related to it as well as the respective Estonian narrative 

tradition and that of Finnish-Karelian agrarian society. My aim is to analyse Estonian 

and Finnish-Karelian beliefs, folk medicine practices, and legends concerning the ague. 

In medical theory, ague corresponds to malaria, which is among the oldest contagious 

diseases and exists in many different forms. Mosquitoes carrying the parasite that 

causes malaria, known as anopheles, spread the disease. Occurring at regular intervals 

in suffers, the disease causes sudden rises and falls in temperature, headaches, and 

fatigue as well as vomiting and delirium. Both in Estonia and Finland, such flu-like 

infections causing fever and shivers are still present today.  

The material analysed in this thesis originates in the folklore records of the Estonian 

Folklore Archives and the Finnish Literary Society, mostly collected between 1880 – 

1960. The period in question, characterised by the transition from the feudal order and 

social relations to the industrial structure of society, resulted in urbanisation and the 

collapse of traditional peasant society. Archives primarily received the records of 

tradition from contributors or researchers who collected them in the course of fieldwork. 

According to the predominant research paradigm (the Finnish method), the main aim of 

the collections was to preserve as many traditions as possible.  

Traditional solidarity was characteristic of peasant society in which an individual’s 

identity and interpretations were subjected to social control. As such, communities only 

interpreted those supernatural experiences that were compatible with previous 

corresponding ones. However, individual choices also influenced the process of 

narration. Individuals retold the legend each time, based on the specific context and the 
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listeners’ expectations. Therefore, the tradition found in archive texts is very 

heterogeneous, particularly concerning the medical practices used to fight the disease, 

which complicated the presentation of an integrated overview of the matter. Archive 

texts reflect the peasant tradition and its common imagery, but here the records were 

fragmentary and insufficient, lacking necessary explanations. In the case of 

stereotypical stories, the narrators primarily proceed from the techniques and dramatic 

oppositions typical of the narrative tradition. 

Following the genre classification of the study of folklore, one may divide the source 

material related to ague tradition into belief records and belief legends. One may 

distinguish the latter from belief records mainly through the use of narrative structure. 

Memorates, magic words, spells, and omens were not as commonly recorded. Belief 

records mostly reflect different medical practices and are less concerned with 

explanations concerning the origin and spread of the disease. Belief legends form one 

third of the entire source material. Based on the traditional genre classification, ague-

related stories include numerous elements untypical of belief legends such as the 

techniques and oppositions inherent in fairy tales. However, due to their belief-related 

plot, scholars have described the stories as legends.  

In order to fully comprehend the archive texts, one must be familiar with the 

respective ideology and beliefs common in peasant society. The dominant idea in 

widespread explanations of ague is that different external powers have the ability to 

cause harm to people. Ague tradition describes this power as a spirit, which the texts 

depict as a human being. In Finnish-Karelian texts, ague is present in the form of a man, 

but in those of Estonia, it takes both the form of male and female characters, pestering 

people in groups of two or three. According to a local version from Southern Estonia, 

the disease spirits are Lapponian witches, moving around as disembodied spirits. 

Apparition in the form of an animal (a cat, dog, gray goat, pig, rabbit, hedgehog, gray 

horse) or a bird (a rooster, small bird, black crow, bee) is uncommon in the case of ague 

traditions. The ability to transform is characteristic of disease spirits. In order to enter a 

diseased person, ague transforms itself into tiny pieces of straw or moss, hiding in the 

food of the diseased. The latter represents a fictitious imagery typical of folk beliefs. 

While ague only moves around one’s household and the surrounding transition area in 
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Estonian traditions, the ague spirit moves accross the boundaries of a village or parish in 

Finnish-Karelian traditions.  

Ague treatment used numerous old-fashioned techniques based on analogy and 

contact magic. I have divided these techniques into three categories, characterised by 

inaccuracy, flexibility, and unfixed borders. Many recent studies generaly consider so-

called fuzzy categories the most suitable for describing human reasoning. The first 

group consists of magic rituals, in which the methods of treatment are based on imagery 

related to ague. Along with rituals, the texts also describe the use of rational methods of 

treatment. The herbs to be consumed for this purpose were predominantly shaky and 

strongly-smelling. In contrast to Estonia, herbs were not as commonly used in Finland. 

Animal products used for this purpose include the flesh, blood, and excrements of those 

animals believed to have magical powers. Verbal spells used during a healing ritual 

form the third category.  

The healing rituals present in stories may be either common folk medicine practices or 

rituals characteristic of narrative tradition. Stereotypical methods of treatment include 

closing the disease in a tobacco pouch or taking it to a nearby farm on a horse. Although 

such descriptions are realistic in nature, they are fixed in certain types of narratives and 

used in the interest of a specific narrative. Thus, one can call them fictive rituals. 

The initial function of ague legends has been in sharing knowledge with a certain 

social group. The stories were a way of acquiring basic knowledge about the causes and 

the symptoms of the disease, also providing guidance on how to avoid and defeat the 

disease. All the records of tradition reflect ways of defeating the disease, which are 

typical of folk medicine practices. This psychological process of delivering relevant 

information via legend is typical of peasant tradition, which denotes the possibility of 

defeating a disease of unknown origin by using handy methods.  

While belief records describe the healer as a woman acting in the interest of the farm 

household, in the case of stereotypical versions, the hero of the narrative is a landlord, 

whose task is to restore balance. Such versions are characterised by the dramatic 

oppositions typical of the narrative tradition, in which characters appear in stereotypical 

roles. After ague became irrelevant as a dangerous disease, the stories were told more 
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due to their entertaining function. Therefore, many ague texts exhibit the storyline and 

stereotypical characters common to fairy-tales. 
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VIRON JA SUOMEN KARJALAN HORKKAPERINNE – 
ARKISTOAINESTOON PERUSTUVA ANALYYSI. 
TIIVISTELMÄ 
 

Horkkataudin ympärille on muodostunut joukko selittäviä kertomuksia, joiden pääpaino 

on tavoissa selvitä sairaudesta. Otin tutkimuskohteekseni horkkatautiin liittyvät 

uskomukset ja kertomusperinteen virolaisessa ja Suomen karjalaisessa 

agraarikulttuurissa, koska kiinnostuin horkkataudin aiheuttajaksi uskotusta 

omalaatuisesta henkiolennosta. Tavoitteenani on antaa yleiskuva horkkatautiin liityvistä 

uskomuksista, parannuskeinoista ja kertomusperinteestä. 

Horkkatauti – lääketieteelliseltä nimeltään malaria – on yksi vanhimpia tartuntatauteja 

ja sillä on useita erilaisia esiintymismuotoja. Sairautta esiintyy säännöllisin väliajoin, se 

aiheuttaa nopeaa lämmön nousua ja laskua, päänsärkyä, väsymystä, mutta myös 

oksentelua ja deliriumia. Malariavirusta levittää horkkahyttynen (Anopheles). Sairautta 

kantavia hyttysiä esiintyy vielä nykyäänkin sekä Virossa että Suomessa. 

Aineistoni on peräisin Eesti Rahvaluule Arhiivin (Viron kansanrunousarkiston) ja 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kokoelmista. Suurin osa teksteistä on 

kerätty vuosina 1880–1960. Kyseistä aikakautta leimaa siirtymä feodaalisesta 

yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntarakenteeseen, joka toi mukanaan 

kaupungistumisen ja perinteisen talonpoikaisen yhteiskunnan hajoamisen. Arkistoitu 

perinneaines on yleensä yhteistyökumppanien lähettämää tai kenttätöiden tulosta. 

Tuolloin vallinneen tutkimusparadigman (maantieteellis-historiallinen metodi) takia 

keräämisen tarkoituksena oli mahdollisimman monien perinnetekstien tallentaminen. 

Tutkimustyön tavoitteena oli toisintojen vertailu ja antologioiden laatiminen. 

Talonpoikaisyhteiskunnalle on tyypillistä perinteinen solidaarisuus. Yksilön 

identiteetti ja henkilökohtaiset tulkinnat on alistettu sosiaaliselle kontrollille. 

Yliluonnollista kokemusta tulkitaan niin kauan, kunnes se käy yhteen varhaisempien 

kokemusten kanssa. Kerronnan prosessi on kuitenkin yhteydessä yksilöllisiin 
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valintoihin. Kertomus esitetään joka kerta uudestaan huomioiden konteksti ja 

kuulijoiden odotukset. Sen takia arkistosta löytyvä perinne on erittäin heterogeenista. 

Erityisen vaikeaksi on osoittautunut kattavan kuvan antaminen taudin torjuntakeinoista. 

Arkistotekstit heijastavat talonpoikaisperinnettä ja sille tyypillisiä kuvitelmia, vaikkakin 

kyseessä ovat katkelmalliset ja minimalistiset muistiinpanot, joista puuttuvat tarpeelliset 

taustatiedot. Stereotyyppisissä kertomuksissa kertoja käyttää ennen kaikkea 

kertomusperinteelle luonteenomaisia keinoja ja vastakkainasetteluja. 

Horkkaperinneaineisto koostuu etupäässä uskomustarinoista ja lyhyistä kansanuskon 

kuvauksista. Uskomustarinat erottuvat kansanuskosta tarinanomaisen rakenteensa 

puolesta. Vähemmän on tallennettu yksittäisiä loitsuja, enteitä ja satuja. Uskomustarinat 

heijastavat enimmäkseen horkkataudin torjuntakeinoja. Vähemmälle huomiolle ovat 

jääneet taudin leviämis- ja syntyselitykset. Uskomustarinat muodostavat kolmasosan 

koko tekstikorpuksesta. Horkkakertomuksista löytyy paljon uskonnollisille 

kertomuksille epätyypillisiä fiktiivisiä kehityskulkuja. Tapahtumat on kerrottu käyttäen 

saduille tyypillisiä keinoja ja vastakkainasetteluja. Uskonnollisen juonen takia 

samanlaisia tekstejä on kuitenkin kuvailtu kertomuksina. 

Arkistotekstien ymmärtäminen edellyttää talonpoikaisyhteiskunnalle tyypillisen, 

uskomusolentoja sisältävän maailmankatsomuksen sekä uskomusten tuntemusta. 

Yleisesti tunnetuissa taudinselityksissä on vallalla näkemys, että erilaiset ulkoiset 

voimat voivat aiheuttaa ihmiselle vahinkoa. Horkkatautiperinteessä on siksi 

ulkopuolisena vahingonaiheuttajana henkiolento, jonka kuvataan liikkuvan ympäriinsä 

ihmisen muodossa. Suomen Karjalan teksteissä esiintyy horkkatauti miehenä, mutta 

Virossa horkkatauti esiintyy sekä naisina että miehinä, jotka käyvät häiritsemässä 

ihmisiä kaksin ja kolmin. Itä- ja Etelä-Viron paikallisen juonenkehityksen mukaan 

sairausolento on Lapin noita, joka vaeltelee irtosielun muodossa. Ilmestyminen eläimen 

(kissa, koira, harmaa vuohi, sika, jänis, siili, harmaa hevonen) tai linnun (kukko, pieni 

lintu, musta varis, mehiläinen) muodossa on horkkatautikertomuksissa harvinaista. 

Tautiolento on muuntautumiskykyinen. Sairaaseen päästäkseen horkkatauti muuttaa 

itsensä olki- tai sammalpuruksi ja piiloutuu sairaan henkilön ruokaan. Kyseessä on 

uskomusperinteelle tyypillinen fiktiivinen kuvitelma taudin tunkeutumisesta ihmiseen. 

Virossa horkkataudin liikkumatila rajoittuu kotiin ja kotia ympäröivään 
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siirtymäalueeseen, mutta Suomen Karjalan horkkakertomuksissa olento ylittää myös 

kylän ja pitäjän rajat. 

Horkan lääkitsemisessä on käytetty joukoittain vanhakantaisia analogia- ja 

kontaktimagiaan pohjautuvia keinoja. Ne on jaettu kolmeen kategoriaan, joita 

luonnehtivat epätarkkuus ja joustavuus sekä liukuvat rajat. Niin sanottuja sumeita 

kategorioita pidetään sopivimpina kansanomaisen ajattelun kuvaamiseen. Ensimmäisen 

kategorian muodostavat erilaiset maagiset toiminnat. Siihen kategoriaan kuuluvat myös 

kertomusperinteelle tyypilliset fiktiiviset rituaalit. Sisäisesti käytettävien kasvien 

joukossa ovat vallalla värikkäät ja voimakkaan tuoksuiset kasvit. Verrattuna Viroon on 

Suomessa rohdoskasveja käytetty vähän. Eläinperäisistä tuotteista käytetään maagisina 

pidettyjen eläinten lihaa, verta ja ulosteita. Kolmanteen kategoriaan kuuluvat verbaaliset 

torjuntakeinot, joita käytetään parantamisrituaalin yhteydessä.  

Kertomuksissa esiintyvät parannusrituaalit voivat olla sekä kansanlääkinnässä 

tunnettuja toimintoja että kertomusperinteelle ominaisia rituaaleja. Stereotyyppisiä 

taudin torjuntakeinoja ovat esimerkiksi taudin sulkeminen tupakkamassiin tai vieminen 

hevosella seuraavaan taloon. Vaikka kyseessä ovat realistiset kuvaukset, nämä keinot 

ovat sidoksissa tiettyihin kertomustyyppeihin ja niitä käytetään antamaan kertomukselle 

lisäpontta. Sen takia niitä voidaan kutsua fiktiivisiksi rituaaleiksi. 

Horkkakertomusten alkuperäinen funktio on tiedon jakaminen yhteisössä. 

Kertomusten avulla omaksutaan perustiedot sairauden oireista ja saadaan ohjeet, kuinka 

tauti voidaan välttää ja torjua. Kansanlääkinnälle tyypillisiä moninaisia torjumistapoja 

esiintyy kaikissa horkkatautiteksteissä. Ajankohtaisen tiedon välittäminen kertomusten 

kautta on talonpoikaisperinteelle tyypillinen psykologinen prosessi, jolla osoitetaan, että 

on mahdollista saada syntyperältään tuntematon sairaus hallintaan yksikertaisin keinoin. 

Kansanuskonkuvauksissa parantajana on naispuolinen henkilö, joka toimii perheen 

tarpeista käsin, mutta stereotyyppisissä tarinoissa sankarina on isäntä, jonka tehtävänä 

on palauttaa tasapaino. Tällaisia kehityskulkuja luonnehtivat kertomusperinteelle 

ominaiset vastakkainasettelut, joissa hahmot esiintyvät stereotyyppisissä rooleissa. 

Tarinoita on myös alettu esittää viihdyttävinä kertomuksina sen jälkeen kun 

horkkataudista on päästy eroon. Tämän takia monille horkkatautiteksteille ovat 

tyypillisiä saduille ominainen rakenne ja stereotyyppiset henkilöhahmot. 
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ERA II 123, 132 (128) < Viljandi khk, Tännassilma v < Kolga-Jaani khk, 
Võisiku v – L. Köögardal < Vindi Anne, 84 a (1936) 
ERA II 160, 473/4 (36) < Vastseliina khk ja v – I. Daniel < Miina Toom, s. 1871 
(1937). 

 
EKRK = TARTU ÜLIKOOLI RAHVALUULE ÕPPETOOLI RAHVALUULEKOGU 
 

EKRK I 41, 115 (29) < Põlva khk, Kanasaare k - E. Oja, M. - A. Kadarpik, I. - 
P. Padernik, U. Kolk < Liisa Peetman, 90 a (1962) 

 
RKM = RIIKLIKU KIRJANDUSMUUSEUMI RAHVALUULEKOGU 
 

RKM II 159, 150/1 (5) < Rakvere l, Aia tn – E. Kasemets < Leena Osmein, s. 
1897 (1963) 
RKM II 381, 37/39 (23) < Rakvere khk, Vihula v, Võhma k – H. Rohtla (1985) 
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EKÜ = EESTI KIRJAMEESTE ÜHINGU (ESTNISCHE LITERARISCHE 
GESELLSCHAFT) RAHVALUULEKOGU 
 

EKÜ, F 232i, 113/4 (14) < Võru l – Fr. R. Kreutzwald (1850?) 
 
ERM = EESTI RAHVA MUUSEUMI KOGU 
 

ERM, KV 746, lk. 436-437 
 
SKS KRA = SOOME KIRJANDUSE SELTSI RAHVALUULEARHIIVI KOGUD  

 
Sääminki (f), m SKS KRA Savo-Karjalainen Osakunta 36, 1887 
Juva (f), SKS KRA Pasanen, T. I. D. 15: 156, 1899 
Kangasniemi (f), SKS KRA Kuitunen, Oskar 1095 a, 1927 
Pieksämäki (f) m SKS KRA Pennan, Olavi KRK 83:6, 1935 
Kangaslampi (f), m SKS KRA Sääski, Sylvi 1017, 1938 
Lauritsala (f/g), n SKS KRA, Kaljunen, Impi KT 72:16, 1938 
Maaninka (g), m SKS KRA Rytkönen, Ahti 3514, 1929 
Kurkijoki (h), n SKS KRA Heinonen, Miina 4943, 1938 
Salmi (i), n SKS KRA Haavio, Martti 575, 1933 
Sortavala (i), m SKS KRA Hyvärinen, Juho 102, 1935/36 
Sortavala (i), m SKS KRA Moilanen, Matti 2634, 1937 
Sortavala (i), m SKS KRA Moilanen, Matti 2635, 1937 
Sortavala (i), m SKS KRA Moilanen, Matti 3640, 1937 
Sortavala (i), m SKS KRA Hyvärinen, Juho 1335, 1938 
Sortavala (i), n SKS KRA Hyvärinen, Juho 1458, 1938 
Sortavala (i), m SKS KRA Moilanen, Matti 4782, 1938 
Sortavala (i), n SKS KRA Hyvärinen, Juho 1353, 1938 
Sortavala (i), m SKS KRA Moilanen, Matti KRK 146: 703, 1938 
Sortavala (i), m SKS KRA Hyvärinen, Juho 1430, 1938 
Sortavala (i), m SKS KRA Saikkonen, Juho KT 136: 9, 1938 
Tohmajärvi (j), m SKS KRA Hakulinen, J. H. 298, 1893 
Kitte (j), m/n SKS KRA Vauhkonen, P. VK 107: 32, 1921 
Nurmes (j), m SKS KRA Partanen, Jorma 6, 1936 
Juuka (j), n SKS KRA Kolehmainen, Juho 2, 1938 
Pielisjärvi (j), n SKS KRA Savelius, Olga PK 34: 6116, 1938 
Viron Inkeri, Kallivieri (u), n SKS KRA Laiho, A. 2958, 1938 
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LISA 1. Halltõve esinemine rahvusvahelistes tüübiloeteludes 
 

Loorits, Oskar 1926. Livische Märchen- und Sagendvarianten. (FF Communications 66.) 

Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. 

 

Nr. 190. Halltõbi kotis. Mees kuuleb juhuslikult pealt kahe haigusvaimu vestlust ja püüab ühe 
neist kotti. 
Nr. 191. Tüdruk näeb peata inimest ja saab halltõve. 
Nr. 192. Üks kalamees näeb paadis halltõbe; üks naine ehmub ja jääb silmapilkselt haigeks. 
Nr. 193. Mees kuuleb ennast hüütavat ja vastab ning jääb silmapilkselt halltõppe. 
Nr. 194. Halltõbi naerab oma ohvi üle või sõimab teda, kuna ei saa haigele läheneda. Haige ei 
tohi haigusele vastata. 
Nr. 195. Hallitõbine teab rohte, mida talle sisse anda tahetakse. 
Nr. 196. Halltõbi ei saa peale, kui haige ennast ei liiguta. 
Nr. 197. Hallihaige teeskleb surnut; halltõbi jätab ta rahule ja avaldab kahetsust, et inimene 
eneselt elu võtnud on, kuna ta oleks veel vaid ühe korra haiget piinanud. 
Nr. 198. Hallihaige peidab end sellisesse kohta või paika, kust halltõbi teda üles ei leia. 
 

Neuland, Lena 1981. Motif-Index of Latvian Folktales and Legends. (FF Communications 

229.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. 

 

F 493.1.4. Halltõbi inimesena. 
F 493.1.4.1. Halltõbi härrasmehena (saksa mõisnik). 
F 493.1.4.2. Halltõbi kui hall ratsanik. 
F 493.1.4.3. Halltõbi kui poola parvetaja. 
F 493.1.4.4. Halltõbi ilmub kuradi tõllas. 
F 493.1.4.5. Halltõve eest päästab jooksmine. 
F 493.1.4.5.1. Halltõve eest pääseb minema paadiga. 
F 493.1.4.6. Kui keegi pääseb halltõvest, siis saab selle keegi teine. 
F 493.1.4.7. Halltõbi teatab oakülvi aja. 
 

Jauhiainen, Marjatta 1999. Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja Motiivit. Tarkistettu ja 

laajennettu laitos Lauri Simonsuuren teoksesta Typen- und Motivverzeichnis der 

finnischen mythischen Sagen. (FFC Communications 182, Helsinki 1961.) Helsinki: 

Suomen Kirjallisuuden Seura. 

 

Q1-10 Halltõbi 
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[Ilmumine] 
Halltõbi liigub inimeste seas mõnikord inimese kujul.  
Halltõved arutavad omavahel, kuidas inimese sisse pääseda.  
[Halltõve peale tulek] 
Hüüab inimest ja kui see vastab, siis pääseb inimese kallale.  
Poeb pudru või piima sisse, et inimesse tungida.  
[Vabanemine] 
Halltõvest vabanetakse, pannes puunukk inimese asemel voodisse.  
Inimene vabaneb halltõvest kas sõnniku alla või ahju peitu pugedes.  
Halltõbi võidakse saanil viia teise tallu. 
Halltõbi suletakse tubakakotti. 
 

Sinninghe, J. R. W. 1943. Katalog der niederländischen Märchen- Ursprungssagen-, 

Sagen-, und Legendenvarianten. (FFC Communications 132, Helsinki 1961.) Helsinki: 

Suomen Kirjallisuuden Seura. 

 

282. Mees kuuleb pealt teda külastada soovivate haigusvaimude vestlust. 
283. Halltõve siirdamine. Haige saab terveks, aga puu kuivab (teine inimene jääb haigeks). 
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LISA 2. Näitetekstid 
 

Näide 1. “Halltõbi hüüab nimepidi”(2.2.4.):  

“Vanal ajal olnu rahvas väega pallõ halli tõpõ põdõnu. Ja halli iist olnuva kõk rahvas paku 

lännü. Üts kõrd lännü üts miis silla ala paku ja hall hoiganu miist: “Uu, kos sa olõd,” miis ei 

lausunu sõnnagi vasta, sõs üttelnü hall: “Mine kodo sull ei olõ kah aigu, vaja kodo minna upa 

tegema, uba um eski kaugõs tettä jäänü,” ja lännü ärr kodo. Sõs tulnu miis kah silla alt vällä ja 

lännü kodu upa tegama, uba kasunu õigõ suur ja häidsenu ilosahe muudku üttegi kõtra ei 

kasunu otsan, üts kõrd kirgnü kikas aia pääl ua poolõ:”Upa karga,” peremiis üttelnü 

kikallõ:”Mis sa viil sõs taha upa otsma lääd, siist ei olõ sullõ ega mullõ midägi saia.” Kikkas 

karanu upa ja löönü tsängoga uavarrõ sisse; säält tulnu pallõ terri vällä, nüüd nännü miis, et 

terä olnuva ua varre seen, miis saanu pallo upõ.” (H I 7, 622 (2)). 

 

Näide 2. “Lapimaa rahvas halltõveks” (2.2.7.): 

“Korra olnud Lappi maal üks hirmus katk, se olnud nagu meie maa rohiline katk. Se pole muud 

maha võtnud kui oma mehi. Lappi maa jäänud meeste rahvast ju õige vaeseks, pole enam 

Lappimaa vanu tütrukuid keeki võtnud. Olnud teisi nii palju et võõralt maalt hakkanud mehi 

omale maale tooma. Korra läinud naad jälle seitsmekeisi üle piiri mehi tooma. Naad saanud 

ühe tugeva nõiaga kokku, see sajatanud naad kõik ilma pääle laiali, ja ta ei andnud neile luba 

enne omale maale minna kui Lappi maal nii palju mehi saab, et enam puudus ei tule. Et aga 

neil sajatadudel aeg igavaks ei lähaks, pannud ta neid vaimu näol inimeste seljas käima. Nüüd 

olla aga Lappi maal jälle rohkep mehi, ja nüüd olla ka hall sinna ära läinud.” (E 24311/12 

(11)). 

 

Näide 3. “Lapimaa rahvas halltõveks” (2.2.7.): 

“Ütskõrd lännü sist üts inimine sinnämaalõ, löüdnü paljo nisugumaisi ihosit puutõ nõalt, midä 

ta ümbre tokanu. Ütte pää päält saanu ta perre [pärja], mitä ta siä tonnu; ta pandnu sedä kõvo 

latva rippumma, kui ta tõsõl hommokul kaenü, olnu kõiv ärrä kuionu. Nisama tennü ta tõsõlõ 

kõvolõ, kelleotsa ka perg pantu, viimäs olla perel jõud ärrälõpnu, et ta kellekille kahjo ei võinu 

tettä. [Kirjutaja kommentaar] Et nüüd hallist tõbõst paljo ei kuulta, sõs olõvat si sist tulnu, et 
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nüüd sistpuult kristliku missonäri sinnä olõvat satõtu, kes ka sääl rahvast kurjusõst takasi 

olõvat kisknu ja ristiinemisis tennü.” (H III 16, 153/6 (5)). 

 

Näide 4. “Halltõve kingitus” (2.2.8.): 

“Mõisaherr põdõsi 12 aastat halli. Es mõista kiäki rohto anda. Sõss oll jo nii kõhn, et tütrik pidi 

ööse man olõma. Lõppi joogivesi är. Olnu talv, tütrik lännü vällä, pannu lumõ ala ja kusnu 

pääle. Et mis taa haigõ inemine õks aru saa. A mõisnik saanu toost terves. Hall ütelnu, et: “Mii 

olõ jo 12 aastaka üten elänü ja sa lahutit mii är.” Sõs kingit tütrikulõ pikk kuld kett. Tütrik 

küsse targa käest, et kas ta või ketti kaala panna. Taa käsnü inne uibo otsa panna. Tütrik 

pannuki. Tõsõl pääväl oll uibo nigu poolõs lõigat. Tütrik sai sõs vallalõ. Es saa sis inämp 

midägi.” (ERA II 160, 473/4 (36))  

 

Näide 5. “Halltõbi naiseks” (2.2.9.): 

“Vanastõ käinu noorõl mehel tihti halltõbi külen. Ta ei tiitnü mis pidi tegemä, viimäs küsünü ta 

tarkäkäest nõuo. Tark opetanu, et kui tõbõ ärä kaodada tahad piäd rõiva kirstu hindä asõmõ 

ligitälle tarrõ viimä, mulku külepäält sisse laskma ja pihlapulka, mis mitte väätseka ei olõ 

laasitu, valmis tegemä. Kui ni kõig valmis om ja kui sõs hall sälgä tullõ, viimäs jälle päält ärä 

lät, sõs mitte muialõ ei lä, kui rõiva kirstu. Tulõ sõs ruttu üles, tii valmis olovalle pihla pulkalõ 

latvamaiste otsa väätseka rist ja panõ latvopuul iin, kirstu sisen olovahe mulkulõ ette, loe 

meiessa pääle ja oota sõs kui valgõni, võtta sõs kirstu kaas vallalõ ja sõs näed ärrä, kes kirstun 

om. Nuur miis tennü ni, kui tark tallõ korra olnu opõtanu. Tõsõl õdakul valmistanu ta pihla 

pulka valmis, lasknu kirstulõ mulku sisse ja toonu selle asõmõ ligitälle. Ei olnu viil noorõlmehel 

und pääle tulnu, kui hall päääle tulnu. Kaua aigo lännü müütä inne kui hall vaiavamist perrä 

jätnü. Ta karanu ka tarka oppõmise perrrä asõmõlt üles, võtnu pihla pulka kätte, tõmmanu 

väitse teräka latvaotsa risti, pistnü sõs kirstu sisen olõvallõ mulkulõ ette. Hummogu võtnu 

nuurmiis kirstu kaanõ üles ja nuur tütrek olnu kirstu sisen. Nuurmiis võtnu tütreku kirstust vällä 

ja ei täütünüki ärä laskõ, et ta väega illos ja noormehe miiltpidi olnu ja võtnuki selleperärast 

tedä hintäle naases. Na elänüvä ütten, kui naine ei naarnu kunaki, alati olnu tal tõtõlik naane. 

Üitskõrd lännüvä na jälle kerkohe kui naane kõrval naarnu. Miis küsünü, et misperäst sa 

naarad. Naane ütelnu, et lappi hatt olla külvjä käest seemend kokko pühgnü ja ka ni külväjäki 

jalost maha tõmmanu. Miis ei nännü kül muud, kui tuulispääd, kes külvjäümbre keerutellenu. 

Sääl küsünü naane mehe käest, et kui muuto sa mino kinni sait. Miis jutustanu tarkakäest nõu 

küsümisest kui kinni saamiseni kõik ära, kui kõraka naane kerko tii päält kõrvalt ära kadonu ja 

kadonus ka jäänü. Mehele jäänü kolm last temast perändüses. Arvatas sõs ka kahklasält, et 
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vanastõlõ Lappima hatta siin Lihvlandi maal rahvast piinamas käänüva, kui risti usk viil 

vastapanõmises kehv ja kerge olnu.” (H II 33, 298/9 (8)). 

 

Näide 6. “Halltõve nimeks Maukku” (3.1.1.) 

“Horkka käypi kuin miehenä. Lähteen rannalla vaatteet pois horkkatautiselta. Tauti jää sobien 

luo. Sovat ammuttiin, tauti kuoli. Horkkatautinen vietiin veden yli, toiset vaatteet pantiin päälle. 

Tuossa talossa oli sairas tyttö, läsii. Tšoma mies unissa rinnan päällä. – Häneltä otetaan 

vaatteet rannalla, mutta ei ammuta. Tauti tulee luo. Sairas pagisee taudin kera. “Kumma, kun 

päästitte tappamatta”, sanoo tauti. Viisas tauti, ei mennyt enää sobien luo. – Tyttö kysyy 

taudilta, mikä on sen nimi. “Mauku”. (Saarelainen sukunimi) – Tauti kuitenkin lopulta tappoi 

hänet.”70 (SKS KRA Haavio, Martti 575, 1933). 

 

Näide 7. “Kirikuaiast kaasavõetud ese põhjustab halltõbe” (3.1.2.): 

“Kerran sai eräs veljistäni kalaman kiusaajakseen siten, että oli eräiden toisten poikain kanssa 

eräällä vanhalla hautausmaalla kävelemässä ja löysi siellä erään, punaisella langalla käärityn 

lepän varpa tumpun, aukasi sen ja pisti rahan sieltä kukkaroonsa. Ei ollut näet pitkiä aikoja sen 

perästä, kun poikaa alkoi horkka hutisuttaa ja piteli useampia kuukausia kovilla; siksi kunnes 

poika kävi samallaisen tumpun omasta puolestaan sinne hautuumaalle viemässä, kalamalle 

velkansa maksamassa ja niin uskomattoman naurettavalta kuin se meistä nykyajan ihmisistä 

tuntuukin, hävisi horkka pojasta heti; ei sen kootosen koommin enään hytisyttänyt. Niin, 

ehkenpä tässäkin toteutui se ajatus, että itsekutakin oma uskonsa auttaa.”71 (SKS KRA 

Vauhkonen, P. VK 107: 32, 1921). 

 

Näide 8. “Halltõvevaimude vestlus” (3.1.3.): 

“Vanhaan aikaan uskottiin, että nämä taudit kulkivat usein haamu olentoina yön aikoina 

paikasta toiseen. Ja nämä haamut olivat usein puhelleet keskenään kulkiessaan. Kerran kuultiin 

                                                 
70 Halltõbi käib kui mees. Allika kaldal haigelt riided ära. Tõbi jääb riiete juurde. Riideid tulistati, haigus 
suri. Haige viidi üle vee, teised riided pandi selga. Tolles talus oli haige tüdruk. Ilus mees unes rinna peal. 
Talt võetakse kaldal riided, aga ei tulistata. Haigus tuleb ligi. Haige väriseb tõve käes. “Imelik, kui 
pääsesite tapmata,” ütles haigus. Tark tõbi, ei läinud enam riiete juurde. Tüdruk küsis haiguselt, mis selle 
nimi on. “Mauku”. (Saarela perekonnanimi). Haigus siiski tappis ta lõpuks. 
71 Kord sai üks mu vendadest kiusaja nõnda, et oli mingite teiste poistega olnud ühel vanal surnuaial 
kõndimas ja leidis sealt ühe punasesse lõnga keeratud lepapulga, avas selle ja pani raha taskusse. Ei 
läinud kaua aega mööda, kui poissi hakkas halltõbi väristama ja ta põdes mitu kuud. Seni, kuni poiss viis 
ise samasuguse kepi sinna surnuaiale, käis kalmale võlga maksmas ja nii naeruväärne kui see ka meie ajal 
ei tundu, kadus halltõbi kohe, ega väristanud enam. Ehk siingi sai tõeks see, et igaühte aitab tema oma 
usk. 
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kahden tälläisen haamun seuraava keskustelu talon lähellä tiellä illan hämärässä. Äänen 

kuultiin sanovan näin: “Mite sie määt nyt ensimäisen uhrisi sisälle?” Ja toinen ääni vastasi: 

“Mie mään hutun silmässä,” ja samalla kysyi toiselta: “Mites sie määt?” Ja ääni vastasi: “Mie 

mään maitolämmityksen pinnalle noussussa kuplassa (ilmarakkula).”72 (SKS KRA Hyvärinen, 

Juho 1335, 1938). 

 

Näide 9. “Halltõbi ilmub unes ja annab teada, et oleks meelsamini mujal” (3.1.4.): 

“Pekan äidissä oli horkka. Unen hourauksessa “horkka pyrki”, minnekkä se mielummin menisi. 

Se sano, että viijä hänet kanavamiesten (laokkuun) eväskonttiin, että hään mänis kanavalle. Äiti 

käv kontin luona, aokas kontin kielen ja sano: “Mää tuossa nyt”. Horkka lähti pois äidistä, 

meni kanavalle, jossa monta miestä kääntyi sairaaksi.”73 (SKS KRA Rytkönen, Ahti 3514, 

1929). 

 

Näide 10. “Halltõbi ähvardab tubakasse minna” (3.1.5.): 

“Eräät suomalaiset olivat Kesälahdella Villalan kylässä kuulleet kolmen horkan keskustelevan. 

He eivät nähneet siinä mitään. Yksi horkka uhkasi mennä siihen, toinen taas siihen mieheen. 

Kolmas käkesi mennä Savonlinnassa erääseen mieheen tupakan kautta. Tienhaarassa olevat 

miehet veivät sanan asianomaisille, että nämä olisivat varuillaan. Sen horkan, joka oli uhannut 

mennä seppään (Kesälahdella) tämän takoessa hengästyessä, seppä iski alasimeen. 

Savonlinnan mies kiristi horkan tupakkakukkaroonsa. Kiteelle mennyt horkka sai myös lopun. 

Sitten koko horkka hävisi.”74 (SKS KRA Sääski, Sylvi 1017, 1938). 

 

Näide 11. “Kala sisse siirdatud halltõbi” (3.1.5.): 

“Kerran ennen kun miehessä oli horkka, ja mies oli järven rannalla ongittamassa, tuli horkka 

miehen luo ja sanoi: “Tääläkö sinä ongitat?” Nyt mies päätti pettää horkan päästäkseen siitä 

                                                 
72 Vanasti usuti, et sellised haigused liikusid öösel vaimudena ühest paigast teise. Ja need vaimud olid 
liikudes sageli isekeskis rääkinud. Kord kuuldud kahe sellise vaimu vestlust õhtuhämaruses maja lähedal 
teel. Häält kuuldi ütlevat nii: “Kuidas sa nüüd esimese ohvri sisse lähed?” Ja teine hääl vastas: “Ma lähen 
pudru silmas,” ja samas küsis teiselt: “Kuidas sina lähed?” Ja hääl vastas: “Ma lähen piimasupi pinnale 
tõusnud mullis (õhumull). 
73 Pekka emal käis halltõbi peal. Poolunes halltõbi seletab, kuhu see meelsamini läheks. Ütleb, et viigu 
teda kanalimeeste leivakotti, et tema läheks kanalile. Ema käis koti juures, avas koti suu ja ütles: “Mine 
nüüd!” Halltõbi läks ema juures ära, läks kanalile, kus mitu meest pööras haigeks. 
74 Ühed soomlased olid Kesarannas Villala külas kuulnud kolme halli vestlemist. Nad ei näinud seal 
midagi. Üks hall ähvardas minna selle ja teine jälle teise mehe sisse. Kolmas lubas minna Savonlinnas 
ühe mehe sisse tubaka kaudu. Teeristil olnud mehed viisid teistele sõna, et need teaksid ettevaatlikud olla. 
See hall, kes oli lubanud Kesalahel minna sepa sisse, kui see puhkab, löödi alasisse. Savonlinna mees 
pitsitas halltõve tubakakotti. Kitele läinud hall leidnud ka oma otsa. Nii kadus halltõbi kogunisti.  
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eroon. Mies oli juuri saanut kiisken, hän aukasi kiisken suun ja pyysi horkkaa menemään kiiskin 

sisään. Horkka lupautui, mutta sillä ehdolla, ettei mies heitä sitemmin kiiskeä järveen, jolloin 

hän, horkka hukkuisi. Kun horkka oli mennyt kiiskin sisään, puhalti mies perään ja työkkäsi 

kiiskeä olevinaan järveen. Ei kuitenkaan työkäissyt. Mies uudisti yrityksensä useita kertoja ja 

työkkäsi kiisken kädessään aivan vedenrajaan asti. Mutta otti aina takaisin. Viimein työkkäsi 

hän äkkiä kiiskin veteen – veden sisään kädessään ja jätti kiiskin menemään. Sinne meni 

horkkakin kiisken mukana, ja mies pääsi siitä eroon.”75 (SKS KRA Moilanen, Matti 3640, 

1937). 

 

Näide 12. “Halltõbi hüüab ema häälega pudrule”: 

“Kerran ennen kun eräs Liisa niminen nainen piti horkkaa, meni hän sitä puistatusajaksi 

karkuun potaattikuopaan, ja kuopan ovi suljettiin visusti. Kun horkka tuli, meni se kuopan 

ovelle ja huusi: “Liisa, tule hutulle!” Mutta siihen vastasi nainen: “Mitäs sinä oikein pidät 

peliä kanssani!” Ja silloin oli horkka kiini naisessa ja alkoi puistattaa vilulla. Horkan 

huhuiluun ei olisi naisen pitänyt mitään vastata, ja se olisi mennyt pois.”76 (SKS KRA 

Moilanen, Matti 4782, 1938). 

 

Näide 13. “Tark usutleb kuradit: “Ega sa ei tea...?”” (3.2.1.): 

“Vanha noitatarina tästä Otsoisten Rautalahdelta. Paikkakunnalla on eräs synkkä vuori, jota 

nimitetään Kotamäen vuoreksi. Ja tässä vuoressa uskottiin vanhaan aikaan n.s. pahanmiehen 

asuneen, jolta noidat kävivät usein tietoja kysymässä. Ja kerran meni eräs paikkakunnan mies, 

joka sairasti horkkatautia erään noidan mukana eräänä kesäyönä vuoren juurelle kysymään 

neuvoa millä pääsisi horkkataudista, josta sairas ei parantunut millään keinolla. Ja tietäjä 

sanoi ennemmin sairaalle, sinun pitää aina olla minun selkäni takana, kun mennään vuoren 

juurelle, etkä saa pelätä vaikka mitä näkisit, ja kuulisit. Ja niin mentiin vuoren juurelle. Ja noita 

luki ensiksi Isämeidän, kaikki lauseet takaperin. Ja kun noita oli lukenut takaperin Isämeidän 

                                                 
75 Kord oli üks mees halltõves. Ta oli järve kaldal õngitsemas ning halltõbi tuli tema juurde ja ütles: “Siin 
sa siis õngitsed?” Nüüd mees otsustas halltõbe petta, et sellest temast? vabaneda. Mees oli just saanud 
kiisa. Ta avas kiisa suu ja palus halltõbe minna kiisa sisse. Halltõbi lubas, aga sel tingimusel, et mees ei 
viska hiljem kiiska järve, kuna siis halltõbi upusk. Kui halltõbi oli läinud kiisa sisse, puhus mees järgi ja 
tegi nagu viskaks kiisa järve. Aga ei visanud. Mees tegi seda mitmeid kordi ja viis kiisa kuni veepiirini, 
aga võttis alati tagasi. Lõpuks viskas ta kiisa äkki vette – käest vette ja jättis kiisa sinna. Sinna läks ka 
halltõbi koos kiisaga ja mees vabanes sellest. 
76 Kord, kui üks Liisa-nimeline naine oli halltõves, läks ta raputamise ajaks peitu kartulikoopasse ja koopa 
uks pandi tihedalt kinni. Kui halltõbi tuli, läks see koopa uksele ja hüüdis: “Liisa, tule pudrule!” Aga selle 
peale vastas naine: “Mis mängu sa minuga mängid!” ja siis oli halltõbi naises kinni ja hakkas jälle 
raputama. Halltõve hüüdmisele poleks naine tohtinud midagi vastata ja see oleks ära läinud. 
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loppuun, niin silloin ilmestyi äkkiä koko vuoren sivu täyteen kovasti ilakoivia harakoita. Ja kun 

vähän ajan perästä harakat hävisi, niin silloin alkoi noita kysellä vuoren isännältä takaperin, 

että siepä et tiijä, mikä tätä miestä vaivaa. Silloin vastasi vuorenisäntä, miepä tiijän, taas sanoi, 

jos sie tietäisit, niin sanosithaa sie. Ja vuorenisäntä vastasi sen olevan horkan. Silloin sanoi 

taas noita, siepä et tiijä, milloin se horkka lähtöö pois tätä miestä vaivaamasta. Taas vastasi 

vuoreisäntä, tiijänpä mie. Tietäjä, no jos tietäisit, niin sanosithaa sie sen. Silloin sanoi 

vuorenisäntä milloin ja mihin horkka lähtee. Ja tosiaankin oli horkka eronnut silloin miestä 

vaivaamasta ja mennyt sinne jonne vuorenisäntä oli sanonut horkan menevän. Ja mies pääsi 

terveeksi, kun horkka oli häntä aikansa niin ankarasti vaivannut.”77 (SKS KRA Hyvärinen, 

Juho 1430, 1938). 

 

Näide 14. “Mees voolib halltõvest vabanemiseks lepapuust nuku” (3.2.2.): 

“Eräs mies ennen luuli päässeensä horkasta, kun hirtti sen. Mies meni mäelle ja vuoli puukolla 

leppäsen miehen mallisen tekeleen, jonka kuvitteli horkaksi, joka häntä puisteli. Nyt otti mies 

punaista lankaa taskustaan, teki silmukan ja pani puuhorkan roikkumaan kaulastaan puun 

oksaan. Täten kuvitteli mies horkan hirttäytyneen ja meni saunaan horkkaa tai horkan henkeä 

pakoon. Vielä kerran oli horkka tullut kyselemään saunan ovelta miestä, mutta kun ei hän 

mitään vastannut, meni horkka pois ja mies luuli pääsevänsä ainaisesti horkasta.”78 (SKS KRA 

Moilanen, Matti 2635, 1937). 

 

                                                 
77 Vana nõiajutt siit Otsoise Raualahelt. Siin leidub üks sünge mägi, mida nimetatakse Kotamäe mäeks. Ja 
vanal ajal usuti, et selles mäes elavab kurat, kellelt nõiad käivad teadmisi pärimas. Ja korra läks üks 
kohalik mees, kellel oli halltõbi, koos ühe nõiaga ühel keskööl mäe jalamile küsima, kuidas halltõvest 
pääseda. Tark ütles haigele, et sa pead püsima mu selja taga ja sa ei tohi karta, vaatama sellele, mida näed 
või kuuled. Ja nii mindigi mäele. Alguses luges nõid Issameiet tagurpidi. Ja kui ta oli seda teinud, siis 
ilmusid äkki kädistavad harakad kogu mäe küljele. Kui harakad kadusid, siis hakkas nõid mäe isandalt 
tagurpidi küsima, et ega sa ei tea, mis seda meest vaevab. Siis mäeisand vastas, küll ma tean. Siis jälle, et 
kui teaksid siis ütleksid. Ning mäeisand vastas, et see on halltõbi. Siis nõid küsis jälle, et ega sa ei tea 
millal halltõbi mehe rahule jätab. Jälle vastas mäeisand, et teab. Nõid, kui teaksid, siis ütleksid. Siis ütles 
mäeisand millal ja kuhu halltõbi läheb. Ja oligi halltõbi lahkunud mehest ja läinud sinna kuhu mäeisand 
oli ütlenud seda minevat. Ja mees sai terveks, kuna enne oli halltõbi teda nii kõvasti vaevanud. 
78 Üks mees arvas, et vabaneb halltõvest, kui selle üles poob. Mees läks mäele ja voolis pussiga lepast 
mehekujulise puunuku, mille tegi horganäoliseks, mis teda raputas. Nüüd võttis mees taskust punast 
lõnga, tegi silmuse ja pani puuhalltõve kaelapidi puuoksa külge rippuma. Nii mõtles mees, et on halltõve 
poonud ja läks sauna halltõve või halltõve hinge eest pakku. Veelkord oli halltõbi tulnud meest 
saunalävele küsima, aga kui vastust ei saanud, läks halltõbi minema ja mees arvas, et oli vaevajast 
pääsenud. 

 160


	SISUKORD
	SISSEJUHATUSEKS
	1. KORPUSANALÜÜS
	1.1. KOGUMISEST JA TALLETAMISEST
	1.1.1. Meetodi kammitsais
	1.1.2. Allikakriitiline lähenemine
	1.1.3. Kasutatud tekstikorpuse üldandmed

	1.2. AJASTUOMASED KULTUURILISED JA ÜHISKONDLIKUD�
	1.2.1. Traditsiooniline solidaarsus
	1.2.2. Sotsiaalne kontekst ja jutu sündmuste toi�
	1.2.3. Malaaria kui haigus
	1.2.4. Meditsiinilise mõtte areng ühiskondlike m

	1.3. HALLTÕVEPÄRIMUSE ŽANRID, EPISOODID JA FUNKT
	1.3.1. Tekstikorpuses leiduvad žanrid ja problema
	1.3.2. Jutustamise eeldused ja halltõvemuistendi�
	1.3.3. Halltõvemuistendite funktsioonid


	2. HALLTÕVEKUJUTELMAD EESTI RAHVAUSUNDIS
	2.1. KOGUMIS- JA UURIMISLUGU
	2.1.1. Halltõvepärimuse kogumislugu
	2.1.2. Dubletid ja kahtlase algupäraga tekstid

	2.2. HALLTÕBI EESTI RAHVAUSUNDIS
	2.2.1. Halltõve rahvapärastest nimedest
	2.2.2. Halltõve ilmumiskujud
	2.2.3. Halltõve ja inimese kontaktivõtt
	2.2.4. Halltõbi hüüab ohvrit nimepidi
	2.2.5. Halltõbi teatab oakülvi aja
	2.2.6. Halltõbi kiisla naha all
	2.2.7. Lapimaa rahvas halltõveks
	2.2.8. Halltõve kingitus
	2.2.9. Halltõbi naiseks

	2.3. HALLTÕBI KUI HAIGUS
	2.3.1. Ravivõtted või fiktiivsed rituaalid?
	2.3.2. Maagilised toimingud koduringis ja siirdepaikades
	2.3.3. Taimed ja maagilist mõju omavad segud
	2.3.4. Verbaalne haigusetõrje


	3. SOOME-KARJALA HORKKAPERINNE \(HALLTÕVEPÄRIM�
	3.1. HORKKA JA VILUTAUTI SOOME-KARJALA RAHVAUSUNDIS
	3.1.1. Halltõve rahvapärastest nimetustest
	3.1.2. Halltõve tekkimine
	Niist on tullut tauvit tuimat

	3.1.3. Haiguse ilmumiskujud
	3.1.4. Halltõbi ilmub unes ja palub hobusel edas�
	3.1.5. Vangistatud halltõbi
	3.1.6. Halltõbi kutsub pudrule

	3.2. HAIGUSE TÕRJETAVAD
	3.2.1. Parandajad ja parandamise paigad
	3.2.2. Maagilised tõrjevõtted
	3.2.3. Sissevõetavad ravimid


	4. STEREOTÜÜPSED HALLTÕVEJUTUD
	4.1. HALLTÕVE JUTUPÄRIMUSE ÜLDJOONI
	4.1.1. Tüüpilised ilmumiskujud
	4.1.2. Halltõve tekkeseletused
	4.1.3. Tegutsemise ruum
	4.1.4. Temaatilised erinevused

	4.2. JUTUSTAMISTRADITSIOON JA JUTUSTAMISE EESMÄR�
	4.2.1. Jutustaja
	4.2.2. Rollid
	4.2.3. Stereotüüpsed karakterid
	4.2.4. Jutupärimuse ja reaalsuse suhe


	KOKKUVÕTE
	ESTONIAN AND FINNISH-KARELIAN AGUE TRADITION - ANALYSED ON THE BASIS OF ARCHIVE TEXTS. ABSTRACT
	VIRON JA SUOMEN KARJALAN HORKKAPERINNE – ARKISTOA
	KASUTATUD KIRJANDUS
	VIIDATUD ARHIIVIALLIKATE REGISTER
	LISA 1. Halltõve esinemine rahvusvahelistes tüü�
	LISA 2. Näitetekstid

