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Tänusõnad
Tahan tänada paljusid inimesi, kellel on oma osa selle raamatu saamisloos. 
Mitmete nimed korduvad raamatulehekülgedel, aga on veel teisi, kes mind 
kirjutamise ajal on lahkelt abistanud, minuga oma teadmisi ja häid ideid 
jaganud. Kõige otsesemalt osalevad uurimuses need paljud inimesed, kes 
jutustasid oma mälestusi viiest laulikust, iseenda elust ja tööst. Tänan oma-
aegseid  kogujaid,  häid praegusi  ja  endisi  kolleege  Mall  Hiiemäed,  Hilja 
Kokamäge,  Olli  Kõivat,  Ruth  Mirovit,  Ingrid  Rüütlit  ja  Erna  Tamperet. 
Külalislahkuse,  koostöövalmiduse ja palju tuge andnud positiivse suhtu-
mise eest tänan südamest laulikute lähedasi: Melika ja Astrid Kindelit ning 
Sirje Pajulat, Endla Gellertit ja Juta Liivakut, Kaja Eriksit, Endla Roosmaad ja 
Anu Roosi, Heino ja Ülo Kokka.

Minu regilaulualase uurimistöö esimeseks teenäitajaks oli ülikooliaegne 
juhendaja Udo Kolk ja siinset uurimust kirjutades oli mul korduvalt põhjust 
meenutada tema seisukohti. Aga ühtlasi olen tänu võlgu parimas mõttes 
uudishimulikule Kristi Salvele – just tema tundis huvi mu uurimiskatse-
tuste vastu ja juhatas mu ERA helisalvestuste juurde –, samuti Ellen Liivile, 
kes kutsus mind tööle Eesti Rahvaluule Arhiivi, mis ongi olnud minu pea-
miseks kooliks. Töö siinse uurimusega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
doktoriõpingute raames poleks alanud ilma Vaike Sarve pideva huvi, in-
nustuse ja toetuseta. Regilaulust oli siis ja on jätkuvalt põnev mõelda tänu 
sellele, et Eesti Kirjandusmuuseumis on minu ümber olnud häid regilaulu-
uurijatest kolleege. Muusikaakadeemias avardasid minu muusikast ja muu-
sikutest kirjutamise alaseid teadmisi oluliselt Urve Lippuse muusikaajaloo 
metodoloogia seminarid ja muusikateaduse osakonna ühised uurimistööde 
arutelud. Siinse töö seisukohalt olid oluliseks inspiratsiooniallikaks Kristin 
Kuutma seminarid (Kultuuriteooriad ja folkloristika, Pärimuskultuur ja rep-
resentatsioon) aastatel 2003–2005 Tartu Ülikoolis mitmekülgse kirjanduse-
valiku ja mõtteid ärgitavate ühiste arutlustega kultuuriuurimuse ja folklo-
ristika teemadel.

Minu uurimistööd, mille tulemuseks on see raamat, juhendasid Urve Lip-
pus ja Kristin Kuutma. Pean võimalust õppida just neilt oma suureks õn-
neks ja eeliseks, ja tänan neid kogu südamest.

Regilaul on loodud laulmiseks ja lauldes – avastasin selle viienda klassi 
muusikaajaloo tunnis, kui Vaike Sarv laulis Kuusalu kiigetoonil eest  Kui  
mina hakkan laulemaie. Minu esimeseks suurepäraseks laulukooliks, mis õpe-
tas, et regilaul on elav kaasaegne pärimus, oli Hellero lauluseltskond. Ka 
mitmesugused muud laulmiskogemused on mind sundinud ikka ja jälle 
otsima vastuseid küsimustele, miks me laulame regilaulu täna, miks ja kui-
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das on seda laulnud need, kelle salvestustel põhineb meie teadmine regi-
laulude esitamisest. Tänan oma kõige tähtsamaid ja armsamaid laulukaas-
lasi Väiksest Hellerost, kellega me ka siinsete laulikute regilaule oleme kuu-
lanud ja laulnud: Leanne Barbo, Maali, Päivi ja Salme Kahusk, Maarja ja 
Minni Oras, Hedvig Ioanna Priimägi, Kadi, Pihel ja Tuul Sarv, Mari Sarv, 
Katrin Soon, Meel Valk ja varasemate aegade lauljad.

Raamatus on palju juttu Eesti Rahvaluule Arhiivi 1950.–1960. aastate töö-
tajatest, siin nimetan kõiki tänaseid ERAlasi: Ergo-Hart Västrik, Mall Hiie-
mäe, Andreas Kalkun, Anu Korb, Aado Lintrop,  Tuuli Otsus,  Mari-Ann 
Remmel, Andres Roots, Liina Saarlo, Mari Sarv, Janno Simm, Jaan Tamm, 
Kadri Tamm ja Astrid Tuisk. Igaüks eraldi ja kõik koos on mind kirjutamise 
ajal nii palju ja mitmel moel aidanud ja toetanud, et võimatu on kõike siin 
üles lugeda. Väsimatu kaasamõtlemise ja siira toetuse eest tahan eraldi täna-
da kirjutamisprotsessiga kõige rohkem seotud Mall Hiiemäed, Olli Kõivat, 
Kadri Tamme ja Ergo-Hart Västrikku.

Töö kirjutamise ajal mulle jagatud lahke abi ja heade mõtete eest tänan 
veel Rudolf Alevit, Eve Annukit, Vallo Ehasalu, Mariko Fasterit, Nele Gel-
lertit, Anu Haaki, Richard Hansenit, Kati Heinoneni, Risto Järve, Mare Kal-
dat, Aime ja Vello Kallandit, Eda Kalmret, Maimu Kindmaad, Anu Kõlarit, 
Kanni  Labit,  Ants  Leinbergi,  Pärtel  Lippust,  Pille  Niint,  Maret  Paabot, 
Žanna Pärtlast, Malle Roobat, Celia Rooset, Jaan Roosmaad, Tiiu Saaristit, 
Pille  ja  Nele  Salvestet,  Kait  Sinisalu,  Taive  Särge,  Tiina  Taela,  Senni 
Timoneni, Veljo Tormist, Hele Tulvistet ja Edna Tuvi.

Kõige suurem tänu kuulub mu armsale perele, Urmasele, tütardele Maar-
jale, Minnile, Madlile ja Minni tütrele Tsirgule. Tänan teid, et olete nii süda-
mest mu tööle kaasa elanud, mu lõputute tööpäevade ajal kõigega ise hak-
kama saanud, kodusoojuse ja rõõmsate nägudega minema peletanud töövä-
simust ja edasiminekuks jõudu andnud. Pere on otseselt osalenud mu uuri-
mistöös, sest omaperekogemus aitas mul mõista neid naisi,  kellest kirju-
tasin. Tundsin seda kõige selgemini pärast Tsirgu sündimist,  kui uudne 
vanaemakogemus pani  mind mõtlema vanaema ja  lapselapse suhte  üle, 
millel  selles raamatus on oluline roll.  Tänan toetuse ja kaasaelamise eest 
oma ema Anne Taukarit, Otepää vanaema Helma Taukarit, Tiiu Rosenbergi 
ja kõiki teisi lähedasi inimesi.

9



Lühendid
EAA Eesti Ajalooarhiiv
EFA Eesti Filmiarhiiv
EFA.H.HL Eesti Filmiarhiivi helikogu helilindid
EFAM eesti  folkloristika  allikmaterjale,  käsikirjaline  kogu  Eesti 

Rahvaluule Arhiivis
EKI Eesti Keele Instituut
EKM Eesti Kirjandusmuuseumi dokumentide arhiiv
EKRK (TRÜ) eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri rahvaluule-

kogu käsikirjad Eesti Rahvaluule Arhiivis, I ja II seeria
EK(b)P Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei
EMH eesti murrete helisalvestused Eesti Keele Instituudi murde-

arhiivis
ENSV Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
ER Eesti Raadio
ERA a) Eesti Rahvaluule Arhiiv

b) Eesti Riigiarhiiv
ERA II Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu käsikirjad, II seeria
ERA, DV Eesti Rahvaluule Arhiivi filmikogu digitaalvideod
ERA, DF Eesti Rahvaluule Arhiivi fotokogu digitaalfotod
ERA, Fon. Eesti Rahvaluule Arhiivi helikogu fonograafisalvestused
ERA, Foto Eesti Rahvaluule Arhiivi fotokogu mustvalged fotod
ERA, Pl. Eesti Rahvaluule Arhiivi helikogu reportaažplaadid
ERM Eesti Rahva Muuseum
ERM, KV Eesti  Rahva  Muuseumi  käsikirjakogu,  korrespondentide 

vastused
E, StK M. J. Eiseni stipendiaatide kogu Eesti Rahvaluule Arhiivis
EÜS a) Eesti Üliõpilaste Selts

b) Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu Eesti Rahvaluule 
Arhiivis

KKI a) Keele ja Kirjanduse Instituut
b) Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluulekogu käsikirjad 
Eesti Rahvaluule Arhiivis

KKI, RLH Keele  ja  Kirjanduse Instituudi  rahvaluulekogu helisalves-
tused Eesti Rahvaluule Arhiivis
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KM Eesti Kirjandusmuuseum (varem ENSV Teaduste Akadee-
mia Riiklik Kirjandusmuuseum; ENSV Teaduste Akadee-
mia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Riiklik Kirjandusmuuseum)

MF, Ar. Mõniste Muuseumi fondi arhiivimaterjalid Võrumaa Muu-
seumis

MTJ  masina-traktorijaam
NSVL Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit
P murdekogujate  päevikud  Eesti  Keele  Instituudi  murde-

arhiivis
RKM Riikliku  Kirjandusmuuseumi  rahvaluulekogu  käsikirjad 

Eesti Rahvaluule Arhiivis, I ja II seeria
RKM, AK Riikliku  Kirjandusmuuseumi  rahvaluulekogu  albumite 

kogu Eesti Rahvaluule Arhiivis
RKM, Mgn. Riikliku  Kirjandusmuuseumi  rahvaluulekogu magnetofo-

nisalvestused Eesti Rahvaluule Arhiivis
RO (ENSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Riik-

liku Kirjandusmuuseumi) rahvaluule osakond
RTJ remondi-tehnikajaam
TA (ENSV) Teaduste Akadeemia
TMM Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
TMM M Muusikaosakonna fondid Eesti Teatri- ja Muusikamuuseu-

mis
TRK Tallinna Riiklik Konservatoorium
TRÜ Tartu Riiklik Ülikool
TÜ EMSA Tartu Ülikooli Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv

Redigeerimismärkused
Originaalkäsikirjadest pärit tsitaatides on töö autor täiendanud interpunkt-
siooni ja parandanud ilmsed kirjavead, jättes muutmata murdekeelsed või 
murdekeelemõjulised  sõnakujud.  Väljajätteid  märgib  kolm  punkti  kald-
kriipsude vahel. Nurksulgudes on autori selgitavad lisandused, seitsmen-
das peatükis ka tsiteerimisel vahele jäetud tekstilõikude lühikonspektid.

Eesti Rahvaluule Arhiivi helisalvestustelt (viitega RKM, Mgn.) on tekstid 
litereerinud Erna Tampere. Neid on täiendanud ja kõik muud helisalvesta-
tud tekstid litereerinud siinse töö autor. Helisalvestustelt pärit tsitaatides ei 
ole näidatud sama sõna korduste väljajätmisi. Suurtähtedega on kirjutatud 
rõhuga öeldud sõnad.
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Käsikirjadest pärit  välitöönoodistused on näidetes  esitatud originaalile 
vastavalt. Helisalvestustelt on viisid noodistanud töö autor koostöös Edna 
Tuviga, kes kirjutas suurema osa noote ka arvutikirjas. Noodistustes on ka-
sutatud tavapäraseid lisamärke: nool noodi kohal märgib vähem kui poole-
toonist kõrgendust või madaldust; selili kaareke noodi kohal väikest lühen-
dust, kummuli kaareke pikendust; ristidest noodipead märgivad poolkõne-
list esitust, rombid ebamääraselt intoneeritud helisid, noodipeade puudu-
mine sisse hingates lauldud noote (vastavad silbid on kirjutatud suurtähte-
dega); koma noodijoonestiku kohal tähistab lühemat,  v pikemat hingamis-
pausi; x noodijoonte all märgib hetkelist komistust või takerdumist esituse 
ajal.

Inimeste perekonnanimede puhul on läbivalt kasutatud viimast (abiellu-
misjärgset või eestistatud) nime, välja arvatud üksikud kontekstist tingitud 
erandid. Ainult fotoallkirjades on kasutatud pildistamise ajal kehtinud pere-
konnanime. Kahe perekonnanime kasutamise puhul aitab eri nimed kokku 
viia register töö lõpus. Varasemad perekonnanimed ja paralleelsed eesnime-
kujud on registris kirjutatud töös kasutatud nimekujude järele sulgudesse.

Võõrkeelsete allikate tsitaadid on joonealuste märkustena originaalkeeles 
ära toodud. Kui tsiteeritud on võõrkeelse originaali eesti keeles ilmunud tõl-
get, on tõlkija nimi kasutatud kirjanduse loendis.

Lühitutvustus
Biograafiline uurimus tutvustab viit Eesti naist, kellelt 1950.–1960. aastatel 
on  helisalvestatud  regilaule  –  kogumisperioodil  järjepidevast  suulisest 
kasutusest kadunud laulustiili. Arhiivimaterjali ja suuliste mälestuste põhjal 
on loodud pilt laulikute elumaailmast ja koostööst folkloristidega nii väli-
tööde ajal kui arhiivi korrespondendina. Sellel taustal on analüüsitud naiste 
regilaulukogemusi eri eluperioodidel, tutvustatud nende laulurepertuaari ja 
viisikujundust. Allikate eripärast lähtudes on käsitletud individuaalse koge-
muse kajastumist  rahvaluulearhiivi  dokumentides,  samuti  lapsepõlve-  ja 
noorusmälestuste spetsiifikat. Töö toob esile individuaalse laulukogemuse 
ainukordsuse ning seotuse ajastu sotsiaalkultuurilise keskkonnaga, viie lau-
liku aktiivsuse ja loovuse ning rõhutab emotsionaalse kontakti rolli  teise 
inimese mõistmisel.
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1. Sissejuhatus

1.1. Küsimuseasetus
Kui ma nüüd järsult ütlen, et tegelikult, kui me räägime pärimusest, siis see 
on fiktsioon – meil ei olegi  mingit pärimust, peale nende raamatute, nende 
üleskirjutuste.  Ja  ainuke  asi,  millest  veel  kinni  haarata  saab,  on  seesama 
Risanda Kravtsov ja teised selleaegsed inimesed,  kes mäletasid veel laule 
natukene. See oli ka juba viimane, viimane meenutus veel lauludest. Siin ei 
olnud enam päris laulud, vaid meenutus lauludest. /.../ Me peame õppima 
neid tundma, neid salvestusi, koos kirjandusega muidugi, koos nootidega, 
koos tekstidega, need sulatama koos kokku mingisuguseks teadmuseks. Ja 
me peame kuulama /.../ kuidas need laulikud – või kas need olid enam lauli-
kud? ... vähemalt need, kes laule mäletasid – kuidas nad laulsid. (Veljo Tor-
mis „Regitoas” 30.01.2006).1

Veljo Tormis kõneleb neist laulikutest, keda käsitleb siinnegi uurimus. Ehk-
ki tsitaadis on juttu pärimusest, on Tormis selle all mõelnud just regilaulu ja 
regilaulupärimus on ka siinse töö keskne teema. Tema jutukatke annab häs-
ti edasi minu töö ajendiks olnud seisukohti: regilaul on oluline osa kultuuri-
mälust; regilaulu helisalvestused arhiivides on tehtud ajal, mil Eestisse oli 
jäänud vähe regilauluoskajaid, ent kõlapilt on laulustiili eripära mõistmi-
seks hädavajalik; tänu sellele on salvestused ja need laulikud olulised kõigi-
le, keda huvitab regilaulukultuur. Samas kõhkleb Tormis nende „meenuta-
jate” ja „mäletajate” lauliku-staatuses, paigutades nad tavapärast tekstikesk-
set lähenemist järgides pärimuse kandja ja folkloristidele üleandja rolli.

Eesti Rahvaluule Arhiivis (ERA) asuvad salvestused pakuvad mitmeid 
erinevaid  võimalusi  regilaulukultuuri  mõtestamiseks.  Tormis  kirjeldab 
pealtnäha kõige olulisemat – kuulata, kuidas lauldakse, kuidas ühendatakse 
omavahel sõna ja muusikat. Alustasin sama küsimusega, aga uurimise käi-
gus jõudsin aina enam äratundmisele, et on küsimusi, mida tuleks ehk esita-
da enne otsest laulude analüüsi. Igal arhiivisalvestusel on oma sünnilugu – 
inimeste kohtumine ja ühine pärimuse loomine arhiivi jaoks. Kõigil kohtuja-
tel on omakorda oma lugu ja oma suhe loodava pärimustekstiga. Siin küsin, 

1 ERA, DV 374, 21:41–22:30.
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miks need laulikud konkreetsetes kogumisolukordades just neid laule laul-
sid ja just nii, nagu me salvestustelt kuuleme. Kes nad olid, milline oli nende 
elu ja milline koht oli selles elus regilaulul? Kuidas mõjutas nende suhet 
regilauluga isiklik kokkupuude folkloristide ja modernistliku rahvaluule-
diskursusega?

Siinne uurimus on kirjutatud eesmärgiga näidata regilaulukogemuse indi-
viduaalsust  ja  seotust  konkreetse  inimesega  kindlas  ajas  ja  keskkonnas. 
Püüan mõtestada viie 20.  sajandi naislauliku regilaulu-  ja arhiivitekstide 
loomise kogemust ja paigutada seda naiste üldisema elukogemuse taustale, 
rõhutades inimese representeerimisviiside mitmekesisust ja emotsionaalse 
kontakti rolli teise inimese elu- ja laulumaailma mõistmisel.

Uurimuse tuuma moodustavad laulikutele  pühendatud 3.–7.  peatükk. 
Esimene laulik, kolmandas peatükis tutvustatud Risanda Kravtsov (1909–
1987) oli pärit Kuusalu kihelkonnast, Juminda neemel asuvast Tapurla kü-
last ja elas seal enamuse oma elust. Tema koostöö folkloristidega, kõigepealt 
Hilja Kokamäega, hiljem  Ruth Mirovi,  Herbert Tampere,  Ingrid Rüütli ja 
teistega, algas 1956. aastal ja kestis kuni lauliku surmani. Regilaule oli ta 
õppinud peamiselt vanaemalt, suurlaulik  Mai Kravtsovilt.  Risanda2 teadis 
72 eri regilaulu ja regilaulusalvestusi on temalt kokku 81.3 Peale selle saatis 
ta rahvaluulearhiivi 133 lehekülge ise kirjapandud pärimust. Neljandas pea-
tükis on vaatluse all  Anette Raagul (1880–1971), kes elas Kose kihelkonna 
Vetla külas. Teda külastas Kirjandusmuuseumi ekspeditsiooni käigus 1965. 
aastal Mall Hiiemäe (tollal Proodel), sama ekspeditsiooni lõpus Anette laule 
ka salvestati.  Temalt on arhiivis 26 eri regilaulu, salvestatud on neist 13. 
Viienda peatüki lauliku Anette Evarti (1886–1976) elukohaks oli Järva-Ma-
dise kihelkonna Oeti küla, kus teda 1965. aasta ekspeditsiooni käigus külas-
tasid Erna ja Herbert Tampere. Nad jäädvustasid Anettelt 26 eri regilaulu, 
helisalvestatud regilauluesitusi on arhiivis kokku 36. Kuues peatükk tutvus-
tab Rosalie Veinbergi (1881–1971), kes elas oma nooruses Järva-Madise ki-
helkonnas, hiljem pikalt Metsla külas Koeru kihelkonnas ja viimastel elu-
aastatel Järva-Jaanis. Temaga kohtus 1964. aastal Richard Viidalepp ja see-
järel 1965. aastal Selma Lätt. Mõlemad salvestasid Rosalielt regilaule, 27 eri 
regilaulust on kokku 34 salvestust. Tema enda poolt korrespondendina kirja 
pandud pärimust on arhiivis 288 lehekülge. Viimane, seitsmendas peatükis 
käsitletud laulik Minna Kokk (1892–1971) elas Hargla kihelkonnas Mõnis-

2 Kasutan laulikutest rääkides eesnimesid, kuna tegemist on üldisema traditsiooni ja ka 
mulle isiklikult sobiva väljendusviisiga. Samuti kasutan enamasti eesnimesid, kirjutades 
neist oma kolleegidest ja laulikute lähedastest, kellega olen isiklikult suhelnud.
3 „Eri regilaulude” all on mõeldud erinevaid regilaulutekste, mis on kas salvestatud või 
käsitsi kirja pandud.
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tes, tema koostöö folkloristidega algas 1957. aastal. Minnaga suhtlesid Olli 
Kõiva (tollal Niinemägi),  Herbert ja  Erna Tampere, Eesti Raadio töötajad 
Ivar Trikkel, hiljem  Aino Strutzkin, samuti Tartu Ülikooli murdekogujad. 
Temalt on arhiivides 37 eri regilaulu, salvestusi on 32. Ise on ta kirja pannud 
ja rahvaluulearhiivi saatnud tervelt 707 lehekülge pärimust.

Kõik viis laulikut kuulusid oma ajas ja keskkonnas ebatavaliselt heade re-
gilauluteadjate  hulka.4 Siinsete  laulikute  valikul  arvestasin,  et  esindatud 
oleksid nii väiksema kui suurema salvestustehulgaga laulikud. Samuti jälgi-
sin, et kõik laulikud ei kuuluks samasse piirkonda –  Risanda Kravtsov ja 
Anette Raagul on pärit  ajalooliselt  Harjumaalt (üks rannikult,  teine sise-
maalt),  Anette Evart ja  Rosalie Veinberg Järvamaalt,  Minna Kokk Võru-
maalt. Laulikud on järjestatud geograafiliselt põhjast lõunasse, arvestades 
ka seda, et rohkema allikmaterjali tõttu on mahult suuremad esimene ja vii-
mane laulikupeatükk, mis käsitlevad vastavalt Risanda Kravtsovit ja Minna 
Kokke.

Laulikupeatükkide ülesehitus on üldjoontes sarnane. Iga peatüki sisseju-
hatuses  olen jutustanud omaenda olulistest  kogemustest,  äratundmisela-
mustest, mis mind laulikuga seovad ja on minu suhtumist temasse tahes või 
tahtmata kujundanud. Järgneb lühiülevaade lauliku elukäigust, mis tutvus-
tab mulle teada olevaid eluloolisi andmeid, paigutades ka folkloristidega 
koostöötamise perioodi eluloo konteksti. Edasi süvenen lauliku ja folkloris-
tide koostöösse, kirjeldades nende kohtumisi, kogumisolukordi ning pisut 
ka kogumisloolist tausta. Ühtlasi analüüsin folkloristide poolt loodud lauli-
kurepresentatsioone arhiivimaterjalis ja neid kujundanud asjaolusid. Järg-
neb minupoolne nägemus lauliku isiksusest,  elu-  ja  laulmiskogemustest, 
kus olen tõlgendanud arhiiviallikatest ja laulikuid tundnud inimeste mäles-
tustest saadud andmeid. Lõpetuseks annan ülevaate lauliku repertuaarist ja 
iseloomustan tema esitusviisi, püüdes repertuaari ja esituste eripäras leida 
seoseid nii kogumisprotsessi kui ka lauliku üldisema elu- ja laulmiskoge-
musega.

Siinne  sissejuhatav  peatükk  jätkub  uurimusega  seotud  teoreetiliste  ja 
metodoloogiliste küsimuste käsitlusega alapeatükis 1.2. Kõigepealt tutvus-
tan teoreetilisi suundi, mis peavad oluliseks uurimisobjektiks individuaalset 
kogemust; seejärel arutlen inimeste uurimisega seotud paigutumisproble-
maatika ja teise inimese kogemuse mõistmisvõimaluste üle. Edasi toon esile 
biograafiakirjutuse ja kultuurikirjelduse suundade teoreetiliste probleemide 
kokkupuutepunkte uurimisprotsessis esile kerkinud küsimustega. Sisseju-
hatuse kolmandas alajaotuses iseloomustan lähemalt töö allikmaterjali  ja 
annan ülevaate senisest Eesti lauliku-uurimusest (1.3). Töö teine peatükk on 
4 See väide ei puuduta Kihnut ja Setomaad, kus vaadeldud perioodil oli regilaul veel suu-
lises ühistraditsioonis, sealseid laulikuid uurimus ei käsitle.
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pühendatud 1950.–1960.  aastate välitöödele.  See tutvustab ajastuomaseid 
välitööpõhimõtteid,  folkloori  kogunud  institutsioone  ja  uurimuse  folk-
loristidest osalisi ning loob tausta konkreetsete välitöökohtumiste analüüsile 
järgnevates laulikupeatükkides.

1.2. Analüütiline tee inimese ja mõistmiseni
Kuidas luua pilt regilaulust konkreetsete mineviku inimeste elumaailma-
des,  kui  allikatena on kasutada vaid rahvaluulekogumise käigus loodud 
tekstid ja teiste inimeste mälestused? Rahvaluulekogumise eesmärgiks oli 
eelkõige kollektiivse pärimuse, mitte laulikute individuaalsete maailmade 
jäädvustamine. Mälestusi omakorda kujundab teiste inimeste subjektiivne ja 
„ajalise moonutusega” suhe uurimuse keskmes olevate laulikutega. Prob-
leeme tekitab ka tegelemine lähiminevikuga: uuritav kogumisprotsess on 
osa mulle tuttavate inimeste, sealhulgas vanemate kolleegide isiklikust ko-
gemusest ja selle analüüsimine tähendab paratamatult sekkumist nende el-
lu, selle allutamist oma uurijapilgule. Neid probleeme käsitledes olen tugi-
nenud teoreetilistele lähenemistele, mille märksõnadeks on individuaalne 
kogemus,  paigutumine,  emotsioonid  ja  mõistmine,  mälu  ja  mäletamine 
ning biograafiline representatsioon.

Nii folkloristikas kui ka teistes inimest ja kultuuri uurivates teadusvald-
kondades võib eristada kahte kultuurile lähenemise viisi: üldistavat, kollek-
tiivsust rõhutavat, või siis individuaalsest lähtuvat, partikulaarset. Huviga 
individuaalse kogemuse vastu on seotud arusaam inimese isiklikust aktiiv-
susest ja loovusest, mis vastandub kujutlusele kultuurist kui homogeensest, 
reeglistatud, allutavast struktuurist. Siinse uurimuse üheks eeskujuks ongi 
sedalaadi antropoloogiline analüüs, mis keskendub mitte kollektiivile, vaid 
üksikisiku käitumisele ja kultuurikogemusele. Lähtudes feministliku antro-
poloogi  Lila  Abu-Lughodi  mõtetest,  mille  järgi  individuaalse  kogemuse 
käsitlemine aitab esile tuua kultuuride inimlikku ühisosa ja seeläbi vähen-
dada kultuurilistest  erinevustest  tulenevat  võõristust,  arutlen võimaluste 
üle  hajutada  konkreetsetest  laulikutest  kirjutades  kujutlust  regilaulutra-
ditsiooni piiritletusest ja leida inimlikku ühisosa eri aegade regilauluteadjate 
vahel.

Lähiminevikule ja isiklikele kontaktidele tugineva uurimuse üheks kesk-
seks probleemiks on uurija ja uuritava suhe. Uurimine eeldab paratamatult 
uuritava objektistamist ja uurija asetumist jõupositsioonile uuritava Teise (vt 
nt Gross 1996) suhtes, teda olemuslikult distantseeritud teadusdiskursuses-
se paigutades ja selles kehtivatele analüüsireeglitele allutades. Feministliku 
uurimuse eeskujul näen niisugusele suhtele alternatiivi idees hajutada uuri-
muse subjekti/objekti piire, kasutades ära uurija-mina mitmesust. Lila Abu-
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Lughod on sedalaadi uurijasuhet kirjeldanud „kahepaikse” positsioonina – 
kuulumisena samaaegselt uurivasse ja uuritavasse kultuuri. „Kahepaiksus” 
lubab uurijal mitmeti paigutuda, vaatenurki vahetada ja tunnustada ühtlasi 
ka uuritava Teise identiteetide  paljusust.  Eesti-keskse  kultuurikirjelduse 
kontekstis puudub „suur” ajaloolis-poliitiline vastuolu uuriva ja uuritava 
kultuuri  esindajate vahel. Seda selgemini on võimalik tajuda mitut laadi 
„väikesi” erinevusi inimrühmade ja isikute vahel.

Uurija  jõupositsiooni  taandamise  ja  subjekti/objekti  piiride  hajutamise 
üheks teeks on uurija ja uuritava inimliku seotuse esiletoomine. Feministlike 
teoreetikute  tööd on ajendanud mind tähele  panema emotsioonide rolli 
inimliku kogemuse käsitlemisel. Arutlus selle üle, mis tekitab uurimisprot-
sessis eredaid emotsionaalseid kogemusi, toob esile kogemusliku ühisosa 
kui inimestevahelise mõistmisprotsessi aluse. Selles vallas olen oma käsit-
lusviisi kujundamisel tuge leidnud sotsioloog Norman K. Denzini tõlgenda-
vast biograafiakäsitlusest, milles on analüüsitud eluloo jutustamisega seo-
tud äratundmiselamusi. See fenomenoloogilise antropoloogia ideedega haa-
kuv käsitlus on aidanud mul mõtestada uurimist kui emotsionaalset prot-
sessi, milles teiste inimeste vahendusel ja ruumilis-kehalise kogemuse osa-
lusel hajub distants uurija ja mineviku inimese elumaailma vahel.

Kuna siinne uurimus käsitleb regilaulukogemust inimese elu taustal, olen 
oma põhilist  käsitlusviisi  ehk meetodit  määratlenud biograafilise  meeto-
dina. Siinse biograafilise käsitluse erijoonteks on süvenemine ühte kultuuri-
nähtusesse,  tuginemine  minevikus  loodud  allikatele  ja  nende  loomise 
protsessi põhjalikum vaatlus. Kirjandusteaduse ja sotsioloogia biograafilise 
meetodi  käsitlustest  ning  antropoloogiakirjutuse  refleksiivsest  analüüsist 
haakuvad tööga arutlused inimese elu narratiivse kujutamise eripärast, elu-
loojutustuse  konventsionaalsusest  ja  loodavast  koherentsuse-illusioonist. 
Lisandub küsimus analüüsi eetilisusest – kõigis diskursustes mõjutab lähe-
nemist  see,  kas  kujutatakse  „suuri”,  „tavalisi”  või  sotsiaalselt  allutatud 
inimesi. Käsitletud laulikute puhul viib eetikaküsimuste üle arutlemine aru-
saamani, et just uurija enda emotsionaalse kogemuse arvestamine annab 
võimaluse  vältida  nende  naiste  paigutamist  sotsiaalkultuurilisse  hierar-
hiasse.

1.2.1. Individuaalne kogemus ja loovus versus „kultuur”
Kultuuri on folkloristikas, etnoloogias ja antropoloogias pikka aega vaadel-
dud kindlate seaduspärasustega süsteemi või struktuurina, millele kultuuri-
kandjad alluvad. Selle vaateviisi järgi tähendab kultuuri kui terviku kirjel-
damine ühtlasi kõigi kultuurikandjate elu ja tegude kirjeldamist. Siinkirjuta-
jat on inspireerinud teistsuguse suundumusega kultuurikirjeldus – üksikisi-
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kust kui aktiivsest kultuuriloojast ja unikaalse kultuurikogemusega indivii-
dist lähtuv vaateviis. Indiviidi aktiivse rolli vastu hakati sotsiaal- ja kultuuri-
antropoloogias huvi tundma 1950.–1970. aastatel seoses tähelepanu suun-
dumisega ühiskonna muutumisprotsessidele (nt Barnard 2005: 81–87). Aja-
looliste struktuuride ja indiviidide suhte üks tuntumaid ja kaasaegset antro-
poloogiat  enam mõjutanud käsitlusi  on  Pierre  Bourdieu  praktikateooria 
(théorie de la pratique), milles kultuurireeglite rõhutamise  asemel on kesk-
punktis tegevus. Bourdieu järgi pole struktuur kultuuris mitte niivõrd piira-
ja  kuivõrd  mängumaa  seda  tundvatele  (kompetentsetele)  indiviididele 
(Bourdieu 2003). Kriitikud on  Bourdieu teooriale siiski ette heitnud struk-
tuuri domineerimist, indiviidide tegevus lähtub tema järgi eelkõige struk-
tuuri reeglitest. Üks võimalusi näha indiviidi mitte struktuurile alluja, vaid 
selle aktiivse kujundaja rollis, on pöörata rohkem tähelepanu individuaal-
sele loovusele (Certeau 2005, Rapport, Overing 2000: 3, 8).5

Loovuse mõistet  tavatsetakse siduda pigem ebatavaliste,  „suurte”  ini-
mestega  kultuuris  ja  ajaloos.  Indiviidikeskne kultuurikirjeldus  toob esile 
igale inimesele omase loovuse ja haakub seetõttu hästi viimaste aastaküm-
nete humanitaar- ja sotsiaalteaduste üldisema huviga „tavaliste” inimeste 
vastu, ühiskonna ja kultuuri mõtestamisega altpoolt lähtudes (Burke 2006, 
Ginzburg 1996, Roberts 2002: 3–5, Aarelaid 2002, Kõresaar 2003b: 63, Chase 
2005: 651–655). Antropoloogilises indiviidiuurimuses rõhutatakse, et loovus 
ei avaldu ainult ajaloo pöördepunktides, vaid toimib pidevalt: ühiskonna 
nooremad liikmed valivad, arendavad edasi ja muudavad traditsioone, iga-
sugune kultuuritraditsioonide jätkamine nõuab kordamise kõrval alati uute 
põlvkondade loovat panust (Rosaldo jt 1993: 5, tsiteerivad Wagnerit 1981, ka 
Bruner 1993).6

Loovuse jälgimiseks pakuvad kõige paremaid võimalusi esituskunstid. 
Nagu iga esitust, võib ka siin analüüsitud regilauluesitusi käsitada dialoogi-
na varasemate esitustega, mille käigus senist traditsiooni taaskehtestatakse, 
vaidlustatakse ja muudetakse. Kultuurilisi esitusi ja neis avalduvat loovust 
on  käsitlenud  viimastel  aastakümnetel  mõjukas  esitusekeskse  uurimuse 

5 Briti antropoloogid Nigel Rapport ja Joanna Overing on leidnud, et indiviidi ja struk-
tuuri vahekorra käsitlusi võib paigutada mõttelisele skaalale, mille poolusteks on indi-
viidikesksed liberaalsed vaateviisid  ühes  otsas ja  kollektivistlikud  kogukonnakesksed 
teises. Bourdieu vaated jääksid sellel skaalal kogukonnakesksemale poolele: indiviidi te-
gevusvõimekus ehk agentsus (ingl agency, vrd Kirss 2002, Reiland 2007) on temal taanda-
tud peamiselt reageerimiseks sotsiaalse struktuuri poolt seatud eeltingimustele.
6 Viidatud  käsitlused  pärinevad  Victor  Turnerile pühendatud  kogumikust  „Crea-
tivity/Anthropology” (1993).  Individuaalse  kultuurikogemuse käsitlemisega jätkab see 
kogumik suunda, mida alustasid  Victor Turner ja  Edward Bruner kogumikuga „The 
Anthropology of Experience” (1986).
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suund (performance studies),7 mis on esindatud nii antropoloogias, folkloris-
tikas kui ka etnomusikoloogias (nt Abrahams 1977, Briggs 1988, Schechner 
1988, Finnegan 1989, Feld 1990, Sugarman 1997, Kapchan 2003). Esituse-
keskne  analüüs  pakub  lisaks  tavainimese  loovuse  avamisele  võimaluse 
mõista loovust üldse universaalsemalt – mitte ainult kui lääne kõrgkultuuri-
le  omast  teoste  (valmistoodete)  produtseerimist,  vaid  kui  esitusprotsessi 
(Sawyer 1998). Siinse uurimuse eesmärgiks ei ole siiski keskendumine ini-
mese elumaailma ühele, esituskunstiga seotud osale. Pigem olen eesmärgiks 
seadnud regilaulukogemuse paigutamise tervikliku elukogemuse konteksti.

Individuaalse kogemuse käsitlemine võib epistemoloogiliselt näida vä-
hem autoriteetsena kui struktuuri või seaduspärasuste otsimine, püüdlemi-
ne teoreetiliste üldistuste poole. Ent vastukaaluna sellistele arusaamadele on 
fenomenoloogilise antropoloogia suundade8 esindajad põhjendanud just in-
dividuaalse kogemuse käsitlemise olulisust. Kogemusekeskne analüüs on 
struktuurikesksetest teoreetilistest üldistustest kvalitatiivselt erinev ja vähe-
malt sama usaldusväärne teadmise loomise vahend.

Meie  eesmärgiks  on anda õigus  kogemuse  elulisele  keerukusele,  vältides 
neid valikulisi taaskirjeldamisi, taandamisi ja üldistusi, mis üritavad läbielatu 
olemust mingitesse üldkehtivatesse seaduspärasustesse või kõikehõlmavate 
skeemide raamesse suruda, seda tegelikult  alahinnates ja elutuks muutes. 
(Jackson 1996: 8).9

Austraalia antropoloogi, eksistentsiaalse antropoloogia ühe rajaja  Michael 
Jacksoni järgi tekitab teoreetiline üldistus maailmast ühekülgse ja illusoorse 
pildi, sest sellega „unustatakse” individuaalse kogemuse ainukordsus, eba-
reeglipärasus ja keerulisus. Üldistavaid, struktuuri ja seaduspärasusi otsi-
vaid teoreetilisi lähenemisi võib vaadelda soovmõtlemise ühe moodusena. 

7 Folkloori vaadeldakse kui kunstilist  kommunikatsiooni,  keskendudes nii selle estee-
tilisele kui sotsiaalsele mõõtmele, seostele sotsiaalsete sündmuste, ootuste ja individuaal-
se loovusega, seetõttu on neid uurimusi nimetatud ka kontekstilisteks või kommunikat-
siooni-keskseteks. Folkloristikas sai see süstemaatiliseks vaatlusviisiks 1970. aastate algul, 
üheks põhiteoseks on Richard Baumani „Verbal Art as Performance” (1977).
8 Soome folklorist Senni Timonen toob oma töös kogemusekeskse antropoloogilise uuri-
muse  näidetena  tõlgendava  antropoloogia  (Clifford  Geertzi  „The  Interpretation  of 
Cultures” 1973), kogemuse antropoloogia (Victor Turneri ja Edward Bruneri kogumik 
„Anthropology of Experience” 1986), mina antropoloogia (Brian Morris „The Anthropo-
logy of Self. The Individual in Cultural Perspctive” 1994), tunnete antropoloogia (Cathe-
rine Lutz, Geoffrey White „The Anthropology of Emotions” 1986), eksistentsiaalse antro-
poloogia (Michael Jackson „Minima Ethnographica. Intersubjectivity and the Anthropo-
logical Project” 1998).
9 „Our aim is to do justice to the lived complexity of experience by avoiding those selec-
tive redescriptions, reductions, and generalizations which claim to capture the essence of 
the lived in underlaying rules or overarching schemata yet,  in effect,  downplay and 
deaden it.” (Jackson 1996: 8).
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Sellised käsitlused pakuvad omamoodi turvatunnet, usku maailma korras-
tatusesse, mida üksikjuhtumite unikaalsust ja ebareeglipärasust esile toov 
uurimine kõigutab (nt Jackson 1996: 5, 2005: xxii).10 Sellelt seisukohalt on 
Jackson pidanud ühekülgseks nii Bourdieu habituse kui Foucault’ diskursu-
se mõisteid, mis „välistavad autonoomsed subjektid kultuuri anonüümse-
test labürintidest”.11

Sõltumata sellest, millise tähenduse me anname diskursusele või kultuurile, 
ei ole inimteadvuse ja -tegevuse nähtumuslik maailm kunagi taandatav selle-
le, mis väidetavasti määrab tema olemasolu tingimused. /.../ Subjekti eirates 
jätavad Bourdieu ja Foucault meid ilma just sellest reaalsest paigast, kus ela-
takse elu, luuakse tähendusi, teostatakse tahet, kus toimub reflekteerimine, 
teadvus leiab väljenduse, otsused mõjuvad ja tavasid kujundatakse või mur-
takse. (Jackson 1996: 22).12

Ühe võimalusena uurida autonoomse subjekti kogemust näeb Jackson just 
biograafilist käsitlust, et jälgida kuidas kultuurilised tähendused kujunevad 
„konkreetsete elude mööduvates,  mitmekesistes ja nähtumuslikes vormi-
des” (Jackson 1996: 23).

Kogemuse uurimist antropoloogias võibki käsitada omamoodi vastukaa-
lu või  reaktsioonina  –  kõigepealt  strukturalistlikule  lähenemisele,  hiljem 
teksti-, sümboli- ja diskursuse-kesksetele suundadele. 1982. aastal formulee-
ris tõlgendava antropoloogia üks olulisemaid esindajaid Victor Turner ko-
gemuse antropoloogia mõiste ja selle suuna peamiseks väljundiks on juba 
viidatud kogumik (Turner, Bruner 1986). Kogumikus rõhutatakse pöördu-

10 Jackson viitab siin filosoof John Deweyle, kelle järgi on teadus ja maagia sarnased selle 
poolest, et nende ülesandeks on kaitsta meid elu loomuliku ohtlikkuse ja juhuslikkuse 
eest (Jackson 1996: 5).
11 Jackson näeb nende autorite käsitlustes eksistentsiaalse jõu – võime eluga toime tulla, 
kannatustele tähendusi leida – kõrvalejätmist ja keskendumist poliitiliste jõudude, sot-
siaalse domineerimise ja erinevuste küsimustele.  Ta tunnistab nii hilise Foucault´ kui 
Bourdieu pöördumist subjekti-  ja eksistentsiaalsete probleemide kesksema käsitlemise 
poole (1996: 22, 2005: xxi). Teisalt toob Jackson ise ühes hilisemas käsitluses esile kahe eri 
lähenemisviisi „loomulikkuse”: struktuurikeskne ja inimkeskne vaatlusviis on paralleel-
sed inimliku enesetunnetuse kahe poolusega, „sõltuja” ja „tegija” tundega, hetkedega, 
mil tajutakse kas oma abitust eluga toimetulekul (olen maailma tõugata) või oma „kõik-
võimsust” (mina kujundan maailma; Jackson 2005: 10). See mõte toetab siinkirjutaja sei-
sukohta, et koos eksisteerides need vastandlikud lähenemisviisid täiendavad teineteist ja 
loovad häid valikuvõimalusi iga uurija oma vaatlusviisi kujundamiseks.
12 „No matter what significance we attach to discourse or culture, the phenomenal world 
of human consciousness and activity is never reducible to that which allegedly deter-
mines  the  condition  of  its  possibility.  /.../  By  dismissing  the  subject,  Bourdieu  and 
Foucault would deprive us of the very site where life is lived, meanings are made, will is 
exercised,  reflection  takes  place,  consciousness  finds  expression,  determinations  take 
effect, and habits are formed or broken.” (Jackson 1996: 22).
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mist struktuuride vaatluselt kogemuse, tegevuse ja esituse analüüsile. Vas-
tust otsitakse küsimustele, kuidas inimesed tegelikult kogevad oma kultuu-
ri, kuidas teadvus võtab vastu sündmusi.13 Kogemuse antropoloogiast hili-
sem fenomenoloogilise/eksistentsiaalse antropoloogia suund on otsinud al-
ternatiive  poststrukturalistlike  lähenemiste  teksti-  ja  sümbolikesksusele, 
milles kipub kaduma asjade, tegevuste ja protsesside tähtsus ehk elu ajalis-
ruumiline dimensioon (Frykman, Gilje 2003: 30, nt ka Lyon 1995).14

Nii  Michael Jackson kui teised fenomenoloogilise/eksistentsiaalse antro-
poloogia esindajad on rõhutanud vajadust jälgida „kogemuse kõiki modaal-
susi”, elavat kogemust kui „tunnete ja emotsioonide, keha, intuitsiooni ja lii-
kumise maailma” (Jackson, Karp 1990: 15, nt ka Jackson 1983, Stoller 1997).15 
Maurice Merleau-Ponty „praktilise teadmise” (praktognosia) kontseptsiooni-
le tuginedes leiab Jackson, et inimese kehalist tegevust tuleb sageli mõista 
esmasena ja alles seejärel tuleb verbaalne mõtestamine või tegevuse põhjen-
damine. Kehaline tegevus on iseseisev olemisviis, mitte vahend mõistusega 
formuleeritu väljendamiseks: „Kehalisele tegevusele ei anna tähendust min-
gi väline otsustaja, vaid see on tegevuses endas.” (Jackson 1996: 32).16 Feno-
menoloogilise suuna teoreetilised seisukohad on mõjutanud mind ka siinses 
uurimuses pöörama enam tähelepanu kogemuse mitteverbaalsele poolele, 
kehalisusele, tunnetele, tegevustele. Viimased seostuvad omakorda kohtade 
ja materiaalse maailmaga, millega iga inimene pidevalt kontaktis on ja mis 
moodustavad lahutamatu osa tema identiteedist (Frykman, Gilje 2003, ka 
Jackson 1996: 28, 1998). See teadmine inspireerib arutlema kohtade, asjade ja 
looduskeskkonna  tähenduse  üle  inimeste  elumaailmas  (vrd  Hjelmdahl 
2003, Hansen 2003).

13 Filosoof Wilhelm Dilthey kogemuse mõistest (kogemus kui „läbi elatu”, Erlebnis) läh-
tudes ei mõelda kogemuse all mitte ainult meelte andmeid, vaid ka kogeja tundeid ja 
ootusi. Kogemuse väljendusvõimalusi analüüsides on Edward Bruner rõhutanud ka kul-
tuurikonventsioonide ja  individuaalse  kogemuse vastastikust  mõju – teise  väljendusi 
mõistetakse läbi oma kogemuse, samas mõjutavad teiste väljendused iga indiviidi koge-
musi, tegemist on dialoogilise ja dialektilise suhtega (Bruner 1986).
14 Michael  Jackson  ja  teised  fenomenoloogilise/eksistentsiaalse  antropoloogia  autorid 
tuginevad sellistele  fenomenoloogilist,  hermeneutilist  ja eksistentsialistlikku mõtlemist 
esindavatele filosoofidele nagu Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, Martin Heidegger, 
Maurice  Merleau-Ponty,  Jean-Paul  Sartre, samuti  Ameerika  pragmatistidele  William 
Jamesile ja John Deweyle (Jackson 1996, 1998, 2005, ka Jackson, Karp 1990, Frykman, Gilje 
2003). Nende peaeesmärgiks on inimese maailmas olemise (Martin Heideggeri  in-der-
Welt-Sein) kogemuse käsitlemine eri kultuurides.
15 Fenomenoloogilise suuna mõjutustega antropoloog Paul Stoller on kasutanud mõistet 
sensuous scholarship ja näidanud vajadust lähtuda kirjeldustes uurija „tundlikust kehast”, 
mis aitab „vahendada lõhnu, maitseid, materjale ja tundeid” (Stoller 1997: xv).
16 „The meaning of a bodily action is not given to the action by some external agent but is 
in the action itself.” (Jackson 1996: 32).
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Individuaalse kogemuse käsitlemiseks soovitab  Michael Jackson narra-
tiivi. Ühelt poolt oleks siin tegemist kogemuse käsitlemise võttega – uurija 
peaks oma tekstis keskenduma „elava kogemuse detailsetele kirjeldustele”. 
Teisalt on võimalik kaasata uurimusse inimeste „elavat kogemust” nende 
endi jutustuste kasutamisega uurimuse tekstis, mida olen ka siinses töös 
rakendanud. Kogemuse narratiivne käsitlemine annab võimaluse näidata 
lugupidamist kogemuse ja selle vahendajate vastu, samuti aitab „dekonst-
rueerida väliseid ideoloogilisi ehteid, mille kogemused saavad, kui need on 
teoretiseeritud” (Jackson 1996: 2, 40).

Fenomenoloogilist vaatlusviisi esindab ka Ameerika feministliku antro-
poloogi Lila Abu-Lughodi17 üksikisiku-keskse ehk partikulaarse kultuurikä-
sitluse idee (Abu-Lughod 1991, 1993, 1999), mille ta on kokku võtnud üldi-
semalt tuntuks saanud fraasiga „kultuuri vastu kirjutamine” (writing against  
culture).18 Ka  Abu-Lughod  vastandub  üldistavale  käsitlusele,19 mis  loob 
kujutluse kultuurist kui „seotud kogukonna ühistest tähendustest”, ajatust, 
koherentsest ja unifitseeritud nähtusest (Abu-Lughod 1991; 1993: 8–14). Ta 
on väitnud, et kui kultuurikirjeldusest jätta kõrvale kogukonnasisesed indi-
viduaalsed erinevused, vastuolud, huvide konfliktid ja olude muutlikkus, 
on tulemuseks ühtlustatud ja ebaadekvaatne kujutus: „/.../  individuaalset 
kogemust on võimatu taandada dominantsetele kultuurivormidele” (1999: 
xvii–xviii). Kultuuri ei peaks nägema mitte niivõrd reeglite ja normide ko-
gumina, pigem on see pidev kogukonnaliikmete vaheline argumentide ja 
vaidluste mäng.

Üldistava kultuurikäsitlusega kaasnev kultuuride piiritlemine võib viia 
erinevuste essentsialiseerimiseni20 ja sellega toetatakse paratamatult ka dis-
tantseerumist ja „teisestamist”. Tulemuseks on teise kultuuri esindajate nä-
gemine võõrastena, võõra mõiste aga kannab juba negatiivseid konnota-
tsioone. „Kultuuri  vastu kirjutamise” üldisemaks ideoloogiliseks taustaks 

17 Lila Abu-Lughod on inspiratsiooni saanud Paul Riesmanilt, kelle 1974. aastal ilmunud 
ja 1977 inglise keelde tõlgitud uurimus „Freedom in Fulani Social Life” esindab fenome-
noloogilisest filosoofiast lähtuvat antropoloogiat (Stoller 1998: x–xi).
18 Sõnaühend writing culture (kultuurist kirjutamine) on muutunud ingliskeelses antropo-
loogilises  kirjanduses  omaette  mõisteks  pärast  murrangulise  teose  „Writing  Cultu-
re” (toim. James Clifford ja George Marcus) ilmumist 1986. a, mis tähistas pööret ref-
leksiivse analüüsi poole antropoloogiateaduses.
19 Abu-Lughod kasutab üldistava kultuurikäsitluse tähistamiseks väljendit a culture.
20 Piiritlemisega  kaasas  käivat  ohtu  rõhutada  erinevusi  näeb  Abu-Lughod  ka  post-
kolonialistlikus ja feministlikus diskursuses ja ta viitab neis tekkinud omamoodi tagurpi-
disele orientalismile (lähtudes Edward Saidi (1978) kriitikast lääneliku Idamaade-käsit-
luse kohta, vt nt Gross 2003). Püüdes analüüsida Teist vastupidisest suunast, kinnitatakse 
ikkagi selles konstruktsioonis peituvaid piire eri kultuuride vahel.
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ongi vajadus näha erinevuste kõrval inimlikku sarnasust ja seeläbi süvenda-
da teineteisemõistmist.

Selle strateegia eriline väärtus on, et ta toob välja sarnase meie kõigi eludes. 
Öelda, et me kõik elame argipäeva üksikasjades, ei tähenda, et need üksikas-
jad oleksid igaühe jaoks seesama. /.../ Aga purustades koherentsust ja tuues 
esile  aja,  hoiab  argipäeva  üksikasjade  jälgimine  meie  vaateväljas  pidevat 
muutumist  ja vastuolulisust.  Ja  üksikasjad näitavad,  et  nagu me oma elu 
mõistame, nii ei ela ka teised mitte nagu kultuuriliste reeglitega „program-
meeritud” robotid, vaid nagu inimesed, põdedes otsuste langetamisel, tehes 
vigu,  püüdes näidata  end parimast  küljest,  kandes tragöödiate  ja  isiklike 
kaotuste valu, tundes rõõmu teistest  inimestest  ja leides õnnehetki.  (Abu-
Lughod 1991: 157–158).21

Kõnealustes antropoloogilistes uurimustes on vaadeldud enamasti Lääne 
maailmast väljapoole jäävate rahvaste kultuure (või mõnda piiratumat sot-
siaalkultuurilist keskkonda), mida antropoloog on kirjeldanud isiklike vaat-
luste põhjal. Siinne töö käsitleb aga Eesti regilauluteadjaid, kellega kirjutajal 
ei ole olnud isiklikku kontakti. Milliseid seoseid võib näha regilaulutradit-
siooni käsitlemise ja antropoloogiliste kultuurikirjelduste vahel? Regilaulu 
võib vaadelda kui omaette „kultuuri”, terviklikku suulist poeetilis-muusika-
list  traditsiooni,  mis  kuulub  minevikku  ja  erineb  oluliselt  kaasaegsetest 
poeetilis-muusikalistest  eneseväljendusviisidest  –  nii  nagu  selle  kultuuri 
„kandjad” erinevad tänapäeva inimestest. Regilaulu ja lauljaid võib selles 
kontekstis näha ajalooliste Teistena. Selline vaatenurk seostub uue kultuuri-
ajaloo teoreetiku Peter Burke ideega minevikust kui Teisest, mida ajalookir-
jutaja jälgib antropoloogi pilguga.

Hulk teadlasi vaatleb nüüd minevikku kui kauget maad ning antropoloogide 
kombel peetakse enda ülesandeks „nende” kultuuri keele tõlgendamist nii 
otseses kui ka ülekantud mõttes. /.../ Kultuuriajalugu on samuti kultuuriline 
tõlkimine  mineviku  keelest  oleviku  keelde,  omaaegsetest  mõistetest  aja-
loolaste ja nende lugejate omadesse. Eesmärgiks on teha mineviku „teistsu-
gusus” nähtavaks ja arusaadavaks. (Burke 2004: 107).

Ka Peter Burke on osutanud ohule, mis kaasneb mineviku kui Teise jäiga 
piiritlemisega,  tuues  näiteks  paralleeli  orientalismidiskursusest.22 See  oht 

21 „The special value of this strategy is that it brings out similarities in all our lives. To say 
taht we all live in the particular is not to say that for any of us the particulars are the same. 
/.../ But the dailiness, in breaking coherence and introducing ime, keeps us fixed on flux 
and contradiction. And the particulars suggest that others live as we perceive ourselves 
living, not as robots programmed with „cultural” rules, but as people going through life 
aginizing  over  decisions,  making  mistakes,  trying  to  make  themselves  look  good, 
enduring  tragedies  and  personal  losses,  enjoying  others,  and  finding  moments  of 
happiness.” (Abu-Lughod 1991: 157–158).
22 Samas, vt ka joonealune viide 20.
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seostub ka regilaulust kirjutamisega, sest vähemalt tavakujutluses näeme 
me regilaulu – nagu vana rahvakultuuri üldisemaltki – samuti koherentse ja 
minevikku kuuluva nähtusena. Selline vaade lähtub suuresti modernistli-
kust rahvakultuuri konstruktsioonist, mis kujutab rahvakultuuri isoleeritud, 
modernsusest puutumata (või teataval määral siiski „rikutud”) omamoodi 
antimodernse kultuurina.23 Teisalt on loomulik, et teatud vaatlustasandil on 
regilaulu kirjeldatud ja tuleb ka edaspidi kirjeldada üldiselt, vastandades se-
da teistsugusele, kaasaegsele laulu-, eneseväljendamis- ja ühtlasi mõtlemis-
kultuurile. On paratamatu, et sellega kaasneb koherentsuse, homogeensuse 
ja eraldatuse mulje. Ajalooliselt piiritletud regilaulutraditsiooni kujutelmaga 
haakub ka kujutlus tüüpilisest või tõelisest laulikust, kelle koht ei ole mo-
dernistlikus maailmas, vaid modernismi-eelses „minevikus” (vrd Kuutma 
2005, Anttonen 2005). Suulise regilaulutraditsiooni taandumisaja laulikutes 
ongi nähtud pigem regilaulu passiivseid mäletajaid kui aktiivseid tradit-
sioonis osalejaid. Autentsusemõistega on tõmmatud jäik piir regilaulu „esi-
mese”  ja  „teise  elu”  vahele,  mistõttu  tänased  aktiivsed  regilauluesitajad 
esindavad „sekundaartraditsiooni” ja jäävad väljapoole „tõelist” regilaulu-
kultuuri.

Eitamata  nimetatud  seisukohtade  funktsionaalsust  ja  tähenduslikkust 
teatud vaatlussüsteemides, tahaksin siinse käsitlusega siiski omal moel kir-
jutada „regilaulukultuuri vastu” – Lila Abu-Lughodi väljendit parafraseeri-
des. Kasutan vahendina individuaalsele kogemusele keskenduvat vaatlust, 
millega püüan luua alternatiive homogeense, minevikku kuuluva kultuuri 
kujutelmale. Loodan esile tuua regilaulupraktikate pideva ajas muutumise, 
mis  on regilaulu  toonud kaugest  minevikust  osaks  tänapäevakultuurist. 
Püüan näidata, et iga siinse lauliku regilaulukogemus, nii nagu elugi, on 
ainulaadne ja teistest erinev. Samas osutan ka sarnasustele nende elude ül-
disemas ajastutaustas ja regilaulupraktikates, mille üheks oluliseks valdkon-
naks oli koostöö folkloristidega. Konkreetsele argisele inimlikule kogemuse-
le, argielu ja -suhete detailidele tuginedes loodan erinevuse kõrval esile tuua 
inimeste ja „kultuuride” ühisosa ning luua inimlikke kontakte eri ajastute ja 
põlvkondade vahel.

Idee piiride hajutamisest ja kogemuslikule ühisosale tuginemisest seostub 
ka vaatega folkloristide kogumistegevusele. Poolsajandi tagune välitöö on 
23 Modernistlikku  pärimusekäsitlust  iseloomustab  pärimusteksti  määratlemine  selle 
esteetilisest väärtusest lähtudes; vaade pärimusele kui minevikunähtusele,  mille osaks 
moderniseerunud maailmas on degenereerumine ja kadumine; rahvusliku identiteediga 
seotud geograafilise mõõtme tähtsustamine; pärimuse nägemine rahva anonüümse loo-
minguna,  mis  sobib  rahvusühtsuse  kontseptsiooniga  (Anttonen  2005:  40–68,  Holbek 
1992). Folkloori erilisele ehedusele, algupärasusele, modernsest tarbijalikkusest rikkuma-
tule väärtusele viitab ka ajaloolise rahvakultuuriga seotud autentsuse  mõiste (Bendix 
1997, Strinati 2001: 26–35).
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tänaste välitööpraktikate suhtes reaalne ajalooline Teine. See erineb tänasest 
kogumisest nii poliitilise ajastutausta, kogujate tehniliste võimaluste kui ka 
kehtinud teadustraditsioonide osas.  Kriitiline lähenemine positivistlikule, 
modernismiajastu folkloristikale loob jäiga piiri mineviku ja kaasaja kogu-
jate ning folkloristlike välitööpõhimõtete vahele. Ent siinses töös püüan eri-
nevuste kõrval näidata järjepidevust ja inimlikku ühisosa. Neid aitab välja 
tuua süvenemine välitööl toimuvasse inimestevahelisse suhtlusprotsessi ja 
vastastikuses kontaktis sündinud kogemuste üksikasjadesse.

Indiviidikeskne käsitlus võimaldab näha laulikutele omast loovat aktiiv-
sust, mis siinses töös seostub regilaulu ja üldisemalt laulmise kui esitus-
kunstiga, samuti laulikute muu tegevusega, näiteks osalemisega arhiivipäri-
muse loomise protsessis. Aktiivsuse ja loovuse esile tõstmine paneb nägema 
laulikuid  mitte  passiivsete  mäletajatena,  vaid  muutuvate  regilauluprak-
tikate aktiivsete osaliste ja kujundajatena, päritud laulude tähenduste taas-
tõlgendajatena oma ajas ja keskkonnas. Loovust olen esitusteooria eeskujul 
käsitlenud ka kunstilise  esituse kui  protsessi  lahutamatu osana,  kesken-
dudes laulikutelt jäädvustatud muusikatekstide vaatlusel laulikute indivi-
duaalsetele, ajast ja kontekstist sõltuvatele ning esitusprotsessi käigus muu-
tuvatele muusikalistele loomisvõtetele.

1.2.2. Paigutumisküsimused
Indiviidi kui uurimisobjektiga seostub keeruline probleemistik, millele olen 
pidevalt põrkunud praktilises uurimis- ja kirjutamisprotsessis. Kui uurija 
„objektiks” ei ole teos ega materiaalne objekt, vaid inimene, muutub eriti 
nähtavaks  uurija  objektistav  ehk  jõupositsioon  uuritava  suhtes  –  uurija 
„allutab” inimese oma pilgule, loob oma representatsiooni ja see on parata-
matult teistsugune, kui oleks inimese eneserepresentatsioon. Eriti teravalt 
on mind uurija–uuritava suhte keerukust tajuma sundinud lähedane isiklik 
suhe ja sarnane sotsiaalne positsioon mitmete inimestega, kellest oma töös 
kirjutan. Probleemi mõtestamisel ja lahenduste otsimisel olen leidnud tuge 
eelkõige feministlikus teoorias kasutatavast paigutumise mõistest ja selle 
protsessi analüüsist.

Paigutumine  tähendab  uurija  poolt  väljendatud  teadlikkust  iseendast, 
oma suhtest uuritavasse ja uurimust mõjutavatest asjaoludest. See eeldab 
teadmist, et positivistlikku teadust iseloomustav uuritava vaatamine „ob-
jektiivselt”, distantsilt ja n-ö kotkapilguga ei ole võimalik (Koivunen, Lilje-
ström 2003: 271–272). Objektiivseks saabki pidada ainult igasuguse tead-
mise paratamatu paigutatuse tunnistamist – teadmine sõltub uurija piiratud 
isiklikust kogemusest nii inimese kui teadlasena. Feministliku paigutumise-
käsitluse klassikaks on muutunud  Donna Haraway artikkel  „Paigutatud 
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teadmised”  („Situated  Knowledges”,  Haraway  [1988]  2003,  vt  Lincoln, 
Denzin 2003: 17,  Abu-Lughod 1999: xv), kus ta väärtustab teadmise para-
tamatu erapoolikuse teadlikku esiletoomist, konkreetsesse kehasse ja kohta 
paigutatuse näitamist: „Ma kõnelen kehast lähtuva vaate poolt, mis on alati 
keeruline, vastuoluline, liigendav ja liigendatud, vastupidi vaatele ülalt, ei 
kusagilt, lihtsusest.” (Haraway 2003: 34).24

Feministliku paigutumise eripäraks on peetud just selle selget vastupanu-
iseloomu võrreldes  üldisema postmodernistliku,  poliitiliselt  ambivalentse 
paigutumisega  (Hutcheon  2001,  Owens  2000).  Feministid  rõhutavad,  et 
uurija ei saa oma positsiooni vabalt valida – uurijapilk on uurija soovidest 
või ettekujutustest sõltumatult seotud tema isikliku, muuhulgas soolise ko-
gemusega.

Positivistlik ideaal [vaatlemine] „kõikjalt” on niisama võimatu vaatenurk kui 
postmodernistlik  perspektiiv  „mitte  kuskilt”.  Kui  esimene  pakub  uurijale 
jumaliku pilgu ja eeldab selle neutraalsust ja üldkehtivust, siis teine annab 
mõista, et uurija saab valida „oma koha”, selle olukorra, millest lähtuvalt ta 
oma uurimisobjekti vaatleb. (Koivunen, Liljeström 2003: 272).

Paigutumise kui uurijapositsiooni avamisega kaasneb uurija mina nähta-
vaks muut(u)mine (Stanley, Wise 1993: 201, Matero 2003: 263). Enese näh-
tavaks tegemise, oma mina ja piiratud võimaluste tunnistamisega võtab kir-
jutaja endale ka teadliku vastutuse uurimuse eest. Sellega kaasneb haavata-
vus, millest on kirjutanud feministlikud teoreetikud Liz Stanley ja Sue Wise:

Me peame tegema end haavatavaks, mitte peituma selle taha, mida „nad” 
arvatavasti mõtlevad ja tunnevad, ütlevad ja teevad. /.../ Kahtlemata on ise-
enda uurimisse ja kirjutamisse paigutamine riskantne ja hirmutav asi. Haava-
tavus on alati hirmutav, sest seda võidakse kuritarvitada või võita süüdimatu 
haavamatusega ja sageli nii tehaksegi. (Stanley, Wise 1993: 166, 177).25

Paigutumisega  seotud  haavatavuse  tunnistamine  on  tegelikult  juba  üks 
uurija jõupositsiooni taandamise ja uuritava allutatud positsiooni mõistmise 
viis, kuna sellega muudab uurija ka iseenda uuritavaks, allutades end lugeja 
pilgule.  Lila  Abu-Lughod on esile toonud veel  teise võimaluse uurija ja 
uuritava vastanduse hajutamiseks. Kuna range uurija/uuritava, mina/teise 
vastandus toetab Teise objektistamist ja uurija ainuautoriteeti, saab seda pii-
ri hägustada uurija kuulumisega korraga nii ühte kui teise kultuuri, paigutu-
24 „I am arguing for the view from a body, always complex, contradictory, structuring, 
and  structured  body,  versus  the  view  from  above,  from  nowhere,  from  simplici-
ty.” (Haraway 2003: 34).
25 „We must make ourselves vulnerable, not hide behind what ‚they’ are supposed to 
think and feel, say and do. /.../ Undoubtedly to locate oneself within research and writing 
is a hazardous and frightening business. Vulnerability is always frightening because it 
can be, and often is, abused or countered by bland invulnerability.” (Stanley, Wise 1993: 
166, 177).
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misega kultuuride  piirile.  Abu-Lughodi  idee  toetub feministlikule  seisu-
kohale naise subjektipositsiooni fragmentaarsusest, mis sisaldab endas mit-
mese paigutumise võimalust (nt Haraway 2003: 31). Vaateviisi taustaks on 
ka üldisem postmodernistlik arusaam mina-identiteetide fragmenteeritusest 
(nt Kristeva 1991: 13–14, Smith, Watson 2001: 33–34, 129–135, Kirss 2002: 12, 
16, Kosonen 2003).

Lila Abu-Lughod on kultuuride piirile paigutuva ja nende vahel liikuva 
uurija tähistamiseks kasutanud nimetust halfie (kahepaikne). Selle all mõtleb 
ta kolmandast maailmast pärit antropolooge ja etnolooge, kes kirjutavad 
oma päritolukultuurist Lääne antropoloogilise diskursuse raames. Nende 
mina on jagunenud ja see ilmneb ühelt poolt nende paigutumises uurijana 
ja teiselt poolt uuritava kogukonna esindajana (Abu-Lughod 1991).  Abu-
Lughod on kahepaikse positsiooni eelisena näinud oskust mõista ka Teise 
positsiooni kõikumist ja mitmesust.

Nii feministlikus kui kahepaikses  kultuurikirjelduses  on blokeeritud mina 
loomine lähtuvalt opositsioonist teisega ja seetõttu ei saa ignoreerida ei mina 
mitmesust ega ka teise mitmeseid, osaliselt kattuvaid ja üksteist mõjutavaid 
omadusi. (Abu-Lughod 1990: 26).26

Ei pea olema seotud kolmanda maailmaga, et nii välitööl kui kirjutades taju-
da oma mitmest kuuluvust ja vähemalt teatud määral hajutatud või konf-
liktset minapositsiooni. Kahtlemata on kolmandast maailmast pärit uurija 
puhul konflikti taju eriti terav, sest kahepaikse uurija minatunnetust ja „pii-
ride” taju mõjutab Lääne antropoloogia seos koloniaalse poliitilise jõuga. 
Ent hindu päritolu Ameerika antropoloog, folklorist ja kirjanik Kirin Na-
rayan on esile toonud kõigi kultuuriuurijate identiteedi paratamatu mitme-
suse ehk hübriidsuse: ka omal maal töötav „valge mees” kuulub kultuuri-
vaatlejana vähemalt kahte maailma – isiklikku ja professionaalsesse.

Me oleme kõik algselt bi- (või multi-)kultuurilised sellega, et kuulume nii vä-
litöödel kui kodus mõlemasse, isiklikku ja professionaalsesse maailma. Ehkki 
kolmanda  maailma,  vähemuste  esindajad  või  naised  võivad selle  kahese 
identiteedi pingeid kogeda tugevamini, on see igaühe seisund, iseloomulik 
isegi  sellele  grupile,  keda tähistatakse koondmõistega „valge mees”.  (Na-
rayan 1993: 681).27

26 „In both feminist and halfie ethnography, the creation of a self through opposition to an 
other is blocked, and therefore both the multiplicity of the self, and the multiple, over-
lapping, and interacting qualities of other cannot be ignored.” (Abu-Lughod 1990: 26).
27 „We all are incipiently bi- (or multi-) cultural in that we belong to worlds both personal 
and professional, whether in the field or at home. While people with Third World alle-
giances, minorities, or women may experience the tensions of this dual identity the most 
strongly, it is a condition of everyone, even of that conglomerate category termed „white 
men”.” (Narayan 1993: 681).
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Kultuuriuurija  hübriidsele  identiteedile  välitööl  on viidanud ka  Michael 
Jackson, tõdedes, et välitööl leiab antropoloog end kohalike (inimlike) dia-
loogide ja antropoloogia „distsiplinaarse välja” vahelt (Jackson 1996: 36, vrd 
Stoeltje jt 1999: 161, Korb 2005, Skultans 2006: 4–5).

Minu peamised „välitööd” on toimunud arhiivis, suheldes tekstide va-
hendusel naistega, kes on peaaegu minu vanaemade eakaaslased ja elanud 
nendega enamvähem samades piirkondades. Teine osa välitöid viis mind 
kokku lauljate järeltulijatega – naistega, kes olid kõik enam-vähem minu en-
da  eakaaslased.  Lisaks  olen vestelnud oma kolleegide,  1950.–60.  aastate 
kogujatega. Kõigi nendega on mul väga palju ühist: me ei ole enam noored 
naised, oleme abikaasad-emad-vanaemad, osa meie elust möödus Nõuko-
gude Eestis, maal või väikestes keskustes. Kolleegidega seob mind lisaks 
sellele ka haridus samast ülikoolist, töö samas asutuses, lähtumine samadest 
välitöötraditsioonidest  ja  teadusdiskursustest.  Lisaks  minu enda ja  minu 
uuritavate  kattuvatele  identiteediosadele  leiab  samasuguseid  ühisidenti-
teete  ka  siinses  töös  analüüsitud  uurijate/uuritavate,  regilauluesitajate  ja 
kogujate vahel, sest nemadki tegid välitöid „oma kodus” (A. Jackson 1987).28

Kas kõik need kattuvad identiteedikihid annaksid mulle õiguse nimetada 
oma positsiooni kahepaikseks? Ehkki Lila Abu-Lughod ei välista ka amee-
riklase  sellist  suhet  Ameerika  kultuuri,  näeb ta  kahepaiksuses  „erinevat 
dünaamikat” sõltuvalt sellest, kas „mina uurib mina, või teine uurib teist”, 
mõeldes ilmselt uurija enda algset kuuluvust kas domineerivasse (Lääne) 
kultuuri (mina) või kolmandasse maailma (Teine) (1990: 26). Minu enda ko-
gemuse põhjal määrab uurija paigutumist lisaks tema üldisele sotsiaalkul-
tuurilisele kuuluvusele ka see, kas ja kuidas ta on ise läbi tundnud paikne-
mise „allutatud Teise” positsioonil. Olen esitanud regilaule, seistes värise-
des festivali „žürii” ees, kus otsustav kaal on folkloristidel ja etnoloogidel, 
kes loovad ja valdavad teadmist „õigest” rahvakultuurist. Olen tundnud 
endal folkloristi kaamera „objektistavat” pilku. Seega olen kogenud, mida 
tähendab olla just folkloristlik uurimisobjekt ja tajunud sellel positsioonil 
olija paratamatut nõrkust. Seda isegi vaatamata sellele, et olen ka sedalaadi 
olukorras siiski kahepaikne, kuuludes oma professionaalses elus „teadjate” 
poolele.

Teine tugeva sisemise lõhestatuse kogemus seostub kirjutamisega viie 
laulikuga suhelnud folkloristidest. Ameerika antropoloog  Gail  Landsman 
on arutlenud probleemide üle, mis tekkisid vastukajana kirjutisele, kus ta 
vaatleb teisi antropolooge kui uurimisobjekte (Landsman 1997). Tema tööd 
lugedes olevat antropoloogid protestinud just selle vastu, mida nad ise tee-

28 Viitan siin antropoloogias viimastel aastakümnetel oluliseks suunaks muutunud oma 
päritolumaa uurimisele (anthropology at home), mis vastandub klassikalistele, Malinowski-
stiilis kauakestvatele välitöödele kaugetel maadel ja võõrastes kultuurides.

28



vad pärismaalastest uuritavatega: nad süüdistasid, et ta kasutab nende tsi-
taate kontekstist välja rebituna ja avalikustab hoopis piiratumale auditoo-
riumile mõeldud sõnumeid. Sellised protestid osutavad samadele problee-
midele, mis tekkisid siinse töö kirjutamisel. Landsmani „vägivalda” kollee-
gide suhtes näis õigustavat tema soov teha kuuldavaks indiaanlastest päris-
maalaste seisukohti. Ent minul ei olnud põhjust asuda kellegi „poolele” ja 
sellega  end õigustada,  pigem hakkasin väga  selgelt  tundma kirjutamise 
objektistava olemuse, jõupositsiooni painet. See pani küsima, miks teistest 
uurimuse osalistest  kirjutades  sama tugevat  tunnet  ei  tekkinud.  Püüdes 
vaadelda folkloriste teistega võrdsete uuritavatena, sõltusin siiski tugevasti 
sellest, et tegemist on mulle nii sotsiaalselt positsioonilt kui isiklikult kõige 
lähedasemate inimestega. Võib-olla tuleks viimane asjaolu – isiklik suhtle-
mine – esikohale asetada: lihtsam on vastutada nende ees, kellele ei pea 
(võib-olla enam kunagi) otsa vaatama?

Kokkuvõttes näib, et võiksin oma uurijapositsiooni iseloomustada mitte 
selgelt kahepaikse, vaid mitmesena. Siinse uurimuse suhteväljad teeb kee-
ruliseks see, et uuritavaid ei saa ühe nimetaja alla viia – nad kuuluvad eri 
aegadesse, meie kontaktid on toimunud eri viisil ja meie inimliku suhtle-
mise „kogus” ning perspektiiv on väga erinevad. Küll aga on mu uurija-
minas koos piisavalt palju eri identiteete, et vähemalt üritada vahetada vaa-
tepunkte ja mõista ka uuritavate Teiste identiteetide mitmesust. Paigutumi-
ne ei tähenda ainult uuritavapositsiooni allutatuse mõistmist ja selle hajuta-
misviiside otsimist, uurija enda haavatavuse tunnistamist ja vastutust. Sellel 
on oma suur võlu – võimalus näha enda kui uurija tegelikku lähedust uuri-
tavatele,  tugineda sarnasele  isiklikule kogemusele  ning seeläbi  uuritavat 
mõista ja oma kogemuse piire avardada.

1.2.3. Emotsioonid osana mõistmisprotsessist
Oma tööd tehes tajusin, et uurimisprotsessi ei saa kirjeldada pideva ja ühtla-
se teadmiste- ja kogemustepagasi kasvatamisena. Aeg-ajalt ja sageli ootama-
tult toimus kvalitatiivne muutus – kogu eelnev kujutlus vaadeldavast ini-
mesest asetus ümber ja tekkis tunne, et olen midagi tõesti mõistnud. See 
pani küsima, mis sellise tunde tekitas ja vastust otsides jõudsin emotsioo-
nide, empaatia olulisuse teadvustamiseni inimesest kirjutamise protsessis.

Just feministlik diskursus on rõhutanud vajadust kaasata uurimisprot-
sessi emotsioone. Seda peetakse mitte ainult uurijapoolse mõistmise tingi-
museks, vaid teadusteksti adekvaatsuse ja läbipaistvuse eelduseks (Roberts 
2002: 87, Koivunen, Liljeström 2003: 280–283, Stanley, Wise 1993: 159–161, 
Skultans 2006: 4). Uurija isiklik emotsionaalne kogemus mõjutab nii ainese 
käsitlemisel esitatavaid küsimusi kui seda, mis allikmaterjalist olulisena väl-
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ja selekteeritakse. Tunnetel on oma osa ka uurija intuitsiooni suunamises, 
need mõjutavad protsessi, milles „tähelepanekud muutuvad juhtlõngadeks 
ja tõlgenduseks” (Hatakka 2004: 176).

Emotsioonide teadliku kaasamisega uurimisprotsessi on seotud ka siinse 
uurimuse üks metoodilisi lähtekohti, uuritava hääle empaatiline kuulamine, 
mis tähendab emotsionaalselt avatud uurijapositsiooni, soovi leida kontakti, 
kaasa või koos tunda (Dilthey nach-fühlen) ja mõista. Feministlikust uurimu-
sest lähtuvat „empaatilist lugemist” on Soome sotsioloog Anni Vilkko kasu-
tanud kirjutatud elulugude uurimisel (Vilkko 1997: 185–187). Soome regi-
laulu-uurija  Senni Timonen on nimetanud oma lähenemist „ärksaks kuu-
lamiseks” (virittynyt kuuntelu), toetudes feministlikule teoreetikule Margaret 
Millsile (Timonen 2004: 24, 410). Ärgas kuulamine seostub kogemuselähe-
dase (experience near) meetodi ja „madala teooriaga”, mida Mills kirjeldab 
kui väga lähedast dialoogi oma uurimissubjektiga, tema asetamist teadja, 
teoreetiku staatusse, keda tegelikult tugevamal positsioonil olev uurija peab 
õppima kuulama (Mills 1993: 174). See seos on tähendusrikas ka siinse uuri-
muse seisukohalt, sest just emotsionaalne tähelepanu lubab astuda võimali-
kult vahetusse dialoogi teiste inimeste maailmanägemisega ja märgata seda, 
mis piiratud uurijakogemusest juhitud pilgu eest varjule jääb.

Hollandi antropoloog Johannes Fabian on ilmekalt selgitanud mõistmise 
emotsionaalse ja ratsionaalse külje koostoimet kultuurilise Teise mõistmise 
protsessis. Ta on esile toonud Aafrika 19. sajandi reisikirjades vahendatud 
mõistmiskogemusi, mis vastanduvad neis domineerivale aafriklaste kujuta-
misele. Tavaliselt kirjutatakse neist üldistades kui kõikvõimalike negatiiv-
sete omadustega võõrastest, kuid mõistmishetkedel nähakse üksikindiviide, 
keda tunnustatakse endasarnaste inimestena (Fabian 2001: 158–178). Fabiani 
järgi on sellise mõistmise eelduseks just isikliku kogemuse, oma mälestuste 
elustumine –  äratundmine (recognition).  Ilma sellise  kogemuslikust  ühis-
osast lähtuva emotsionaalse haakumiseta ei ole võimalik alustada osapoolte 
senist suhet muutvat dialoogi.

/.../ äratundmine kui taas-kogemine, isiksuse identiteedi tuumaks olevate mä-
lestuste mobiliseerimine näib olevat suhetes teistega see murdepunkt, mille 
ületamine annab võimaluse saada teadmisi. /.../ Et mõista üksteist olevikus, 
peame kuidagi jagama üksteise minevikku. (Fabian 2001: 177).29

Fabiani  tähelepanekutega  haakub  Ameerika  sotsioloogi,  tõlgendava  bio-
graafia suuna teoreetiku Norman K. Denzini kirjeldus mõistmisest kui ini-

29 „/.../ recognition as re-cognition, that is, as the mobilization /.../ of memories that are at 
the core of personal identity, seems to be the cutting edge in relations with others that 
have a chance of producing knowledge. /.../ In order to be knowingly in each other’s pre-
sence we must somehow share each other’s past.” (Fabian 2001: 177).
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mestevahelisest emotsionaalsest protsessist. Teise kogemuse interpreteeri-
misse on kaasatud uurija enda elukogemus (Denzin 1989: 28).

Fabiani analüüsis oli viidatud ka äratundmisele, mis ei ole pidev samm-
sammuline protsess,  vaid toimub hetketi.  Äratundmishetki,  mil  inimene 
mõtestab ümber oma suhte teiste inimeste, aga ka objektide või märkidega 
(redefinition of  reality),  on  Norman Denzin tähistanud epifaania mõistega 
(Denzin 1989: 70–72, McGettigan 1998). Epifaaniad on tema järgi kriitilised 
pöördepunkti-elamused, millele inimene omistab oma elust jutustades eri-
lise tähenduse.30 Denzini kirjeldatud epifaania-kogemused puudutavad ini-
mese argimaailma ega tähista ainult suuri ja nähtavaid pöördepunkte elus. 
Juba tema kasutatud eristused – „suur,  kumulatiivne,  illuminatiivne või 
väike, korduv epifaania” – näitavad, et epifaania mõiste laieneb lisaks suur-
tele  elupööretele  kõigile  mäletamisväärsetele  momentidele (Denzin 1989: 
71–72).

Oma töö käigus olen lugenud-kuulnud paljude teiste vahendatud epifaa-
niatest ja selle käigus tajunud omakorda äratundmiselamusi. Nende tähen-
dus või põhjused ei pruukinud selguda kohe, pigem tekkis küsimus, mis 
kuuldud või loetud loos tekitas sellise emotsionaalse resonantsi. Uus „ära-
tundmine” toimus, kui leidsin ootamatult tekkinud emotsiooni „ärataja” – 
olulise isikliku kogemuse. Seega võib mineviku inimese elu uurimisprotses-
si kirjeldada kui kõiki osalisi – uuritavat, tema vahendajaid ja uurijat ennast 
– ühendavate kogemuskettide loomist. Kogemusketis toimib ka kogemuse 
kehalis-ruumiline külg – kokkupuuted reaalsete inimestega kindlas olukor-
ras, reaalsete kohtade ja esemetega. Olen laulikupeatükkide alguses kirjel-
danud mõningaid oma töö käigus kujunenud kogemuskette, et teha nähta-
vaks osakest siinkirjutaja „intellektuaalsest autobiograafiast”, laulikute ko-
gemuse mõistmise ja interpreteerimise loost (vrd Stanley 1992: 136). Oma 
kogemuste jutustamist ei pea ma siiski siinse uurimuse põhiülesandeks, pi-

30 Denzin on epifaaniat seostanud Victor Turneri kasutatud liminaalsuse-mõistega, mis 
samuti tähistab kriitilist pöördepunktikogemust: „Epifaaniad on mõjuvad momendid ja 
kogemused, mis jätavad jälgi inimeste elule. /.../ Nad muudavad inimese elus funda-
mentaalseid tähendusstruktuure. /.../ Need on nagu Victor Turneri „kogemuse liminaal-
sed faasid”.  Kogemuse liminaalsel  või läve momendil  on inimene „eikellegimaal,  /.../ 
mineviku ja tuleviku vahepeal”. (“Epiphanies are interactional moments and experiences 
which leave marks on people’s lives. /.../ They alter the fundamental meaning structures 
in a person’s life. /.../ They are like Victor Turner’s „liminal phase of experience”. In the 
liminal, or threshold, moment of experience, the person is in a „no-man’s land betwixt 
and between /.../ the past and the /.../ future.” – Denzin 1989: 70). Victor Turneri käsit-
lustes on liminaalsuse kõige selgemaks näiteks ühest sotsiaalsest staatusest teise mineja 
positsioon eelmodernses rituaalis. Sellele on ta leidnud paralleele ka modernses maa-
ilmas, kus saab rääkida pigem liminoidsest, mängulisemast kogemusest (Turner 1969, 
1975 [1974]).
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gem tahan nii juhtida lugeja tähelepanu inimestevahelise mõistmisprotsessi 
jätkuvusele ja avatusele.

1.2.4. Biograafiline meetod
Biograafiakirjutus  kuulub  paljude  teiste  elust  kirjutamise  žanride  hulka, 
mille katusterminiks on Ameerika kirjanduse- ja ühiskonnauurijad Sidonie 
Smith ja Julia Watson pakkunud elukirjutust (life writing, nt ka Annuk 2006: 
20).31 Elukirjutuse mitmekesistumine ja teoreetiline huvi selle vastu 20. sa-
jandi  lõpukümnenditel  on viinud ka omaette  (auto)biograafia  allžanride 
määratlemiseni. Nende seas on biograafiad, kus konkreetsest elust jutusta-
des pööratakse erilist tähelepanu sotsiaalsele ja kultuurilisele kontekstile. 
Taolist lähenemist on nimetatud erinevalt: autoetnograafia, (auto)biograafi-
line etnograafia, bioetnograafia, etniline autobiograafia ja etnograafiline bio-
graafia (Roberts 2002: 151–166, Watson 2001, Reed-Danahay 2001, 2002, Birx 
2006: 135–137).32 Nende ajaloolise tausta moodustavad teadlaste poolt va-
hendatud, laiemat või kitsamat sotsiaalset konteksti  hõlmavad elulood ja 
eluajalood  (life  story,  life  history).  Selle  20.  sajandit  läbiva  eri  valdkondi 
hõlmava uurimistraditsiooni raames on lähtutud mitmesugustest küsimus-
test ja teooriatest ning kasutatud eri formaate ja kirjutamisstiile (nt Lejeune 
1989b, Titon 1980: 280–287, Okely, Callaway 1992, Roberts 2002: 154–157, 
Kirss  2002,  Reinvelt  2002,  22–24).  Etnomusikoloogiline  biograafiakirjutus 
keskendub eelkõige muusikakogemusele inimese elus ja kohaliku muusika-
kultuuri kontekstile (Nettl 1983, Bohlman 1988: 69, Vander 1988, Ottenberg 
1996, Stock 1996, 2001,  Harnish 2001, Lam 2001).  Siinses töös kasutatud 
biograafilise meetodi puhul tuleb etnograafilise (folkloristliku/etnomusiko-
loogilise) lähenemise kõrval rõhutada lisanduvat ajaloolist mõõdet: käsitlen 
mineviku inimest ja laulmistraditsiooni. Viie lauliku eluaja üldise kultuuri-
konteksti  kõrval  olen  erilist  tähelepanu pööranud sellele  perioodile,  mil 
nendega seotud rahvaluulearhiivi allikad loodi ja selle protsessi teaduslooli-
sele taustale.

31 Eesti biograafiauurija Eve Annuk peab „elukirjutust” või „elust kirjutamist” „eluloost” 
sobivamaks katusterminiks, kuna harjumuspärane „elulugu” ei mahuta kõiki elust kirju-
tamise viise, näiteks päevikuid ja kirju.
32 Mõiste „etnograafia” seostub selle ingliskeelse (ethnography)  kasutusväljaga,  mis on 
viimasel ajal seoses kultuuriuuringutega levima hakanud ka eestikeelses teadusruumis. 
Selles  kontekstis  tähistab  „etnograafia”  nii  välitööprotsessi,  mille  käigus  kirjeldatakse 
kultuuri(nähtust) kui ka selle protsessi tulemusel valminud kirjalikku uurimust. „Etno-
graafia” teadusdistsipliini tähistava terminina on aga välja vahetanud avarama tähendu-
sega sõna „etnoloogia”. „Etnograafilise kirjelduse” ehk „etnograafia” sünonüümina olen 
kasutanud mõistet „kultuurikirjeldus”.
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Küsitav on see, kas ja mil määral „žanripuhas” biograafia peaks sisalda-
ma uuritava inimese loomingu ehk laulja repertuaari kirjeldust (vrd Annuk 
2006: 24–25). Siinsete laulikute maailma kõige kergemini „kättesaadavaks” 
osaks on neilt jäädvustatud laulud, ent küsimusi tekitab nende seostamine 
laulikute eluga, sest regilaulude täpsemat kohta ja tähendust lauliku elus 
(vrd Pentikäinen 1971: 339–340, Kirshenblatt-Gimblett 1989: 140–141, Rüütel 
2003, Timonen 2004: 288–297) saab paljuski ainult oletada. Laulutekstide ja 
viiside lähemat tutvustamist pean siiski oluliseks – laulja looming ei ole lu-
gejale iseenesestmõistetavalt tuttav, nagu võiks oletada kõrgkultuuri meist-
riteoste puhul, ja teadmine sellest, mida ja kuidas laulik kogujatele esitas, 
loob hädavajaliku tausta arhiiviallikate ja nende loomisprotsessi mõistmi-
seks.

Esimene biograafilise meetodi rakendamisel tekkinud probleemidering 
seostub kirjutamiskonventsioonidega, mis ühelt poolt kujundavad uurija-
narratiivi, teisalt on mõjutanud juba uurimuse allikmaterjali loomist.33 Bio-
graafiline käsitlus tähendab inimese kohta olemasolevate andmete seosta-
mist ja tõlgendamist enam või vähem sidusa jutustusena. Nii vaatlengi, mil 
määral ja kuidas kasutada kirjutaja vabadust ühendada rahvaluule kirja-
panekute ja salvestuste juurest leitud autobiograafilisi detaile, kogumisaeg-
seid märkmeid ja hilisemaid mälestusi koherentseks jutustuseks;34 millest 
sõltub lugeja usaldus kirjutaja tõlgenduse suhtes.35

Teadlikkust narratiivse kujutamise illusoorsusest ei pea nägema takistu-
sena, mis piiraks teadusliku uurimise võimalusi. Vastupidi, kui mõista kir-
jutatut konkreetse ajastu ja kirjutaja subjektiga seotud „sotsiaalse faktina”, 
avame uusi võimalusi nii allikatele lähenemiseks kui ka teadustekstide loo-
miseks (Ginzburg 1996: 111–117, Tarvel 2000, Rabinow 1986). Üks siin kasu-
tatud võimalustest on kajastada ka jutustuse loomise protsessi ennast – „te-
ha uurimises ettetulevad takistused, nagu dokumentatsiooni lüngad ja eksi-
tused, jutustuse osaks”, astuda „dialoogi tegelikkuse ja võimalikkusega”, 
avalikustada oma kahtlusi ja eri tõlgendusvõimalusi (Ginzburg 1996: 187–

33 Nt White 1985, 2003, Ricoeur 2002, Burke 2004, Gross 2007.
34 Pierre Bourdieu on rõhutanud biograafilise narratiivi koherentsuse-kujutluse loomu-
pärast illusoorsust – narratiiv on konstruktsioon, sest inimese „tegelik mina” koosnebki 
erinevatest  subjektipositsioonidest  (Bourdieu  2003:  90–100).  Narratiiviuurijad  peavad 
selliseid  „illusioone”  inimloomusele  üldomaseks  –  oma mina konstrueeritaksegi  nar-
ratiivi(de)na, müütidena, mis küll ajas muutuvad, ent omavad jutustamishetkel teatavat 
lineaarsust  ja  koherentsust  (Roberts  2002:  119–128).  Identiteedi  „müütide” vajalikkust 
näitab seegi, et elunarratiivi loomisel (koos uurijaga) on teraapiline efekt (Virtanen 1982, 
Roberts 2002: 25–28, Palomäki 2004, Smith, Watson 2001: 202).
35 Usaldussuhte autobiograafiakirjutuses on  Philippe Lejeune sõnastanud kui „autobio-
graafilise lepingu”: lugeja eeldab, et inimene ja sündmused, kellest või millest räägitakse, 
on reaalselt olemas olnud (Lejeune 1989a, Hoberman 2001: 109, Annuk 2006: 22). 
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188, 120, Hoberman 2001: 111). Tänu allikate eripärale loobusin ka lineaarse-
test jutustustest, mis kujutaksid laulikute elu- ja laulukogemusi sünnist sur-
mani. Vastavalt olemasoleva materjali eripärale olen kombineerinud erine-
vaid  kujutamisviise:  faktijada  esmase  eluülevaate  andmisel,  sündmuste-
keskset lineaarset jutustust folkloristide ja laulikute koostöölugudes, teema-
keskset jutustust laulikute elu- ja laulukogemust vahendades.

Sidusa jutustuse kujundamisel oli omaette probleemiks erinevate jutusta-
jate „häälte” segunemine allikmaterjalis. Olulisimaks erinevuseks biograafia 
ja autobiograafia vahel on vaatepunkti erinevus (Smith, Watson 2001: 4–5, 
Hoberman 2001: 109). Siiski on (auto)biograafilises diskursuses täheldatud 
nende žanride teatud segunemise tendentsi. Žanre on omavahel „segatud” 
ka teoreetilises plaanis, näiteks on  feministlik sotsioloog  Liz Stanley kasu-
tanud mõistet „auto/biograafia” (auto/biography), et rõhutada biograafia- ja 
autobiograafiakirjutuse „ontoloogilisi ja epistemoloogilisi seoseid” (Stanley 
1992: 3). Nende seostena on Stanley muu hulgas esile toonud ka biograafia-
kirjutaja  paratamatu  sõltumise  isiklikust  autobiograafilisest  kogemusest. 
„Segatud vaatepunktiga” kirjutamisvormide tähistamiseks on kasutatud ka 
määratlust  „suhteautobiograafia”  (relational  autobiography).36 Samalaadne 
žanride segunemine toimub etnograafilise kirjelduse puhul, mis vahendab 
autobiograafiat, mida inimene ise pole kirja pannud. Seejuures tekib küsi-
mus, kus tegelikult kõlab autobiograafi enda ja kus tema vahendaja (biog-
raafi) hääl – alates teemade valikust ja lõpetades loo või lugude vormistu-
sega (Lejeune 1989b).

Siinne biograafiline käsitlus on üles ehitatud, toetudes erinevatele „hääl-
tele”. Üks häältest kuulus küll laulikule endale, ent seda suunas ja piiras 
kõigil juhtudel küllaltki spetsiifiline folkloristlik raam. Mälestustes omakor-
da tuli esile uusi vaatenurki: folkloristid meenutasid laulikuid oma välitöö-
kogemuse kontekstis, laulikute lähedaste jutustused sarnanesid eespool ni-
metatud suhteautobiograafia  ehitusele  –  nende  keskmeks  oli  arutlemine 
ühe olulise inimliku lähisuhte üle ja oma lapsepõlve- ja noorusekogemuse 
mõtestamine. Olen neid hääli osalt eristanud, osalt sulatanud ja püüdnud 
tsitaatide kasutamisega luua kujutlust allikmaterjali paljuhäälsusest. Ent te-
gemist on siiski minu valitud ja tõlgendatud fragmentidega hoopis teises 
kontekstis terviklikest kirjapanekutest või vestlustest.

Biograafiakirjutusega kaasnevad paratamatult eetilised probleemid: mida 
ja kuidas on sobiv inimesest avalikult kirjutada.37 Eetikaküsimus on oma-

36 Autobiograaf  ehk  mina-jutustaja  keskendub  tegelikult  kellegi  teise  (näiteks  lähi-
sugulase) loo jutustamisele ning on ise lugejale nähtav kui tõlgendaja, teisest jutustades 
jutustab ta siiski kaude ka iseendast (Eakin 1999: 60 jm, Smith, Watson 2001: 64–67, 184).
37 Võib oletada, et arhiivi jõudnud lugusid on laulik pidanud sobivaks avaldada vähemalt 
folkloristidele.  Keerulisem on nende teadmistega,  mida on vahendatud lauliku kohta 
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korda tihedalt seotud uurija ja uuritava võimusuhte ning reaalsete sotsiaal-
sete hierarhiatega. Biograafiakirjutusel on juba ajalooliselt inimest väärtus-
tav tähendus,  sest  varasemal  ajal  avalikustati  eelkõige  suurte ja  tähtsate 
inimeste elulood (nt Hoberman 2001, Annuk 2006: 37). Seega tõstab biograa-
fia kirjutaja inimese ühiskonnas eristaatusesse,  samas aga rakendab oma 
võimu kujutada biograafia subjekti oma pilgu läbi. Kui ta seejuures ületab 
kultuuris tavapäraseid eetilisi barjääre, siis võib see biograafia subjektile ja 
tema lähedastele ka negatiivset mõju avaldada. Kui biograafia subjekt on 
tuntud inimene, näivad eetilised piirid avaramad, sest kirjutajal on vähem 
võimalusi tema sotsiaalset positsiooni kõigutada. Vastupidi, kuulsa inimese 
privaatse elu üksikasjade avalikustamist õigustab vajadus vähendada tun-
tud isiku erilisuse oreooli  ja lähendada teda lugejale kui  „lihast ja luust 
inimest” oma veidruste ja puudustega (Annuk 2006: 27–28). Samas ühis-
kondlikult  nõrgemal  positsioonil  uuritavaid  peetakse  vajalikuks  toetada 
(Gluck, Patai 1991: 3, Stock 2001: 6, Maciszewski 2001: 140, Roberts 2002: 
127, vt ka Shelemay 1997) ja nende probleemide käsitlejad on eetikaküsi-
muste suhtes tundlikumad.38

Arutledes nende küsimuste üle oma töö kontekstis jõudsin arusaamiseni, 
et peaksin oma valikute põhjendamiseks selgitama, kas minu uuritavad lau-
likud on tänapäeva sotsiaalkultuurilises kontekstis tähtsad või tavalised ini-
mesed. Tänase regilaulukultuuri seisukohalt on nad kahtlemata väga oluli-
sed, ent siinse uurimuse eesmärgiks ei ole kujundada „folkloristlikku kaa-
nonit” või määratleda kellegi kohta „paremate-halvemate” esitajate pinge-
reas. Arvestades laulikute eluaja sotsiaalkultuurilist konteksti, peaks nende 
kogemus meid huvitama kui „tavalise”,  tagasihoidlikul  sotsiaalsel  posit-
sioonil oleva naise kogemus. Laulikute sotsiaalse positsiooni ambivalent-
suse tõttu tahaksin kõigiti vältida nende omapoolset ühest paigutamist. See 
annab põhjust ka eetikaprobleeme lahendades lähtuda empaatilise kuula-
mise põhimõttest, vältida „eeskõneleja” või „paljastaja” rolli ning tugineda 
subjektiivsele eetilisuse tajule.

1.3. Allikad ja uurimisseis
Suur osa siinse uurimuse allikatest koondub nimetuse alla „rahvaluulear-
hiivi materjal”. Sellesse mõistesse mahub aga vägagi kirju dokumendikogu, 

mälestustes. Kui lähedased jutustasid lauliku elu mõningatest seikadest, siis nad võib-olla 
ei eeldanud trükis avaldamist. Mälestuste jutustamisel mõjub paratamatult kaasa „võõra 
roll” – sageli usaldatakse sellele,  kes ei ole seotud lähikogukonnaga,  ka seda, millest 
kogukonnas ei peeta sobivaks rääkida (B. Jackson 1987: 68–70, Korb 2005: 34). Siinsed lau-
likupeatükid on sellisel kujul avaldatud laulikute sugulaste nõusolekul.
38 Feministlikus uurimuses on esitatud ka küsimus, kas on üldse eetiline inimesest kirju-
tada, kui ei ole võimalik elu tema positsioonilt mõista (nt Spivak 1988, Ritchie 1993).
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mis sisaldab traditsioonilisi folkloorižanre esindavate tekstide kõrval mitut 
eri laadi indiviidi- ja kultuurirepresentatsioone. Teise osa siinse töö allikatest 
moodustavad laulikutega kokku puutunud inimeste elu- ja  kogumisloo-
lised mälestused. Et kumbagi allikatekogumit mõista ja biograafiliste teema-
de käsitlemisel rakendada, olen enne eri allikaliikide iseärasustesse süvene-
mist sissejuhatavalt arutlenud mäletamise ja minevikukogemuse vahenda-
mise problemaatika üle, otsides eri laadi mäluainese individuaalsemaid ja 
kollektiivsemaid osiseid.

Sissevaade lauliku-uurimusse Eestis tutvustab käesoleva uurimuse eel-
käijaid ja mõjutajaid. Ühtlasi avab see siinsete laulikuga seotud folkloristide 
arusaamu regilaulust ja indiviidi rollist folklooris, mis mõjutasid otseselt ka 
nende kogumistegevust. Suhteliselt põhjalikumalt olengi vaadelnud Teisele 
maailmasõjale vahetult eelnenud ja järgnenud perioodi, mil kujunesid siin-
sete  kogujate  folkloristlikud  arusaamad.  Vaatamata  poliitilise  süsteemi 
muutusele  ja  kohustuslikule  pöördumisele  nõukogude  eeskujude  poole, 
võib näha järjepidevust ka indiviidiuurimise vallas. Oskar Looritsa ja teiste 
ERA uurijate etnoloogilise uurimissuuna raames hakati 1930. aastate teisel 
poolel tundma huvi pärimuse esitajate vastu. 1950. aastad seostuvad uue, 
suhteliselt  lühiajalise  regilauluesitajate  uurimise  lainega,  mida  kujundas 
Eduard Laugaste nõukogulikust folkloristikast lähtudes. Seejärel jäi lauliku-
uurimine pigem populariseerivate kirjutiste aineks. 1990. aastatel võib jälgi-
da huvi tõusu vahepeal teadusväljalt taandunud isiku-uurimise vastu, see-
juures rakendatakse uusi, siinse uurimusega osalt kattuvaid teoreetilisi lähe-
nemisnurki.

1.3.1. Rahvaluulearhiivi materjalid ja suulised mälestused biograafilise uuri-
muse allikana

1.3.1.1. Individuaalsus ja kollektiivsus mäluaineses
Kuna siinse uurimuse allikad on tekkinud tänu eri ajal ja pisut eri eesmär-
giga toimunud meenutamisprotsessidele, tuleb nende tõlgendamisel arves-
tada mälu ja mäletamisega seotud problemaatikat. Mälestused ei peegelda 
üksüheselt minevikureaalsust, vaid pigem mineviku ja oleviku suhet: mine-
vikku tõlgendatakse ja sellele antakse tähendusi oleviku vaatepunktist (nt 
Portelli 2006: 55, Kõresaar 2003a: 20). Siinsete allikmaterjalide puhul oli mee-
nutamise raamistik uurija poolt ette antud. 1950.–1960. aastate mineviku-
meenutusi raamis traditsiooniline folkloorikogumine, mille eesmärgiks oli 
mälust esile tuua ühine, kindlavormiline jutu- ja laulupärimus ning kogu-
kondlikud tegevused ja teadmised. Mälestuste kogumine laulikute kohta 
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sobitub põhimõtteliselt  suulise elu/ajaloo39 diskursusse,  milles  jäädvusta-
takse vabavormilist, sisult individuaalse ja tõsikindla teadmisega piirduvat 
mälestusjutustust (Ukkonen 2000a). Kahel diskursusel on siiski palju ühist – 
mõlemas  toimivad  koos  nii  mäletamise-meenutamise  individuaalne  kui 
kollektiivne poolus ja tegelikkuses need diskursused sageli põimuvad oma-
vahel (nt Pöysä 2006).

Individuaalsete mälestusjutustuste kollektiivne poolus seostub kultuuri-
keskkonna mõjuga inimese mõtlemislaadile ja mälestuste vahendamisprot-
sessidega. Seda, millised biograafilised mälestused inimesel kindlal ajahet-
kel aktualiseeruvad, kuidas ta neid tõlgendab ja varasemaid tõlgendusi uuel 
viisil ümber korrastab, mõjutavad väga suuresti kultuurilised, sotsiaalsed ja 
poliitilised asjaolud (Kõresaar 2003a: 9–24, 2005: 10–13).40 Esitustes saab mä-
lestus  täiendava kollektiivsuse pitseri.  Jutustaja  valitud narratiivivormid, 
keelekasutus ja jutuloogika lähtuvad traditsioonist. See võimaldab mäles-
tust teistele arusaadavalt vahendada, samas ühtlustab ja „sotsialiseerib” se-
da, millest jutustatakse. Jutustamine toob paratamatult sisse „võõrast”, mit-
te isiklikult kogetud, vaid teistelt kuuldud ja ka oletatud ainest, sest jutuloo-
gika nõuab teadmatusest või unustamisest tingitud lünkade täitmist, isikli-
ku kogemuse paigutamist traditsioonilise jutuskeemi raamidesse (Virtanen 
1982,  Skultans  1998:  xi–xii,  Kaivola-Bregenhøj  1996:  34–36,  2000,  Rauda-
lainen 2001, Korkiakangas 2006: 130, Klein 2006a).

Kui otsida mälestusjutustuste kõige isiklikumat tasandit, siis see on tihe-
dalt seotud emotsioonidega (nt Tulving 2002: 118, 129, 228). Kõige individu-
aalsemad, detailsemad ja reaalsusega kõige vahetumalt seotud on „välk-
(lambi)” või eredad mälestused (flashbulb ~ vivid memories) millegi esmasest 
üllatuslikust kogemisest või üldisema emotsionaalse tähendusega sündmu-
sest (Reinvelt 2002: 39).41 Tugevate tunnetega seotud mälestustes on oluline 

39 Sellesse mõistesse on koondatud valdkonnad, mida tähistavad ingliskeelsed mõisted 
oral history ja life history, vt ka Kõresaar 2003b.
40 Etnoloogist eluloouurija Ene Kõresaar on esile toonud eri analüütilisi kihistusi eluloos: 
„Keskendudes mälu-uurimisel eluloole kui allikale peame selle analüüsil silmas pidama 
aegade, reaalsuste ja kontekstide komplekssust,  mida võiks nimetada eluloosünkretis-
miks. See tähendab, et elulugudes avalduvad omavahelises koosmõjus nii individuaalne, 
sotsiaalne ja ajalooline aeg kui ka minevik, olevik ja tulevik. See kehtib nii kogemus-, 
meenutamis- kui interpretatsioonitasandi kohta.” (Kõresaar 2003a: 25).
41 Vahendamisel  võib suhe „elavasse kogemusse” omakorda olla vahetum ja distant-
seeritum. Kirjandusteadlane Dorrit Cohn on eristanud kahte kogemusjutustuse tüüpi, 
mis eri moel vahendavad kogeva ja jutustava mina suhet: tark ja distantseerunud jutus-
tav mina (narrating I) võib liikuda ajas, arutleda ja vaielda kogeva minaga (experiencing I); 
jutustav mina võib olla väga lähedal kogevale minale ja jääda jutustuses tagaplaanile 
(Hänninen 2007, viitab Cohn 1978: 145–158). Praktikas need kaks jutustamisviisi sageli 
segunevad.
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roll eri meelte andmetel – visuaalsetel piltidel, maitsetel ja lõhnadel (Korkia-
kangas 2004: 124, Knuuttila 2007). Soomlaste lapsepõlvemälestusi analüüsi-
des on Pirjo Korkiakangas oletanud, et just elavad mälupildid võivad edasi 
anda „autentset” lapse maailmanägemist (Korkiakangas 1994: 64). Sedalaa-
di mälestustel on siinses töös üsna oluline koht tänu sellele, et laulikute lap-
selapsed meenutasid esmajoones oma elu algusperioodi ja keskendusid see-
tõttu pigem eredate lapsemälestuste kui kollektiivse ajalookäsitlusega seo-
tud minevikutõlgenduste esitamisele.

Folkloor kui kunstitekst ja isiklik kogemus seostuvad hoopis teisel tasan-
dil: üldtuntud teksti esitamine on vahend isikliku kogemuse suhestamiseks 
kollektiivse kogemuse ja kogukondlike väärtustega ning selliste seoste tu-
vastamine nõuab täiendavaid kontekstilisi teadmisi. Vaadeldud perioodil 
kogutud  arhiivimaterjalist  võib  leida  mõningaid  juhtlõngu  klassikaliste 
folklooritekstide isiklike tähendusväljade mõistmiseks – folkloristika oli lii-
kumas „kogemusliku avanemise”, isikliku teadmise märkamise ja väärtus-
tamise suunas (Pöysä 2006: 226) ja folklorisid on jäädvustanud isiklikku 
ainest nii süžeelise isikujutu, isikliku kogemusena sõnastatud tööde ja kom-
mete kirjelduse, traditsioonitekstide kommentaaride kui ka elulooliste and-
metena. Ent tunduvalt rohkem võivad isiklikule kogemusele keskenduda 
folklooriarhiivi vabatahtlike korrespondentide tekstid, mis tänu kirjutajate 
„ebaprofessionaalsusele” moodustavad sageli kahe diskursuse – (klassika-
lise) folkloori ja autobiograafilise mälestusjutustuse – omalaadse põimingu 
(vrd samas: 233).

Seda, kui isikliku või konventsionaalsena mälestus vastuvõtjale mõjub, 
määrab omalt poolt meedium või vahendusviis. Elaval esitusel on siin tun-
tavaid eeliseid, sest selle emotsionaalne vahetus loob mulje kontaktist teise 
inimese elava kogemusega, tema „seesmise eluga”, kui kasutada isikujuttu-
de uurija Sandra Stahli väljendit (Dolby-Stahl 1985).42 Kogeja emotsioonid ei 
jõua kuulajani mitte ainult sõnades, vaid ka kõikvõimalike paralingvistiliste 
ja kehaliste väljendusvahendite kaudu (Tedlock 1983: 45–54, Portelli 2006: 
53). Seega just elav esitus oma isiklikkusega otsekui varjutab narratiivi kui 
mudeli või skeemi ühtlustava mõju. Selle vahe on välja toonud Vieda Skul-
tans, märkides, et narratiivi modelleeriv jõud kasvab koos teksti „eemaldu-
misega” sündmuse reaalsest kogejast:

Siiski, kui narratiivid on lindistatud, transkribeeritud ja tõlgitud, näivad nad 
hakkavat elama oma elu. Mälu transformeerimine narratiiviks kaotab seosed 

42 Mall  Hiiemäe on isikliku emotsionaalse kogemuse tähistamiseks kasutanud väljendit 
„teadmus konkreetsest”: „Selleks, et ilmekalt jutustada, vajatakse enamasti midagi konk-
reetset: sündmusest osasaamist, tegelase kõne kuulmist jms. See omakorda annab elamu-
se, mida jutustaja annab edasi aegade taha. Nii on kergem jutustada, esitus tuleb vabam 
ja tõepärasem, tarvitseb vaid mällu kerkivaid pilte sõnastada.” (Hiiemäe 1978: 44–45).
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algse kogemusega ja avab tee asendustele või skematiseeritud piltidele. Nagu 
autori  tahte  alt  vabanevatel  kirjanduslikel  tekstidel,  on  Läti  narratiividel 
temaatiline ja struktuuriline ühisosa, mis varjutab individuaalse kogemuse. 
(Skultans 1998: xi).43

Elava esituse – ja selle kuuldelist poolt jäädvustava helisalvestuse – eelistele 
vaatamata võib ka kirjalikes mälestustes mõjuvalt kajastatud emotsionaalne 
kogemus tekitada lugejas tugevat vastukaja (Vilkko 1997: 182).

1.3.1.2. Arhiiviallikad ja suulised mälestused
Allikaülevaate põhiosa tutvustab rahvaluulearhiivi eri  liiki – eri  „arhiivi-
žanre“ esindavaid – dokumente. Iga liigi puhul annan lühiülevaate jäädvus-
tuste sisust ja vormistuspõhimõtetest, neis (tavaliselt) käsitletud ajaperioo-
dist, ning puudutan küsimust, kas need sisaldavad autobiograafilist ainest 
ja kuidas viimast „žanriomaselt” esitatakse. Vaieldamatult on jäädvustuspõ-
himõtted ja vastavalt ka „žanrieripärad” ajas muutunud ja oma käsitluses 
pean silmas eelkõige 1950.–1960. aastatel loodud arhiividokumente. Lõpuks 
kirjeldan lühidalt ka teise allikaliigi – suuliste mälestuste – kogumise metoo-
dikat ja vestluste ajal tehtud tähelepanekuid.

Rahvaluulearhiivis jagunevad folkloristide käsikirjalised tekstid sisuliselt 
kaheks – folklooritekstid või -palad ja välitööpäevikud. Välitööl kogetu ka-
heks  jagamist  tuli  folkloristil  silmas pidada  kõigil  tekstide  kujundamise 
etappidel: vestlust juhtides, kõneldu ja vestluskonteksti kirjapanekul ning 
rekontekstualiseerimisel  arhiivimaterjalina (vrd Briggs  1993, Briggs,  Bau-
man 1999). Valikud lähtusid folkloori mõistmisest minevikku kuuluva ano-
nüümse ja kollektiivse, kunstilis-kirjandusliku pärimusena (Anttonen 2005: 
52–57, vrd Laugaste 1977: 50) ning Eesti kogumistraditsioonist, milles Jakob 
Hurda põhimõtetest  lähtudes  jäädvustati  minevikuga  seotud  usundilist, 
kombestikualast, ajaloolist ja olustikulist materjali (nt Hiiemäe 1989, 1996, 
2003). Vastav osa välitööl kuuldust esitati arhiivi antud käsikirjas folkloori-
tekstide ehk paladena, ülejäänu jäi päevikusse. Põhimõte jäädvustada päri-
must palade või korjanduse eri punktidena oli arhiivinduslikult mugav ja 
ka tekstikeskse uurimise seisukohast õigustatud. Selle põhimõtte järgimist 
eeldati kõigilt, kes arhiivi rahvaluulekirjapanekuid üle andsid – nii folkloris-
tidelt kui arhiivi vabatahtlikelt kaastöölistelt (nt Viidalepp 1940, Tampere 
1961, Kõiva 1976).

43 „However, once taped, transcribed and translated, the narratives seemed to take on 
lives of their own. The transformation of memory into narrative loosens the ties with the 
original experience and opens the way for the substitution of schematized images. Like 
literary texts breaking free of their authors’ intentions, Latvian narratives possess com-
monalities  of  structure  and  theme  which  override  individual  experience.” (Skultans 
1998: xi).
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1950.–1960. aastatel valitsenud arusaamast lähtudes oli folklooritekstide 
loomise eesmärgiks anda edasi pigem kollektiivset kui isiklikku kogemust 
ja tõlgendusi. Kogumistööd mõjutas samal ajal siiski huvi folkloori kujune-
mis- ja muutumisprotsesside vastu, mistõttu kogutu hulgas ei puudu ka in-
dividuaalsem aines. Tavaks oli koguda nii kaasaegsete kui mineviku silma-
paistvamate esitajate  elulooandmeid, mis jäid küll  eelkõige  umbisikulise 
folkloori „elu” või ka rahvusliku ajaloo uurimise teenistusse. Elulugu kui 
omaette väärtust, vahendit inimeste ja sotsiaalsete rühmade elu ja mõtte-
maailma uurimiseks ning ühtlasi iseseisvat jutustamis- ja kirjutamisžanri 
1950.–1960. aastate folkloristikas ei tunnistatud (vrd Pöysä, Timonen 2004). 
Enamasti põimiti  eluloolist teavet päevikusse,  aga jutustusi varasematest 
esitajatest (laulikutest) on üles kirjutatud ka pärimuspala või selle osana.

Eluloojutustus on üks piiripunkte, kus minevik ja kaasaegne kohtusid, 
kus  põimusid  individuaalne  kogemus  ja  kollektiivne  (jutustamis)tradit-
sioon. Seetõttu on just autobiograafilise ainese jagamine folklooripalade ja 
välitööpäeviku vahel mõneti ebaühtlane. Üks ilmekas näide sellisest dilem-
mast pärineb  Herbert Tampere 1958. aasta Mustjala ekspeditsiooni päevi-
kust – sel ekspeditsioonil kirjutas päeviku Herbert Tampere, Erna Tampere 
ülesandeks oli küsitlemise ajal kuuldud folklooripalad kirja panna. Kogujad 
pidid otsustama, kuidas jagada Mustjala naise Maria Koerti eluloojutustust 
– värvikad elulooepisoodid moodustasid selgepiirilisi süžeelisi jutustusi ja 
need oli kirja pannud Erna, teisalt kuulusid need episoodid lauliku eluloo 
konteksti, nii et neid oli mõttetu „paladena” muust isikulisest materjalist 
eristada. Herbert Tampere päevik on nagu raamjutustus, kus ta peegeldab 
oma muljeid intervjueeritavast, refereerib tema jutustatud elulugu, paiguta-
des sellesse raami ka Erna Tampere poolt folklooripalana üleskirjutatud epi-
soodi:

Maria on küllalt eakas, 78 a. vana, kuid väga sirge, pikk ja jõuline kuju, mus-
tade juustega. Nagu selgub tema jutust, on ta noores eas ühes meestega käi-
nud isegi Novgorodi kubermangus kraave lõikamas, on olnud üle kõigist 
raskustest,  mida võis ette veeretada ränk töö ja võõrad elutingimused.  E. 
Tampere on kirja pannud mõned read tema jutust:
Ma kaevasi kraavi Novgorodi kubermangus ühes seitsme mehega. Seel tee-
nesime eed raha. Oleks jättand see maja maha, aga venelased olid seel na 
prostad – ma tahtsi ää tulla oma koha peele. Meestel oli kolm sülda ja mool 
kaks,  ja rubla süld.  Siis  ärra keis  metses kraavisi  vasta vöttamas ja ütles: 
„Jaen, sa tapad oma naise ää! Vaat kuidas teil särkisi mööda jooksevad ras-
vad maha.” Ma ütlesi: „Mo rasu on kontide külges kinni, ei ta joose maha.” 
Ütles, et „Moonanaiste juures teenib ko.” Aga ma äi tahtand. Mõisas saab 70 
kopikat päävas, aga ma sai kaks rubla.” – Kõneleb ka sellest, kuidas õhtul 
mehed tulnud tema juurde „armu” saama. Näitab, kuidas peksnud nad ru-
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sikatega kahele poole laiali. Võib kujutada, missugune tore inimene ta võis 
olla noorena.44

Folklooripalade üks väga sagedasi grammatilisi vorme on umbisikuline te-
gumood ja mineviku kasutamine – „seda tehti, öeldi, lauldi”. Kuna küsitle-
jate eesmärgiks oligi vahendada mineviku kollektiivseid praktikaid, võis sa-
masugune keelekasutus iseloomustada juba küsimusi, mida üldreeglina ei 
ole käsikirjas kajastatud. Ent minevikulisus ja umbisikulise vormi kaudu pä-
rimuse kogukondlikule ühisosale viitamine ei olnud siiski ainult kogujate, 
vaid ilmselt ka esitajate enda sisemine norm. See võis tuleneda kogukondli-
kust tavast viidata kaasaja mõtestamisel autoriteetsele minevikukogemusele 
(vrd Tarkka 2005: 40–41, 392). Samas toetasid sedalaadi esitusviisi kindlasti 
kirjasõna ja raadio pärimuserepresentatsioonid, mille eesmärgiks oli  rah-
vusliku mälu kujundamine ja hoidmine.

On täiesti loomulik, et meenutajad tundsid vajadust mõtestada minevi-
kus õpitut ja kogetut kaasaja kontekstis, väljendada hetkemõtteid ja tun-
deid. Seda poolt meenutamisprotsessist eelistasid folkloristid kajastada ko-
gumispäevikus. Päevikute kirjutamine oli alates Oskar Kalda juhitud EÜSi 
kogumisaktsioonist folkloristlike retkede norm – reisikirja kirjutamine ise-
enesest,  ka  seoses  folkloorikogumisega,  on  vanem  ja  üldisem  praktika 
(Pärdi 1995, Remmel 1997, Tamm 2002b, Korb 2005: 45, Västrik 2007). Päevi-
kud vastanduvad folklooritekstidele  eelkõige  kahes  plaanis:  nad toovad 
kollektiivse asemel esile isikliku (kogujate isiklikud välitöökogemused, mul-
jed esitajatest ja nende elulooandmed) ja jutustavad mineviku asemel jutus-
taja kaasajal toimunust (nt Västrik 2005, 2007: 198–199). Seetõttu jäid päevi-
kud ka arhiivikorralduslikult  folklooritekstidega võrreldes  vähemtähtsale 
positsioonile – nende sisu ei avatud registrites ega kartoteekides ja neist ei 
tehtud koopiaid.

Folkloristide tekstide kõrval moodustavad omaette väga kirju kogumi ar-
hiivi  vabatahtlike  kaastööliste,  korrespondentide  kirjapanekud,  mis  ena-
masti järgisid folkloristide suulisi juhiseid või spetsiaalseid küsimustikke. 
Nagu juba öeldud, eeldati korrespondentidelt  folklooritekstide kirjapane-
mist  samuti  paladeks  liigendatult.  Kuidas  korrespondendid  folkloristide 
soove tõlgendasid, erineb aga oluliselt nii isikuti kui folkloorižanriti. Suhte-
liselt lihtne on olnud eristada ja paladena kirja panna kunstiliselt keerulise-
maid ja tavalises suhtluskontekstiski meta-vahenditega raamitud žanre (nt 
Abrahams 1981) – laule, jutte, mõistatusi ja vanasõnu. Jutustused-kirjeldu-
sed, milles vahendati (ka) isiklikku kogemust, ei allunud nii kergesti tükel-
damisele ja liigendamisele ning lähenevad nii sisult kui žanrilise kompleks-

44 Herbert Tampere välitööpäevik 1958. a. RKM II 75, 467/9. Päevikust ei selgu täpselt, kus 
Erna Tampere kirjapanek lõppeb, aga näib, et see piirdub kraavikaevamise looga ja järg-
nev osa alates mõttekriipsudest on juba Herbert Tampere enda kirjutatud konspekt.

41



susega  elu(aja)loojutustusele  või  „teemakirjutamisele”  (Pöysä  2006:  223, 
231). Paljud kirjutajad on „järele andnud” soovile kirjeldada olusid ja ini-
mesi, selgitada, arutleda, tõlgendada, hinnata, suhelda oma kirjutise adres-
saadiga (nt Kikas 2005, 2006, Labi 2006, Kurki 2002, 2004, vt ka Hiiemäe 
1996). Sellised folkloristlikust „normist” eristuvad kirjapanekud vastavad 
mitmetele tänapäevases esituse-, konteksti- ja kultuuriuurimuses püstitatud 
küsimustele, mis on seotud just isikliku kogemuse, tähenduse ja tõlgendu-
sega. Ka vaatavad need kirjutajad oma aja maarahva kultuurile folkloristi-
dega võrreldes hoopis teistsugusest vaatepunktist, vaidlustades sellega üht-
lasi ideoloogilisi  rahvaluule „tootmise” ja etnograafilise autoriteedi  hoid-
mise praktikaid (Kurki 2002: 26–27).

Mingil määral leidub korrespondentide saadetistes ka enda ja oma esita-
jate elulooandmeid. Eluloo ja ka fotode vajadusele osutas juba Jakob Hurt, 
kes pidas nii rahvaluuleteaduse kui rahvusliku ajaloo seisukohalt oluliseks 
andmeid rahvaluule kirjapanijate kohta ja ka nende kohta, „kes omad vana-
vara  hallikad  teaduse  kasuks  ja  Eestirahva  iluks  keelamata  lahti  tegi-
vad” (Põldmäe 1989: 25, vt Hurt 1895). Samasisulisi üleskutseid on kirjuta-
nud  Richard Viidalepp. 1937. aastal on ta seoses oma uurimusega Kaarel 
Jürjensoni jutustajaisiksusest koostanud ka põhjalikuma juhendi esitaja elu-
loo kirjapanemiseks (Viidalepp 1936, 1937b, 1940: 86, vt ka Lätt 1938). Rah-
valuuleteadjate ja -kogujate elulooandmeid on küsitud hiljemgi (nt Tampere 
1961b: 7–8, Kokamägi 1962, Tampere 1967: 7), ent nende kirjapanemine jäi 
„päästetava” folkloori kõrval teisejärguliseks (Tamm 2003).

Korrespondendid on arhiivi saatnud ka kirju, enamasti folkloorisaadetis-
te lisana. Kirjad eralduvad oma iseloomuliku vormiga selgelt teistest kirja-
panekutest, ehkki materjalile lisatud kiri võib sisaldada samasugust infor-
matsiooni kui folklooritekstide juurde kirjutatud kommentaarid. Kirjad on 
omalaadne võimalus „kuulata” korrespondendi vestlust arhiivitöötajaga – 
siiski erineb kiri vestlusest kirjalikkuse, suhtlemise ajalise distantsi ja ajastu-
omaste kirjakonventsioonide tõttu. Kirjas peegelduv „mina” sõltub suuresti 
adressaadist (Annuk 2006: 41–43). Korrespondendi kirjas folkloristile põi-
muvad institutsionaalsed ja isiklikud suhted: ühelt poolt mõjutab kirjuta-
mislaadi teadlikkus sotsiaalsest hierarhiast, kus professionaal on asjaarmas-
tajast kõrgemal positsioonil, aga teisalt võib domineerida inimlikult läheda-
ne  suhe  adressaadiga.  Korrespondentide  kirjad  sarnanevad  folkloristide 
päevikutele sellega, et kajastavad isiklikku ja kaasaega.

Helisalvestusi  tehes  peeti  silmas  enam-vähem  samu  põhimõtteid  kui 
käsikirjalisi folklooritekste jäädvustades, ent valikusõel oli magnetofoniga 
salvestamise alguskümnenditel tunduvalt tihedam. Nii nagu käsikirjad, on 
ka valdav osa helisalvestusi koguja juhitud küsitluse tulemus. Ehkki mag-
netofonisalvestuse arenedes tunnustasid folkloristid üha enam traditsiooni-
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lises  esitusolukorras  tehtud  salvestuste  väärtust  ja  vajadust  jäädvustada 
„tegelikke  esitusi,  loomulikus  esituskeskonnas”  (Kõiva  1970:  24),  oli 
sedalaadi  olukordade  leidmine  ja  neis  salvestamine  keeruline,  regilaulu 
puhul sageli  võimatu. Võib nõustuda kultuurikirjeldusliku helisalvestuse 
ajaloo  uurija  Erika  Bradyga,  et  salvestamine  oli  mõnes  mõttes  lihtsalt 
üleskirjutaja käepikendus, sellega loodi kvaliteetseid ja detailirikkaid teksti-
jäädvustusi eesmärgiga kasutada neid teksti iseärasuste analüüsimiseks või 
esitatava  äraõppimiseks  (Brady  1999:  62–63,  vrd  Fargion  2005).45 Siin 
vaadeldud perioodi lõpus hakkas salvestustaktika muutuma – lindistati üha 
rohkem vestlusi, esitaja isikuga seotud ainest, tema tõlgendusi ja hinnan-
guid, ei välditud enam olustikulisi hääli. Kuna laulikute salvestamisel on 
osalenud  ka  Eesti  Raadio  töötajad  ja  murdekeele  kogujad,  sõltub  tra-
ditsioonilise folklooriteksti ja selle „lisade” vahekord salvestuses ka erine-
vate institutsioonide salvestuseesmärkidest ja -põhimõtetest.

Tegeliku salvestuskonteksti kajastamine jäi 1950.–1960. aastatel siiski pea-
miselt välitööpäeviku või fotode osaks ja kohati puudub see üldse. Sel ajal 
püüti  fotodega  dokumenteerida  võimalikult  kõiki  (paremaid)  esitajaid. 
Esinduslikumaid  portreefotosid  tehti  ilmselt  ka  tulevastele  väljaannetele 
mõeldes.  Kuigi  pildistati  süstemaatiliselt,  on tulemused väga erinevad – 
tehniliste probleemide kõrval mõjus näiteks see, et sageli ilmselt pildistati 
kiiruga salvestamise kõrvalt ja esitajad ei olnud selleks „hingeliselt” valmis-
tunud. Kui pildistamine on põhjalikumalt ette võetud, on jäädvustatud ka 
esitaja elukeskkonda ja koduümbrust,  esitajat mingit traditsioonilist tööd 
tegemas. Koos on jäädvustatud esitajat ja kogujat – on nii poseeritud pilte 
kui fotosid kogumisolukorrast. Koos koguja(te)ga tehtud (poseeritud) foto-
de üheks eesmärgiks oli ilmselt soov midagi omalt poolt intervjueeritavatele 
vastu anda, jätta mälestus esitajate kodusesse arhiivi (Tampere 1961a).

Lisaks  rahvaluulearhiivi  materjalile  olen  laulikute  elulooliste  andmete 
osas täiendust saanud Eesti Ajalooarhiivi perekonnaloo digiteeritud allikate 
andmebaasist Saaga,46 samuti Hargla ja Järva-Madise koguduse meetrika-
raamatutest ning Vello Kallandi isiklikust andmekogust. Eri laulikute puhul 
on lisaallikaid leidunud EKI eesti murrete ja lähisugukeelte sektori murde-
tekstide kogus ja fonoteegis,  Eesti  Riigiarhiivis,  Eesti  Filmiarhiivis,  Tartu 
Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi fonoteegis, Eesti Rahva Muu-
seumi ja Mõniste muuseumi käsikirjakogudes. 

45 Korraliku kvaliteetse teksti jäädvustamise vajadust rõhutab ka Olli  Kõiva just tsiteeri-
tud juhendis: „Kui vähegi võimalik, tuleks aga samadelt esitajatelt [keda on salvestatud 
traditsioonipärases  olukorras]  teha n.-ö.  stuudiovõtted segamatus  olukorras,  et  saada 
hästi  kuuldavaid  ja  igati  kvaliteetseid  helilindistusi  neistsamadest  paladest.”  (Kõiva 
1970: 24).
46 http://www.eha.ee/saaga/
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Täiesti  teistsuguseks  allikaks  on  siinses  uurimuses  mälestused,  mida 
jutustasid folkloristid ja laulikute lähedased. Tegemist oli osaliselt struktu-
reeritud intervjuudega, põhiküsimuseks kuulda „midagi temast” ja folklo-
ristide puhul ka „mis teie kohtumistel toimus”. Kui vähegi võimalik, püüd-
sin üle minna vestluskaaslas(t)e poolt juhitavale vestlusele (vrd Korb 2005: 
39–42). Täpsemaid küsimusi esitades lähtusin olemasolevatest elulooand-
metest ja arhiivimaterjali põhjal kujunenud muljetest. See andis võimaluse 
meenutamisportsessi algatada ja edasi viia, ehkki võis mälestusi ka kanali-
seerida.  Intervjuude  käigus  ilmnes,  kuidas  kord  juba  „läbi  jutustatud” 
mälestused taaselustuvad lihtsamini ja täiendavaid lugusid nende kõrvale 
meenub suhteliselt vähe. Kõigepealt panin seda tähele folkloristidega ves-
teldes,  kes  meenutades  vahendasid  pilte,  mis  olid  mulle  juba  tuttavad 
nende aastakümneid tagasi kirjutatud välitööpäevikutest või välitööteema-
listest artiklitest. Laulikute sugulasi-tuttavaid otsisin kõigepealt telefoni abi-
ga  ja  telefonivestlustest  konspekteerisin  selle,  mis  neil  seoses  laulikuga 
kõigepealt meenus. Just needsamad mälestused tulid taas esiplaanile meie 
hilisemates vestlustes. Ehkki kasutasin ise vestluse arendamiseks ära juba 
varem kuuldut, võib siiski väita, et esmakordse kontakti käigus vahendasid 
meenutajad tõesti kõige olulisemaid ja eredamaid mälestusi, mis neid lauli-
kuga sidusid.

Mälestuste kogumist ei pidanud ma uurimistöö alguses oma eesmärgiks, 
otsekontaktide eriline tähendus sai mulle selgeks tasapisi. Tänu äratund-
miselamustele tekkisid emotsionaalsed seosed, mis muutsid varasema kire-
tu faktiteadmise mõistetavaks ja lähedaseks. See motiveeris oluliselt lauliku-
test kirjutamist. Ühtlasi muutus ka biograafiliste käsitluste laad, sest nii teis-
te kui iseenda autobiograafilise kogemuse jagamine tõi teksti lisamõõtme ja 
andis võimaluse mitmehäälsemaks väljenduseks. Isikliku kogemuse põimi-
mine  neutraalsema ajaloojutustuse  ja  „representatsiooni  representeerimi-
sega” aitas ka kirjutajapositsiooni vahetada – sain olla nii osaleja kui eemalt-
vaataja. Isiklikel kohtumistel toimunud vestlused salvestasin ja uurimuses 
olen tsitaatidena kasutanud salvestustelt litereeritud lõike.

1.3.2. Vaateid laulikule regilaulu-uurimuses

1.3.2.1. 19. sajandi ja 20. sajandi esimese poole romantiliste mõjudega lauli-
kukäsitlus
Esimene reaalse rahvalauliku kujutus Eestis pärineb väidetavasti 19. sajan-
dist Friedrich Reinhold Kreutzwaldilt, kes otsis ühes Rootsi Rüütliks nime-
tatud maamehes sarnasust Euroopa minstreliga (Laugaste 1972: 247). Rän-
dava meeslauliku otsimine ja kujutamine viitab Euroopa, eriti ilmselt Soome 
eeskujule, kus 19. sajandil samuti otsiti suuri rahvuslikke loojaid (Knuuttila 
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1994: 107–110). Seda, et Eestis oma suuri loojaid vajati, näitab Mihkel Veske 
ettekanne Õpetatud Eesti Seltsis 1875. aastal, kus ta Epp Vasarat tutvustades 
võrdles temalt kirjutatud 10 000 värssi Nibelungide laulu 9000 ja Odysseia 
12 000 värsiga (Laugaste 1963: 234–241, vrd Reiman 1897).47 Eesti laulikukä-
sitluse probleemiks kujunes Soomega võrreldes see, et siin ei leitud meeste 
esitatud jutustavaid kangelaslaule nagu Karjala traditsioonis: „Endisel päe-
vil leiti palju lauluseppasi meie maal, kuda järeljäänud lauluriismed igas ko-
has tunnistavad, ja Soomes on veel  tänapäeval  laulikud kuulsad mehed 
rahva hulgas.” (Kreutzwaldi artiklist „Eestirahva lauludest ja ennemuiste-
sest juttudest” 1861, vt  Laugaste 1963: 157). Kui  Jakob Hurda kogumistöö 
sai alates 1888. aastast laiema kandepinna ja hakkas idanema poliitilise ise-
seisvuse idee, sobisid kangelasteks rahva seast ehk paremini Hurda ja Eise-
ni vabatahtlikud kaastöölised – enamikus mehed ja teadlikud isamaatöö 
tegijad – kui need vanad naised, kellelt veel regilaulu kuulda võis.

Juba Jakob Hurda Vana Kandle I ja II köite (1875–1886 ja 1884–1886) ees-
sõnades on nimetatud laulikuid, kellelt laulutekstid pärinesid. Teadmine 
laulude esitajatest hakkas kuuluma teaduslikku normi, aidates tekste täpselt 
lokaliseerida ja verifitseerida, teha kindlaks tekstide elulugu ja rännuteid. 
Ent vaieldamatult olid andmed laulikute kohta tekstide taustaandmeteks 
(Pöysä,  Timonen 2004).  Hurda  regilauluväljaannete  puhul  tuleb tekstide 
uurimiseks vajaliku metaandmestiku edastamise kõrval esile tuua ka lauli-
kutest kirjutamise teist ajendit, inimlikke kontakte: laulikute nimetamine on 
kogujate isikliku koostöökogemusega seotud lugupidamise ja tänulikkuse 
avaldus, millele viitab kas või Hurda eespool tsiteeritud tunnustav väljend 
„oma vanavara allikate lahtitegijad”.

Tunduvalt suurema põhjalikkusega tutvustab laulikuid 1935. aastal ilmu-
nud „Eesti rahvaviiside antoloogia”, mille koostaja Herbert Tampere on ka-
sutanud varasemate kogujate laulikukirjeldusi ning lisanud ka omalt poolt 
ühe põhjalikuma laulikututvustuse. Sissejuhatavalt loob Tampere üldista-
tud pildi „ehtsast” laulikust:

Nüüd laulude väljasuremise tunnil on loomulik, et viimased mõistjad kuulu-
vad juba enamasti vanemasse põlve. Ja siingi paneme tähele, et suuremad ja 
ehtsamad laulikud on need, kes on suutnud alal hoida oma noorusliku elu-
tunde ja väljaspool seisnud igapäevase elu tuimendavast materjalismist. Rah-
valaulikuid  võib  leida  peaaegu  ainult  vaesemast  rahvakihist.  Sellejuures 

47 Värsside hulga esiletõstmine oli Veske ajal ilmselt seotud ka psühholoogiliste mälu-
uuringutega, nagu näitab 1897. aastal trükitud Rudolf Kallase raamat „Mäluõpetuse süs-
teem” („System der Gedächtnislehre”), kus autor üritab „vastata küsimusele, kuidas on 
võimalik, et üks ilma koolihariduseta eesti rahvalaulik suudab meeles pidada värsside 
hulka, mis ületab mahult Homerose „Iliase” ja „Odüsseia””. Kallas oletas, et regivärsi 
vorm (alliteratsioon,  värsimõõt jne) ongi abivahend, mis aitab meeles pidada tohutut 
hulka värsse (Allik 2001).
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võib-olla on just süüdlane nende tundeline, ebapraktiline ja massi tasemele 
laskumatu iseloom, mis kõik pole lubanud neid tõusta „haljale oksale”. Kuid 
puhas rõõm ilust on neid teinud sisemiseltki rikkaiks ja aidanud üle kõige 
raskemaist elu momentidest. Ja kui seesugused inimesed pole leidnud aru-
saamist kaasinimeste poolt, kui nende tihti erinev eetika on leidnud taunimist 
– lai Jumala loodus on ikkagi sõber, mõistja ja lohutaja. (Tampere 1935: 22).

Järgnevate konkreetsete laulikukirjelduste hulgas torkab romantiseeriva re-
toorikaga silma noore rahvaluulestipendiaadist koguja Oskar Looritsa kirju-
tatud Liisu Mägi (Puru Liisu) tutvustus 1922. aastast:

Sellise  kroonimata  laulukuninga  kuulsuse  on omandanud see  90  aastane 
eideke, kes olnud juba 15 aastat pime. Aga kui süttivad tal sõnad, siis saab 
eideke taas nägijaks – ja ta pilgud ja ta sõnad manavad esile mineviku aasta-
sajad, kerkib kui hauast pime muinaslaulik ja lööb helisema oleviku inimese 
hingekandlil kõik keeled. Laulik isegi sattub varsti ekstaasi, paisust pääseb 
värsside valing – ja imelik on siis näha, kuidas laulik otsekui eksalteerub, kui-
das ta hääl muutub majesteetlikuks, seis sirgeks ja uhkeks, kuidas viskab ta 
hooti pää üles ja kuidas põrutab ta vahel jalaga takti ning hõiskab loodusliku 
hooga: Hõissa!
Ja siis võlub laulik oma kuulajaid.48 (Tampere 1935: 23).

Looritsa kirjeldusele sekundeerib  Tampere enda vahendatud värske väli-
töömulje, portree Hargla laulikust  Liis Peltserist, mis vastab kõigiti tema 
sissejuhatavale üldistusele – tegemist on kogukonnast eristuva, vaese, eba-
praktilise, väga emotsionaalse inimese ja esitajaga (Tampere 1935: 22–23).

Nii  Looritsa  kui  Tampere  laulikukirjeldustes  kumab  läbi  19.  sajandi 
romantiline ettekujutus loojast, mis nägi kunstnikus ühiskonnale vastandu-
vat erilist tundlikku indiviidi. Rahvalaulikute puhul liitus sellega kujutlus 
modernismiajastu  poolt  „rikkumata”  inimesest.  Otsene  eeskuju  pärineb 
ilmselt Soomest, kus laulukogujate reisimärkmeid ja laulikukirjeldusi mõju-
tas 19. sajandi lõpu poliitilise karelianismiga seotud karjala laulikute kultus 
(vt Tarkka 1989, Knuuttila 1994: 109–121).49 Looritsa romantiline laulikukir-
jeldus pärines 1922. aastast, sama stiili jätkavad tema liivi laulikute kirjel-
dused.50 Tampere on juba 1932. aastal ühes artiklis kirjeldanud tüüpilist lau-
likut kui vaest, tundelist, ebapraktilist ja fantaasiarikast inimest (Tampere 

48 Oskar Looritsa välitöömärkmed. E, StK 10A, 19/20. 
49 Mulle näib, et just Looritsa ja tema kolleegide käsitluses saab esitajast kunstnik, kelle 
eksotiseerival  kujutamisel  on positiivne,  kohati  idealiseeriv varjund. Varasemates,  20. 
sajandi algusest pärit EÜSi kogumisaktsiooni päevikutes on laulikute kujutus realistli-
kum, ehkki seal toodi samuti esile nende vaesust ja teistsugusust.
50 „See on aja- ja kultuuriloo-kirjutajate poolt tavaliselt ikka kahesilmavahele jäetav ja halli 
massi hulka unustatav kangelaskuju, kelle isiksus ise juba mõjub kogu oma ümbruselle 
õilistavalt  ja vastastikust  häätahtlust,  usalduslikku sõprust,  egoismist  veel  rikkumatta 
humaansust kasvatavalt, jah, isegi kasvõi meie päevil veel!” (Loorits 1938: 101).
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1932: 4). Ka nende kolleeg Rudolf Põldmäe on toonud esile hea pärimuse-
esitaja erinemise „massist” (Põldmäe 1932: 192). Tuleb siiski lisada, et paar 
aastat hiljem ilmunud Herbert Tampere koostatud „Vana kandle” köidete 
laulikututvustused on üsna neutraalsed ja lühikesed (Tampere 1938, 1941). 
Võimalik, et Tampere järgis Hurda algatatud sarja esitusstiili, aga sama olu-
line võis olla isiklike kontaktide vähesus ja varasemate kogujate inspiree-
rivate kirjelduste puudumine selle materjali puhul.

Tampere 1935. aasta antoloogia ulatuslikku laulikute tutvustust koos kü-
simusega tüüpilisest rahvalaulikust on ilmselt inspireerinud Väinö Salmi-
neni aasta varem ilmunud uurimus „Suomalaisten muinasrunojen historia” 
(Salminen 1934). Salminen on laulikutele pühendanud eraldi põhjaliku pea-
tüki, mis käsitleb lauliku rolli kogukonnas, konkreetseid suurlaulikuid ja 
isiklikke kohtumiskogemusi. Käsitluse toon on üsna romantiline, seda ka 
tänu karelianismi-ideoloogiast mõjutatud kogujate reisimärkmete kasutami-
sele  (Salminen 1934: 84–129).51 Salmineni uurimus langes Eestis  viljakale 
pinnasele, sest juba nimetatud Looritsa ja Tampere kirjutiste kõrval ilmusid 
1930. aastate teisel poolel veel mitmed esitajate-käsitlused Richard Viidale-
palt,  eesotsas  silmapaistva  jutustaja-uurimusega  (Viidalepp  1937a,  1938a 
ja b, 1939a, b). Avaldati ka esitajaisikute vastu huvi tundvad küsimustikud 
korrespondentidele (Viidalepp 1937b, Lätt 1938).

Ilmselt võib 1930. aastate tähelepanus esitajale kui aktiivsele pärimuseku-
jundajale näha nn bioloogilist lähenemist esindava Rootsi uurija  Carl Wil-
helm von Sydowi kaudset mõju, kes pidas oluliseks uurida eri liiki tekstide 
kasutamist ning ühtlasi passiivsete ja aktiivsete pärimusekandjate erinevat 
rolli (Sydow 1957 [1932], nt ka Seljamaa 2006: 84–89). See nähtavasti toetas 
Oskar Looritsa (ja teiste ERAlaste) distantseerumist geograafilis-ajaloolisest 
tekstiuurimusest ja etnoloogilise suuna arendamist, mis keskendus rohkem 
tekstide traditsioonilisele kasutamisele ja üldkultuurilisele taustale (Västrik 
2005: 208–209, Jaago 2000: 10–11).  Viidalepp ja teised eesti  uurijad pidid 
tundma  ka  folkloristlike  uurimuste  sarjas  „Folklore  Fellows  Communi-
cations” 1926. aastal ilmunud vene uurija  Mark Azadovski uurimust ühe 
jutustaja individuaalsest repertuaarist (Asadowskij 1926). Kaugema paral-
leelina võiks veel nimetada antropoloogias ja sotsioloogias tärganud huvi 
inimesekeskse(ma) vaatluse vastu (Roberts 2002: 33–34, Reinvelt 2002: 22–
23). Seda esindanud Chicago sotsioloogide52 vaadete peegelduseks võis olla 

51 Väinö Salminen kritiseeris juba 1908.–1909. aastal geograafilis-ajaloolise meetodi põhi-
teoreetiku Kaarle Krohni inimest mitte märkavat lähenemist ja rõhutas vajadust jälgida 
regilaulu esteetilist ja psühholoogilist poolt (Pöysä, Timonen 2004: 226–227, 245–246).
52 Nende etnograafiline meetod tähendas, et indiviidide elusaatuste vahendusel analüü-
siti (suur)linna elu, tuntuim teos on William I. Thomas, Florian W. Znaniecki „The Polish 
Peasant in Europe and America” (1918–1920).
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ka Soome 1923. aasta rahvaluulekogumise juhendisse ilmunud palve kogu-
da „vanade rahvameeste ja -naiste elulugusid” (Pöysä, Timonen 2004: 229).

Kirjeldatud esitajavaatlusi  mõjutas  kaudselt  ka  pigem üldrahvalik  kui 
teaduslik tähelepanu suurte seto naislaulikute vastu, kelle olemasolu tead-
vustas kõigepealt  Jakob Hurt 1904–1907 „Setukeste laulude” väljaandega. 
Nende naiste tähendus eesti rahvuslikult meelestatud intelligentsi silmis oli 
teistsugune kui karjala laulikute positsioon Soomes, kus tänu romantilisele 
karelianismi-liikumisele said neist soome rahvuskultuuri sümbolid. Kui se-
to laulikud 1920. aastatel Petseri laulupidudel lavale toodi ja riiklike pree-
miate  andmisega  laulikutena  „institutsionaliseeriti”  (Hagu  1990a,  Pino 
1994), jäid nad „oma rahva suurte loojatena” pigem setode enda kui kogu 
eesti rahva vana kultuuri esindajateks ja nende avalik tunnustamine seostus 
pigem (Eesti  Vabariigile lojaalse)  seto identiteedi  kujundamisega.53 Setod 
jäid avalikkusele pigem eestlaste „nooremateks” ja „nõdremateks venda-
deks” (Seto lugõmik 1922: 5, Kalkun 2006: 78–79), kelles ei otsitud oma ro-
mantilise minevikulooja kehastusi – seda enam, et eesti rahvuseepos ei põ-
hine seto ainesel.54 Kui soomlane  Armas Otto Väisänen kirjutas lauluema 
Miku Ode tähtsusest „Seto ja kogu Eesti rahvale”,55 siis  Elmar Päss rääkis 
Hilana Taarkast kui „Setu laulusangarist” (Päss 1934).

Oluline roll seto lauluemade väärtustamisel (ka eesti haritlaste silmis) oli-
gi soomlasel, üliõpilasena Eestisse välitööle tulnud rahvamuusikauurijal Ar-
mas Otto Väisänenil  (Kuutma 2005: 166 jj,  Hagu 1990b, Väisänen 1924). 
Vaieldamatult pidid Väisäneni kirjutised seto lauluemadest, mis ilmusid nii 
Soomes (1923) kui Eestis (1924) mõjutama eesti folkloristide suhtumist päri-
muse-esitajatesse.56 Väisäneni kirjeldused rõhutavad isiklikult lähedast su-
het seto laulunaistega. Kogujana oli talle ilmselt omane otsida lauljaid, kes 
53 Kristin  Kuutma kirjeldatud Eesti kogujate suhtumine – „positsiooniredelil kõrgemale 
pürgivatel esimese põlvkonna haritlastel” oli „ehk tahtmatu, aga ilmne soov vaesest seto 
talurahvast distantseeruda” – peegeldab ka üldisemalt haritlaskonna suhtumist setodesse 
(Kuutma 2005: 165–166).
54 Samal ajal 1922–1939 tõi mitmelt poolt Eestist pärit laulikuid avalikkuse ette  August 
Pulst oma muuseumide rajamise toetuseks korraldatud pidudel ja ringreisidel (nt Pulst 
1973: 33). Vaieldamatult esindasid Pulsti laulikud ja pillimehed rahvuslikke mineviku-
väärtusi ning nende populaarsus oli küllaltki suur, aga samas ei olnud (poliitilist) vaja-
dust neid eksotiseerida ja neis müütiliste minevikumuusikute taaskehastusi otsida. Pulsti 
enda suhe neisse muusikutesse oli tema mälestuste põhjal üsna võrdne ja kaasaja-keskne 
– ta oli ise pillimees ja imetles siiralt heade pillimängijate-laulikute oskusi. Tal polnud 
põhjust näha „eksootiliste Teistena” keskmisi eesti maainimesi,  kellest mõned olid ka 
ühiskondlikult väärikal positsioonil nagu vallavalitsusse kuulunud Mart Kaasen, Ruuben 
Kesler jt (vrd ka Tõnurist 2004).
55 „Tuud, miä Miko Ode om Seto ja kõgõlõ Eesti rahvalõ andnu’, jovva-ai’ rahaga’ massa’. 
Ütsindä  timä  vaesõ  vapanaase  laulu  läbi  võiva’  seto’  maailma  rahvile  uhkõlt 
üldä’ /.../.” (Väisänen 1924: 13).
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teda inspireerisid ja kellega tal kujunes „ema ja poja” (Väisänen 1924: 9) su-
he.57 Soome uurijad on viidanud, et Väisäneni tähelepanelikkus silmapaist-
vate esitajaisiksuste suhtes oli omaaegses kontekstis ebatavaline (Tenhunen 
2006: 22, vrd Kuutma 2005: 167).

1.3.2.2. Nõukogude-aegne lauliku-uurimus Eestis ja uus pööre sajandiva-
hetusel
1940. aastate teisel poolel algatas  Eduard  Laugaste Tartu Ülikoolis, tollal 
Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ), lauliku-uurimise suuna, juhatades tuden-
geid jälgima laulikuisiksusi ja nende repertuaari. Selles uurimissuunas võib 
kõigi eelpoolmainitud kirjutiste ja mõttesuundade varjatud mõju olla suu-
rem, sest nõukogude ajal ei olnud soovitav viidata „kodanlikele” autoritele 
kui  uurimuse positiivsetele  eeskujudele.58 Lisaks  varem nimetatud käsit-
lustele oli Soomes 1943. aastal ilmunud ja usutavasti ka Eestisse jõudnud 
Martti Haavio „Viimeiset runonlaulajat”, mis keskendub konkreetsetele lau-
likuisiksustele ja nende elusaatusele.59 Siiski oli uurimiseks vaja täiendavat 
impulssi ja sobivat ideoloogilist tausta ja need lähtusid ajastuomaselt nõu-
kogude folkloristikast.

Eduard Laugaste töötas ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedris 
dotsendina alates 1944. aastast, olles ühtlasi 1947–1952 Keele ja Kirjanduse 

56 Väisänen ja hiljem Päss annavad seto laulikute elulugusid edasi nende oma sõnadega. 
Selles võiks näha soovi rõhutada seto naiste elujutustuste teistsugusust, äratundmist, et 
need lood erinevad lääne arenguloo normist sedavõrd, et neid ei saagi tõlkida oma bio-
graafiakirjutuse keelde (Väisänen 1924, Päss 1934). Sama võtet kasutas Richard Viidalepp 
artiklis „Jutustaja  Ann Toompalu”, esitades lauliku ja jutustaja eluloo nii, nagu kohalik 
korrespondent  Mari Sarv selle Ann Toompalu jutu järgi oli kirja pannud. Korrespon-
dentidest naiste elulood on seevastu esitatud folkloristist kirjutaja sõnastuses (Viidalepp 
1939a).
57 Näiteks on ta itkeja Matjoi Plattonenist kirjutanud kui „vallutavast isiksusest”, „armsast 
vanast sõbrast” (Tenhunen 2006: 20, 105).
58 Olli Kõiva on hiljem korduvalt rõhutanud, kuivõrd Tamperet ja teisi ERA folkloriste 
olid mõjutanud  Oskar Looritsa ideed ja mõtteviis, ent seda tollastes poliitilistes oludes 
esile tuua ei saanud.
59 Soome folklorist Lotte Tarkka ja teisedki uurijad on näidanud, kuidas Haavio raamat 
oli „Karjala objektistamise (asjastamise) põhiteos” ja tegi Karjala Soome identiteedile vaja-
likuks eksotiseeritud Teiseks. Romantilisele mõtteviisile vastavalt nägi Haavio karjalastes 
metslasi,  Väinämöiseid,  Homerosi,  lõi  ebarealistlikke  pilte  müütilistest  „kunstnikest”, 
kasutas diasporaa-võrdlustena piibellikke viiteid „pühadele maadele” ja vaesele ingeri 
naisele kui madonnale (Tarkka 1989: 253–255, Tenhunen 2006: 145). Kirjutamise ideo-
loogiline taust on Haavio raamatus vaieldamatult tugev ja selles kajastuvad muuseas ka 
Teise maailmasõja aegsed poliitilised olud. Aga ideoloogilise kihistuse kõrval vahendab 
Haavio raamat oma emotsionaalsuse ja kirjandusliku laadiga mõjuvalt reaalseid lauliku-
tega kohtumise kogemusi.
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Instituudi (KKI) rahvaluule sektori juhataja. Juba 1946. aastal on ta artiklis 
„Eesti  rahvalaulude uurimise metodoloogilisi  lähtekohti” pidanud vajali-
kuks  kritiseerida  varasemat  Eesti  folkloristikat,  eriti  aga  geograafilis-aja-
loolist meetodit ja rõhutanud, et rahvaluulet tuleb uurida, arvestades eel-
kõige selle kujunemise ja leviku psühholoogilisi ja sotsioloogilisi, aga ka aja-
loolisi tegureid (Laugaste 1946: 477, 480). Indiviidi teema näib aga omaette 
uurimisprobleemina esile tõusvat pärast Laugaste toimetatud Juri Sokolovi 
ülevaate „Folkloori olemus ja folkloristika historiograafia” tõlke ilmumist 
1947.  aastal.  Sokolovi  lähenemine esindab nõukogude  folkloristikat,  mis 
eriti 1920.–1930. aastatel tõstis folklooris esiplaanile loova indiviidi, võrd-
sustades esitaja kirjandusteose autoriga – see staatus omistati rahvalauliku-
tele ka riiklikul tasandil, lülitades neid loomeliitudesse.60 Sokolov kirjutab: 
„/.../ kõige selle taga, mida on dikteerinud poeetiline traditsioon, tuleb näha 
jutustaja loovat nägu, keda tuleb käsitada mitte ainult edasikandjana, vaid 
kõigepealt autorina.” (Sokolov 1947: 12, vt ka 7–8). Sokolovi käsitlusviisi 
taustaks olid vene 19. sajandi uurijate vaated rahva loovusele ja loojatele, 
mis nõukogude korra ajal sobisid hästi selleks, et esile tõsta alamklasside 
loomingu  samaväärsust  või  eeliseid  võrreldes  haritlaskonda  esindavate 
kunstnikega. „Rahvast” esindavate autorite tähtsustamine oli otseselt seo-
tud ka tellimusega luua ideoloogiliselt  sobivat  nõukogude folkloori,  mis 
näitaks rahva rahulolu poliitilise korraga (Sokolov 1947, Panchenko 2007).

Järgmisel aastal kirjutas üliõpilane  Ellen Tarvel  Laugaste juhendamisel 
kursusetöö, kus ta käsitles Liisu Mägi pulmalaulude improvisatsioonilisust 
(Kokamägi  1957a:  20).  Järgnesid  Olli  Kõiva  (tollal  Niinemägi)  uurimus 
Kihnu laulikust  Liis Alasist, hiljem ka  Madli Vesikust ja  Liis Pullist, ning 
Hilja Kokamäe uurimused Kuusalu laulikutest Mai Kravtsovist, Ann Toot-
selist ja Els Mikiverist (Niinemägi 1954, Kõiva 1964, 1965; Kokamägi 1957a 
ja b, 1971). Üliõpilaste uurimuste eesmärgiks oli Olli Kõiva sõnutsi näidata 
„iga laulutüübi üksiku variandi taga /.../ konkreetset laulikut oma maailma-
vaate,  mõtete  ja  kunstimaitsega”,  laulikut  kui  rahvalaulu  loovat 
edasiarendajat  ja  rikastajat,  kaasautorit  (Niinemägi  1954:  2,  57–58).  Hilja 
Kokamäe  järgi  tuleb  näha  laulikus  mitte  edasikandjat  ja  kordajat,  vaid 
teisendajat ja täiustajat, „loovat isikut, kunstnikku, kes traditsioonilist loo-
mingut muutes, arendades on tõstnud rahvalaulud kõrgele kunstimeister-
likkuse tasemele” (Kokamägi 1957a: 4).

Kõiva ja Kokamäe töödes viidatud vene nõukogude autorid olid uurinud 
vanu lokaalseid traditsioone ja neile toetudes sai eestlase jaoks rahvusliku 
tähendusega huvi regilauluesitajate vastu hästi siduda ideoloogiliselt sobiva 

60 See suund rõhutas folkloori põhimõttelist  sarnasust kirjandusega ja kohandas folk-
loorile ka kirjandusliku „teose” kontseptsiooni koos vastavate analüüsimeetoditega (nt 
Netšajev 1960, Jaago 2000: 14–15, Nekljudov 2003).
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teoreetilise raamistikuga. Kõige rohkem kasutati  Anna Astahhova esitaja-
tüüpide eristust  vastavalt  individuaalse  ainese  osakaalule repertuaaris  – 
täpne edasiandja, individuaalredaktsioonide looja ja improviseerija (nt Ko-
kamägi 1957a: 12–14, 1971, Kõiva 1965: 215, 233). Ehkki nii Kõiva kui Koka-
mäe uurimuste põhiosaks oli tekstianalüüs eesmärgiga selgitada välja lauli-
kute improvisatsioonilised lisandused traditsioonilisse värsivarasse ja uuen-
dused  laulu  kompositsioonis,  pühendasid  mõlemad oma  diplomitöödes 
küllalt palju ruumi isikule.61

Laulikus tuleb näha enne kõike elavat inimest, tutvuda tema elulooga, tema 
iseloomu, huvide ja kalduvustega, tutvuda keskkonnaga, millest ta pärineb, 
sest kõik need asjaolud avaldavad mõju tema loomingule ja ka traditsiooni-
lise loomingu ümberkujundamisele. (Kokamägi 1957a: 5).

Selles, kuidas mõlemad noored naised on sukeldunud oma laulikute elusaa-
tusse, kui põhjalikult nad kirjutavad sellest, mida on välitöödel laulikute 
kohta kuulnud, näib olevat naiselikku kirge mõista teist andekat naist mine-
mas läbi elu. Soov leida ka lauludest just individuaalset ja noore uurija vä-
hene tõlgendamiskogemus on põhjuseks, miks  Olli Kõiva hiljem väitis, et 
mõlemas töös on „improvisatsiooni osatähtsusega mõneti liialdatud” (Kõiva 
1965: 238).

Isiku-uurimine omaette  suunana  vaibus  pea,  üheks  põhjuseks  ilmselt 
muutus nõukogude folkloristika üldisemates suundumustes. Juhtivates aja-
kirjades „Sovetskaja etnografija” ja „Russki folklor” toimus alates 1953. a 
diskussioon nõukogude folkloori teemal, milles tauniti improvisatsiooni ja 
individuaalse loomingu ületähtsustamist (Kõiva 1965: 234), käibeväljendiks 
sai improvisatsiooni ja traditsiooni dialektiline ühtsus (nt Laugaste 1958: 12, 
vrd Gussev 1966). Jätkuvalt pöörati tähelepanu tekstide varieerumisele, mil-
le selgitamisel pidas Eduard Laugaste oluliseks jälgida ka lauliku-tasandit 
(Laugaste 1958, 197262). Laugaste üheks küsimuseks sai, keda üldse pidada 
laulikuks ja  keda „ainult  kaasalauljaks” või  „lihtsalt  laulude teadjaks” – 
idee,  mis viitab kaude  von Sydowi aktiivse ja  passiivse pärimusekandja 
problemaatikale (Laugaste 1958: 49). Sama mõtet arendas tema juhenda-
misel  kirjutatud  Olli  Kõiva  kandidaadiväitekiri,  kus  lauliku  kui  „loova 
kunstniku” või „reprodutseerija” erinevus määratakse teatud tunnuste alu-
sel: laulude aktiivne kasutamine; kõigi laulu komponentide – sõnade, viisi ja 

61 Olli Kõiva diplomitöös (Niinemägi 1954) on Liis Alasi isikule pühendatud 13 lehekülge, 
lisaks eluloojutustusele käsitleb ta ka laulikult üles kirjutatud rahvajutte kui tema mõtte-
maailma peegeldusi;  Hilja Kokamäe diplomitöös (Kokamägi 1957a) on  Mai Kravtsovi 
isiku tutvustusele pühendatud ligi 30 lk.
62 1972. a ilmunud artikli aluseks oli ettekanne „Rahvalaulik kui traditsiooni edasikandja 
ja loov isiksus”, mille  Laugaste pidas 1958. aasta aprillis rahvaluulekonverentsil kirjan-
dusmuuseumis (Kõiva 1965: 238, Laugaste 1972: 237).
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esitamistavade – valdamine; kollektiivipoolne tunnustus; rahvalaulikutele 
omase loomingumeetodi rakendamine. Laulik „lähtub traditsioonist ja ri-
kastab millegagi traditsiooni” ja see on võimalik ainult „laulude aktiivse ka-
sutamise faasis”63 (Kõiva 1965: 214–217, Kõiva 1964, vt ka Saarlo 2000).

Olli Kõiva 1965. a kaitstud väitekirja keskmes on juba traditsioon tervi-
kuna. Uurimisfookuse nihutamine lähtus, lisaks üldistele suundumustele, 
suuresti tema isiklikest kogujakogemustest, äratundmisest, et laulikut võib 
mõista ainult  tema enda kogukondliku laulutraditsiooni taustal.64 Omalt 
poolt mõjutas  Olli Kõivat ka  Herbert Tampere etnoloogiline lähenemine, 
mille järgi laulu tekstikujundus ja muusikaline külg sõltuvad väga suurel 
määral esitustavadest selle sõna laiemas tähenduses (nt ka Kõiva 1961, 1987, 
Tampere 1956a, 1961c, 1965, vt Rüütel 1987, Hiiemäe 1995).65 Kõiva väitekir-
jas  on siiski  palju tähelepanu pööratud kolmele Kihnu laulikule.  Nende 
laulutekstide väga põhjalik võrdlemine mitte ainult kohaliku, vaid ka kogu 
Eesti regilaulutraditsiooniga pakub kohati üllatavaid tulemusi piirkondade-
vahelise „laulusuhtluse” ja laulude muutlikkuse kohta. Kuna taustaks on 
teadmised laulikute elukäigust ja isiksustest, ei jää pikk tekstikäsitlus ainult 
värsivõrdluseks, vaid annab edasi uurija nägemust isikliku mõtte- ja tunde-
maailma väljendamisvõimalustest regilaulus.

Herbert  Tampere  sõjajärgse  perioodi  laulikukesksemateks  töödeks  on 
Mustjala regilaulude väljaandmisega seotud artiklid (Tampere 1960, 1984). 
Tamperegi näib olevat mõjutatud 1950. aastate lauliku-uurimusest ja nime-
tab oma Mustjala välitööde ühe eesmärgina „välja selgitada Saaremaa lauli-
kute elulugusid, nende isikulist ja laulikupalet ning sotsiaalset seisundit”, 
rõhutades, et iga esitust tuleb võtta kui iseseisvat loomisakti (Tampere 1960: 
520, 527). Toodud näited jutustavad konkreetsete laulikute repertuaari eri-
näolisusest,  elukohamuutuste  ja  kirjanduse  mõjust  sellele,  aga  on  siiski 
mõeldud lahendama eelkõige tekstide kihelkondliku kuuluvuse küsimust. 
Mustjala „Vana kandle” köite senistest põhjalikumad laulikukirjeldused pä-
rinevad juba Olli Kõivalt (Kõiva 1985).

1950. aastate individuaalsusele keskenduva vaateviisi järelkajaks näivad 
olevat Udo Kolgi hiljem ilmunud uurimused (vt Kolk 1984), mille sissejuha-

63 Faasilisuse mõiste pärineb Eduard Laugastelt, kes eristas rahvaluule aktiivse kasutami-
se, mälu- ja ainult kirjalike jäädvustustena eksisteerimise faasi (Laugaste 1950, 1958: 13).
64 Olli Kõiva viitab juba ka laiemale traditsioonikäsitlusele saksa folkloristi  Doris Stock-
manni 1962. aastal ilmunud monograafias „Der Volksgesang in der Altmark”, mille uuri-
misalaks ei ole mitte ainult rahvalaul, vaid rahva laulmistraditsioon üldisemalt (Kõiva 
1967, vt ka Kõiva 1965: 43).
65 Esitustavade põhjaliku jälgimise osas oli Olli Kõivale eeskujuks Soome uurija Elsa Enä-
järvi-Haavio  1949.  a  ilmunud teos „Pankame käsi  kätehen”  ja  hiljem  Leea Virtaneni 
„Kalevalainen laulutapa Karjalassa” (1968).
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tuseks on tema 1951. aastal valminud diplomitöö „Improvisatsioonist eesti 
vanemates rahvaviisides”. Ta väidab, et muusikaline varieerimine on laulja-
te eesmärgipärane loominguline tegevus ja selle ülesandeks on markeerida 
muusikaliste vahenditega lauluteksti sisu. Esitaja loovuse tähtsustamisel66 
võib Kolgi (nagu ka Olli Kõiva) puhul oma roll olla otsekontaktil elava tra-
ditsiooni mõjuvate esindajatega, sest lisaks kogumistööle Kihnus oli  Kolk 
pidev Setomaal käija ja sealsete laulikutega suhtleja. Olli Kõiva on meenuta-
nud 1950. aastatel aspirantuuris olnud Kolgi mõju tema enda vaadete kuju-
nemisele.

Isikukäsitlustega seoses tuleb nimetada veel omaette suunda 1960. aastate 
eesti folkloristikas – pajatuste ehk kohalike olustiku- ja isikujuttude tõusmist 
arvestatava folkloorižanri staatusesse. See on seotud eelkõige Mall Hiiemäe-
ga (Proodeliga). Tema spontaansete jutustamisolukordade ja pärimuse ku-
junemisprotsesside analüüsi inspireerisid oluliselt põhjalikud osalusvaatlu-
sed Iisaku ja Kodavere piirkonnas. Taustaks olid Richard Viidalepa ja Eduard 
Laugaste jutu-uurimused ning mitmete Lääne-Euroopa uurijate, näiteks Her-
mann Bausingeri,  Siegfried Neumanni,  Linda Déghi jt uurimused nn argi-
päevastest, „mitteklassikalistest” juttudest ja jutustamisest (Proodel 1967a, b, 
1969a,  1971,  Hiiemäe  1978,  2007).  Hiiemäe  uurimus  folkloori  kujunemis-
protsessidest näitab otseselt jutustaja kui loova isiksuse rolli pärimuse ku-
jundamisel  ja  seostub  ka reaalsete  inimeste  kui  isikujuttude  tegelastega. 
Mall Hiiemäe uurimuse paralleeliks laulu-uurimuses võiks pidada  Ingrid 
Rüütli Ida-Saaremaa külalaulutraditsiooni ja laulikute käsitlust (1974).67

Regilaulu-uurimine pöördus 1960. aastatel valdavalt struktuuri- ja statis-
tiliste analüüside poole, ehkki neidki tehti kohati ühe lauliku repertuaarist 
lähtudes (Kolk 1962, Tedre 1964). Taustaks oli strukturalistliku uurimuse le-
vik maailmas ja ka nõukogude humanitaarteadustes, sealhulgas folkloristi-
kas (Nekljudov 2003: 29, vt ka Kahk 1967, Rüütel 1967a). Laulikutest kirju-
tati peamiselt pärimuse populariseerimise ja kaastöölistega suhtlemise kon-
tekstis – näiteks korrespondentidele mõeldud väljaande „Rahvapärimuste 
koguja” numbrites (nt Salve 1974), ajakirja „Kultuur ja Elu” kirjutistes (nt 
Rüütel 1984, Mirov 1985, Kokamägi, Rüütel 1986, Pino 1988), folkloristide 

66 Kolgi seisukohti illustreerib hästi tsitaat, milles on rõhutatud Haljala lauliku Liina Kask-
manni loovat kunstnikunatuuri: „Liina Kaskmanni laulikusuurus ilmneb kõige rohkem 
meloodilises variaabluses. Tema viisid on pidevalt, järk-järgult, otse rida-realt varieeru-
vad, meloodiast kujuneb alati uuenev, vaheldusrikas muusikateos. /.../ Koos meloodilise 
varieerimisega kasutab laulik suurel hulgal kõige erinevamaid tämbrilisi ja retsitatiivseid 
nüansse, mis teevad rahvalaulu võluvaks, paindlikuks ja peenetundeliseks kunstiks. /.../ 
Sellises rikkas variaabluses, milles suur osa on olnud laulude improviseerival kujundusel, 
kerkib veenvalt esile L. Kaskmanni suur kunstnikuanne.” (Kolk 1989: 47–48).
67 Ka Ülo Tedre kirjutas 1960. aastatel ühe konkreetse laululooja-kohandaja laule käsitleva 
uurimuse, aga see jäi trükkimata (Tedre 1999: 5).
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osalusel tehtud raadiosaadetes. Teadusväljaannetes tutvustati pigem kogu-
jaid  (Pino  1989,  Kõiva  1989).  Samuti  kuulusid  laulikute  tutvustused  nii 
„Vana kandle” sissejuhatustesse kui ka rahvaluuleülevaadetesse (nt Viida-
lepp jt 1959, Laugaste 1977).

Alles 1990. aastatel võib Eesti folkloristlikes ja etnomusikoloogilistes kä-
sitlustes märgata uuesti huvi suurenemist indiviidi vastu.68 Vaadeldud on 
konkreetsete rahvamuusikute tegevust ja rolli oma kogukonnas (Särg 1995, 
1996 a ja b, 2000, Tõnurist 1996 [1985], Korb 2001, 2007). On otsitud või-
malusi mõtestada 20. sajandi regilauluteadjate kohta regilaulutraditsioonis 
ning püütud laulutekstide ja  ajalooandmete abil  „individualiseerida” 19. 
sajandi  laulikute  maailmu (Särg  1996b,  Saarlo  2000,  Jaago  2001).  Konk-
reetsetest  laulikuisiksustest  on  enim  tähelepanu  pööratud  seto  laulikule 
Anne Vabarnale, suuresti seoses Soome-poolse huviga tema kui eeposelooja 
vastu, aga vaadeldud on ka teisi seto laulikuid (Hagu 1990a, 1995, 2000, 
2002, V. Sarv 1995, Kalkun 2003, 2004, Õ. Sarv 2004, Kuutma 2005). Tõl-
gendustesse on uudseid  vaatenurki toonud  Andreas Kalkuni ja  Kristiina 
Ehini feministlike mõjutustega uurimused (Kalkun 2003, Ehin 2004, vt ka 
Kalkun 2000), mis püüavad „lõhkuda illusiooni /.../ laulikust kui isetust ja 
sootust traditsiooni kandjast” (Kalkun 2003: 4) ja jälgivad seda, kuidas nai-
sed on kunstikeeles käsitlenud oma positsiooni patriarhaalses ühiskonnas.

Kalkuni kirjutistes, samuti  Madis Arukase töös vadja laulikust Oudekki 
Figurovast (Arukask 2003) tõuseb esile ka probleem pärimusejäädvustuse 
konstrueeritusest.  Eriti  keskendub sellele aga  Kristin Kuutma uurimuses 
saami ja seto kultuurirepresentatsioonidest (Kuutma 2005), analüüsides pä-
rimuserepresentatsiooni sündi kui keerulist, mitmete sotsiaalsete, distsipli-
naarsete ja isiklike tegurite poolt mõjutatud protsessi. Selles protsessis osale-
jatel – pärimuseloojal ja avalikkusele vahendajal – on representatsiooniga 
seotud oma individuaalsed eesmärgid. Seto näite puhul vaatleb Kuutma 
68 1960.–1970.  aastad  tähistasid  rahvusvahelises  folkloristikas  pööret  tekstiuurimiselt 
konteksti ja esituse uurimisele (nt Abrahams 1992, Hufford 2003). Seoses sellega suundus 
tähelepanu enam ka esitajale. Eestis olid kättesaadavamad Soome indiviidiuurimused: 
usundiuurija Juha Pentikäineni uurimus ühe inimese pärimusmaailmast eluloo- ja isik-
susekäsitluse taustal „Marina Takalon uskonto” (1971), runolaulu alalt Matti Kuusi ja 
Senni  Timoneni  isiku-uurimused  Ingeri  laulikutest  Maria  Luukkast  ja  Lari  Paraskest 
(Timonen 1982, Kuusi 1983). Nimetatutele lisaks on 20. sajandi lõpu(kümnendi) ja hilise-
mat Eesti lauliku-uurimust vähemalt kaudselt mõjutanud Leea Virtaneni kirjutised seto 
naiste isiklikust suhtest regilauludesse (Virtanen 1981, 1987, ka 1994a ja b), samuti femi-
nistlikku vaateviisi  esindav kogumik „Louhen sanat” (Nenola,  Timonen 1990) ja  Aili 
Nenola-Kallio itku-uurimused (nt Nenola-Kallio 1982). Eesti etnomusikoloogide tööde 
üheks eeskujuks on antropoloogiline lähenemisviis etnomusikoloogias (nt Merriam 1964, 
Nettl 1983, Bohlman 1988). Siinset teksti-  ja viisivaatlust on kaudselt inspireerinud ka 
etnopoeetiline runolaulu-uurimus (nt DuBois 1995, 2004, Anttonen 2004, Heinonen 2005, 
vrd ka Laitinen 2004).
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laulik Anne Vabarna ja tema vahendaja-kaaslooja Paulopriit Voolaise ühis-
töös avalduvat mõlema poole aktiivsust ja loovust, dialoogi, milles laulik 
võib vahendaja nägemust nii koostöö käigus kui loodavas poeetilises tekstis 
ka vaidlustada.

Eespool  lähemalt  vaadeldud  isiku-uurimuse  taustaks  on  Eesti  senine 
regilaulu-uurimise  traditsioon  tervikuna.  See  keskendus  pikka  aega  eel-
kõige tekstide ja viiside üldiste tunnuste ja üldkehtivate „reeglite” kindlaks-
tegemisele ning lähtus suures osas materjali süstematiseerimisvajadustest 
(nt Jaago 2000). Materjali süstematiseerimise ja suurte tekstipublikatsiooni-
dega seotud probleemiks on olnud tekstide sisulise ja vormilise kokkukuu-
luvuse määramine ja nende rühmitamine laululiikideks. Kõige sisukamaks 
väljundiks selles valdkonnas on Herbert Tampere funktsioonipõhine liigi-
tus, mis seob sõnad viisidega ja arvestab laulude kasutuskonteksti (Tampere 
1956a jj, vrd Kõiva, Rüütel 2003, Timonen 2004, V. Sarv 2004). Suuri viisiko-
gumeid iseloomustades on otsitud andmeid kultuuriparalleelide ja etniliste 
suhete kohta (nt Tampere 1956b, 1961c, 1965a, Lippus 1995, Rüütel 1994, 
2006). Üks regiviisiuurimise keskseid küsimusi on tänaseni olnud viiside 
varieerimine ja sellega seotud regilaulu värsiehituse ning esitusrütmi prob-
leemid, mis on 20. sajandil korduvalt  avaliku poleemika objektiks olnud 
(Tampere 1937, ülevaadet poleemikast vt Särg 2001, värsimõõdukäsitlusest 
M. Sarv 2000, 2001, 2003, Ross, Lehiste 2001). Regilaulu esitustes sõltuvad 
rütm ja sageli ka meloodiakontuur värsiehitusest, ent see seos võib reali-
seeruda väga mitmeti ja nende küsimuste uurimisel on ka tekstikesksed kä-
sitlused jõudnud individuaalse esituse analüüsimiseni (Lippus 1975, 1977, 
Särg 1993, 2005, V. Sarv 2000: 187–262, Oras 2001, 2004a, Pärtlas 2004).

Senist  teaduslikku analüüsi  kokku võttes  selgub,  et  arvestades  regilaulu 
olulisust eestlaste rahvusliku ja kultuurilise identiteedi seisukohalt ja regi-
laulukäsitluste osakaalu Eesti folkloristikas, on individuaalne esitaja olnud 
suhteliselt kõrvaline uurimisteema. Varasemad laulikukäsitlused, nii nagu 
siinnegi uurimus, ei ole loodud isolatsioonis muust regilaulu-uurimisest ja 
folkloristlikust mõtlemisest üldisemalt. Laulikute tagaplaanile jäämise pea-
põhjuseks on olnud tekstikeskne uurimis- ja publitseerimispraktika, millega 
seostus suhteliselt vähene tähelepanu esitajatele juba uurimisallikate loomi-
se – rahvaluulekogumise – käigus. Teaduslik analüüs on keskendunud teks-
tidele ja ka üksikisiku tekstide puhul toodi esile nende tähendus kollektiivi 
eneseväljendustraditsiooni seiskohalt.

1950. aastate esitajakeskne laulu-uurimus lõi väga olulisi teadmisi indivi-
duaalsusest regilaulus ja individuaalsetest regilaulurepertuaaridest tradit-
siooni taustal. Ent laulutekstide analüüs ei saanud otse haakuda laulikute 
elu käsitlusega, kuna laulude puhul on tegemist sümbolilise, keeruliselt ko-
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deeritud kommunikatsiooniga ja isegi süvenenud vaatluse ning otseste in-
tervjuudega ei pruugi  uurija jõuda laulutekstide individuaalse kogemus-
taustani (nt Abu-Lughod 1986, Simonsen 1993, Virtanen 1994a ja b, Narayan 
1995, DuBois 1996). Inimese elu ja selle uurimisprotsessi mitmed väga olu-
lised küljed – individuaalne kogemus, emotsioonid, inimestevaheline suht-
lemine –  ei  kujutanud endast  teadusliku  teadmise  objekte.  Täiendavaks 
probleemiks positivistliku teaduse seisukohalt oli ilmselt ka teise inimese 
käsitlemise ja selle allikaks olevate suuliste mälestuste paratamatu subjek-
tiivsus ja tõlgenduslikkus. Seetõttu jäidki eluloo- ja isiksusekäsitlused pikka 
aega pigem poolkirjanduslikuks või -ajakirjanduslikuks žanriks. Suurte lau-
likute biograafiad olid ka osa traditsioonilisest kultuurilookirjutusest (näi-
teks entsüklopeediates, leksikonides, ülevaadetes), ehkki need „saavutuste 
lood” piirduvad peamiselt värsside arvu ja avalike esinemiste loeteluga.

Siinne uurimus on, vaatamata mõneti erinevatele rõhuasetustele, tihedalt 
seotud kogu varasema lauliku-uurimusega ja regilaulukäsitlusega üldise-
malt. Üheks eeskujuks on Olli Kõiva ja  Hilja Kokamäe tööde mälestustele 
tuginevad isikukäsitlused oma tähelepanuga mineviku naise individuaalse 
kogemuse suhtes,  mis peegeldab uurija ja uuritava emotsionaalset seost. 
Tänasest lauliku-uurimusest haakub siinne töö eelkõige Kristin Kuutma ja 
Andreas Kalkuni uurimustega, kus olulisel kohal on allikmaterjali loomis-
protsessi  ja representatsiooniprobleemide vaatlus ning toonitatakse lauli-
kute autonoomset subjektsust. Indiviidivaatlusel on oluline roll viimase aja 
Soome regilaulukäsitlustes, lisaks eespool nimetatud uurimustele on siinset 
tööd enam mõjutanud Senni Timoneni feministlik kogemuspõhine laulu- ja 
laulikutekäsitlus (Timonen 2004), aga ka  Anna-Liisa Tenhuneni eri  põlv-
kondade  itkutraditsiooni  kujundajate  vaatlus  (Tenhunen  2006)  ja  Lotte 
Tarkka uurimus, kus regilaulu tekstimaailma on suhestatud konkreetse ko-
gukonna elumaailmaga (Tarkka 2005).
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2. Folkloristlikud välitööd 1950.–1960. aastate Eestis
Siinse töö allikmaterjali mõistmiseks on taustateadmised käsitletava perioo-
di välitööde kohta hädavajalikud, ent põhjalikumaid uurimusi sel teemal ei 
ole. Ajastuomane välitöömetoodika, selle institutsionaalne taust ja iga kogu-
ja tegevuse jälgimine nõuaks mahukat eriuurimust ning tunduvalt ulatusli-
kuma allikmaterjali kasutamist, kui siin võimalik on. Siiski püüab see pea-
tükk anda esialgse ülevaate kogumismeetoditest, kasutada olnud tehnikast, 
folkloristide-intervjueeritavate vahelisest suhtlusest ja seda mõjutanud asja-
oludest. Selle tausta vajalikkuses veensid mind eriti järelkajad mõnele ette-
kandele, milles tutvustasin oma töö keskseid peatükke – laulikute käsitlusi. 
Kuna üldisemad kogumistöö-alased põhimõtted ja probleemid jäid neis pa-
ratamatult tagaplaanile, leidsid omaaegsetel välitöödel osalenud folkloris-
tid, et ma ei olnud piisavalt tähelepanu pühendanud tehnikaprobleemidele, 
selgitanud vanima pärimuse kiire kadumise mõju arhiivi kogumisideoloo-
giale ja pärimusinstitutsioonide vahelisi suhteid.

Vaadeldavad aastad olid poliitiliselt muutlikud: alguses elati  Stalini re-
žiimi  karmis  lõpujärgus  ja  folkloristide välitöid maal mõjutas  sõjajärgne 
metsavendlus, surve jõukatele talumajapidamistele, 1949. aasta märtsiküü-
ditamine, massiline kolhooside asutamine ja üldine vaesus. Folkloriste puu-
dutas lisaks massiküüditamisele 1950. aasta EK(b)P Keskkomitee VIII plee-
numiga hoogu saanud kodanlike natsionalistide tagaajamise kampaania, 
mille käigus paljud haritlased kannatada said. Folkloorikogumises ja folk-
loristide–maainimeste omavahelises suhtlemises peegeldus repressioonide-
ga seotud hirmuõhkkond. Pärast Stalini surma 1953. aastal hakkas olukord 
tasapisi muutuma ja hoogu saav „Hruštšovi sula” leevendas ühiskondlikke 
pingeid, inimestevaheline suhtlemine muutus usalduslikumaks. Maarahva 
olukord paranes, kuid vaatamata sellele mõjutas traditsioonilise maamajan-
duse lõhkumine, pidev industrialiseerimine ja urbaniseerumine mõlema aas-
takümne vältel tugevasti  maakultuuri,  maarahvastik vähenes ja eriti  palju 
lahkus noori. 1960. aastatel suurenes maal linnakultuuri tarbimine ja see muu-
tis omakorda küla kultuurilise ühistegevuse traditsioone (Aarelaid 1998: 158).

Folklooril ja ühtlasi folkloorikogumisel oli Eestis üldiselt positiivne tähen-
dus, seda nii ametlikul kui mitteametlikul tasandil. Ametlikult soositi folk-
loori kui nõukogude süsteemi tähtsaima rahvakihi – töötava rahva – kunsti-
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list eneseväljendust ja tõendit tema loomevõimest. Folkloori nähti kaasaegse 
kunstiloomingu peaaegu kohustusliku allika või inspireerijana. Mitteametli-
kult toetas folklooriga tegelemine rahvuslikku järjepidevust, kuna rahvaluulel 
oli olnud eriline roll nii rahvusromantilises kui poliitilise iseseisvuse ideo-
loogias.  Osalemine folkloorikogumises oli osake „etnokultuurilisest kaitse-
kilbist” (Aarelaid 1998: 60), andes võimaluse „ajada eesti asja”. Folklooriko-
gumisega samas funktsioonis toimis etnograafilise andmestiku kogumine 
Etnograafiamuuseumile,  murdematerjalide  kogumine  Emakeele  Seltsile, 
kodu-uurimisliikumine ja kodukoha looduse kaitse alane ühistegevus.69

Folkloristlikke  välitöid  tegid  1950.–1960.  aastatel  kolm  institutsiooni: 
ENSV Teaduste Akadeemia (TA) Riikliku Kirjandusmuuseumi (KM; 1953. 
aastast  Fr.  R.  Kreutzwaldi  nim.  Kirjandusmuuseum) rahvaluule  osakond; 
TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder ja TA KKI rahvaluule sektor. 
Enamik siinse uurimusega seotud kogujatest kuulus KM rahvaluule osakon-
na koosseisu. Sellise nime sai 1927. aastal loodud ERA, kui 1940. aastal Eesti 
Rahva Muuseumi (ERM) Aia tänava majas asunud allasutustest (ERA, Ar-
hiivraamatukogu ja  Eesti  Bibliograafia  Asutis  ning Eesti  Kultuurilooline 
Arhiiv) moodustati omaette asutus Riiklik Kirjandusmuuseum. Pärast sõja 
lõppu  töötasid  arhiivis  Richard  Viidalepp  (juhataja  1944–1945),  Herbert 
Tampere, Olli (Olga) Jõgever, Salme Lõhmus,70 Selma Lätt ja Erna Normann 
– kõik nad olid ERAs alustanud ja koolituse saanud.

Vaadeldaval perioodil kasvas osakonna koosseis neljalt-viielt üheksa töö-
tajani,  ekspeditsioonidel  osales  ka  Tallinna  Riikliku  Konservatooriumi 
(TRK) üliõpilasi ja teisi muusikuid. Tihe oli koostöö Eesti Raadioga, seda 
korraldas Aino Strutzkin, kes lõpetas 1948. a konservatooriumi ja asus alates 
1954. aastast tööle raadio muusikasaadete toimetusse. Sidemed muusiku-
tega tekkisid Herbert Tampere kaudu – 1945. aastal läks ta muusikateadlase

69 Eesti Vabariigi aegse kodu-uurimisliikumise jätkamist toetas 28.–29. veebruaril 1948. 
aastal Kirjandusmuuseumis toimunud ENSV TA Ühiskonnateaduste Osakonna muuseu-
mialane konverents „Teadusliku uurimismaterjali kogumistöö ENSV TA Ühiskonnatea-
duste Osakonna asutistes”, millel vastu võetud otsuses avaldati soovi, et „ENSV Minist-
rite  Nõukogu  juures  asuv  Kultuurhariduslike  Asutiste  Komitee  kutsuks  kiiresti  ellu 
kodu-uurimise ringid” (EKM, n 1, m 64, l 3–4). Rahvamajajuhatajate vabariiklikul kokku-
tulekul 1948. aastal kutsuti üles asutama kunstilise isetegevuse ringide kõrval ka kodu-
uurimise ringe ja selle tulemusena asutati nii koduloonurki kui -ringe mitme rahvamaja ja 
raamatukogu juurde (Lepp 1961: 424, Järv 1977: 152–154). 1958. a loodi Teaduste Akadee-
mia juurde kodu-uurimistööd koordineeriv Kodu-uurimise Komisjon, 1966. a kohalikku 
kultuuri toetav Eesti NSV Looduskaitse Selts.
70 1946. aastast alates kuni 1962. aastani töötas ta KM peavarahoidjana, 1952–1954 täitis 
direktori kohuseid.

58



Pilt 2.1.  1963.  a Tori ekspeditsioonist  osavõtjad enne Tartusse tagasisõitu,  taustal  KM 
buss. 1. reas vasakult Ingrid Rüütel, Ellen Liiv,  Erna Tampere,  Richard Hansen; 2. reas 
Arno Rohlin,  Regina Praakli,  Lilia Briedis, KM direktor  Eduard Ertis,  Selma Lätt, Hilja 
Kokamägi, Herbert Tampere, I. Ladva; 3. reas Olli Jõgever. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 
6799.

Karl Leichteri kutsel TRK rahvamuusika õppejõuks, kuid jäi ikkagi arhiivi-
tööga tihedalt seotuks. EKP VIII pleenumi järgse kampaania käigus 1951. 
aastal sunniti ta konservatooriumist lahkuma, kuid 1960. aastatel hakkas 
uuesti õpetama ning 1967. aastast sai tema ametlikuks töökohaks jälle TRK. 
Samuti oli  Tampere Heliloojate Liidu aktiivne liige ja asutas selle juurde 
rahvamuusika komisjoni. Kuigi ka Kirjandusmuuseum elas 1950. aastatel 
repressioonide hirmus, sai Tampere rahvaluule osakonnas siiski kohe tööd. 
Alates 1952. aastast oli ta osakonnajuhataja, kuni 1966. aastal halvenenud 
tervise tõttu tagasi tõmbus ja juhatamise Olli Kõivale üle andis. ERA-aegse-
test inimestest töötas arhiivis nõukogude ajal lühikest aega ka Siberist naas-
nud  Rudolf  Põldmäe (1956–1958).  1950.  aastatel  tuli  tööle uus põlvkond 
TRÜ lõpetanud folkloriste: 1954 Olli Kõiva (Ottilie-Olga, 1958. aastani Nii-
nemägi), 1957 Ellen Liiv (1958. aastani Veskisaar), 1959 Ingrid Rüütel, 1961 
Hilja Kokamägi,  1962  Arvo Krikmann, 1964  Mall Hiiemäe (1970. aastani 
Proodel). Olli Kõiva, Ellen Liiv, Ingrid Rüütel ja Mall Hiiemäe läbisid 1960. 
aastatel ka aspirantuuri (TÜ või KKI juures). 1969. a loodi rahvaluule osa-
konnas kahest inimesest koosnev rahvamuusika ja -koreograafia sektor, mi-
da juhatas  Ingrid  Rüütel.  Veel  töötasid arhiivis  neil  aastatel  Hilda Nõu 
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(1945–1954), alates 1958. aastast  Lilia Briedis ja  Erna Tampere, 1959–1969 
Regina Praakli. 1945. aastal sai Viidalepa asemel juhatajaks Erna Normann 
ning 1950–1952 juhatas arhiivi Hilda Nõu.71

KKI  loodi  1947.  aastal  Tartus  Teaduste  Akadeemia  süsteemi kuuluva 
uurijaid koondava asutusena ja algul sai selle rahvaluule sektori juhatajaks 
TRÜ dotsent Eduard Laugaste, sinna tulid tööle Richard Viidalepp ja Elmar 
Päss, noorematest Udo Mägi ja üliõpilane Ülo Tedre. Pärast instituudi Tal-
linna kolimist 1952. aasta suvel sai sektori juhatajaks Richard Viidalepp, töö-
le tulid  Loreida Raudsep ja  Vaina Mälk. Sektori koosseis täienes tasapisi, 
peamiselt noorema põlvkonna uurijatega: 1956 tuli tööle  Veera Pino, 1957 
Ruth Mirov, 1961 Pille Kippar ja Ingrid Sarv, 1968 Kristi Salve, laborandina 
töötas pikalt (1953–1968)  Helgi Kihno. Peale nende oli 1958. aastast alates 
mõnda aega sektori nimekirjas  August Annist. 1968. aasta lõpuks oli sek-
toris 11 töötajat,1961. aastal vahetas  Viidalepa sektorijuhataja kohal välja 
Ülo Tedre.72

TRÜs tegid 1950.–1960. aastatel välitööd eesti filoloogia üliõpilased pea-
miselt õppejõudude  Eduard  Laugaste ja hiljem  Udo Kolgi juhendamisel, 
ehkki käidi ka iseseisvalt kogumas.

2.1. Välitööd nõukogude aja alguses
Varasemad folkloristlikud välitööd kujutasid endast tavaliselt pikemaid või 
lühemaid kogumismatku, mida tegid peamiselt üksi või kahekesi nii rahva-
luulearhiivi  folkloristid  kui  üliõpilased-stipendiaadid  (nt  Leichter  1932, 
Põldmäe 1932, Viidalepp 1970, Tampere 1971a, 1977). See praktika jätkus 
esialgu ka pärast sõda. Muutus toimus pärast 1948. a 28.–29. veebruaril Kir-
jandusmuuseumis  toimunud  konverentsi  „Teadusliku  uurimismaterjali 
kogumistöö ENSV TA Ühiskonnateaduste Osakonna asutistes”,  kus olid 
koos nii  etnograafid,  murdeuurijad kui ka folkloristid.  Eduard  Laugaste 
koostatud otsuses on esile toodud varasema kogumistöö puudused: mater-
jal ei peegelda klassierinevusi ja klassivõitlust, „pääletekkivaid rahvaluule-
lisi nähtusi”, tööliste elu ja revolutsioonisündmusi kajastavat pärimust on 
alahinnatud, etnograafias on tähelepanu pööratud enam kunstile, vähem 
igapäevastele esemetele ja tööriistadele ning pole nähtud inimest; ei ole jäl-

71 Andmed pärinevad peamiselt KM asutuse arhiivist, samas asuvate direktori käskkir-
jade (EKM, n 1) põhjal koostatud KM Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna karto-
teegist ja KM aastaraamatu „Paar sammukest” IV–VIII kroonikaosadest (Haan 1966, 1969, 
Kirjandusmuuseum 1964, 1967, 1968, 1969).
72 Andmed pärinevad peamiselt Eeva Ahvena poolt Rein Saukase palvel koostatud rah-
valuule sektori töötajate nimestikust, lisaks Eesti Keele Instituudi arhiivi põhjal koostatud 
raamatust (Ahven 2007) ja Ülo Tedre artiklist (Tedre 1997). Veel töötasid sektoris algul 
Astrid Volt ja Amanda Traat, Tallinnas mõnda aega Alvine Schmuul ja Linda Alliksaar.

60



gitud oleviku rahvakeelt ja tööalasõnavara. Otsuses oli palju juttu ka vaba-
tahtlike kaastööliste võrgu taastamisest ja asutustevahelisest koostööst.73

Konverentsi üheks tagajärjeks oli uut laadi, nõukogude eeskujusid järgiva 
välitööpraktika  rakendamine – asutustevaheliste  teaduslike  ekspeditsioo-
nide korraldamine. Esimene taoline korraldati Richard Viidalepa juhtimisel 
1948. a Kihnu saarele ning sellest võttis osa kaheksa inimest KKIst, KMist, 
ERMist ja TRKst.74 Järgmisel aastal toimus suur asutustevaheline Seto eks-
peditsioon  Elmar Pässi juhtimisel.75 „Asutustevaheliseks ekspeditsiooniks” 
nimetati rahvaluule osakonna aruandes ka väiksema seltskonnaga ette võe-
tud välitöid (näiteks 1949 Muhus ja 1950 Hiiumaal, kus osalesid KMist Sel-
ma Lätt ja muusikaüliõpilased Tampere juhendamisel). Asutuste- ja eriala-
devahelised ekspeditsioonid siiski ei õigustanud end. Herbert Tampere on 
„komplekssete ekspeditsioonide tuntavate puudustena” nimetanud raskusi 
töö ja intervjueeritavate jagamisega rohke osavõtjatehulga vahel, samuti se-
da, et saadud materjalid läksid eri asutuste arhiividesse (Tampere 1961a: 
441–442, ka Hiiemäe 1996: 151–153). Saanud 1952. aastal arhiivi juhatajaks, 
korraldas Herbert Tampere ekspeditsiooni Räpina ümbrusse juba vastavalt 
„oma ekspeditsioonide plaanile” ja  ei  rõhutanud enam ekspeditsioonide 
asutustevahelisust, ehkki nii sel aastal kui edaspidi osales neil teiste asutuste 
esindajaid, eelkõige muusikuid. Räpina ekspeditsioon oli esimene, millest 
võttis osa kogu rahvaluule osakonna koosseis ja nii oli see enamasti ka järg-
nevatel aastakümnetel.

73 EKM, n 1, s 64, l 2–4. 1947. a asutuste ühisnõupidamisest vt Ahven 2007: 32.
74 EKM, n 1, s 90; KKI 7; RKM II 1, 375/540.
75 Aasta varem, 1948, oli Pässi juhtimisel Setomaal käinud väiksem, neljaliikmeline ekspe-
ditsioon. KKI 4–6; KKI 14–15 ja 16, 5/403; RKM II 28, 9/408.

Pilt 2.2. 1949. a Seto ekspedit
siooni väljasõit Tartust. Foto: 
R. Viidalepp. KKI 16, 371.
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Näib, et 1948. a kogumisalased konverentsid (samal aastal korraldati ka tei-
ne  konverents)  aitasid  teadvustada  nõukogude  folkloristide  kogumistöö 
suundumusi, millega mingil määral oldi varemgi kursis venekeelse kirjan-
duse vahendusel. Richard Viidalepp kirjutas juba 1947. aastal ajalehes üles-
kutseid Suure Isamaasõja folkloori jäädvustamiseks. Samal aastal koosta-
misel olnud kogumistöö juhendis soovitati kirja panna klassivõitluse, revo-
lutsioonisündmuste ja Suure Isamaasõja kajastusi folklooris, samuti tööstus-
tööliste pärimust ja „tänapäeva elu peegeldavat rahvaluulet” (Kogumistöö 
juhendaja 1948). Nii 1948. kui 1949. aastal püüti välitöödel neid eesmärke 
järgida: näiteks Hilda Nõu kogus 1949. aastal põlevkivirajoonis tööstustöö-
liste  folkloori,  Setomaalt  jäädvustati  laulikute  improvisatsioone  Stalini  ja 
nõukogude korra kiituseks, pöörati tähelepanu piirialadele ja vene mõjule 
eesti  pärimuses.  Varasemast rohkem jäädvustati  olustikulist  ja poliitiliste 
sündmustega seotud ajaloolist pärimust. Suur osa välitöödel kogutust esin-
dab siiski traditsioonilist kogumisvaldkonda – klassikaliste folkloorižanride 
tekste nii kaugemast kui lähemast minevikust ning usundi- ja kombestiku-
alast materjali. Kuna vanemas pärimuses oli ühiskondlike vastuolude teema 
nagunii olemas, sobis seegi kajastama „klassivõitlust”.

1950.–1951. aastal tugevnes poliitiline surve folkloristikale – täiendavaid 
suuniseid toodi neil aastail Moskvast TA Etnograafia Instituudi konverent-
sidelt ja tulemuseks oli varasemast selgem pöördumine kaasaegse pärimu-
se, nõukogude „kolhoosifolkloori” poole, kusjuures folkloristi töökohuseks 
sai  osalemine  selle  folkloori  loomises.76 Arvestades  küüditamise-järgseid 
repressioonihirme ja 1950. a märtsipleenumiga seotud kodanlike natsiona-
listide nõiajahti, mille käigus vallandati KKIst  Elmar Päss, direktor  Daniel 

76 27.03.–6.04.1950 käis NSVL TA Etnograafia Instituudi teaduslikul sessioonil Moskvas 
Richard Viidalepp, 1951. aastal käisid Moskvas Etnograafia Instituudi korraldatud kon-
verentsil Viidalepp, Selma Lätt ja Salme Lõhmus (Ahven 2007: 98–99, EKM, n 1, s 122, 27).

Pilt 2.3. „Ekspeditsioon rühib 
Kiksova küla poole.” KM 
1953. a ekspeditsioon Seto
maale, vasakult: Aino Strutz
kin, Olli Jõgever, fonograafi
ga Herbert Tampere, Selma 
Lätt. Foto: U. Mägi. ERA, 
Foto 2434.
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Palgi, ning  Richard Viidalepp jäi ilma oma teaduskraadist, oli püüd täita 
keskuse suuniseid mõistetav. Välitöö ülesandeks sai „uurida seda, mis on 
tõusev ja arenev, otsustavalt loobuda vanade arhailiste mälestuste tagaaja-
misest”, „koguda elavat, aktuaalse tähtsusega rahvaloomingut”, mitte „ük-
sikute isikute mälust välja kiskuda tooteid, mis on juba unustatud, mis ei ela 
ega ole levinud” (Ahven 2007: 99). Sirbis ja Vasaras ilmunud artiklis „Kaas-
aegse folkloori kogumisest” kirjutas Selma Lätt, et edaspidi asetatakse „pea-
rõhk kaasaegse folkloori kogumisele, kuigi kirja pannakse ka minevikust 
pärinevat rahvaluulet, vastavalt kultuuripärandi ümberhindamise vajadu-
sele,” ja nimetas 1948. a kogumisjuhendit „kiirete edusammude tõttu” aegu-
nuks (Lätt 1951). Samal aastal koostati mitu uut küsitluskava, mille hulgas 
oli ka „Juhend isetegevuslastele”.77

Kõige markantsemalt kajastub nõukogude folkloori otsimine ja selle loo-
mises osalemine ehk Viidalepa 1950. ja 1951. aastate välitööde materjalides: 
ta on juhendanud seinalehe tegijaid ja noorluuletajaid, kutsunud kolhoos-
nikke üles organiseerima rahvapilliorkestreid  ja looma kaasaegset  reper-
tuaari.78 Selma Lätt on 1952. aasta suvise ekspeditsiooni päevikus Kreepa 
Pihlaste koorist kirjutades märkinud, et setu naiste improvisatsioonid kajas-
tavad nende nappi orienteerumist kaasaja teemades: „Ühtlasi oleks vajalik 
neid veidi juhendada ja nende silmaringi laiendada, mis oleks eriti vajalik 
tänapäevateemaliste laulude loomisel.”79

Nõukogude kolhoosi- ja töölisfolkloori kogumine ja vana pärimuse „üm-
berhindamine” toimus poliitilise võimu survel. Paljus tuli toimida varase-
mate või üldse teaduslike välitööpõhimõtete vastaselt – sekkuda jälgimise 
asemel, pöörata tähelepanu pigem uuele ja individuaalsele kui vanematele 
ja traditsioonis kinnistunud nähtustele, eelistada ideoloogilisest sobivusest 
lähtudes teatud ajaloolist ja olustikulist ainest žanripuhastele kunstilistele 
tekstidele. Tegevus võis ka intellektuaalset lõbu pakkuda, sest sobiva mater-
jali otsimine tähendas folkloori piirialade kompamist. Näiteks võib Viidale-
pa aktiivset  suhtlemist  küla noorpoeetide  ja  laululoojatega 1950. aastatel 
vaadelda  omalaadse  jätkuna  tema Muhu-kogemusele  1938.  aastast  –  ka 
sealseid külalaulumeistreid tutvustades arutles Viidalepp individuaalse loo-

77 EKM, n 1, s 122, l 20–21.
78 Vt Viidalepa välitöömaterjali köidetes KKI 16 ja 17.
79 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 28, 349. 1951. ja 1952. aastatel korraldatigi vastavad 
seminarid rahvalaulikute  ja pillimeeste  harimiseks,  17.–21.12.1951 Tallinnas toimunud 
seminaril osales Riidaja orkester, keda Viidalepp oli suvel külastanud ja hiljem salvesta-
nud (EKM, n 1, s 122, l 29, Raadik [Viidalepp] 1951). 1.–4.12.1952 koostöös ENSV Rah-
valoomingu Keskmajaga Tallinnas  korraldatud rahvalaulikute  seminarist  võttis  osa 5 
rahvalaulikut Räpina rajoonist (kuhu kuulus osa Setomaast), kus rahvaluule osakond oli 
suvel ekspeditsioonil käinud (EKM, n 1, s 143).
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Pilt 2.4. Richard Viidalepp koos poja Jaan Viidalepaga 1954. a Hiiumaa ekspeditsioonil. 
KKI 27, 145.

mingu  levimisvõimaluste  ja  folkloori  sündimisprotsessi  üle  (Viidalepp 
1938b). Poliitilisi nõudeid arvestades on 1950. aastatel siiski orienteerutud 
klassikalistele folkloorižanridele ja folkloorile kui kunstilisele tekstile.80 Nii 
näiteks on  Hilda Nõu oma päevikus korduvalt kurtnud „päris folkloori” 
puudumise üle81 tööliskeskkonnas, kui ta 1952. aasta ekspeditsioonil külas-
tas Räpina paberivabriku vanu töölisi.

Peaaegu paaritunnises vestluses annab „vana” päris huvitavaid lugusid edasi 
oma pikaajalisest töölispõlvest. See kõik on küll seotud Räpina paberivabriku 
ja selle lähema ümbrusega, on n.ö. ajalooline traditsioon, kus puht folkloori 
on väga napilt. Aga see ongi ootuspärane – sellistest tööstusasulatest alul ta-
bada olukirjeldusi. Seal on ikka folkloori ja folkloori „tegijaid” vähe – „Millal 
meil aega seda rahvaluulet ...” nagu ütles mõned aastad tagasi üks põlevkivi-
rajooni töölisi, kui külastasin kogumiseesmärgil sealseid inimesi. Nii on tava-
liselt lood tööliskonna vanema põlvega, kelle pärandit asusin kõige esmalt 
päästma, sest need vanad varisevad ju varsti.82

2.2. Välitööd 1950. aastate lõpul ja 1960. aastatel
Pärast Stalini surma 1953. aastal algasid tasapisi muutused kultuuripärandi 
„ümberhindamise ümberhindamise” suunas. Nõukogude Liidu keskvälja-
80 Näiteks Selma Lätt on isetegevuslaste kolhoositeemalistest näidenditest kirjutanud kui 
rahvadraama žanrist (Lätt 1951), „nõukogude ajal tekkinud rahvaluulest” nimetati eelis-
järjekorras nõukogudeaegseid laule koos viisidega (Nõu 1953).
81 Hilda Nõu välitööpäevik. RKM II 28, 427.
82 Hilda Nõu välitööpäevik. RKM II 28, 423/4.
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annetes vaidlustati Stalini-aegse folkloristika seisukohti (Kõiva 1965: 264) ja 
väärtuste kaalukauss kaldus taas vanema pärimuse suunda. Vajadust tõ-
hustada vanema pärimuse kogumist ja eriti salvestamist rõhutas isegi muu-
seumi 1955. aasta aruande ametlik välisretsensioon (selle oli kirjutanud Paul 
Ariste, kunagine ERA töötaja).

Tuleks hoogustada rahvaluule kogumist. Mitmed rahvaluule alad on täiesti 
kadumas (muinasjutt, regivärsiline rahvalaul jne.).  /.../ On hädavajaline, et 
uurijatele  säilitataks  kaduvate  žanride  otsene  ettekandmise  viis.  Heli-
plaadistada tuleks ka uuemaid rahvalaule ja rahvaviise.83

„Eesti rahvaluule ülevaate” aruteludel 1956.–1957. aastatel kritiseeriti nõu-
kogude folkloori ületähtsustamist ning kunstilise isetegevuse ja omaloomin-
gu kriitikavaba pidamist  rahvaluuleks (Ahven 2007: 181–182; 203).  1960. 
aastal ilmunud KM teatmikus kirjutas  Herbert  Tampere otsesõnu nende 
vaadete pidurdavast mõjust folkloristikale.

Mõningate eksiarvamuste tõttu jäi 1950. aasta paiku ajuti tagaplaanile klassi-
kalise folkloori, nagu regivärsside, muinasjuttude ja muistendite, niisama ka 
rahvakommete süstemaatiline jälgimine ja läbitöötamine, mis ei tulnud folk-
loristika arenemisele kasuks. (Teatmik 1960: 27).84

1950. aastate teist poolt ja 1960. aastate algust võikski iseloomustada avaliku 
tagasipöördumisena klassikalise folkloori poole. Peaaegu olematu nõuko-
gude folkloori otsimise järel võib kujutleda, millise kergenduse tõi võimalus 
tegeleda rahulikult vana ja poliitiliselt neutraalse pärimusega. Samas kandis 
vana pärimus rahvuslikke väärtusi ja kultuurilise järjepidevuse ideed, eriti 
regilaul, mille juba Jakob Hurt oli „vana kullana” tõstnud rahvusliku süm-
boli staatusesse. Regilaulus ei olnud nii otseseid „okupeerivate kultuuride” 
mõjusid või laene kui uuemas poeetilis-muusikalises pärimuses, see ühen-
das eestlasi läänemeresoome rahvastega ja võimaldas leida ühisjooni teiste-
gi  soomeugrilastega.  Kuid  rahvusliku  tähenduse  kõrval  köitsid  teadlasi 
regilaulus ka uuema traditsiooniga võrreldes eksootilise, puhtsuulise poee-
tilis-muusikalise kultuuri  iseloomulikud nähtused ja peegeldused kauge-
mast (etnilisest) ajaloost.

Tagasipöördumine vanema pärimuse juurde ei tähendanud siiski silma-
de sulgemist kaasaegsete protsesside ees, küsimus on pigem vana ja uuema 

83 EKM, n 1, s 180, l 21.
84 1960. aastal teatmikus ilmunud artikli aluseks oli 1957. aastal koostatud ülevaade Kir-
jandusmuuseumi rahvaluule osakonna tegevusest (EKM, n 1, s 231, l 9). Ka korrespon-
dentide kaastöö soikumise taga aastail 1950–1953 nägi Tampere „mitmeid väärvaateid 
vanema folkloori väärtuste kohta ja samuti ebaselgust nõukogude rahvaloomingu arene-
mise küsimustes”. Töö korrespondentidega hakkas taas edenema 1954. a arhiivi tulnud 
Olli Kõiva eestvõttel ja seda soodustas asjaolu, et enam ei olnud neilt vaja nõuda nõuko-
gude folkloori.
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folkloori kogumise vahekorras. Arhiivi kogumispõhimõtteid sobiks illust-
reerima regilaulule ja muule pärimusele pühendatud tekstiosade proport-
sioon ühes Herbert Tampere 1965. aasta lühikeses välitööde ülevaates.

Tööd on palju. Hädasti tahab veel täiendada klassikalise rahvaluule varamu. 
Regivärsiliste rahvalaulude publitseerimise jätkamine „Vana Kandle” seerias 
seadis meie ette mitmed äärmiselt  pakilised tööd: kontrollida ülemaaliselt 
regivärsi traditsiooni viimastel aastakümnetel, selgitada välja vähemalt täht-
samategi laulikute elulood (siiani teadsime peaaegu ainult nimesid), uurida 
tekstide ja viiside suhet, rahvalaulu funktsiooni jne. Töö kannab vilja. Kui 
tuua ainult üks näide, siis  alles viimaste aastakümnete materjalid lubavad 
sügavamalt uurida vanade rahvaviiside varieerumist, ühes sellega ka keeru-
kat rütmiprobleemi. Varem nende küsimuste üle küll diskuteeriti, kuid ei lei-
tud lahendust materjali vähesuse ja ebatäpsuse tõttu.
Oma osa nõuab aga päris uuski, see, mis praegu elab ja tekib. Mida ja kuidas 
jutustatakse nüüd (ja seda ometi tehakse), missugused on rahvamuusika tra-
ditsioonid,  missuguseks kujunevad nõukogude ajal rahvakombed, milliste 
vanasõnade ja kõnekäändudega kaunistab tänapäeva inimene oma kõnet, 
jne. jne. Kõik see nõuab peent ja pidevat rahvaelu jälgimist, mida võimaldab 
ainult  folkloristide  ja  nende  kohalike  kaastööliste  tihe  koostöö.  (Tampere 
1965b).

Tampere kirjutises tuleb esile ka teine oluline vaadeldaval perioodil kogu-
mistööd kujundanud tegur – publitseerimisplaanid. 1954.–1955. aastal olid 
eri asutuste folkloristid kokku leppinud jätkata teaduslikku regilauluvälja-
annet „Vana kannel”. Koostati ettevalmistustööde graafik ja jagati kihelkon-
nad,  mis  said ühtlasi  vastava asutuse välitööde  peamiseks  sihtpunktiks. 
Lisaks regilauludele plaaniti koostada ka akadeemilised vägilasmuistendite 
väljaanded (Tampere 1961a: 442).85 Akadeemiliste suurväljaannete jaoks tuli 
koguda  illustratsioone,  lisaks  laulutekstidele  viise,  täiendavaid  andmeid 
kogujate-esitajate kohta jne. Veel kujundas välitöid neil aastatel oluliselt sal-
vestustehnika kiire areng. Nende tegurite koosmõju näeme  Herbert Tam-
pere loetletud välitööde uutes suundades: kohtade, aga ka rahvaluule esi-
tuste pildistamine ja filmimine; laulude, pillilugude ja juttude helisalvesta-
mine; andmete kogumine varasemate korrespondentide, laulikute ja jutus-
tajate kohta (Tampere 1958: 754, 1961a: 443).

Väljaandmis- ja uurimisplaanidega seostub ekspeditsioonide teadusliku 
ettevalmistuse rõhutamine: enne ekspeditsiooni tutvuti põhjalikult piirkon-
na ajaloo ja  keelega,  samuti  sealt  kogutud rahvaluuleainesega (Tampere 
1961a: 444). Kogumistöö üheks ülesandeks oligi varasema kogumistöö „lün-
kade täitmine”, mis eeldas „häid erialaseid teadmisi ja teravat  uurijapil-
ku” (Tampere 1958: 754). „Lünkade täitmine” viitab ajastuomaselt kujutlu-

85 Ka EKM, n 1, s 180, l 3; s 198, l 6, 10, 34.
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sele pärimusest kui terviklikust ja hõlmatavast tekstikogumist. Tampere jär-
gi tähendas see vajadust koguda ka kontekstiteavet vanema pärimuse kohta 
– sisaldas ju arhiiv eelkõige kirja pandud regilaulusõnu, tunduvalt vähem 
oli viise ja andmeid laulude kohast üldisemas traditsioonis (nt ka Tampere 
1960: 514). Just tänu  Tampere huvidele, mis seostusid tema etnoloogilise 
uurimismeetodiga, kuulus kogumispõhimõtete raudvarasse vormel „tekst, 
viis ja esitustavad” ning nõue neid koos jälgida.

Pärimuse muutumise ja kaasaegse pärimuse teema, millele oli pühenda-
tud  Tampere eelmise tsitaadi lõpp, tuli esmatähtsana kõneks ühel varase-
mal kogumiseesmärkide selgitamisel, 1957. aasta raadiointervjuus. Muutu-
mist rõhutades  vastandus Tampere reporter  Ivar Trikkelile,  kes  nimetas 
folkloori „vanaks minevikuaardeks” (vrd Tampere 1961a: 441).

Raadiodiktor: Head laupäevaõhtut, kallid vanad laulikud, pillimehed ja jutu-
vestjad Kõrgepalust, Tsoorust, Varstust, Mõnistest ja Harglast. Head laupäe-
vaõhtut ka teile, seltsimehed rahvaluulekogujad! Lubage täna vestelda teie 
tööst meie rahva kõige kallimate minevikuaarete kogumisel. Ja Mehkamaa 
rahvas, lubage üheskoos kuulata teie vanu toredaid laule ja jutte ja pillilu-
gusid.
Kas siis tänapäeval leidub veel nii palju vana rahvaluulet, et seda koguma 
saata terve ekspeditsioon? Nii tahaks ehk teist, raadiokuulajatest, praegu mõ-
nigi  küsida.  Ka  meie  küsisime  rahvaluule-ekspeditsiooni  juhilt  seltsimees 
Tamperelt sedasama.
Herbert Tampere: Rahvaluulekogumine siiski ei ole lõppenud ja kestab veel 
pärast seda ekspeditsioonigi järgmistel aastatel edasi. Sellepärast, et rahva-
luule kogu aeg muutub, tekib uut juurde ja vanad nähtused võtavad teistsu-
guse kuju. Ja seda kõike tuleb jälgida. Ja nii me olemegi käesoleval suvel käsi-
le võtnud Antsla rajooni ja mõned piirkonnad naabruses olevast Valga rajoo-
nist.
Ivar Trikkel: Ja missugused on konkreetsemalt selle ekspeditsiooni töö ees-
märgid?
HT: Meil on õieti kaks põhimist ülesannet. Kõigepealt, nii, igakülgselt jälgida 
selle antud piirkonna – päämiselt siis Antsla rajooni lõunaosa – rahvaluulet ja 
rahvakombeid.  Siin on juba varemalt ...  Läinud sajandi lõpupoole on siin 
võrdlemisi rohkesti üles kirjutatud laule ja jutte ja teisi rahvaluuleliike. Kuid 
me tahaksime nüüd välja selgitada,  kuidasviisi  see repertuaar on muutu-
nud.86

Muutumisel on Tampere jutus kaks mõõdet – vanade nähtuste muutumine 
ja uute tekkimine. Esimene pidi 1950. aastatel paratamatult esile tulema, sest 
tollal kasutati kas või regilaulu mitmes paigas (Saaremaal, Kihnus, Seto-
maal) veel üldiselt, kuid seda mõjutas uuem repertuaar ja muutuv rituaali-

86 EFA 319. H. HL. 302.
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kontekst.  Aga teisalt koguti  välitöödel  ka uuemaid suulises traditsioonis 
käibivaid tekste,87 kirjeldati kaasaegset kombestikku ja musitseerimistava-
sid. Jäädvustamiseelistused sõltusid suuresti kogujate huvidest ja uurimis-
suundadest. Näib, et Tamperele võis muutumise rõhutamine olla ka ulatus-
likuma kogumistöö ettekäändeks – vanima pärimuse päästmine üksi oleks 
olnud ehk nii ideoloogiliselt kui ajastuomaseid pärimusprotsesse arvestades 
nõrk põhjendus. Aga näiteks Mall Hiiemäe kogumiseelistustest ei saaks rää-
kida ilma „muutumise” ja „uue” märksõnu rõhutamata. Seega saab öelda, 
et ehkki tollaste kogujate silmis oli  regilaul kui sümboli kaaluga žanr ja 
„klassikalise rahvaluule” kõige klassikalisem esindaja vaieldamatult prio-
riteetne, puututi tänu välitööle siiski kokku reaalse kultuuripildiga ja jälgiti 
teadlikult muutusi vanemas pärimuses ning ka uuemat suulist traditsiooni.

Keskendumist vanale pärimusele motiveeris omakorda helisalvestusteh-
nika järjest parem kättesaadavus ja kvaliteet. Kuna vana teadjaid jäi üha vä-
hemaks,  oli  arhiivi  missiooniks  „kogu maa süstemaatiline  läbitöötamine 
võimalikult  väheste aastate jooksul  ning ajakohaste tehniliste  vahendite-
ga” (Tampere 1958: 754). Minevikužanride kiire taandumine suulisest tra-
ditsioonist oli ajastuomane nähtus ja üsna sarnast retoorikat ning sellest läh-
tuvat arhiivi kogumispoliitikat peegeldab 1962. aastal kirjutatud Tarja Sout-
kari seminariettekanne Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi kohta (töö 
juhendaja oli arhiivi juhataja Jouko Hautala).

Arhiivi kollektiiv on mõistnud, kui tähtis on koguda võimalikult palju või-
malikult head pärimust enne, kui viimased oskajad vaikivad. Seetõttu on kes-
kendutud esmajoones pärimusekogumisele ja väike töötajaskond ei ole jõud-
nud kõiki linte nimestikuga varustada ega arhiveerida. (Soutkari 1962: 2).

Vana pärimuse kiire  päästmise vajadusest  lähtudes  pühendasid  Herbert 
Tampere ja teised arhiivitöötajad kogumistööle väga palju aega ja energiat. 
Alates 1952. aastast käidi ekspeditsioonidel kogu kollektiiviga ja 1956. aas-
tast pikenesid välitööd umbes kuuajaliseks.88 Lisaks suvistele pikkadele põ-
hiekspeditsioonidele käidi väiksema seltskonnaga lühematel salvestamis- ja 
filmimisreisidel.

Kogumistöö eriline tähtsustamine jättis paratamatult  muudeks arhiivi-
töödeks vähem aega, lisaks olid kaks arhiivitöötajat alates 1963. aastast hõi-

87 Näiteks Kodavere elavat jutustamistraditsiooni (ekspeditsioonid 1954 ja 1955) – klassi-
kaliste rahvajutužanride taandumine tõi uurijate vaatevälja pajatuse ehk isikuloolise ja 
olustikulise jutustuse, kõigepealt käsitles seda Eduard Laugaste 1957. aastal (vt Hiiemäe 
1978: 12–16).
88 Pikema kohalviibimise eeliseks oli parem kontakt uuritava piirkonnaga ja selle põhjali-
kum „läbi töötamine” (Tampere 1961a: 442). Ekspeditsioonide korralduses sai normiks 
püsiv peatuskoht,  see võimaldas esitajate korduvat külastamist,  mida  Tampere pidas 
õigusega ühekordsest külastusest tunduvalt tulemusrikkamaks.

68



Pilt 2.5. TÜ Virumaa ekspeditsioon 1955. a Anna Palki küsitlemas. Esiplaanil  Gerda ja 
Eduard Laugaste. EKRK I 11, 365.

vatud Eesti-Soome ühistöös alanud läänemeresoome vanasõnade väljaand-
misega (Krikmann 2001). Sellele osutas KM teadusnõukogu liige  Eduard 
Laugaste, kes mõni kuu pärast ERA asutamise 40. aastapäeva avalikku tä-
histamist  1967.  aastal89 avaldas  pikema artikli  arhiivi  museoloogilise  töö 
puudustest.

Mõnikord jälle tundub, et töös eneses on inertsi, rasket vaeva nõuab juba tek-
kinud rutiini purustada või kord liikuma hakanud mõttevankrit teistele roo-
bastele juhtida.
Üks selline mõtteid tekitav küsimus on rahvaluule kogumine [Laugaste sõ-
rendus]. Kui suvepäikses või sügisududes sammud kolhoosipõldude vahel ja 
silmitsed tänase inimese tööruttu, siis kahtled nii mõnigi kord, kas tohid tema 
aega raisata, et temalt veel kord kirja panna kõik, mis ta teab. Või kui leiad 
ainult  fragmendikesi, küsid, kas need võivad sillutada teed uinuva kauni-
tari90 juurde. Muidugi leidub korjanduse hulgas ka esmajärgulist ja tähtsat, 

89 Vt Edasi, 24.09.1967.
90 Eespool oli Laugaste nimetanud „rahvaluulet arhiivis” „muinasjutuprintsessiks,  kes 
ootab äratajat” – printsess on unes sellepärast, et materjal ei ole uurijale kergesti kätte-
saadav. Uurija pole kindel, et on registrite-koopiate süsteemi abil kõik vajaliku üles leid-
nud, et seejärel „muuseumist lahkuda materjaliperemehe veendumusega”. Raske on seda 
sõnakasutust jälgides mitte märgata mehelikku nägemust oma uurimisobjektist kui mil-
lestki looduslikult kaootilisest ja naiselikust – „uinuvast kaunitarist” – mille „pereme-
heks” võib saada tema täieliku süstematiseerimise kaudu. Tegelikult kasutas Okasroosi-
kese-kujundit  juba enne Laugastet Juhan Kahk, kes Sirbis ja Vasaras avaldas mõtteid 
ühiskonnateaduste arengu, muu hulgas ka folkloristika üle. Tema mõtles Okasroosikese 
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aga iga viljavoos annab terade kõrval aganaid, raskema teraga paaris kerge-
kaalulist. Ja kui kergekaalulise tera hulk muutub liiga suureks! Tänane rahva-
luule kogumine ei saa materjali kokku võtta enam nii laias haardes kui veel 
50 aastat tagasi. Nüüd tunnukse rohkem vajadust lünki täita, andmeid kont-
rollida, muutusi jälgida ja seni vähe tähelepanu leidnud liike või alaliike üles 
kirjutada (pajatused, kunagiste kogujate ja laulikute elulood jne.). Faaside ja 
folkloristliku dünaamika jälgimine nõuab oskuslikku kogujat,  lehekülgede 
fetišism ainult koormab, eriti veel siis, kui sekundaarse vaheastme, s.o. kirjan-
duse kaudu õpitud tekste ja tekstiväärendusi ehtsa rahvaluule pähe üles kir-
jutatakse. /.../ Rahvaluule kogumist ei või muidugi lõpetada, aga tuleks vist 
küll muuta meetodit. (Laugaste 1967).

Eduard Laugaste kogumisteemalistel seisukohtadel on mitmeid tagamaid, 
mis kõik peegeldavad 1960. aastate eesti folkloristika probleeme ja suundu-
musi. KKI loomisega 1947. aastal olid sattunud opositsiooni kaks vastupi-
dist vaadet folklooriarhiivile.91 Ühel pool oli  Looritsa ideedest lähtuv aru-
saamine arhiivitööst kui kogumise, korraldamise ja uurimise lahutamatust 
seosest, millest lähtusid  Herbert Tampere ja tema mõttekaaslaste arusaa-
mad (nt Tampere 1971b, Kõiva 1967). Sellele vastandus idee, et muuseum 
on teadust teenindav asutus – see toetus ametlikule nõukogude teaduspolii-
tikale, mille järgi uurimisasutusteks olid instituudid.92 Laugaste tsiteeritud 
ajalehekirjutis oligi otsene reaktsioon Tampere ettekandele, mis käsitles ar-
hiivi tööeesmärke ja staatuse probleeme:

Kirjandusmuuseumi osakonnana ei saanud endine Eesti Rahvaluule Arhiiv 
säilitada instituudi positsiooni (ka palkade osas mitte). /.../ Teadusliku töö 
tegemiseks loodi [1947. a] koguni uus asutus (Teaduste Akadeemia Keele ja 
Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektor) lahus materjalidest ja nõnda eraldati 
üksteisest folkloorialase töö kokkukuuluvad etapid. Muuseumi folkloristide 
koosseis vähenes ja sektori koosseiski püsis kaua aega üliväiksena. Muuseu-
mis oli võimalik ainult kõige hädalisemaid töid teha. Kaua kannatas seetõttu 
kogumine ja korraldamine, rääkimata uurimisest. /.../ Olgu folklooriasutuse 
statuut milline tahes, igal  juhul peavad siin käsikäes käima teoreetiline ja 
praktiline töö. Kogumine ja materjalide süstematiseerimine ei ole võimalikud 
süvenemiseta nähtuste olemusse, teiselt poolt peab museoloogiline töö ise 

all  „kultuuri  arenguprotsesside  uurijat”,  kes  vananenud  meetodeid  kasutades  võib 
„Okasroosikesena elu maha magada” (Kahk 1967). Laugaste kasutatud kaunitari-meta-
foor suunab paratamatult mõtte ka reaalsusele: arhiivis töötas tol ajal mitu kaunist noort 
naist.
91 Näiteks 20.11.1947 on TA presiidiumi otsuses KM ja KKI töö parandamise kohta kirju-
tatud,  et  kiireiseloomuliste  tööde teostamisel  tuleb  KMil  „arvestada  KKI  temaatikast 
tulenevate konkreetsete vajaduste järjekorda” (EKM, n 1, s 64, l 5).
92 See kajastus mitte ainult töökohustustes, vaid ka instituudi ja muuseumi töötajate pal-
gavahedes (vt nt Ahven 2007: 485, Kõiva 1967, Rüütel 1967b, 1970c).
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välja viima teaduslike üldistusteni, ükskõik kas kartoteekides, publikatsiooni-
des või uurimustes. (Tampere 1971b [1967]). 
Kui O. Loorits omal ajal siin viidatud programmartiklis kõneles ka teadusliku 
töö paremast  korraldamisest,  siis  on just  Nõukogude Eestis  Keele ja  Kir-
janduse Instituudi rahvaluule sektori loomisega otsustav samm selles suunas 
astutud. Endastmõistetavaks jääb, et muuseum teeb museoloogilist tööd (ma-
terjalide korraldamised, koos teiste asutustega ka publitseerimised) esimeses 
joones ja teaduslik tegevus aitab tõsta tema töötajate teaduslikku ja  üldist 
kvalifikatsiooni. (Laugaste 1967).93

Teadlasena järgis Tampere oma tegevuses Looritsa ideid ja ERA-aegseid ar-
hiivitraditsioone. Olli Kõiva mälestuste järgi oli Tampere unistuseks saada 
arhiivile instituudi staatus, millest 1960. aastatel seoses mitme asutuse ühen-
damisplaanidega korduvalt juttu oli. Noorte arhiivitöötajate uurimistöö oli 
üks põhjusi lisaks ulatuslikule kogumistööle, miks korraldustööks vähem 
aega jäi.94

Eduard Laugaste artiklist lähtunud poleemika95 kontekstiks olid ka tehni-
ka arengu ja strukturalismi levikuga seotud muutused ühiskonnateadustes 
üldisemalt. Ka folkloristidelt eeldati töömeetodite „kaasajastamist”, ehkki 
tegelikud materiaalsed ressursid olid väga napid (nt  Kahk 1967,  Rüütel 
1967a).96 Lisaks seostus Laugaste kriitika muutuvate arusaamadega folklo-
ristlikust kogumis- ja uurimisobjektist.  Laugaste viide kogutavatele frag-
mentidele ja lisaks veel arutlus „kahtlaste”, kirjandusemõjuliste tekstide ko-
gumisest kõneleb sellest, et tema ideaaliks olid „puhtad”, klassikalised rah-
valuulekogud ja „terviklikud” tekstid. Kaasaegne fragmentaarsem ja kirja-

93 Vastuses kirjutas Olli Kõiva: „Soovitatud „asutustevaheline tööjaotus”, mis lahutab loo-
mulikult kokkukuuluvad folkloristliku töö etapid (kogumine, korraldamine, uurimine), 
on vastuolus kaasaja teaduse nõuetega. Midagi niisugust pole dr. O. Loorits kunagi taht-
nud. /.../ ERA oli sisult teaduslik uurimisinstituut, kus olid võrdse tugevusega esindatud 
kõik folkloristliku töö etapid – nii kogumine, korraldustöö, kui ka uurimine ja publitsee-
rimine.“ (Kõiva 1967).
94 Tollased noored uurijad on meenutanud, et teadust tehti sageli vaba aja – laste ja uneaja 
– arvelt. Arhiivi korraldustöid ei jäetud tegelikult sugugi tagaplaanile, näiteks just  Olli 
Kõiva juhatajaks olemise ajal jõuti likvideerida mahajäämus registrite (nimistute) koosta-
mises.
95 Vt Edasi 17.12. ja 24.12.1967, 14.01., 21.01., 24.01. ja 17.02.1968.
96 Juhan Kahk tutvustas ajaloolaste ja sotsioloogide statistilisi uurimusi ja leidis, et ka kir-
jandust  ja  kunsti  tuleks  „mõõta,  mõtteliselt  elementideks  lahata,  neid  läbi  kiiritada”: 
„Kuid me peame olema valmis selleks, et varem või hiljem meilt küsitakse – millal siis 
marksistlikud  ühiskonnateadlased  asuvad uurimiste  kallale,  millal  läbi  analüüsitakse 
massilised materjalid  ning tungitakse  kuni ühiskondliku elu algelementideni.”  (Kahk 
1967).  Ingrid Rüütel oma vastuses (1967a) on Kahkiga põhimõtteliselt nõus, aga näitab 
kohe, et suurte arvuti abil tehtavate projektide realiseerimiseks oleks vaja mitte ainult teh-
nikat, vaid ka suurt inimtööjõudu kodeerijate näol.
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Pilt 2.6. Lindistamine 1963. a Tori ekspeditsioonil.  Vasakult:  Herbert Tampere, Ingrid 
Rüütel, Ann Tilk. Foto: E. Liiv. ERA, Foto 6708.

kultuuriga seotud traditsioon oli  tema jaoks segav asjaolu akadeemiliste 
tekstiväljaannete ettevalmistamisel. Nooremate folkloristide seisukohad aga 
olid teistsugused: peeti vajalikuks jälgida ka „kaasaegseid folklooriprotses-
se”, kiirele ajale iseloomulikult lühemat elu elavat folkloori, kirjandusliku 
teksti folkloriseerumist, tegelda kaasaegsete esitajate tervikliku repertuaari 
jälgimise ja muude taoliste probleemidega (Kõiva 1967, Proodel 1969b, Rüü-
tel 1969: 16. nov, 1970a).

Kirjandusmuuseumis töötavate folkloristide vastasseis mõjukal positsioo-
nil oleva Eduard Laugastega tõi kaasa tööalaseid pingeid, samuti vajaduse 
oma tegevust õigustada ja põhjendada. Kui vestlesin Ingrid Rüütli, Olli Kõi-
va ja Mall Hiiemäega tollastest välitöödest, meenutasid kõik ilma minupool-
se algatuseta väljastpoolt tulnud süüdistusi, et arhiivis tehtav kogumistöö 
on mõttetu.  Rudolf Põldmäe on juba 1957. aasta välitöid kommenteerides 
vaielnud anonüümse oponendiga:

Igatahes magnetofon – selles on folkloristi unistus ja armastus ühekorraga 
teoks saanud! /.../ Aga masin noteerib kõike, head ja halba, sulavat kõnet ja 
abitut sõnaotsimist, nõnda nagu inimene tõeliselt oma mõtteid ja tundeid väl-
jendab. Ja ülimalt virgutab jutustajat aparaadi suur operatiivsus ja täpsus – 
sealsamas kõnelus tagasi anda, et kuula suu ammuli oma teisikut ja tunne ise 
passiivselt mõnu sellest, mis sa oskad kõnelda. Igatahes peaks meie kogumis-
töö pearõhk asetuma just lindistamisele, sest nii öelda „surnud” tekste oleme 
küllalt „kuhjanud” (ühe juhtiva folkloristi märkus eriti ka minu korjamistöö 
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kohta!), nüüd peaks tõesti rohkem jäädvustama elavat sõna ennast kõigis ta 
mahlades ja värvides. /…/ Aga võib-olla hakatakse selgi puhul pahandama 
„ületöötamise”, paisutamise eest? Hakaku, kes tahab. Ka rahvaluule on ini-
mesele kuuluv tööala ja selles võib olla arvamusi sama palju kui folkloriste.97

Laugaste kriitika võis mõjutada isegi omaaegseid välitööülevaateid, kus rõ-
hutati, kui unikaalset arhailist materjali (siiski) on kogutud – seda arvas näi-
teks Mall Hiiemäe Selma Läti 1965. aasta kogumisülevaate kohta (Lätt 1968).

Teda võis ajendada see, et me saime üsna palju märkusi arhiivis sellepärast, 
et me üldse koguma läheme, kui saada on ainult fragmendid, sest ülikoolis 
Eduard Laugaste oli ikkagi eeskätt regilaulu-uurija ja tema oli ikka öelnud, et 
mida sealt siis tänapäeval veel kogutakse. Ja siin on see ütlemine, et „Laske 
sisse mardisandid”, et ega muud sealt ei tulegi, et milleks neid fragmente 
kuhjata.98

Väitlusele  Laugaste seisukohtadega näib viitavat lause arhiivi 1969. aasta 
aruandest:  „Helilindistuste  hulgas  on  sadakond  regivärsilist  rahvalaulu, 
enamus neist täiesti terviklikud ja heas esituses.”99

Vajadus avalikkuses jätkuvalt esile tuua kiire ja ulatusliku kogumise hä-
davajalikkust oli seotud ka regilaulu jätkuva kadumisega suulisest tradit-
sioonist. 1960. aastate lõpus võitles kogumistöö eest juba järgmine põlvkond

Pilt 2.7. Lilia Briedis Tori ekspeditsioonil lindistamas. Foto: E. Liiv 1963. ERA, Foto 6707.

97 Rudolf Põldmäe välitööpäevik. RKM II 65, 202/4.
98 Intervjuu Mall Hiiemäega 7.02.2007. Selma Lätt oli sel ajal ekspeditsioonide praktilise 
töö korraldaja ja Laugaste seisukohad olid ka teda väga puudutanud.
99 EKM, n 1, s 475.
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uurijaid-kogujaid. Põhjendustes viidati regilaulu unikaalsusele kogu Euroo-
pa  laulutraditsioonide  kontekstis  –  rahvusvahelise  mõõtme sissetoomine 
märgib ühtlasi vahepealseid poliitilisi arenguid. 1969. asutati KM rahvaluu-
le osakonda heliarhiivi sektor, selle juhataja Ingrid Rüütel kirjutas:

Praegu, mil meie lauluklassika – regivärsi – kadumine on lähemate aastate 
küsimus (Setu ja Kihnu ehk välja arvatud), tuleks helilindistamist aga tundu-
valt intensiivistada. Vabariigis peaks olema võimalik igal aastal välja saata 
mitu tehniliselt hästi varustatud ekspeditsiooni. /.../ Ja siiski – praegu on veel, 
mida koguda. Seda tõestab iga meie kogumismatk. Vaevalt saab seepärast ol-
la kahtlust, et folkloristikas pole praegu teist nii pakilist, nii edasilükkamatut 
töölõiku kui kogumine, eeskätt helisalvestamine. Isegi publitseerimine – folk-
loristika teine valus probleem – ei saa kogumisega selles suhtes võistelda, sest 
meie  rahvaluulevarad  siiski  ei  kopita  arhiivides.  /.../  Elav  minevikutra-
ditsioon aga hävib.” (Rüütel 1969: 23. nov).
Veel on võimalik jäädvustada muistset,  unikaalset  rahvamuusikamaterjali, 
millest meie päevini on säilinud ainult pudemed. Analoogilised muusikaki-
histused hävisid paljudel Euroopa rahvastel juba enne, kui õpiti neid üles tä-
hendama. Seda suurem on meie materjali rahvusvaheline tähtsus. Järjest kas-
vavat huvi eesti rahvamuusika vastu väljendavad kõige otsesemalt arhiivile 
esitatavad tellimused. Käesoleva aasta jooksul on sektor saatnud väljapoole 
vabariiki (suurem osa välisriikidesse) umbes kakssada rahvaviisikoopiat. Ar-
vestades kogumistöö pakilisust on seda viimasel ajal tunduvalt intensiivis-
tatud. Tänavune heliülesvõtete arv, mis ulatus üle tuhande, on rekordiline, 
kusjuures nende hulgas on haruldasi leide. (Rüütel 1970c).

2.3. Helisalvestamine
Folkloristlikest institutsioonidest sai esimesena 1948. aastal magnetofoni KKI. 
See ehitati ENSV Kinematograafiaministeeriumi töökojas Tallinnas ”heliala 
meistri sm. A. Jätmari juhatusel” (Viidalepp 1948, Ahven 2007: 48–49). Ülo 
Tedre mälestuste järgi kasutati seda suurt ja õrna aparaati ainult instituudi 
stuudios.

Laugaste algatusel telliti KKIle esimene magnetofon. Selle valmistas vist Eesti 
Raadio ja see oli tohutu agregaat, mis mahtus kolme suurde puukasti /.../. 
Transportimiseks läks vaja veoautot. Et aparaat ei kannatanud põrutamist, nt 
külavaheteid,  siis  toodi esinejad Tartusse, kus neid lindistati.  (Tedre 1997: 
212).

Augustis kirjutas Richard Viidalepp, et „esimesed proovivõtted sm. Ed. Lau-
gaste juhatusel on juba tehtud ja need õnnestusid hästi” (Viidalepp 1948), 
registrite andmetel sellest aastast salvestusi siiski säilinud ei ole.100

100 Ülo Tedre mälestuste järgi tehti esimesed salvestused Kodavere laulikult Anna Lind-
verelt: „Esimeste lindistuste juures oli Laugaste väga tegev (need olid Anna Lindvere 
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Välitöödel kasutati magnetofoni esimest korda 1949. aastal Setomaal,101 
aga selleks laenas Elmar Päss aparaadi Raadiokomiteelt.

Kõige olulisemaks osutus magnetofooni hankimine ekspeditsiooni välitöö-
deks. Juba veebruarikuul selgus Tallinnas, et on olulisi takistusi KKI magne-
tofooni kasutamisel Setu ekspeditsiooni külast külla matkamisel: 1. aparaat 
on raske, 2. vajab erilisi seadeldisi selle transportimiseks ja elektriga varusta-
miseks. /.../ Dots. H. Tampere kaudu sain juhuslikult teada, et Ministrite Nõu-
kogu juures olevas Raadiokomitees on üks seljas kantav vedruga käivitatav 
magnetofon, mis on lahti võetud osade vaatluseks, aga mida oleks võimalik 
kokku lasta panna ja kasutada. Astusin ühendusse Raadiokomitee Tehnilise 
Osakonna juhataja sm. Asperiga, kes oli olnud keskkoolis minu õpilane. Ins. 
A. nõustus lahkelt ühe kaasaskantava, auto kahe akuga töötava välimagneto-
foni laenutamisega Teaduste Akadeemiale. Aparaat pandi töökorda ins. Kase 
poolt, kes oli selle toonud Raadiokomiteele Moskvast.102

Folkloristide magnetofonisalvestused on kuni 1956. aastani suhteliselt ju-
huslikud, tehtud mitmete aparaatide ja helitehnika-asjatundjate abil. 1951. 
aastal osalesid Tartus  Johannes Tauli juhitud Riidaja pillimeeste salvesta-
misel raadio helitehnikud, salvestati nii KKIs kui raadio Tartu stuudios.103 
1951.  aasta  asutustevahelisel  ekspeditsioonil  kasutati  Teatri-  ja  Muusika-
muuseumi „16 kilost magnetofoni”.104 1952.–1954. aastast on KKI helikogus 
mõni üksik salvestus, 1955. aasta salvestuste kohta on märgitud, et need on 
saadud Raadiokomiteest.105 1953. ja 1954. aasta salvestused KM rahvaluule 
osakonna magnetofonilintide kogus on tehtud TRÜs.106 Ülikooli eesti kirjan-
duse ja rahvaluule kateeder tegi 1954.–1956. aastal  Eduard Laugaste juhti-
misel koos ülikooli kinokabinetiga filmi „Kihnu pulmakombestik” ja selle 

Kodaverest ja Riidaja pillimehed), aga siis kadus uudsuse võlu ja agregaat jäi rohkem Vii-
dalepa hooleks.” (Tedre 1997: 212). KKI helikogu registris on Anna Lindvere salvestuse 
kohta märge „1949. Saadud Eesti Raadiolt” – võimalik, et andmed on ekslikud ja tegemist 
on salvestustega,  mille tegemist Ülo Tedre meenutas. Ka võisid lindid alguses mingil 
põhjusel minnagi Eesti Raadio kätte, võib-olla osalesid lindistamisel sealsed tehnikud. 
Laugaste ise on maininud Lindvere laulude salvestamist 1948. a (Laugaste 1989: 30).
101 KKI, RLH 49: 1–5.
102 Elmar Pässi välitööpäevik. KKI 14, 12/4.
103 Salvestamist valmistas Riidajas ette Richard Viidalepp koos Selma Läti ja Udo Mägiga. 
Juba varem plaaniti kasutada „Raadiokomitee Tartu stuudio aparaate ja nende tehnilisi 
jõude, sm Kivirähki ja Kiisi”. Salvestamine toimus 2.07. nii KKIs Laugaste juhtimisel kui 
Raadiokomitee stuudios. Richard Viidalepa välitööpäevik. KKI 17, 8 ja 78/9.
104 Ekspeditsioonil osalesid  Elmar Päss,  Hilda Nõu KMist,  B. Roomet Rahvaloomingu 
Keskmajast ja H(eino?) Jürisalu ning käidi Pärnus, Sindis, Kihnus ja Heinastes. RKM II 32, 
285. Salvestusi on litereeritud, kuid arhiivis neid ei ole.
105 KKI, RLH 52–55.
106 RKM, Mgn. II 1–5. Ainus pala 1954. aastast on salvestatud eesti keele kateedris.
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käigus salvestati Kihnus magnetofoniga laule 1955. ja 1956. aastal (O. Kõiva 
2003: 18).

Varasematel magnetofonisalvestustel domineerivad küll traditsioonilised 
regilaulud ja pillilood, kuid esialgu haruldast lindistamisvõimalust ei kasu-
tatud ainult kõige vanema pärimuse jäädvustamiseks. Esimestel salvestustel 
on ka seto improvisatsioone  Stalini surmast ja rahuarmastusest,  kolhoosi-
korra kiitus Kihnust, mitmeid venekeelseid uuemaid rahvalaule, laul „Hal-
lis  sõdurisinelis” ja  noorpoeedi  loetud omaloomingulisi  luuletusi  („Meie 
nõuame rahu” jm). Seega kajastuvad helikogus tolleaegse kogumistöö üldi-
sed suundumused.

Nõukogude aja algul kasutati välitöödel veel ka fonograafi.107 Vaharulle 
oli aga väga raske ja lõpuks vist praktiliselt võimatu juurde hankida. Samu 
vaharulle kasutati korduvalt, pärast salvestuste dešifreerimist need puhas-
tati. 1948. aasta Seto ekspeditsioonist kirjutas Elmar Päss:

Kõige keerulisem oli fonograafirullide hankimine, mida Leningradis oma tar-
beks valmistati Puškini muuseumis. TMMil olid rullid, aga endine tekst tuli 
maha võtta.108

KM folkloristid kasutasid fonograafi veel 1956. a Saaremaa ekspeditsioonil.
Häbi ja piinlik on selle viletsa fonograafi pärast, mille rullilt vaevu midagi 
kuuled. Päälegi ei saa ju rullegi säilitada. Need olid viimased rullid. Lood 
tulevad välja kirjutada ja rullid jälle puhastada.109

Helisalvestamise osas oli folkloristidele pöördeline 1956. aasta. KMist mindi 
suvisele Saaremaa (Orissaare rajooni) ekspeditsioonile ainult fonograafiga, 
aga enne välitööde lõppu tõi muuseumi direktor Eduard Ertis kogujatele jä-
rele vastselt saadud kaasaskantava magnetofoni Dnepr 8.

Poisid [Tamperede poeg Andres ja Olli Jõgeveri pojapoeg Jaan] jooksid juba 
eemale suure uudisega vastu – külalised ZIM-iga. Magnetofon saabus! Lõ-
puks ometi saadi portatiivne magnetofon (D8) Kiievist kätte. Direktor tõi selle 
meile järele. Mõni päev saab veel lindistada.110

Samal aastal käis Olli Kõiva Dnepr 8-ga lindistamas veel Märjamaal Emilie 
Poomi juures ja Kihnus. Aastaaruande põhjal selgub, et 1956. a lõpuks oli

107 Vaharullidest on ERA kogus arvele võetud ainult Herbert Tampere Kihnu 1948. a eks-
peditsiooni salvestused ERA, Fon. 550–552.
108 Elmar Pässi välitööpäevik. KKI 4, 11.
109 Olli Kõiva välitööpäevik külaskäigust pillimees  Juhan Kampi juurde. RKM II 54, 35. 
Kui samal ekspeditsioonil hiljem portatiivne magnetofon saadi ja sellega Juhan Kampi 
juurde tagasi mindi, oli ta vahepeal ootamatult juba surnud (RKM II 54, 82). See ei ole 
ainus näide sellest, kuidas kogumine toimus, nagu tollased kogujad ise on meenutanud, 
„surmaga võidu”.
110 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 54, 71/2.

76



muuseumis kaks magnetofoni,111 aga samas on öeldud, et arhiivil puudub 
„kaasaegne helisalvestustehnika”. Võib-olla on sellega viidatud portatiivse 
magnetofoni Dnepr 8 algelisusele – selle pöörlemismehhanism keerati üles 
vändaga. Saadud aparatuuri kõrval oli vähemalt samatähtis see, et 1956. 
aastal asus muuseumi foto- ja helitehnikuna tööle Richard Hansen. Hansen 
oli oma ala entusiast, kes ostmisvõimaluse puudumisel ehitas mõndagi ise. 
Alates samast 1956. aastast hakkasid ka KKI folkloristid pidevalt ja vara-
semast ulatuslikumalt lindistama.112

111 Aasta lõpuks oli 5000 m portatiivse magnetofoni võtteid suure magnetofoni (Dnepr 
3ga) ümber võetud (EKM, n 1, s 211, 213).
112 Juulikuu välitöödel Tudulinna (Iisaku khk) ümbruses oli KKI rahvaluule sektoril kaa-
sas magnetofon, millega salvestati ekspeditsiooni peatuskohas Tudulinna kooli internaa-
dis (Richard Viidalepa jt välitööpäevik tabeli vormis. Näiteks 15. juuli kohal on sisse-
kanded: 13.00 Viidalepp läheb elektrijaama juhataja juurde; Magnetofoonimine peatus-
kohas kella 14–18, lintide ümber kerimine 21–22.30; objekte 4. KKI 21, 14/5). 1956. aastal 
algas ka eesti murrete süstemaatiline helilindistamine (Viikberg s.a.).
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Pilt 2.8. Richard Hansen 
filmib. Foto: E. Liiv 1968. 
ERA, Foto 8542.



Pilt 2.9. Olli Kõiva ja Jaan Kiigajaan Kihnu Säärekülas 1959. a, pildil ka Reporter 2. Foto: 
L. Briedis. ERA, Foto 4506.

KM järgmisel, 1957. aasta ekspeditsioonil Antsla rajooni kasutati nii porta-
tiivset Dnepr 8 kui suurt Dnepr 3, mis vajas elektrivoolu ja sõiduvahendit 
transportimiseks. Ekspeditsiooni käsutusse saadi TA maastikuauto. Samast 
aastast alates on muuseumi helikogusse jõudnud ka portatiivse magnetofo-
niga Jauza tehtud lindistusi.113 Uue tehnika osas on märkimisväärne veel 
1959. aasta – siis saadi muuseumi mitu magnetofoni ja kitsasfilmi kinokaa-
mera.114 Suvisel põhiekspeditsioonil on käidud kolme magnetofoniga: endi-

Kahjuks pole mul täpsemaid andmeid KKI rahvaluule sektori tehnika kohta. 1958. aastal 
loodi KKIsse foneetikalabor ja võeti tööle esimene tehnik – Heino Pedusaar (kuni 1961; 
Ahven 2007: 208, 272–273). KKIs töötamise ajal on Pedusaar osa võtnud ka KM folk-
loristide 1960. aasta Saaremaa ja Häädemeeste ekspeditsioonist. 1960. aastal sai instituut 
TA presiidiumi otsusega sõiduauto Volga (M-21) ”heliülesvõtete tegemiseks folklorist-
likel ja murdekogumise teaduslikel ekspeditsioonidel”, KKIle eraldati ka sõiduautojuhi 
ametikoht (Ahven 2007: 233). Näiteks 1959. a käisid folkloristid Hiiumaal kahe Reporter 2 
ja filmiaparaadiga, 1964. a novembris on Richard Viidalepp ja Helgi Kihno käinud salves-
tamas kahe magnetofoniga, 1966. aastal kasutati välitööl Kometat ja Reporterit. (Loreida 
Raudsepa ja Richard Viidalepa välitööpäevikud. KKI 30, 10; 37, 253; 39, 517 jj, 562). 
113 1957. aasta salvestused Jauzaga on teinud Rudolf Põldmäe koos  Richard Hanseni ja 
KKI rahvaluule sektori töötaja Helgi Kihnoga. Kas magnetofon oli KM või KKI oma, pole 
päris selge.
114 EKM, n 1, s 268.
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sed Dnepr 8, Jauza ja uus Mag 8,115 arhiiviümbervõtteid on tehtud Dnepr 3-ga. 
Juuli lõpupoole oli Tamperedel ja sügisel Olli Kõival ja Lilia Briedisel Kih-
nus kasutada Reporter 2,116 mis oli Olli mälestuste järgi muuseumi esimene 
kvaliteetsem portatiivne magnetofon.117

Välitöö suurimaks probleemiks oligi see, et suurte magnetofonidega sal-
vestamine nõudis põhjalikumat ettevalmistust,  kvaliteetseid kaasaskanta-
vaid aparaate aga ei olnud või oli vähe, kohati kasutati teiste asutuste omi. 
Näiteks olid 1968. aastal ekspeditsioonil kaasas kaks suurt Mag 8 ja porta-
tiivne Reporter 3,  Kristi Salve oli toonud KKIst „hea Reporter 5”.118 1969. 
aasta ekspeditsiooni kajastustes on räägitud sellest, et kasutada tuli 50-kilo-
seid magnetofone (mis samuti ei olnud „kõige paremas vormis”) ja alles 
ekspeditsiooni lõpuks „jõudsid varustuskontorist kohale” kaks portatiivset 
laiatarbemagnetofoni.119 1970. aastal on Ingrid Rüütlil olnud põhjust kirjuta-
da: „Meil pole õieti ühtegi nõuetekohast reporterimagnetofoni. Häda on ka 
helilindiga.” (Rüütel 1970c).

Lindipuudus on omaette teema, mis kajastub nii välitööpäevikutes kui 
avalikkusele suunatud kirjutistes (nt Tampere 1958: 757, Rüütel 1969: 23. 
nov). Kui siinses töös on juttu tihedast sõelast salvestatavate lugude valikul, 
siis ei tohiks unustada, et see tulenes suuresti ka vajadusest linti kokku hoi-
da. Heaks näiteks on juhtum 1959. aasta Saaremaa ekspeditsiooni lõpust, 
mil napid lindivarud olid peaaegu otsas ja suures hädas liimiti kokku vii-
maseid lindijuppe.

8. juuli. Täna on minu laulikute ja jutustajate helilindistamine. Kohale on tuua 
seitse inimest, järel on aga ainult üks lint (Mag 8 jaoks). Hommiku eel tuli 
päästev mõte – kasutada ära ka kõik väikese magnetofoni (D[nepr] 8) lindi 

115 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 87, 86.
116 Herbert ja Erna Tampere välitööpäevik. RKM II 93, 306; Olli Kõiva välitööpäevik. RKM 
II 56, 470.
117 Ka portatiivsed magnetofonid olid küllaltki rasked ja nende kandmine ei olnud naiste-
le sugugi kerge: „Marssisime tagasi Randvere ja Kõiguste poole. Magnetofon tegi pihad 
valusaks. Väsinud, higised ja janused, läksime ühte teeäärsesse tallu vett küsima. Talu pe-
remees – vana, tõsine Saaremaa taat – vaatas meid hindava pilguga üle ja sõnas: „Ja-jah, 
ega see teitegi amet kerge ole!”” Ingrid Rüütli välitööpäevik 1961. a. RKM II 103, 25/6.
118 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 254, 280.
119 Rüütel 1969: 7. nov; Hilja Kokamäe välitööpäevik. RKM II 262, 248. Võimalik, et kohale 
jõudsid needsamad kaks Kometat,  mida  Olli  Kõiva loetleb 1970. aasta ekspeditsiooni 
varustuse hulgas: Mag 8, Tembr, kaks Kometat,  Kristi Salvel KKIst saadud Reporter 5 
(hiljem mainis Olli Kõiva, et kasutati Aino Strutzkini käest laenatud Reporter 5 – võima-
lik, et ekspeditsioonil oligi kokku kaks Reporter 5 magnetofoni). Olli Kõiva välitööpäevik. 
RKM II 273, 401, 421.
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ülejäägid ja kokku liimida kõik tühjad otsad. Nii kogunes kolmveerand linti. 
Lisaks sellele oli veel järel poolteist „Jauza” linti.120

Omad piirangud lindistamisele seadsid transpordi ja elektri kasutamise või-
malused. Salvestamiseks vajalikku elektrivoolu sai algusaastatel ainult tea-
tud ajal ja teatud kohtades. Näiteks olid 1957. aasta ekspeditsioonil salvesta-
miskohtadeks Saru saeveski punanurk, Antsla Keskkooli internaat ja ekspe-
ditsiooni peatuskoht Varstu koolimajas. Piiratud tundidel sai kasutada voo-
lu, mida „andis” kohalik MTJ.

Viimane  päev  Varstus.  Püüame  igat  minutit  kasutada  helilindistamiseks. 
Hommikupoolikul lubati MTJ-ist voolu.121

1959. a on Olli Kõiva kirjeldanud salvestamist kohaliku RTJ klubis:
Hommikul saabusid Tampered autoga Kaarmale. Sõitsime Kingissepa lähe-
dal asuvasse RTJ-i. Peainsener juhatas meid klubiruumi ja jättis kokkulepitud 
ajaks saekaatri seisma, et vool ei võnguks.122

Herbert Tampere on 1958. aasta Saaremaa ekspeditsiooni kajastades kirjel-
danud salvestamisega seotud takistusi:

Tänapäeva rahvaluulekogumine peaks olema veelgi rohkem mehhaniseeri-
tud. Helilinti aga oli meil kaasa võtta armetult vähe. Lindistada sai ainult 
väga piiratud valikus ja sedagi alati mitte palade kvaliteeti arvestades. Ümb-
ruskond oli elektrifitseerimata, meil aga puudus oma elektriagregaat. Lauli-
kute, jutustajate ja pillimeeste juurde polnud võimalik mikrofoniga koju sõita. 
Saime elektrit kolmel-neljal päeval mõne tunni vältel ühe kalatööstuse juurest 
ja ühe kooli dünamot kasutades. Õnneks vool sobis meie aparaatidele. Mõni-
gi inimene, kelle esitust lindistada oleks äärmiselt tähtis olnud, tuli koju jätta, 
sest vanemate inimeste tervis ei kannata enam sõitu külavaheteedel veoautos, 
mis meile oli mõneks ajaks kasutada antud. Peamine kogumine toimus siis – 
nagu märgib üks kolleeg – ikka veel Lönnroti meetodil: kott paberitega seljas, 
kepp käes, küüt omadel jalgadel. (Tampere 1958: 757).

Transpordivahendeid telliti TAlt, ent see võimalus oli ebastabiilne ja trans-
porti ei pruugitud saada kogu ekspeditsiooni ajaks.123 1959. aasta aruandes 
on rõhutatud, et muuseum vajab ekspeditsioonideks sobivat transpordiva-
hendit: „nõutame /.../ kogumise ja rändnäituste liiklemisvahendit „hõbehal-
li””.124 1961. aastal saigi KM oma bussi, millega sõideti juba samal suvel väli-
120 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 87, 154. Vajadus linti kokku hoida ei olnud võõras ka 
KKI folkloristidele: Ruth Mirov meenutas, kuidas nad 1963–1964 Kuusalu ranna lauliku 
Aliide Salströmi suurt lõppriimiliste laulude repertuaari jäädvustades olid lindi kokku-
hoidmiseks salvestanud kõigist lauludest ainult alguse. Vestlus Ruth Miroviga 20.10.2005.
121 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 114.
122 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 87, 126.
123 Näiteks 1957. aastal kasutati ajutiselt TA maastikuautot, 1958. aasta suvisel Saaremaa 
ekspeditsioonil veoautot, 1959. aastal „mugavat TA presiidiumi bussi”.
124 EKM, n 1, s 269, l 45. „Hõbehalliks” kutsuti ER salvestusautot.
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Pilt 2.10. „Papisaare kalatööstuse töölised jälgivad helilindistamist.” Saaremaa ekspedit-
sioon 1958.  Rudolf Põldmäe: „Muret tekitas meile elektrivoolu puudumine Kihelkonna 
alevikus. Saime siiski kaupa Papisaares asuva kalatööstuse juhtkonnaga, kes lubas meid 
mitme päeva jooksul oma territooriumil käia igal kellaajal sisse ja välja ning näitas ise 
suurt huvi meie töö suhtes, nii et kartsime juba nende töödistsipliini rikkumist.” RKM II 
74, 448. Ellen Liiv: „[Eduard Sulg] laulab siis ja kalatööstuse töölised kuulavad, mahlaka-
matel kohtadel itsitades.” RKM II 73, 40. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 3162.

töödele.125 Bussile ehitati peale väike jõujaam ja nii lahendati vooluproblee-
mid. Näib aga, et muuseumil ei olnud pidevalt oma bussijuhti – 1965. aasta 
ekspeditsioonil näiteks on KM bussi juhtinud KKI autojuht Toomas Peter-
soo ning 1966. aasta KM aruandes on mainitud, et muuseumile „õnnestus 
saada autobussijuhi koht” (Haan 1969: 218). 1969. aasta suveks aga TA auto-
park  reorganiseeriti  ja  KM  jäi  jälle  oma  bussist  ilma.  1969.  aasta  eks-
peditsioonil saadi bussi kasutada ainult neljal päeval ja veel neljal veoautot 
(Rüütel 1969: 7. nov). Samal aastal lahkus muuseumist töölt Richard Hansen 
ja keegi ei tegelenud enam filmimisega, kitsasfilmi aparaat müüdi maha.

Varasemad helisalvestused vaharullidel ja šellakplaatidel sisaldasid pea-
aegu ainult muusikat, magnetofoniajastul hakkas salvestuspraktika tasapisi 
muutuma. Vähemalt 1960. aastate lõpuni oli salvestustel ülekaalus ikkagi 
muusika, samas muutus ka jutustatud palade salvestamine järjest tavalise-
maks. Juba 1948–1959 aastate salvestuste kohta on Herbert Tampere märki-

125 1961. a aruande mustand. EFAM, RKM.
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nud, et „fonografeeritud on vokaal- ja instrumentaalmuusika kõrval järjest 
rohkem rahvajutte ja kombekirjeldusi” (Tampere 1961a: 446). 1975. aasta det-
sembri seisuga tehtud statistika järgi moodustasid laulud ligi 2/3 kõigist 
salvestustest (vt tabel 2.1). Paar aastat hilisem statistika avas ka laulustiilide 
suhte salvestustes:  eesti  uuemaid lõppriimilisi  laule oli  59%, regilaule ja 
muud vanemat vokaalmuusikat 41% (Rüütel 1985: 52).126 Võib arvata, et 7–8 
aastat varem oli regilaulu osakaal mõnevõrra suurem. Loomulikult peegel-
dab üldstatistika kõige üldisemaid suundumusi, mitte aga kogujate eelistusi 
eri olukordades või konkreetsete ekspeditsioonide tulemusi. Tabelites 2.2 ja 
2.3 on toodud samad andmed siinse töö seisukohalt oluliste Antsla (1957, 
seal külastati  Minna Kokke) ja Järvamaa (1965, külastati  Anette Raagulit, 
Anette Evartit ja Rosalie Veinbergi) ekspeditsioonide kohta. Instrumentaal-
muusika salvestuste rohkuses 1957. aastal (tabel 2.2) kajastub Võrumaa elav 
pillimängutraditsioon. Arvudes peegeldub ka jutusalvestuste osakaalu järk-
järguline suurenemine.

Pilt 2.11. „Meie ekspeditsiooni vajalikem kaastöötaja ja tema valitseja.” Helgi Kihno  Re-
porter 2-ga KKI Hiiumaa ekspeditsioonil 1959. a. Foto: H. Pedusaar. KKI 30, 229.

KKI rahvaluule sektori magnetofonilintide kogu on KM folkloristide omast 
tunduvalt väiksem.127 Ehkki mul ei ole kasutada täpset statistikat, näib kõne-

126 Ingrid Rüütel kasutas Imbi Rettau (Kähara) statistikat, mis on tehtud 1978. alguses (sei-
suga 31.03.): laulusalvestuste koguarv oli tema järgi 10664 – uuemaid laule 6333 ja muid 
laule 4331. Tabelis 2.1 toodud laulude koguarv on pisut suurem teiste rahvaste salvestus-
te arvelt.
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liik palade arv protsent
laulud 11 575 65,5%
instrumentaalmuusika 1 687 9,5%
jutt (kõnetekst) 4 404 24,9%

kokku: 17 666 100,0%
Tabel 2.1. Laulude, instrumentaalmuusika ja kõneteksti osakaal KM rahvaluule osakonna 
magnetofonisalvestustel 1953–1975 (RKM, Mgn. II 1–2737).128

liik palade arv protsent
regilaulud (koos lastelauludega) 111 42,2%
lõppriimilised laulud 64 24,3%
instrumentaalmuusika 63 24,0%
jutt (kõnetekst) 25 9,5%

kokku: 263 100,0%
Tabel 2.2. Laulude, instrumentaalmuusika ja kõneteksti osakaal KM rahvaluule osakonna 
1957. aasta ekspeditsioonil Antsla rajooni (RKM, Mgn. II 54–106).

liik palade arv protsent
regilaulud (koos lastelauludega) 104 35,9%
lõppriimilised laulud 91 31,4%
instrumentaalmuusika 34 11,7%
jutt (kõnetekst) 61 21,0%

kokku: 290 100,0%
Tabel 2.3. Laulude, instrumentaalmuusika ja kõneteksti osakaal KM rahvaluule osakonna 
1965. aasta ekspeditsioonil Järvamaale (RKM, Mgn. II 1016–1064).

teksti salvestuste osakaal selles suhteliselt suuremana.129 Palju sõltub salves-
tajast  –  KKI  kogus  tundub  selgemalt  peegelduvat  jutu-uurijate  (Loreida 
Raudsep,  Richard Viidalepp130) ja laulu-uurijate (Ülo Tedre,  Ruth Mirov131) 
huvide erinevus. Seevastu KM folkloristid olid sõltumata oma uurimistee-

127 1969. a lõpuks oli KKI rahvaluule helisalvestuste kogus 317 linti, Kirjandusmuuseumi 
rahvaluule osakonna magnetofonisalvestuste kogus 1567 linti.
128 Aluseks  on  Herbert  Tampere  artiklis  avaldatud muusikasalvestuste  arv (Tampere 
1977: 26) ja palade üldstatistika magnetofonilintide inventariraamatus. Arvud sisaldavad 
ka teiste rahvaste folkloori salvestusi.
129 Silma torkab, et 1950. aastate teisel poolel on KKI helikogusse laekunud peamiselt jutte 
– neile olid orienteeritud 1958.–1960. aastate kogumisretked Kesk-Eestisse, Hiiumaale ja 
Ida-Virumaale. Seoses  Loreida Raudsepa uurimisteemaga olid väga oluliseks kogumis-
objektiks naljandid, Ida-Virumaal piirkonna eripära ning Viidalepa uurimisteemade tõttu 
ka muistendid, eriti hiiumuistendid. 1960. aastatel toimus pööre laulukogumise suunas 
koos siirdumisega regilaulupiirkonda Kuusallu. Ka Ida-Virumaalt, kus seni oli oluliseks 
salvestusobjektiks jutt, hakati salvestama laule. Siinses töös kõne all olevatel Viidalepa ju-
hitud 1960. aastate Järvamaa-retkedel oli olulisem siiski jutt.
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mast rohkem orienteeritud laulude salvestamisele ja siin on ilmselt oma mõ-
ju arhiivijuhataja  Herbert Tampere põhimõtetel.  Samas, heade jutustajate 
puhul  või  silmapaistva jutustamistraditsiooniga piirkondades  on ka KM 
folkloristid salvestanud rohkesti jutte (näiteks Liisa Kümmeli juttude salves-
tamine; Kodavere pajatuste salvestamine aastatel 1961–1962).

KM jutu- ja kombestiku-uurija Mall Hiiemäe oli kergelt kriitiline omaaeg-
sete salvestamiseelistuste suhtes, ent samas möönis ta laulude jäädvusta-
mise olulisust:

Meil olid ikka laulu-uurijad ja tohutud puudujäägid lauludes, „meloodiaid 
on nii vähe, nii vähe”. Lauluga saab teksti ja viisi ka kätte, nii palju informat-
siooni. Aga vaata, kui pikk on jutt, võtab minuteid.

Viimane märkus seostub kogumistööd mõjutanud aja- ja lindipuuduse tee-
maga, mida Mall Hiiemäe rõhutas 1965. aasta Järvamaa ekspeditsiooni sal-
vestamisvalikuid meenutades.

Ma teadsin, et linti on vähe ja aega on vähe ja magnetofonid käivad käest 
kätte, või nagu lõpus oli, et tehakse üks-kaks päeva üldist matka /.../. Noh, 
seal ei olnud ju võimalustki [palju ja mitmekesist materjali salvestada], sa liht-
salt valid parimad asjad. Mis juttudesse puutub, siis hästi süžeelised, ilusad, 
need nihukesed välja arendatud klassikalised jutud või hästi,  noh, elavalt 
esitatud, esitamine mõjus niisamuti kaasa.

Üldiselt ei salvestatud tollal esmase küsitlemise ajal, piiratud võimaluste tõt-
tu tuli enne hoolikas valik teha. Juttude salvestamine oli seetõttu keerukas – 
korduval esitusel jutt kaotas nii sisulises kui esituslikus plaanis, sest esitajal 
oli raske kujutleda end tagasi situatsiooni, kus kuulaja veel jutu sisu ei tea 
(Hiiemäe  1996:  153).  Kombekirjelduste  osas  ei  pidanudki  Mall  Hiiemäe 
salvestamist tingimata vajalikuks ja ilmselt oli see üldisem seisukoht.

Ma olen sellel seisukohal ka praegu, et kombestiku jäädvustamisel pole sõ-
nastuslikul küljel nii suurt tähtsust, siin on ikka refereeritud ja oma sõnadega 
ümber jutustatud. Konkreetsed väljendid, mida kasutatakse, saab eraldi ära 
märkida.132

Seni on juttu olnud folkloristide põhilistest salvestamisobjektidest, klassika-
listest folkloorižanridest ja kombekirjeldustest. Salvestustele on kohati jõud-
nud kommentaarid  laulude ja  juttude  konteksti  kohta,  eelkõige  laulude

130 Näiteks on Richard Viidalepa ja Helgi Kihno 1964. a Järvamaa salvestuste seas 250 jut-
tu ja 64 laulu.
131 Vestlus Ruth Miroviga 17.10.2005: ”1958 käisime Viidalepaga Kalevipoja pruuti otsi-
mas, seal Kuremäe ümbruses. Ja järgmisel aastal käisime Hiiumaal [ekspeditsioonil], (ei 
tea, miks just seal, aga see oli juba niimoodi ette planeeritud). 1960. a oli mul endal võima-
lus planeerida ja mina tahtsin tõesti teada, kas on veel võimalik kuskil ehtsat regilaulu 
kuulda.”
132 Vestlused Mall Hiiemäega novembris 2006 ja 7.02.2007.
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Pilt 2.12.  Mall Proodel salvestab jahinduslike humoreskide esitamise võistlusel V vaba-
riiklikul jahimeeste kokkutulekul Pärnus 1966. a. Foto: H. Leppikson. ERA, Foto 7965.

esitamisega seotud kombestiku kirjeldused, samuti palade päritoluandmed. 
Lisaks on salvestatud ajalooliselt või kultuurilooliselt olulisi mälestusi, juhu-
ti etnograafilisi andmeid jm. Peaaegu ei kohta salvestusi, millele oleks jääd-
vustatud intervjueerimisprotsessis toimuvat dialoogi või selliseid esitajate 
monolooge, kus inimene kõneleks vabalt erinevatel teemadel, jagaks oma 
hinnanguid ning isiklikult olulisi omaeluloolisi mälestusi (sedalaadi teavet 
ja esitusolukorra kirjeldusi leidub välitööpäevikutes).133 Siingi on paar eran-
dit – näiteks raadioreporterite osalusel tehtud salvestused 1950. aastatest. 
Üsna juhuslike tähelepanekute põhjal oletaksin, et sedalaadi salvestamis-
praktika, kus ei salvestata ainult puhtaid folklooripalu (koos ajaloolise kom-
bestikukontekstiga),  vaid  milles  vähemal  või  suuremal  määral  jäädvus-
tatakse vestlusprotsessi ja esitajate isiklikumaid märkusi ning hinnanguid, 
näib hakkavat kujunema 1960. aastate lõpul. Usun, et siin mõjus kaasa nii 
isikliku ja kontekstiteabe suurem väärtustamine kui ka lindiolude ja salves-
tustehnika järkjärguline paranemine. Mall Hiiemäe seostas mõningast vest-
luste salvestamist raadio nõudmistega: kui kasutati raadio tehnikat, tuli sal-
vestatu põhjal teha ka saateid.

Veel tuleb arvesse võtta, et praegused arhiivisalvestused ei kajasta üks-
üheselt, mida tollal tegelikult salvestati. Näiteks on jäetud arhiveerimata see 
osa 1957. aastal portatiivse magnetofoni Dnepr 8 salvestustest, mida ühtlasi 
133 Tegemist ei ole Eesti folkloristidele ainuomase praktikaga. Soome Kirjanduse Seltsi 
rahvaluulearhiivi folklorist Senni Timonen kinnitas, et ka nende arhiivis koguti vähemalt 
1960. aastate algupoolel folklooritekste, „puhast pärimust”. See oli sisuline põhimõte, tei-
salt aga oli ka seal lint kallis.
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salvestati ka suure Dnepr 3-ga. Olli Kõiva mäletas, et vändaga magnetofon 
käis vahel salvestamise ajal maha ja laulu lõpp ei tulnud korralik. Arhiveeri-
mise käigus linte puhastati ja võidi kõrvaldada salvestusele jäänud sisse-
juhatavaid või esitusejärgseid märkusi.134

Salvestuste puhastamise koha pealt – ega midagi sisulist  maha ei võetud, 
võib-olla ainult kõrvalkõnesid, kui keegi pahandas kellegagi. Mina olin küll 
oma lindistuste puhastamise juures ja kõik, mis sisulist oli, see igatahes jäi 
alles. Kui juba linti oli rohkem, siis juba on ka lindistustel juttu rohkem.135

Ingrid Rüütel mäletas, et lintide puhastamine lõpetati siis, kui tema sai 1969. 
aastal arhiivi rahvamuusika sektori juhatajaks. Ilmselt õigustatult seostas ta 
püüdluse arhiveerida võimalikult „puhtaid” salvestusi etteheidetega muu-
seumi kogumistööle, millest oli juttu eespool. Ulatuslikuma konteksti sal-
vestamine tähendas nende etteheidete teadlikku ignoreerimist ja üldse vas-
tandumist tekstikesksele kogumisideoloogiale.

Alguses olid hirmus keerulised suhted üksikute folklooriasutuste vahel. Ja 
meile heideti üldse ette, et me raiskame linti, raiskame materjali, võtame üle-
aruseid asju. Ja /.../ välivõtetelt tehti ümbervõtted, puhastatud ümbervõtted. 
No minu meelest on see täiesti lubamatu arhiivinduse praktikas. Aga seda 
tehti. Ja selle, minu meelest selle üheks põhjuseks oli see, et tehti etteheiteid, 
et me võtame väga palju ülearust lindile. /.../ Et me tegeleme üldse sellega, 
millega me ei pea tegelema, et meie ülesanne on valmistada ette materjale 
teistele  publitseerimiseks,  uurimiseks.  Ja  isegi  kogumine  /.../  koguma me 
muidugi ikkagi – nagu vist  ikkagi pidime või tohtisime.  Aga seal  oli  jah 
selline täiesti nõme etteheide, sest et mida rohkem kommentaare, mida roh-
kem taustinfot,  /.../  seda  rohkem me saame ju üldse  informatsiooni  selle 
kohta, mis asi see oli, miks – kes, kus, millal, miks – eks ole, mis nüüd on 
nagu väga aktuaalne trend üldse uuridagi. /.../ Ja mina nagu nii väga sellest ei 
hoolinud.  /.../  Eriti  sellest  ajast,  vot,  kui  loodi  siia  niisugune üksus,  mida 
nimetati rahvamuusika sektoriks ja ma sain selle juhatajaks pärast aspiran-
tuuri. Ja siis ma /.../ küll võtsin täiesti sellise hoiaku, et mitte mingisugust 
ümberlindistamist, et see on nüüd küll täiesti patuasi. /.../ Siis me hakkasime 
võimalikult palju taustaandmeid lindistama ja vestlusi.136

2.4. Välitöökohtumised 1950.–1960. aastatel kogumispäevikute põhjal
Järgnev põgus sissevaade välitöökohtumistesse, sellesse, kuidas folkloristid 
neid nägid ja tõlgendasid, on tehtud peamiselt uuritavate laulikutega kokku 

134 See võis toimuda mitmel viisil: varem lõigati linti palade kaupa juppideks, hiljem lin-
distati ühelt lindilt teisele lindile ümber. Põhimõtteliselt püüti juba salvestamise ajal teh-
nilist puhtust saavutada.
135 Vestlus Olli Kõivaga 13.12.2006.
136 Vestlus Ingrid Rüütliga 28.10.2005.
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puutunud kogujate välitööpäevikute ja mälestuste põhjal. ERA-aegse põlv-
konna kõrvale, keda esindavad  Herbert Tampere (1909–1975),  Selma Lätt 
(1909–1969) ja Richard Viidalepp (1904–1986), oli kogujate hulka tulnud just 
nooremaid naisi:  Erna Tampere (snd 1919) alustas välitöödega 1956. aastal 
abikaasa Herbert Tampere kõrval, sõja järel lõpetas ülikooli uus folkloristide 
põlvkond:  Hilja Kokamägi (snd 1923),  Ruth Mirov (snd 1928),  Olli Kõiva 
(snd 1932), Ingrid Rüütel (snd 1935) ja Mall Hiiemäe (snd 1937). Kõigil neil 
on oma isikupärane kogumis- ja päevikukirjutamise stiil, siin olen kõige enam 
kasutanud ühe põhjalikuma ja empaatilisema kirjutaja Olli Kõiva märkmeid.

Päevikutes  vahendatud kohtumiste põhitoon oli  positiivne.  Soov teha 
folkloristidega koostööd seostus inimestele nii rahvusliku mõtlemise kui ka 
üldise austusega teaduse ja teadlaste tegevuse vastu. Kindlasti mängis rolli 
ka inimlik suhtlemisrõõm, abivalmidus, esinemissoov ja vajadus (vanema 
inimesena noorematele) oma kogemusi jagada, endast midagi maailma alles 
jätta. Üks vana naine Pöide kihelkonnast on folkloristile laulude esitamist 
võrrelnud lapse sünnitamisega.

Ja vaevalt on keegi kunagi sügavamini mõistnud meie töö väärtust, kui see 
82-aastane eideke [Marie Kivi], kui ta laulude vahele lausus – „Justkui oled 
ühe lapse sünnitanud, kes akkab ilmas elama pärast sind ...”137

Folkloristide tegevuse eriline võlu oli pöördumine minevikku, huvi küsitle-
tavate noorusaja vastu, mis tõi esile nostalgilised mälestused (vrd Korkia-
kangas 2004). Olli Kõiva meenutas, kuidas Kose lähedal Paunkülas elanud 
Tõnis Paimets oli pärast kohtumist öelnud, et see on ta elu paremaid päevi. 
Olli Kõiva pidas küsitlemist õnnestunuks, kui inimene minevikku sisse elas 
– „kui suunad neid mineviku radadele, siis nad unustavad su ära”.  Erna 
Tampere  on kirjutanud „toibumisest”,  mis  viitab meenutades  sooritatud 
ajarännule.

Kui oleme end [Anna Kõevale] tutvustanud ja seletame oma soovi,  on ta 
meeleldi nõus meiega jutlema. Kirjutame temalt lastelaule ja kombeid. Ta rää-
gib heameelega ja rõõmustab, et me vanade aegade vastu huvi tunneme. 
Ütleb: „Küll on hea, et te tulite, saan ma ka oma noortpõlve, neid ilusaid 
aegu, meelde tuletada.” Ja nii me ei märkagi, kui juba on kell pool viis. Siis 
toibub perenainegi ja meenutab, et täna pidi minema kauplusest leiba tooma, 
kuid nüüd ei jõua enam enne sulgemist kohale.138

Üheks põhiprobleemiks, mis folkloristide töös pidevalt ette tuli ja ka kogu-
mispäevikutes kajastus, oli paratamatu vajadus sekkuda inimeste argiellu. 
Tamperede ja  Olli Kõiva päevikutes kohtab sageli väljendit „mõistab meie 
tööd (täiesti)”. Selles väljendis on „mõistmisel” topelttähendus – see ei tähen-
da ainult esitajate tunnustust folkloristide tegevusele, vaid ka maainimeste
137 Olli Kõiva välitööpäevik 1956. a. RKM II 54, 58.
138 Erna ja Herbert Tampere välitööpäevik 1960. a. RKM II 87, 567.
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Pilt 2.14. „Laulmine ei takista tööd.” 1958. a Mustjala kihelkonnas Rahtla külas Anni talus 
Mare Poogi juures. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 3428.

mõistmist folkloristide poolt. Enamik tollastest folkloristidest olid  üles kasva-
nud talus ja seetõttu võib nende puhul rääkida sotsiaalsest kaksikidentitee-
dist: nad asetasid end välitööl tahtmatult maainimese positsiooni. Nad tead-
sid, et maainimestele tähendab argipäev „tõelist”, st füüsilist tööd ja et ka kõi-
ge koostöövalmimad lauljad pidid tegema raskeid valikuid selle vahel, kas 
osaleda kogumises või teha oma hädavajalikke töid. Olli Kõiva kogumispäe-
vikus on lugu naisest, kes „mõistis folkloristide tööd”, ja mehest, kes pidas 
olulisemaks „päris” tööd.

Käisin veel kord Annat otsimas [et viia teda salvestamiskohta]. Ta oli ikka 
veel heinamaal.  Villem [kelle  abiline  Anna oli],  kuulnud,  et  Pamma küla 
inimesed juba Leisis [salvestamisel] käisid, näis küll natuke kahetsevat. Aga 
looilmast oli tal siiski rohkem hale. Pika tingimise peale leppisime kokku, et 
tulen järgmisel hommikul kella kaheksaks ja lindistan väikese magnetofoniga 
pool tundi. /.../ Sõitsime Ellen Liiviga vara hommikul liinibussiga Nava külla, 
et  vähemalt  portatiivse  magnetofoniga  päästa  head  vanad  rahvaviisid. 
Lindistasime kolmveerand tundi. Villem käis nagu tunnimees akna all, val-
vates, et me liiga palju kallist heinaaega ei raiskaks. Vähemalt kõik vanad 
laulud saime lindile.139

Inimeste igapäevavajadusi arvestades on püütud märkmeid teha suhteliselt 
ebamugavates tingimustes.

139 Olli Kõiva välitööpäevik 1959. a. RKM II 87, 156/8.
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Ma püüan inimestega harilikult ikka jutelda seal, kus nad on, et mitte segada 
või katkestada nende käsilolevat tööd.140

Annil  on naised aias kitkumas, sm.  [Linda] Nigul kirjutab õudselt palava 
päikese käes. Asun samas leitsakus noote paberile panema [vt pilt 2.14].141

Aga vägagi sageli on esitajatel aidatud teha maatöid – loogu võtta, lehma 
lüpsta, peenraid kitkuda. Kohati oli  omapoolne tööpanus paratamatu, et 
head esitajat kas lindistamisele või lihtsalt vestlema saada.

Häid laule lootis Garšnek Antsla lähedal elavalt Helmi Villilt, kuid kuiva hei-
nailmaga on ta ainult õhtul kodus. /.../ Oli palju vaeva, enne kui Helmi Villi 
Antsla [lindistamisele] saime meelitada. Ristikud olid põllul laiali ja taevaser-
vale kogunes pilvi ...  Lubasime kõik pärast põllule appi tulla.  Ja nii  tegi-
megi.142

Kogujate valmisolek maatöödeks ja toimunud rollivahetused näitavad, kui 
väike oli distants kogujate ja esitajate vahel. Mulle näib, et küsimus ei ole 
ainult  nii-öelda  vahetuskaubas  ehk  esitajate  abistamises,  et  nad leiaksid 
folkloristide jaoks aega, vaid kogujad tundsid vajadust vastata omapoolse 
tunnustuse  ja  „tasuga”.  Kogumisel  on  olnud  põhimõtteks  mitte  raha 
maksta: ärkamisajast saati on rahvaluule kogumine toimunud rahvuslike 
ideede nimel (Olli Kõiva meenutas, kuidas  Herbert Tampere rõhutas kor-
respondentide kokkutulekul  Hurda algatatud tasuta isamaatöö tähtsust); 
raha seostus folkloristidel ebaautentsusega, maksmisega kardeti stimulee-
rida omaloomingut; esitajate ametlik tasustamine oleks olnud keeruline.143 
Aga võib-olla väljendus selles põhimõttes kogujate talupoja-identiteet – ka 
nemad ise ei olnud valmis laulmist või jutustamist tööks tunnistama? Ühelt 
poolt tekitas maainimeste töövajaduse mõistmine folkloristides pidevalt si-
sekonflikti ja tasu maksmine oleks aidanud seda teatud määral vältida. Tei-
salt tähendas koos maainimestega töötamine distantsi vähendamist, esitaja-
tega samale positsioonile asumist – me teeme võrdsetena minu ja sinu tööd 
–, mis rahalise suhte puhul ei oleks võimalik.144 

140 Richard Viidalepa välitööpäevik 1947. a. KKI 3, 23.
141 Herbert Tampere välitööpäevik 1958. a. RKM II 75, 493.
142 Olli Kõiva välitööpäevik 1957. a. RKM II 63, 85 ja 105.
143 Ma ei ole lugenud selle pilguga kaugeltki kõiki kõnesoleva perioodi välitööpäevikuid. 
Siiski maksis Elmar Päss 1948. aastal väikest tasu seto laulikutele nende nõudmisel (KKI 
4, 35, 37 jm), sest Setomaal oldi varasemast harjunud „laulupalgaga”. 1951. aasta päevi-
kus on  Richard Viidalepp maininud Riidaja pillimeeste tasustamist, kui nad tulid Tar-
tusse lindistamisele: „Väga hilja tuli meelde esinejate tasu küsimus. Et meil polnud tehtud 
vajalisi ettevalmistusi, lahendasime selle hiljem posti teel.” KKI 17, 81.
144 Mall Hiiemäe leidis, et vähemalt temale tähendas koos töötamine omapoolse empaatia 
väljendamist.  Samas  meenutas  ta,  kuidas  Selma  Lätt  ja  Herbert  Tampere  proovisid 
omakandi vikatihoidmisega niitmist – töö oli neile ka isiklik nostalgiline nauding. Või-
malus liikuda suvel linnast väljas, koduses maakeskkonnas, oli kaksikidentiteediga folk-
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Lähedus-  ja  samastumishetked  ei  tekkinud  ainult  ühise  töö  tasandil. 
Noorte kogujate puhul võis toimida laste ja vanemate suhte mudel.

[Ernst ja Leena Laaman] olid jällegi erakordselt kenad ja heatahtlikud inime-
sed, kuigi elus palju raskeid päevi näinud ja nüüd juba õige vanad ja haiged. 
Lahkumine neist oli sõna otseses ja kõige õigemas mõttes hale. Meid õnnistati 
ja saadeti teele kõige paremate soovidega. Neil ju lapsed maailma mööda 
laiali ja nüüd olevat tunne, nagu oleks oma lapsed koju tulnud.145

Naiste vahel on mõistmist soodustanud „naiseliku” kogemuse vahetamine, 
vestlused lastest, meestest, kleidimoest.

Karl Männik tuleb meile uksel nii mõnusa näoga vastu, et tassime ilma pike-
mata magnetofoni tuppa. [Perenaise] tooli kõrval on kargud – nähtavasti on 
jalad haiged. Tuba on aga kena ja puhas – selle eest hoolitseb peremees ise. 
Oll[i Kõiva] kiidab, et on vist küll hea mees. Perenaine vastab, et jah, pole neil 
olnud küll kunagi mingit tüli ega ütlemist.146

Jutt läheb kuidagi praegusele lühikesele kleidimoele. Perenaine [kes tegeleb 
ise õmblustööga] arvab, et meie seelikud on veel liigagi pikad!147

Folkloristide valmisolekut rollivahetuseks ja esitajatega samastumise püüet 
näitavad ka koos laulmised ja tantsimised.148 1950.–1960. aastatel oli ise mu-
sitseerimine veel tavaline asi, folkloristid laulsid palju ka omavahel, eriti sõi-
tude ajal. Kohalike inimeste omavahelises laulus (ja tantsus) on siinsetest ko-
gujatest aktiivselt kaasa teinud noored Olli Kõiva ja Ingrid Rüütel – näiteks 
ühistel sõitudel või pulmades. Olli Kõiva on kirjeldanud kooslaulmist koha-
liku preestriga laevasõidul, kui ta üliõpilasena sõitis Kihnu välitöödelt koju.

Lao külla sõidab ka Kihnu preester  Brantmann, kes on suur laulusõber ja 
vana koorijuht. Laulame kogu tee, vanu ja uusi, Kihnus õpitud laule.149

Küsitlejal ei sobinud esitajatega kaasa laulda, kuid Olli Kõival on üks eriline 
kirjeldus juhtumist, kus ta kogumisolukorras vahetas küsitleja rolli kaas-
laulja rolli vastu. Ühine laulmine lähendas teda Kihnu naistele ja mõjutas 
kindlasti tugevasti tema võtmist omade ringi: koos laulmine oli sealsetele 
naistele traditsiooniliseks kokkukuuluvuse ja oma jõu tunnetamise vahen-
diks. Olli omaksvõtmist tunnistab see, et teda kutsuti naiste omavahelistele 
pidudele, Kihnu „paabapraasnikutele” (Kõiva, Rüütel 2003: 804–808).

loristidele kindlasti üks olulistest välitöö võludest.
145 Ingrid Rüütli välitööpäevik 1970. a. RKM II 273, 409/10.
146 Ingrid Rüütli välitööpäevik 1970. a. RKM II 273, 418/9.
147 Ingrid Rüütli välitööpäevik 1970. a. RKM II 273, 427.
148 Noored nais(üliõpilas)ed on Kihnus pannud selga ka kohalikke rahvarõivaid ja end 
nendes pildistanud.
149 Olli Kõiva välitööpäevik 1952. a. EKRK I 2, 211.
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Pilt 2.15. Ekspeditsiooni liikmed Olli Niinemägi, Olli Jõgever ja Erna Tampere koos Mela-
nia Mäetalu ja tema tütretütardega Orissaares 1956. a. Foto: H. Tampere. ERA, Foto 2671.

[Merase] Liis ja [Paju] Ann laulavad koos pulmalaule. /.../ [Rahu] Marta (Liisi 
noorem õde), lahkete siniste silmadega, tõsine tööinimene, jälgib minu üles-
kirjutusi ja arutleb – „kas te seda kõike naeruks üles kirjutate või uurite ikka 
muistset kuntsi?” Akna alla lendab suur kuldnokaparv. Marta jälgib nende 
lendu ja askeldust – „Linnud lähevad ... Millas tuleb jälle kevad!” ja alustab 
laulu „Nüüd lahkud, linnuke ...” Liis liitub aldiga ja algabki kõlav kahehäälne 
laul. Nüüd laulan minagi kaasa. Sel vihmase pühapäeva õhtupoolikul saime 
Marta, Liisi ja Annega suurteks sõpradeks.150

Kogujapoolset aktiivsust ja oskust esialgset võõrastevahelist distantsi haju-
tada nõuab ka tantsimine – kui esitajal pole partnerit käepärast, on see tant-
sude jäädvustamisel paratamatu (nt Rüütel 1968: 683).151

Suhtlemisstrateegiad on loomulikult isikuti erinevad ja kogujate endi päe-
vikud ei peegelda neid täiel määral. Seetõttu on väga kõnekaks näiteks Ülo 
Tedre kõrvaltvaade  Richard Viidalepa kogumisstiilile, mis muudab mõis-
tetavamaks paljud kohtumiste kirjeldused Viidalepa enda kogumispäevi-
kutes.

Ta hobiks näis olevat kogumistöö (Viidalepp ongi meie suurim rahvaluule-
koguja). Ent tema kogumistöö metoodika oli isesugune. Läheme n-ö objekti 

150 Olli Kõiva välitööpäevik 1954. a. RKM II 56, 19.
151 Just  Ingrid oli see,  kellega kohalik pillimees  Jaan Kadakas filmimisel  labajalavalssi 
demonstreeris. Ingrid on kirjutanud: „/.../ võisimegi seda läinud sajandi moetantsu veel 
oma silmaga näha ja kaasagi tantsida. Folkloristile oli see, teadagi, elamuseks ja teadusele 
väärtuslikuks materjaliks /.../” (Rüütel 1968: 683). Olli Kõiva välitööpäevikus on kom-
mentaar: „Ka labajalavalssi sai filmitud. Tantsupartneriks oli Ingrid Rüütel. Hästi klap-
pis.” RKM II 254, 324/5.
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juurde, Viidalepp teretab, istub, vaikib, küsib midagi kõrvalist, vaikib jälle – 
kaotanud kannatuse, lähen järgmise objekti juurde, Viidalepp jääb istuma. 
Õhtuks on aga Viidalepal vihik märkmeid täis, minul ainult kolm-neli lehe-
külge. Ma ei tea, kuidas ta seda tegi, kuid ta leidis kontakti ka sellistega, kes 
olid tõrjuvad väliste küsitlejate vastu. (Tedre 1997: 208).152

Herbert Tampere ja tema alatise kaaslase Erna Tampere eesmärgiks tundub 
päevikute põhjal olevat asjalik ja sihipärane küsitlemine, töötegemine sõna 
otseses mõttes. Herbert Tampere tavapärane ülikond153 ja soliidne olek võis 
ilmselt mõnele vestluspartnerile esialgu mõjuda pisut heidutavalt, ent teisalt 
ka eneseväärikust tõstvalt.  Näiteks ühe kuulsama Mustjala pulmalauliku 
pool, kellest teati, et ta pärimusekogujatele hästi ei vaata, saavutasid Tam-
pered võib-olla just oma töise ja asjaliku lähenemisega väga hea koostöö- ja 
vastastikku üksteise „erialast” kompetentsi austava suhte.

Ann Anis on küll laulik selle sõna otseses mõttes, isegi uute laulude looja, 
kuid üldse mitmekülgsete huvidega ja väga arukas inimene. Temaga saab 
süstemaatiliselt läbi arutada kõiki rahvaelu külgi, küll luulelisi, küll proosa-
lisi.154

Suhtumist esitajatesse kui võrdsetesse partneritesse, aga ühtlasi siirast usku 
kogumistöö tähtsusesse näitab üks  Herbert Tampere kirjeldus sellest, kui-
das Erna Tampere on esitajate tõrke ületanud „veenmismeetodil”:

Leiame  kaks  õde,  Mare  Vainula  ja  Ann  Uustali  rätsepatööd  tegemas  ja 
[koguja] Linda Niguli nendega üsna väheste tulemustega heitlemas. Ei taha 
tulla suurt laulusõnu, päris laulmist ammugi mitte. /.../ Oma kunsti aga nad 
ise ei taha näidata, enne kui E[rna] T[ampere] nad korrapärast ja teaduslikult 
läbi noomib. Siis näeme vastastikust „vöidulaulmistki” /.../155

Helisalvestamise  puhul  oli  vaieldamatult  tegemist  erisituatsiooniga,  mis 
eriti algusaegadel polnud kaugeltki võrreldav „tavalise” kogumisolukorra-
ga. Salvestamine tekitas esitajas suurema vastutuse tunde, sest lindile jäid 
ka komistused ja vead, lisaks tähendas see mingis mõttes ka oma füüsise 
osa, oma hääle loovutamist arhiivi. Salvestamise juures oli tavaliselt rohkem 
inimesi, mitte ainult tuttav „oma koguja”. Mingis asutuses suure magneto-
foniga tehtud salvestamised,  kuhu esitajaid kodudest  kokku toodi,  tõm-
basid endale kohaliku avalikkuse tähelepanu ja seegi mõjutas esitajaid – kas
152 Mall Hiiemäe, kes ise on alati eelistanud koguda üksi, ilma kaaslaseta, arvas, et Vii-
dalepa taktika oli seotud ka sooviga kogumist üksi jätkata.
153 Mall Hiiemäe meenutas, et Tampere oli alati ülikonna või triiksärgiga: „Tamperet ma 
mäletan, et ta käis triiksärgiga, korraliku särgiga, kui ei olnud pintsakut peal. Aga selle-
aegne rõivastus oligi selline. Ei olnud tuulepluusisid. Ja see ülikond on tal alati hall, halli 
värvi, nii palju kui minu ettekujutusele vastab. Ja pruuni ma ei mäleta, et ta oleks kand-
nud.” Mall Hiiemäe mälestused 7.02.2007.
154 Herbert Tampere välitööpäevik 1958. a. RKM II 75, 537.
155 Herbert Tampere välitööpäevik 1958. a. RKM II 75, 485/6.
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Pilt 2.16. Erna Tampere, Mustjala laulikud Ann Anis ja Sinaida Mölder teel Kingissepast 
lindistamast koju, tagapool Olli Kõiva ja Helgi Sirmais. „Tagasi sõites laulis Ann kogu tee 
kõrge ja selge häälega vanu ringilaule.” Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 87, 150. Foto: 
R. Hansen 1959. ERA, Foto 4095.

positiivselt või negatiivselt, sõltuvalt esinejanatuurist. Lisaks seostus helisal-
vestus  paljudele  otseselt  avalikustamisega,  „raadiosse  panemisega”,  sest 
raadio oli salvestajana palju tuntum kui rahvaluulearhiiv. Kui salvestajateks 
olid ainult folkloristid, jäi esitajatele siiski kartus või lootus raadiosse sat-
tuda, sest rahvamuusikasaadetes kasutati ka tavalisi välitöösalvestusi. Väga 
palju on kirjeldusi sellest, kuidas inimesed end mikrofoni ees kohmetuna 
tunnevad ja kuidas see esitust mõjutab. Üsna iseloomulik oli, et salvestades 
toimus esitusviisis muutus,  elav traditsioonilises stiilis esitus võis lindis-
tamisel hoopis kaduda.

[Esimesel  kohtumisel:]  Kaasitamisest  rääkides  lõid [Alide  Paabuti]  silmad 
särama ja nagu laulma hakkas, sattus kohe nii hoogu, et unustas bussilegi 
mineku ära.
[Hiljem lindistades:] Mikrofon häiris teda rängasti. Endisest vabast ja hoog-
sast esitusest ei jäänud enam midagi järele. Pidevalt ununesid sõnad. Tema 
palve peale pidin aeg-ajalt varem üles kirjutatud sõnu ette ütlema.156

Ehkki Olli Kõiva mälestuste järgi salvestamisel folkloristide varasemaid kir-
japanekuid  ei  kasutatud,  võib  arhiivilintidelt  vahel  kuulda  etteütlemist. 

156 Olli Kõiva välitööpäevik 1966. a. RKM II 213, 34 ja 38/9.
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Vahel kostab lindistustelt  paberikrabinat,  ka päevikumärkmed ja fotod157 
tunnistavad, et mõned esitajad vajasid salvestamise ajal tuge paberilt.

Õhtupoole käime  Anna Naarise juures. Ta on aga üsna erutatud mikrofoni 
ees, ning ei julge sõnagi öelda, kui see pole enne kirjutatud paberile.158

Ebatavaline oli see, et E. Ilomets tahtis sõnu vaadata oma kaustikuist ja ainult 
mõne üksiku laulu sai esitada peast. See mõnevõrra eksitas ja segas. Samuti 
kaldus ta end lauldes viisile vastavalt kõigutama ja käega põlvele takti lööma. 
Mõnel juhul koputas isegi jalaga vastu põrandat (näit. „Uni tuli uksest sisse” 
jt.). Ka  Jaak Ilomets kirjutas ennem sõnad paberile ja alles siis hakkas laul-
ma.159

Salvestamise pinge ja vajadus laule järjest lindile laulda häiris kohati ka esi-
taja loomulikku viisivalikut. Ühte üsna tüüpilist juhtumit on kirjeldanud Ol-
li Kõiva 1959. aasta Saaremaa välitööpäevikus:

Edasi sõitsime Loona külla, et helilindistada eile üleskirjutatud laule.  Tiina 
Rand on küll meeleldi nõus laulma, kuid mikrofon paneb ta närveerima. 
Tuleb ju seda Dnepr 8 mikrofoni hoida päris lauliku suu lähedal. Laulud 
kipuvad segi minema. Algul laulab ta kõik laulud ühe viisi peal. Õnneks pol-
nud magnetofon siis veel sisse lülitatud. Alustame uuesti ja püüame vahe-
peal muud juttu ajada, et eelmise laulu viis meelest ära läheks. Lõpuks saame 
ikka enamuse lauludest oma loomuliku viisiga kätte.160 

Kohmetus ja ebamugavus ei olnud loomulikult ainsad tunded, mida salves-
tamine  esitajates  tekitas.  Paljud  rõõmustasid  siiralt  oma  laulude-lugude 
jäädvustamise üle, imetlesid uudse tehnika võimalusi ning võisid tunda ka 
tõelist esinemislusti.

Tulime hommikul magnetofoniga Melanie Olupi juurde. Jalg tegi talle ikka 
veel valu. Kui aga jutu peale saime, ei teinud ta sest enam väljagi. /.../ Olime 
tema juures väga kaua. Võtsime lindile 15 vanemat ja uuemat rahvalaulu. 
Meie  aparaat  tegi  talle  nalja.  Ütles,  et  „nüüd siis  lasete mind öhku.”  /.../ 
Melanie Olupi juurest läksime tema õe juurde Asu külla. Veera Kuusk (Mul-
gu Viia) on kräbe ja kena inimene. /.../ Helilindistamist pani Veera Kuusk 
väga imeks ja hüüdis oma mehegi seda imet vaatama. Järgmisel päeval lubas 
ta pulmalaulud ja ringmängulaulud hästi meelde tuletada ja siis kolmapäeval 
meie suurde magnetofoni laulda.161

Liisa Kümmel on ise väga huvitatud, et tema laulud lindile jäädvustatud saak-
sid. Kuigi ta alguses ütleb, et pole aega laulda, peab minema karja, kuid vaa-

157 Mall Hiiemäe meenutas, et näiteks Ingrid Rüütel (pisut hilisemal ajal) lubas lindista-
mise ajal esitajatel meelsasti käsikirjalisi laulukladesid kasutada, kuna klade on loomulik 
memoreerimisvahend, nii lauldakse ka traditsiooniliselt.
158 Erna Tampere välitööpäevik 1961. a. RKM II 102, 374/5.
159 Richard Viidalepa välitööpäevik 1964. a. KKI 37, 277.
160 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 87, 95.
161 Olli Kõiva välitööpäevik 1959. a. RKM II 87, 120/1.
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tamata sellele, et lehm laudas ammub, ei keeldu ta siiski laulmast, ja meie 
võtame lindile 61 pala, küll vanemaid, küll uuemaid, küll tema enda loodud 
laule. Huvitav ja ennenägemata-kuulmata on torupilli imiteerimine, käed suu 
juures. Seda filmitakse. Siis annab ta lehmale natuke heinu ja lindistamine 
läheb edasi. Lõpetame pärast kella seitset, kui oleme 4 1/2 tundi lindistanud. 
L. Briedis ja  R. Praakli on päris külmanud väljas magneetofoni juures, sest 
tuul on suur ja külm. Sõidame koju rõõmsas tujus, sest saak oli hea ja selle 
paikkonna kohta haruldane.162

Esitajaid mõjutas ka kogujate suhtumine ja salvestamisstiil. Näiteks on Ing-
rid Rüütel vastandanud ettevalmistatud palade teadlikku salvestamist, mis 
ilmselt  tagas  tehniliselt  „puhtama”  tulemuse  ning  esitajale  võimalikult 
märkamatut salvestamisprotsessi.

Noh, meil mõni inimene ekspeditsioonil kangesti armastas seda, et: „Võte, 
palun võte!” – „Stopp!” eks ole. Mina ei ole seda kunagi harrastanud, ei ole 
kunagi tahtnud. Ma panin vaikselt käima, ütlesin, et las ta olla siin, et me 
võime siit välja lõigata kui vaja on ja. Pärast nad tahtsid alati kuulata oma 
laulu, sai alati tagasi mängitud.163

Märkamatu salvestamine oli kindlasti raske, kui suur magnetofon asus tei-
ses ruumis või hoopis bussis ning salvestamisel osales suur seltskond. Por-
tatiivse magnetofoniga salvestamised mõjusid vähem aukartust tekitavalt, 
saadi tulla esitaja koju, talle tuttavasse keskkonda. Usun, et koguja salvesta-
misstiil sõltus suuresti tema varasematest salvestamiskogemustest: kas ta oli 
teinud oma esimesed salvestused fonograafiga, kui tuli arvestada väga pii-
ratud minutitega, või alustanud juba portatiivse magnetofoniga, mille lin-
did mahutasid üha ulatuslikumat materjali.

Siiski tuli  1960. aastatel salvestamisel teha muu kogumisega võrreldes 
tunduvalt rangem materjali  valik ja see tekitas folkloristidele probleeme, 
sest nende eelistused ei langenud sageli kokku esitajatega: enamik lauljaist 
eelistas ise uuemas stiilis laule, sest regilaulu vanapärane keelekasutus, mõt-
teviis ja meloodiamaailm ei vastanud enam nende esteetilistele tõekspida-
mistele. Uuematest lauludest on folkloristid püüdnud vältida naiste poolt 
väga armastatud, ent kohaliku omapärata sentimentaalseid laule ja ballaade 
– „halearmsaid” „südamekäristamise” laule –, samuti kirjanduslikku reper-
tuaari ja omaloomingut. See maitsekonflikt peegeldub kõigis välitööpäevi-
kutes,  ja seda teravamalt,  mida napimad olid salvestamisvõimalused. Et 
mitte esitajate tuju rikkuda, tuli siiski teha kompromisse.

Raske oli eite pidurdada,  et  teatavat valikut tema ammendamatust reper-
tuaarist  teha. Ennast huvitasid teda pikad armastuslaulud.  Suure vaevaga 

162 Erna Tampere välitööpäevik 1961. a. RKM II 102, 334/5.
163 Vestlus Ingrid Rüütliga 28.10.2007.
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saime siiski vanad „jupid” ka lindile. Sageli aga pidime tema tahtmisele alla 
vanduma, et mitte rikkuda ta head tahet ja indu.164

Toredate rahvalugude vahele sokutas ta [Jakob Peters lindistamisel] ka paar 
omaloomingulist asja. Kuidagi ei saanud otse ära ütelda.165

Olli Kõiva on kirjutanud ka piinlikkusetundest, mis kaasnes oma tahtmise 
pealesurumisega:

Häda oli ainult sellega, et [helisalvestamisel] hoogusattunud laulikud hak-
kasid meile pealekauba mitmesuguseid üldtuntud laule pakkuma ja piinlik 
oli neile ära öelda.166

Tagasiteel kurtsid naised, et neilt aetud peale ikka neid vanu jorusid, millel 
pole viisi ega midagi. Pikad ilusad laulud, nagu „Kloostri igavuses” jt. jäänud 
kõik laulmata. Charlotte ja Anna südamerõõmuks laulsime need haledad ja 
armsad laulud veel autos ajaviiteks läbi.167

Välitööpäevikutes  peegelduva kogumistöö üldise positiivse fooni  peami-
seks põhjuseks näib olevat kogujate missioonitundeline töö rahvusliku kul-
tuuripärandi jäädvustamisel, millele enamus maainimesi teadlikult kaasa 
aitas. Välitöö tähendas intensiivset suhtlemist ja üks keskseid päevikutes 
kajastuvaid tundeid ongi suhtlemise, vastastikuse andmise ja saamise, inim-
like kogemuste vahetamise rõõm – ehkki loomulikult tuleb ette ka ebakõ-
lasid ja pettumusi. Välitöösuhtluses tekkinud probleemide allikaks võib olla 
ajastuomaste kogumispraktikate eripära, aga selle kõrval ka eri sotsiaalseid 
rühmi esindavate folkloristide ja maainimeste huvide ja vaadete paratama-
tu, ajastust sõltumatu erinemine. Samas on tollaste eesti folkloristide kui tu-
gevate maajuurtega linnaeliidi esindajate kaksikidentiteet tekitanud pingeid 
või probleeme neis endis. Sellised sisepinged omakorda soodustasid ükstei-
semõistmist ja tulemuseks oli enamasti vastastikune hoolimine, tunnustus ja 
kompromissid, mis viisid kohati ka folkloristide rollivahetusteni.

164 Herbert Tampere välitööpäevik 1959. a. RKM II 93, 310/1.
165 Olli Kõiva välitööpäevik 1959. a. RKM II 87, 157.
166 Olli Kõiva välitööpäevik 1959. a. RKM II 87, 127.
167 Olli Kõiva välitööpäevik 1957. a. RKM II 63, 103. Vt pilt 7.10, lk 327.
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3. Risanda Kravtsov
Risanda Kravtsov (1909–1987) Kuusalu kihelkonna Tapurla külast on üks 
20. sajandi teise poole silmapaistvamaid regilaulutundjaid. Temalt on heli-
salvestatud 81 regilauluesitust, heli- ja käsikirjajäädvustustes on kokku 72 
erinevat regilaulu.

Risanda vanaema oli tuntud laulik  Mai Kravtsov (1845–1933). Juba lap-
sena oli Risanda tänu vanaemale kokku puutunud rahvaluulekogujatega ja 
ka teda ennast külastati 1956. a kõigepealt selleks, et koguda andmeid Maie 
kohta. Risanda koostöö folkloristidega kestis kuni surmani ja teda küsitlesid 
eri aegadel mitmed Eesti regilaulu-uurijad:  Hilja Kokamägi,  Ruth Mirov, 
Herbert Tampere,  Ingrid Rüütel ja  Olli Kõiva. Selle koostöö käigus on Ri-
sanda ka ise kirja pannud ja arhiivi saatnud kokku 133 lk pärimustekste, 
peamiselt laule, vanasõnu ja mõistatusi.

Risandaga seotud kogumistegevust analüüsides tuginen arhiivitekstide 
kõrval teda külastanud folkloristide Hilja Kokamäe, Ruth Mirovi ja Ingrid 
Rüütli mälestustele. Kuna jäädvustades tekkis folkloristidel probleeme nii 
seoses Risanda esituse muusikalise külje kui ka võimalike kirjanduslike mõ-
judega, võimaldab kogumislugu puudutada eri kogujate ja eri aegade vaa-
teid neis küsimustes. Ühtlasi aitab kogujate ja  Risanda suhtlemisprotsessi 
analüüs välja tuua seda, kuidas põimuvad erialased ja isiklikud hinnangud 
ning kogumisolukorrast tulenevad tegurid, kujundades konkreetse folklo-
risti suhtumist esitajasse, sedakaudu valikuid laulude jäädvustamisel ja loo-
dud laulikurepresentatsioone.

Risanda isiksuse ja elumaailma kujutamisel olen lähtunud peamiselt te-
ma lapselaste Astrid Kindeli ja Sirje Pajula, lapselapselapse Melika Kindeli 
ja temaga kõige lähemalt suhelnud folkloristi  Hilja Kokamäe mälestustest. 
Meenutajate  lugude  raamiks  kujunes  minu kui  uurija  mõistmisprotsessi 
lugu, dialoog mõistmist soodustavate ja seda takistavate kogemuste vahel.

Omaette analüüsivaldkonnaks on Risanda laulumaailm, sealhulgas tema 
suhe regilauludega. Selle üheks pooluseks on lapsepõlvekogemus, mis seos-
tub vanaema Maiega, kellele regivärss oli veel argise eneseväljenduse lahu-
tamatuks osaks. Teisele poolusele jääb lapsepõlvekogemuse taaselustamine 
koos folkloristidega ja oma laulikumina kujundamine. Otsin vastust küsi-
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musele, kas  Risanda leidis oma regilauluoskusele väljundeid ka argielus, 
„väljaspool” folkloristidega suhtlemist, ja milline tähendus oli regilauludel 
Risandale isiklikult.

Regilaulude tähenduse teemaga haakub Risanda laulurepertuaari ja regi-
laulutekstide sisu lühitutvustus. Olen püüdnud tekste suhestada oma kujut-
lusega lauliku argimaailmast ja talle isiklikult aktuaalsetest eluvaldkonda-
dest, viidates ka Risanda lapsepõlveaegsetele regilaulu kuulmis- ja õppimis-
võimalustele. Kuna  Mai Kravtsovi regilaulupraktikasse kuulus lauluteks-
tide  lugemine,  arutlen,  kas  lauldavate-loetavate  tekstide  vahekorda  võis 
mõjutada regilaulu üldisem traditsioonist taandumine 20. sajandi alguses. 
Risanda viisirepertuaari puhul jälgin selle suhestumist piirkonnale iseloo-
mulike viisirühmadega, küsin, mis võis põhjustada erinevusi laulude viisi-
valikus eri jäädvustamiskordadel, ja tutvustan lühidalt ka viiside varieeri-
mise võtteid.

1988. a olin värskelt ülikooli lõpetanud ja Kirjandusmuuseumi tööle tulnud. Ar-
hiivijuhataja Ellen Liiv andis mulle esimeseks tööks laekuva materjali vastuvõtmise  
ja arhiivi korrespondentidega suhtlemise. Ühel päeval andis üks vastsetest kollee-
gidest,  regilaulu-uurija  Hilja  Kokamägi,  arvele  võtmiseks  koolivihiku  Risanda  
Kravtsovi omatehtud lauludega. Vihu üleandmise hetkest jäi väga selgelt meelde  
meie ühine kõhklusetunne. Ma ei pidanud midagi ütlema, Hilja teadis isegi, et selli-
ne omalooming ei ole folkloor ja püüdis nii endale kui mulle põhjendada, miks ta sel-
le vihiku, mis oli tema käes juba mõne aasta oodanud, nüüd ikkagi arhiivi annab. Et  
seal on siiski üks päris rahvalaul ja vihuke on näide laulutegemise traditsioonist.  
Hilja teine põhjendus – et need tekstid kõnelevad midagi  Risanda kohta – tundus  
mulle minu senise hariduse taustal intrigeeriv. See väärtustas seni väärtusetuks  
peetud asjaarmastajalikku omaloomingut ja juhtis tähelepanu inimesele, keda minu  
värskelt omandatud kooliteadmiste põhjal ei saanud päris „tõeliseks” regilaulikuks  
pidada. Nüüd tundub mulle, et Hiljat ajendas inimese loovat eneseväljendust eri-
alastest „normidest” tähtsamaks pidama tema uurijakogemus, milles oli oluline roll  
lähedasel suhtel Risandaga, kes hiljuti oli surnud.

Istusin 2006. aasta suvel Tapurlas Liutaia õuemurul koos  Risanda lapselaste  
Astridi ja  Sirje ning Astridi tütre  Melikaga. Läheduses oli  veel lapsi-lapselapsi.  
Mereõhk muutis suvekuumuse mõnusaks, õuelt avanes vaade merele ja kaldanõlva  
kuuskedele. Vaatasin ringi ja mu pilku suunasid Risanda laulud, kirjad ja omateh-
tud luuletused. Need kuulusid siia, jutustasid just sellest kohast ja siinsete inimeste  
maailmast. Rääkisime  Risandast, Sandast, nagu nad oma rannakeeles pikalt, kol-
mandas vältes  ütlesid.168 Nii  Sanda headest  kui  ka pisut  ootamatutest  tegudest  
168 Kaalusin kaua, kas kasutada siin kirjutises nimekuju Sanda või mitte. Jäin lõpuks „Ri-
sanda” juurde, sest mulle tundus, et pean „Sanda” jätma neile, kes olid temaga isiklikult 
lähedased – just selle, minuga võrreldes suurema, läheduse märgiks.
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jutustati iseenesestmõistetavalt kui asjadest, mis kuulusid oma aega ja kohta, salli-
vuse ja mõnusa huumoriga: „Eks kõik olid sihukesed kanged naised siin” või „Igal  
ühel on meil oma veidrused”. Tundsin, kuidas Sanda on osa neist naistest, nende  
elust ja sellest kohast, kus me istume. Olin Sandale ja tema lauludele lähemal kui  
kunagi varem –  istusin tema õuel, mu ümber olid tema inimesed, tema kuused, ki-
vid, merelinnukisa, nägin ta järglastes tema näojooni ja kuulsin nende kõnes tema  
häälekõla.

Seal Liutaia õuel jutustas Astrid lugu kunagi sealsamas toimunud peost. See oli  
kevadel naistepäeva paiku, tuli külalisi, lauldi ja joodi: „Aga Sanda oli niipalju pur-
jus ja süda läikis ja see aina laulis. Ja see oli lõpuks põrandal kummuli, see laste pis-
sipott oli nina all ja öökis ja laulis aina kordamööda.” Enne selle loo kuulmist oli  
minu suhtumine Risandasse kui laulikusse mingis mõttes ebakindel. Tema lähedane  
kontakt regilauludega oli ilmne ja olin kuulnud Ingrid Rüütli väga positiivset hin-
nangut Risanda laulmisele. Aga vaatamata kõigele ei kadunud arhiivitöötajate suu-
lisest pärimusest üle võetud ettevaatus Risanda suhtes – kaheldi tema laulude ehtsu-
ses ja räägiti, et Tampere ei olevat Risanda esitusega rahul olnud. Minus oli vasta-
mata küsimus, kas Risanda oli laulja folkloristide „tellimusel“, sest tänu laulmisele  
sai talle osaks väline tähelepanu ja tunnustus, või oli ta „päris“ laulik. Astridi lugu  
kuulates tundsin ära eheda laulmiskogemuse ja see kaotas mu varasema sisemise  
segaduse, mis lähtus teoreetilistest teadmistest. Hiljem järele mõeldes sain aru, et  
ebatavaliselt tugeva äratundmiselamuse tekitas kahe kehalise kogemuse, laulmise ja  
oksendamise  ootamatu  seostumine,  oksendamine  võimendas  laulmise  kehalisuse  
tunnetamist: mõlemaid tegevusi ühendab oma keha piiri hajumise taju, allumine  
looduse ja keha sunnile, vabanemine sellest, mis tahab ihust/hingest välja pääseda.  
Laulmiskogemus oma liminaalsuses, argiseid vaimseid ja kehalisi piire ületavas tä-
henduses ühendas mind Risandaga ja lisas uue mõõtme mu enda laulmiskogemus-
tele.

3.1. Elulugu
Risanda  Kravtsov  sündis  17.  märtsil  1909.  aastal  Mart  ja  Magdaleena 
(Leena) Kravtsovi esimese lapsena Kuusalu kihelkonna Tapurla külas Liut-
aia (murdepäraselt Liutaja) talus. Vanematel oli neli last, kaks neist surid 
noorelt – üks oli Risanda kaksikvend. Isa oli kalur ja emalgi tuli merel abiks 
käia. Neil oli kaks väikest laeva, millega isa käis puid vedamas.  Risandat 
hoidis vanaema, tuntud laulik Mai Kravtsov. 1918. aastal läks Risanda Leesi 
kooli, kus ta õppis kaks aastat, hiljem edasi Hara kooli, kus õppis kolm aas-
tat. Kooli vahel tuli teha jõukohast tööd: „Koolilapsena käis  Risanda oma 
lehmaga suviti karjas ja tädi lehmagi tuli valvata, mille eest karjane sai pal-
gaks hülgenahksed pastlad.” (Kokamägi, Rüütel 1986: 27). Kooli järel jäi Ri-
sanda esialgu koju, umbes 20-aastaselt aga läks välja teenima – ta ei talunud 
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merd ja randlaste põhitöö, kalalkäimine talle ei sobinud.169 1927. aasta keva-
del suri isa Mart ja 1933. aastal vanaema Mai.

Risanda teenis lühemat aega lähedastes rannakülades ja ühe aasta Har-
kus, pikemat aega aga Kakumäel, Tiskres.170 1937. a eestistasid ema ja 1920. a 
sündinud vend Helmuth perekonnanime Kamarikuks. Risanda on koguja-
tele väitnud, et ta jättis oma nime eestistamata vanaema mälestuseks (nt 
Kokamägi 1957b: 44). Risanda lapselapselaps Melika Kindel arvas perepäri-
musele toetudes, et nimi jäi eestistamata lihtsalt sellepärast, et  Risanda oli 
sellal kodust ja perest eemal. 1938. aastal sündis Risandal tütar Alli, kes esi-
algu oli Tallinnas (?) lastekodus, kust Risanda ema Leena ta Liutaiale tõi ja 
üles kasvatas. Risanda vend Helmuth varjas end vene mobilisatsiooni eest, 
oli soomepoiss ja läks 1944. a septembris Rootsi.

Hilja Kokamäe 1956. aasta andmetel tuli Risanda kodukanti tagasi 1949. 
aastal, ka laulik ise on kojutuleku seostanud kolhooside tegemisega.171 Ko-
dus töötas  Risanda algul kaluri abina, siis sai tööd Tapurla paadisadamas 
öövalvurina ja pidas seda kohta vanaduspäevadeni. Pärast sõda elasid Liut-
aial Risanda ema Leena Kamarik ja tütar Alli, kuid pere suurenes tasapisi: 
Alli abiellus 1959. aastal  Arvi Pajulaga ja samal aastal sündis neil esimene 
tütar  Astrid, teine tütar  Sirje sündis 1971. aastal.  Risanda ema Leena suri 
1972. aastal ja sestpeale oli ta ise pere vanim naine, vanaema, kelle hooleks 
jäi väikse Sirje hoidmine. 1970. aastate lõpuni pidas Risanda ka oma sada-
mavalvuri-ametit. Astrid abiellus 1979. aastal Andrus Kindeliga, neile sün-
dis samal aastal tütar  Melika ja 1980. aastal teine tütar  Monika. Taas elas 
Liutaial koos neli põlvkonda, nii nagu vanaema Leena ajal. 1982. aastal kolis 
Astridi pere Liutaialt Kolga-Aablasse ja 1984. aastal sündis Astridil kolmas 
laps Silver. Risanda suri Liutaial 9.07.1987 ja on maetud Leesi kalmistule.172

169 Risanda ise on meenutanud, et oli kodust lahkudes 20-aastane, nimetades samas aastat 
1926 või 1927 (EMH 2653).
170 Ilmselt  tähendavad Kakumäe ja Tiskre sama teenimispaika.  Vestlustes on Risanda 
nimetanud Kakumäed ja Tiskret kõrvuti (RKM, Mgn. II 1612 b; EMH 2653; P 191, 18) ja ka 
lapselapsed teadsid, et veel pärast sõda oli ta Tiskres teenimas. Risanda on meenutanud: 
„Sääl oli ää olla, sellepärast, et sial tegid masinad tüö. [Polnud vaja käsitsi heina niita] ja 
turukuormaga linna ja ... Vana turunaine! Mitu kerd näen veel üöse unes, et olen turul, 
kauplen.” (EMH 2653).
171 EMH 2563.
172 Ülevaade  Risanda  Kravtsovi  elukäigust  on  kokku  pandud  rahvaluulearhiivis  ja 
murdekogus leiduvatest elulooandmetest,  Hilja Kokamäe ja  Ingrid Rüütli kirjutise „Ri-
sanda Kravtsov, lauliku-Maie pojatütar” (1986) ning Risanda lapselaste Astrid Kindeli 
(snd 1959), Sirje Pajula (snd 1971) ja lapselapselapse Melika Kindeli (snd 1979) teadmiste 
põhjal.
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Pilt 3.1. Hilja Kokamägi (paremal) Risanda Kravtsovi, tema ema Magdaleena Kamariku ja 
lapselapse Astrid Pajulaga Tapurla rannas 1962. a. ERA, Foto 6233. 

3.2. Kogumislugu

3.2.1. Kogujad ja kogumisolukorrad
Rahvaluule- ja murdekogujatega kohtus  Risanda juba lapsepõlves, sest te-
ma vanaema oli Kuusalu ranna kuulsaim laulik ja keelejuht Mai Kravtsov.173 
Koos  paljude  teiste  jumindalastega,  kellelt  pärast  Teist  maailmasõda  on 
kogutud folkloori või keelenäiteid, esindab Risanda juba kolmandat „arhii-
vipärimuse” loojate põlvkonda. Hilisemad Risanda enda kokkupuuted ko-
gujatega algasidki nende huvist tema vanaema vastu. 1956. aasta juulikuus 
tuli Liutaiale tollane TRÜ üliõpilane, tulevane laulu-uurija Hilja Kokamägi, 
et koguda andmeid Mai Kravtsovit käsitleva diplomitöö jaoks,174 ja temaga 
oli kaasas TRK IV kursuse kompositsioonitudeng  Anne Ellerhein (hiljem 
Metsala). Varem samal teemal kursusetööd kirjutades oli  Hilja Kokamägi 
suhelnud  Kuusalu  pärimuse  tuntud  talletaja,  botaaniku,  looduskaitsja, 
koduloo- ja keeleuurija Gustav Vilbastega (Kokamägi 1957b: 63) ja teadis, et 
173 Risanda mäletas 1920. aastate alguses käinud kogujaid: „Mina akkan mäletämä Vil-
berki [Gustav Vilberg, hiljem Vilbaste]. Üks Vittohv [fotograaf E. Wittof] oli ka tämäga 
kaasas.  /.../  Ja Pärt, Linda [murdekoguja], see kirjutas tämält vähe laulu. Aga enne, siis 
kui ma veel väikene olin, siis tämäl oli käind ikka paljud kirjutamas, mis ma, noh, ei 
mälesta sida asja.” EMH 1681. Mai Kravtsovit Risanda nooruses külastanud kogujatest vt 
Kokamägi 1971, Pärt 1985, Oras 2006.
174 Kokamägi 1957a, vt ka ptk 1.3.2.2.
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Tapurla  Liutaial  elavad Maie  minia  Magdaleena  ja  pojatütar  Risanda.175 
Hilja on oma esimesel Kolga ranna retkel  kirja pannud rohkesti  nii  Mai 
Kravtsovi elulooandmeid kui Maie iseloomu, maailmapilti ja suhteid pee-
geldavaid mälestusi. Isikulooliste andmete kogumise kõrval on ta Risandalt 
ja teistelt kirjutanud ka laule.176

Hilja Kokamäe kontaktid Risandaga jätkusid, pärast lõpetamist 1957. aas-
tal laskis ta end määrata tööle Loksale ja sama aasta lõpus suunati ümber 
Rakverre. Hilja sai Tapurlas omainimeseks ja suvitas Liutaial ka pärast Tar-
tusse KMi tööle siirdumist 1961. aastal, Risanda omakorda ööbis Rakveres 
käies Hilja pool (Hilja meenutas, et ta tõi angerjaid). Hilja teine põhjalik ko-
gu  Risanda lauludest pärineb Loksa sügisest 1957. aastal.177 Too oktoobri-
kuine Tapurla-retk oli Hiljal hästi meeles tänu äraeksimisele teel Tapurlasse 
sügisõhtu pimeduses ja käsikaudu tee otsimisele – „postid tee ääres olid na-
gu inimese pead”.178

Järgmine  Risandat külastanud folklorist oli  Ruth Mirov Tallinnast KKI 
rahvaluule sektorist. Juba 1960. aasta suvel algatas Ruth noore laulu-uuri-
jana instituudi folkloristide ekspeditsiooni Kuusalu rannaküladesse ja sügi-
sel filmiti Kiiu-Aablas mardisanditamist, rahvatantse ja -mänge koos KMi 
rahvaga.179 Sinna toodi regilaulude ja vanade kommete tundjaid kogu Ju-
minda neemelt. Ruth käis Juminda neemel veel korduvalt, tihedamalt suht-
les ta Juminda külas elanud lauliku Miina Lamboti tütarde Salme Hirrendi 
ning Aino Palmroosiga, keda ta pidas sealsetest laulikutest parimateks. Ta-
purlasse Risanda Kravtsovi juurde jõudis tema ainult ühel korral, 1961. aas-
ta novembris, olles välitööl koos instituudi murdesektori seltskonnaga. Ruth 
salvestas Risandalt paarkümmend regilaulu.180

1962. aastal ühinesid Leesil kaks väikest kogumisretke.  Hilja Kokamägi 
oli oma teekonda alustanud Kuusalu lähiümbrusest. Seekord otsis ta and-

175 Hilja Kokamäe diplomitööst selgub, et Vilbaste tavaline peatuspaik Tapurlas oli Liutaia 
naabertalu Maunumäe (Kokamägi 1957b: 63–64). Vilbastelt oli Hilja Kokamägi ilmselt 
kuulnud ka Maie ja tema minia vastuoludest ja esialgu pisut peljanud Liutaia rahvalt 
Maie kohta pärida.  Välitööpäeviku 4.  juuli  sissekandest:  „Ma ei  julgenud algul  kohe 
minna Liutaiale, sest Leena ei olevat Maie sallinud. Maunumäel kuulsin, et asi polegi nii 
hull ja Leena pole sugugi nii halb inimene.” EKRK I 12, 147.
176 Kirjapanekud on tollase TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri kogus. Hilja Koka-
mägi: EKRK I 12, 23/164, Risanda Kravtsovilt lk 102–130; Anne Ellerhein: EKRK II 2, 9/64, 
Risanda Kravtsovilt lk 39–49. Risandalt kirja pandud laulud andis Hilja Kokamägi Her-
bert Tampere soovil üle KM arhiivi: RKM II 52, 409/34.
177 RKM II 68, 537/82.
178 Vestlus Hilja Kokamäega 20.10.2005. Hilja Kokamäe edaspidised tsitaadid on pärit 
samast vestlusest, kui joonealuses viites ei ole märgitud teisiti.
179 Mälestusi filmi tegemisest vt Mirov 1985 ja 2002.
180 KKI, RLH 61: 3.
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meid laulikute ja laulude kohta ilmselt sihiga jätkata akadeemilise kihel-
kondliku regilauluväljaande „Vana kannel” Kuusalu kihelkonna osa.181 Re-
gilaulurikkast Kolga rannast erines Kuusalu ümbrus tunduvalt: „Ei tahagi 
enam siin olla, see nii laululage koht.”182 Hilja järgmiseks peatuspaigaks oli 
Risanda Kravtsovi kodu, Tapurla Liutaia talu. Välitööpäevikust on tunda, et 
koguja on Risanda peres omainimeseks saanud ja tema tööle aidatakse kõi-
giti kaasa. Sel aastal on Hilja Kokamägi teinud ka fotosid Risanda pereliik-
metest ning  Mart ja  Mai Kravtsovi haudadest. Mõne päeva pärast liitusid 
Hilja Kokamäega  Erna ja  Herbert Tampere ning  Lilia Briedis (nende väli-
tööd olid alanud Kohtla-Järve piirkonnas),  et  näidata kohalikule rahvale 
1960. aasta võtete põhjal valminud filmi ja teha helisalvestusi. 7. juunil sal-
vestati Leesi rahvamajas: „Sinna tellisime Tapurlast inimesi lindistamiseks, 
sest Tapurlasse ei pääse bussiga juurde.”183

181 Herbert Tampere oli välja andnud ainult Kuusalu asunduste laulud ja Hilja jätkas tema 
tööd, kuna tema ülikooliaegsed uurimused olid tehtud just selle kihelkonna regilauludest 
(vt ka Tedre 1985).
182 Hilja Kokamäe välitööpäevik. RKM II 144, 530. Hilja Kokamäe 1962. a välitöömaterjal 
asub RKM II 144, 513/602.
183 Erna Tampere välitööpäevik. RKM II 142, 457 jj.
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Salvestamisel tekkis konflikt, mida peegeldab folkloristide suuline Risan-
daga seotud pärimus.

Tampere tahtis lindistada, aga kuna seal [Tapurlas] ei olnud voolu, siis viidi 
see Risanda sinna [naaberküla] Leesi rahvamajja. No aga inimene, kes tuleb 
võõrasse kohta, mikrofon torgatakse ette, ta ei ole elus õieti kuskil käinud, 
Tampere niisuke võõras härrasmees, istub ees, küsitleb. Tema [Risanda] läks 
närvi, ta ei suutnud õieti laulda, Tampere läks ka närvi: ta ei pea viisi! – ja 
jäigi see lindistamine katki. Ja mina olin vahepeal siis see tola, kes ei osand 
seda ega teist enam teha.184

Hilja Kokamäe kogumispäevikus pole tekkinud konflikti mainitud, ent sel-
lest teades mõjub päevikukirjeldus otsekui Risanda õigustamise või lohuta-
misena.

Palju paremini [kui pillimees Albert Vaagiström], üle ootuste, esines Risanda 
Kravtsov. Ta närveeris ka, kuid võttis end kokku ja laulis kohe päris kenasti.185

Herbert Tampere juhtimisel tehtud 10 laulu salvestused on muude Risanda 
salvestuste kõrval tõesti pisut ebakindlamad – ajuti laulik kiirustab ja into-
neerib ebatäpselt.186 Risandat vallanud kohmetust näib kujukalt peegeldavat 
ka Lilia Briedise tehtud foto (vt pilt 3.2).

Uuesti jõuti Risanda juurde alles 1969. aastal. Kevadel käis Hilja Kokamä-
gi Risanda juubelisünnipäeval, kus ta küsitles külalisi ja pani kirja seltskon-
nas lauldud laule. Suvel töötas KM arhiivi põhiekspeditsioon Virumaal, põ-
hiliselt Kadrina ja Rakvere kihelkonnas (Hiiemäe 1972). Ehkki vahepeal oli 
muuseum ilma jäänud oma helisalvestusbussist ja probleeme oli ka magne-
tofonidega, saadi lühidalt siiski käia lindistamas ka rannakülades. Pole päris 
selge, kes folkloristidest tookord salvestamise juures viibisid, registrites on 
Hilja Kokamäe ja Ingrid Rüütli nimed ning fotod on teinud Lilia Briedis.187 
Risandalt salvestati 34 laulu ja, nagu Ingrid Rüütli välitööpäevikust selgub, 
tehti seda poole öö ja hommiku jooksul, vahepeal jõudis laulik veel sadamas 
tööl käia.

2. juuli
/.../ peame siiski seekord edasistest käikudest loobuma, et jõuda õhtuks Ta-
purlasse. Tapurla on väga maaliline mereäärne küla, kuulsa Kuusalu lauliku 
Mai Kravtsovi kodupaik. Risanda Kravtsov, kellele siin külla läheme, on te-
ma lapselaps. Ta mäletab vanaema hästi ja teab ka mitmeid tema laule. Kuigi 
ta sõnu on nähtavasti osalt hiljem „Vana Kandle” abil meenutanud, on ta esi-
tuslaad ehtne ja viisid täiesti autentsed. Ka esitab ta meile vaid neid laule, 
milliseid mäletab end vanaemalt kuulnud olevat. Mõne laulu kohta ütleb, et 

184 Vestlus Hilja Kokamäega 20.10.05.
185 Hilja Kokamäe välitööpäevik 1962. a. RKM II 144, 552/3.
186 RKM, Mgn. II 738 ja 741.
187 Risanda Kravtsovi salvestused on RKM, Mgn. II 1546–1548; 1565–1566.
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seda vanaema vaid luges, ei laulnud, ning ei pea siis õigeks endalgi neid laul-
da – muidu peaks ju ise viisi panema. Õige lauluhoo saab Risanda kätte alles 
pärast keskööd. Lindistame temalt u. 30 laulu, enamikus vanaema regivärsid. 
Alles kell kaks öösel lõpetame – meie perenaine ja laulik peab nüüd sada-
masse öövalvesse minema. /.../
3. juuli
Hommikul jätkame samas. Risanda laulab veel paar regivärssi, samuti esitab 
paar laulu Aliide Salström. Seejärel sõidame tagasi Loksale /.../.188

Ingridi välitööpäevikust selgub, et salvestamise käigus läks  Risanda aina 
enam hoogu. Tundub, et hoogsat, mõnuga laulmist soodustasid hea kontakt 
ja kodused salvestustingimused.  Risandale oli varem kirjutatud, nii et kü-
laskäik ei olnud ootamatu.  Hilja Kokamägi võttis omainimesena külaliste 
eest hoolitsemise enda peale ja läks kohe kööki süüa tegema, sest nende tol-
lane bussijuht olevat olnud üsna pretensioonikas ja pidanud loomulikuks, 
et saab sooja sööki. Ingrid Rüütlil, kes salvestamist juhtis, tekkis kohe väga 
positiivne hoiak Risanda ja tema laulude suhtes. Ilmselt see hoiak innustas 
omakorda Risandat, kellele Ingridi nimi oli juba varem tuttav – Hilja mäle-
tas, et  Risanda oli temalt kohe küsinud, kes ekspeditsiooniseltskonnas on 
Ingrid Rüütel. Ingrid arvas, et laulik teadis teda seetõttu, et oli ilmselt kuul-
nud tema  tehtud  rahvamuusikasaateid  sarjast  „Rahvaloomingu  varasal-
vest”.

Samal 1969. aasta sügisel korraldati Kuusalu rannikule veel üks salvesta-
misretk, et „Eesti Raadio bussi ja kvaliteetse helitehnika” abiga „lõpule viia 
suvel poolikuks jäänud ekspeditsiooni” (Kirjandusmuuseum 1969: 181). Sel 
korral olid küsitlejateks  Ingrid Rüütel ja  Olli Kõiva.189 Põhiliselt lindistati 
1969. aastal üle juba varem helisalvestatud repertuaari, kuid uusi salvestusi 
iseloomustavad rohked kommentaarid laulude eel või järel. Lindistatud on 
mitmeid vestlusi laulu kuulmise, õppimise või kasutamise kohta, iga laulu 
järel on vähemalt küsimus laulu päritolust: „See oli ka vanaema/Maie laul 
või?”190 Eriti sügisestel salvestustel leidub suhteliselt palju lauliku isiklikke

188 Ingrid Rüütli välitööpäevik. RKM II 262, 494/6.
189 RKM, Mgn. II 1607–1612.
190 Vastus näib pikapeale automaatseks muutuvat, nii et Risanda pakub vanaema lauluks 
ka ühe Saaremaa päritolu naiselt õpitud regilaulu „Mina laulaksin, kui tohiksin ...” (Arg 
laulik): „Ingrid Rüütel: Kas ... – Risanda Kravtsov: See oli üks vähe valesti läks üks koht ... 
– IR: Kas see on vanaema laul või? – RK: Vanaema laul jah, oleks pidand olema sedaviisi, 
et: siis mul laul saab[?] laksumist ja laulusõnad lendamist, aga ser... vsoramnoo, kudas see 
oli.” RKM, Mgn. II 1547 a. Laulu varasemas Hilja Kokamäe kirjapanekus RKM II 68, 549 
(23) on aga kommentaar: „Kuulnud Tapurlas Mari Eskenilt, kes tuli 1926. a. Saaremaalt.” 
Seda on Risanda väitnud ka 1969. a sügisesel salvestamisel: „Sie ei old vanaema laul, sie 
kuulin ühe Saaremaa naise käest. Noh, sie on sama vana kui minu emagi.” RKM, Mgn. II 
1609 d.  Laul  jätab oma reilendriviisi  ja  jambilisusega  tõepoolest  uuemast  laulustiilist 
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Pilt 3.3. Rahvaluule osakonna ja Eesti Raadio töötajad 1969. a sügisel Kuusalus. Vasakult: 
Ingrid Rüütel,  Olli Kõiva, Aino Strutzkin,  korrespondent Õilme Aasmaa Kolgakülast, 
Lilia Briedis, tundmatud. Foto: M. Proodel. ERA, Foto 9167.

hinnanguid ja vabamat vestlust. Need salvestused illustreerivad üldisemaid 
muutusi salvestamispõhimõtetes 1960. aastate lõpul: tehniliste võimaluste 
areng võimaldas salvestada kommentaare, taustainfot ja vestlusi, samas neid 
ka väärtustati folkloristikas varasemast enam.191 Omalt poolt soodustas ela-
va vestluse salvestamist vajadus välitöömaterjali raadios esitada.

1969. aasta sügise salvestustel on laulikupoolseid selgitusi regilaulude si-
su kohta,  mis erinevad tavaliselt  minevikku suunatud kommentaaridest. 
Need märkused järgnevad vahetult esitusele ja väljendavad just esitamis-
hetkel sündinud tundeid ja mõtteid, mida laulutekst Risandas esile kutsus. 
Näiteks laulu Kas sa lubad mulle tulla? (vanamehed kosivad neidu ja paku-
vad talle üks viit, teine kümmet lehma lüpsta, selle juurde suhteliselt taga-
sihoidlikku toitu; neiu ei lähe vanale, öeldes, et sõrmed surevad lüpstes ja 
kuldnuga kulub leiba lõigates; noor mees pakub sadat lehma lüpsta ja püü-

mõjutatud Saaremaa regilaulu mulje.
191 Muutusi folkloorikäsitluses, seejuures alternatiivide otsimist ajaloolisele žanrisüstee-
mile näitab kas või Mall Hiiemäe sama 1969. aasta ekspeditsiooni ülevaade, kus ta kirju-
tab pulmakombestiku kirjeldusest  kui mälestusjutust perekonnatraditsioonis (Hiiemäe 
1972: 40–41).
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lileiba lõigata, neiu läheb temale – sõrmed ei sure ja nuga ei kulu) järel sele-
tab Risanda Kravtsov natuke naeruselt: „Näe, nuorel ei old midagi, kas oli? 
Aga vaata vanaga, kulusid keik ära!”192 Teise laulu juures (Ei tule videvikule – 
mees kutsub neidu „ilda istumaie, videvikku vietämäie”, neiu toob iga kord 
uue põhjuse, miks ta tulla ei saa): „Vaat ta ei taht lihtsalt tulla ja pani kõiksugu 
põhjused ette.”193 Dialoogis Ingrid Rüütliga laulu Imemaa (lähme maale, kus 
tuul on toa teinud, vesi palgid veeretanud, pilv piidad püsti pannud, külm 
pannud künnisepalgi) järel kostavad koguja ja esitaja hääled nagu eri maa-
ilmadest. Ilmselt järgis koguja harjunud mudelit ja katkestas esitaja spon-
taanse tõlgendusprotsessi tavapärase küsimusega laulu päritolu kohta.

Risanda Kravtsov: Põrandast ega katusest, siis ei old neid, neid ei old siis 
vaja.
Ingrid Rüütel: See oli ka vanaema laul?
RK: Jaa, jaa. Ma ütlen, et, tähendab, et põrand ega katust vaja ei old, siis ainult 
seini ja uksi ja aknaid oli vaja.194

1969. a laulusalvestused jäidki viimasteks. 1970. aastate algul jäädvustasid 
KKI keeleteadlased  Risandalt murdekeelt: 1971. aastal  Mari Must ja 1974. 
aastal Mari Must koos Ann Kasega.195 Järgmise folkloristina külastas Risan-
dat Eha Viluoja 5.–7. septembril 1973 KKI välitööde ajal. Tema kui usundi-
uurija huviks on olnud usundiline pärimus ning selles teemaderingis on Ri-
sanda end ilmselt üsna kodus tundnud – ta on jutustanud Maie läbielamis-
test ja osalt Maiega seotud isiklikest üleloomulikest kogemustest.196 Viima-
sed arhiivi jõudnud välitöömaterjalid pärinevad KKI folkloristilt Sirle Pen-
dilt, kes 1980. a paiku pani Risandalt kirja mõned regilaulud, ütlusi ja mõis-
tatusi.197

Ingrid Rüütel meenutas, et ta oli väga tahtnud Risandat ka filmida, aga 
kuna KMil ei olnud enam oma kaamerat, oli filmijate leidmine keeruline. 
1987. aastal läksid nad Mark Soosaarega filmimist ette valmistama. Risanda 
oli filmimisega nõus ja lapselapselaps Melika pidi veel temaga koos filmis 
vanu laule laulma. Risanda hakkaski seitsmeaastasele Melikale laule õpeta-

192 RKM, Mgn. II 1607 a.
193 RKM, Mgn. II 1608 c.
194 RKM,  Mgn.  II  1609 g.  Ingrid  Rüütel  on üldiselt  pidanud esitajapoolseid  märkusi 
olulisteks,  näiteks on ta 1970. aasta ekspeditsiooni päevikus kirjutanud: „Kahetsen, et 
magnetofoni pärast laule nii kiiresti kinni panin (lint hakkas lõppema) – igakord järgne-
sid neile toredad kommentaarid.” RKM II 273, 455/6.
195 Nende salvestused, kokku 1 t 36 min, asuvad EKI murdekogus, EMH 1681, 2563, 2564 
(osalt koos teise keelejuhi Helene Vaagiströmiga). Mari Musta hinnangul oli Risanda „murre 
üsna segatud, kuigi ta seda tunneb ja valdab.” Mari Musta kogumispäevik 1974. a. P 191, 18).
196 KKI 63, 95/113.
197 KKI 70, 156/73.
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ma – perekond mäletab, et need olid lapsele võõrad ja harjumatud ning õp-
pimine ei meeldinud talle eriti. Kui filmijad järgmisel korral kohale tulid, oli 
Risanda juba surnud.

Risanda Kravtsovi enda korrespondenditegevus on alanud 1960. aastatel 
Hilja Kokamäe algatusel, kes tema esimesed ülestähendused ümber kirjutas 
ja 1969. aastal arhiivi tõi (kokku 30 lk).198 Sama käsikirja osaks on 53 lk Ri-
sanda omakäelisi kirjapanekuid (laulud ja mõistatused).199 1969. aastal on 
arhiivi jõudnud ka Risanda Kravtsovi mahukas käsikirjaline laulik, millest 
tehti masinakirjakoopia, kuna omanik soovis originaali tagasi saada.200 Väik-
semad saadetised pärinevad 1971., 1972. ja 1977. aastast.201 1985. aasta paiku 
on Risanda saatnud Hilja Kokamäele vihiku omatehtud lauludega, mis jõu-
dis arhiivi 1988. aastal.202 Kuni elu lõpuni on Risanda vastanud arhiivitööta-
jate saadetud uusaastakaartidele omapoolsete tervitustega (1986. aastal on 
laulik aastalõpu õnnitluskaardile kirjutanud tuntud ütluse „Jouaksin joulu-
ni elada”, mis osutus tähenduslikuks – uute jõuludeni ta elada ei jõudnud).

3.2.2. Risanda esitusstiil ja autentsuseküsimus eri kogujate pilgu läbi
Risandat külastanud folkloristid on oma kogumisaegsetes märkmetes ja tä-
nastes mälestustes viidanud vähemalt ühele kahest üldisemast probleemist, 
mis neil tema laulmise või lauludega seoses tekkis. Esimene neist seostub 
minu silmis oskusega näha ja aktsepteerida kaasaegse ja traditsioonilise kõ-
laideaali erinevust: milline on hea regilauluesitus – kas regilaulu peaks laul-
ma täpselt intoneerides ja kõlava häälega või võib laulda ka vaikselt ja oma-
ette? Teine küsimus on folkloristikas keskne autentsuse probleem: kas jääd-
vustada esitusi, mille aluseks on suulisest pärimusest õpitu kõrval ka trüki-
allikad.

Nagu eelmisest alapeatükist selgus, jäi Herbert Tamperel  Risanda esitu-
sest mulje, et „ta ei pea viisi”. Päevikumärkmed seda otse ei kajasta – Hilja 
Kokamäe välitööpäevik loob pigem pildi suhteliselt õnnestunud salvestami-
sest. Tegemist on üsna tüüpilise juhtumiga: delikaatsusest esitajate suhtes ei 
panda mõningaid hinnanguid kirja, need kajastuvad kaude selles, kas ja kui 
palju on tehtud jäädvustusi. Samas, kuna Tampere hinnangul oli kaalu ja 
see mõjutas folkloristide üldist suhtumist laulikusse, võtsid nii Hilja Koka-
mägi kui Ingrid Rüütel nüüd minuga vesteldes Risanda viisipidamise tee-
ma üles ise ja üsna jutu alguses.

198 RKM II 262, 33/62.
199 RKM II 276, 225/77.
200 RKM, AK 332.
201 RKM II 298, 288/311; RKM I 11, 92/3; RKM II 332, 349/75.
202 RKM II 408, 439/65.

108



„Viisipidamist” ehk esituse muusikalist külge mõjutas ilmselt tugevasti 
see, et tol ainsal kohtumisel ei tekkinud Tampere ja Risanda vahel head kon-
takti. Nii võõras keskkond, salvestamine kui  Risandale varem tundmatud 
kogujad muutsid ta närviliseks ja ebakindlaks. Peamine küsitleja  Herbert 
Tampere oli talle „võõras härrasmees“, soliidse välimuse ja olekuga ning sot-
siaalselt kaalukal positsioonil. Salvestamine toimus Leesi rahvamajas ja foto 
jätab mulje suhteliselt suurest ja kõledast ruumist. Võõras ametiruum võis 
mõjuda ka Tamperele, muutes tema suhtlemisviisi distantseeritumaks. Li-
saks pidid Tamperel olema kõrged ootused ja eelhäälestus, mille tekitas Ri-
sanda vanaema Maie aura – tema kui Kuusalu laulude hea tundja ja „Vana 
kandle” koostaja oli tulnud kohtuma sealse kuulsaima lauliku lapselapsega. 
Nii on arusaadav, miks Risandalt salvestati 1962. aastal ainult 10 esitust ja 
Tampere juhtimisel koostatud regilaulude plaadiantoloogias tema laule ei 
ole (Tampere jt 1970).

Ka Risanda laulude esimene salvestaja Ruth Mirov kasutas tema esitusi 
meenutades pisut halvustavat sõna „jorisemine” ja nimetas neid muusikali-
selt nõrgaks.

Ma olen mõelnud, et võib-olla minagi oskaks regilaule laulda, kui ma oma-
ette joriseksin. No sa oled neid [Risanda salvestusi] ju kuulnud.203

Ma imestan, kuidas Ingrid Rüütel ta nii omaks võttis, kui ta oli muusikaliselt 
nii nõrk.204

Näib, et Ruthi seisukoht lähtus mitte niivõrd intoneerimistäpsusest, vaid pi-
gem esitusstiili eripärast – suhteliselt madalalt ja justkui endale laulmisest. 
Omal moel tõi samu jooni esile ka Hilja Kokamägi, kui ta võrdles Risandat 
sama küla lauliku ja ühtlasi sõbranna Aliide Salströmiga.

[Aliide] ütles, et Sanda ei oska laulda. Sandal ei olnud tõesti eriti häält. Tal oli 
madal, niisuke monotoonne hääl. Regilauluks ta sobis, aga neid tiiskante ta ei 
laulnud. Aga Salström oli just selline. Ja tema ei tahtnud laulda neid regilaule, 
neid tuli VÄGISI sundida teda laulma. /.../ Tema EMA olevat olnud suur re-
gilaulu tundja. Aga tema ei pidanud nendest lugu. Tema tahtis VIISI, ilusat 
meloodiat ja oma kõrget head häält näidata. Ja sellepärast ta püüdis IGA mi-
nut ikka minna üle nendele ILUSATELE lauludele.

Seega, Hilja meelest oli küsimus pigem hääle kvaliteedis, tämbris, kui viisi-
pidamises. Võib-olla Tampere autoriteetse arvamuse mõjul ta siiski ühendas 
need omadused: „võib-olla tõesti Sanda ei olnud hea häälega, nii-ütelda hea 
viisipidaja”.

203 Vestus Ruth Miroviga 17.10.05.
204 Pärast vestlust Ruth Miroviga mälu järgi tehtud kirjapanek 31.05.05. Ruthi hinnangut 
arvestades on ootuspärane, et kui Veljo Tormis tundis huvi Kuusalu laulikute vastu, viis 
Ruth ta „oma laulikute” Salme Hirrendi ja Aino Palmroosi juurde Juminda külla.
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Seevastu Ingrid Rüütel pidas Risandat heaks ja vägagi jäädvustamisväär-
seks esitajaks. Ta hindas lauliku traditsioonipärast ja süstemaatilist varieeri-
mist, aga ka esitusstiili ja tämbrit. Ingrid rõhutas, et tegemist oli täiesti tra-
ditsiooniomase sissepoole pööratud  laulmisstiiliga,  mis  lauliku valdavalt 
kodustes tingimustes õpitud lüürilise-lüroeepilise repertuaariga hästi sobis. 
Ruth Mirovi negatiivse varjundiga iseloomustuse „jorutamine” asemel ka-
sutas Ingrid Risanda laulmise kohta positiivseid metafoore „nõtke”, „laine 
loksumine”.

Aga enamikke laule ta laulis sellise nõtke, muutuva meetrumiga. Ja neid ta 
laulis, lihtsalt heietas niimoodi, ma ütlen, nagu laine loksus edasi-tagasi see 
viis. /.../
Laul läheb niimoodi kuidagi sissepoole rohkem. Nagu see ... regivärsi esitus-
stiil ongi selline. Vähemalt Põhja-Eestis. Et ta on nagu seespool rohkem.205

Tampere muljet seletas Ingrid lauliku närveerimisega. Teisalt, kuna tegeli-
kult 1962. ja 1969. aasta salvestused märgatavalt ei erine, siis Ingrid ilmselt 
aktsepteeris Risanda esitusstiilis loomuliku ja „lubatuna” detaile, mis Tam-
peret häirisid.

Seda ma küll ei ütle, et ta viisi ei pidanud. Võib-olla et ta tõesti algul, ei olnd 
kaua laulnud ja natuke närveeris ka ja. Et miks siis Tamperel nihuke mulje 
jäi, ma ei tea. /.../ Noh, seal võib-olla mingid nihuksed kõikumised, aga seda 
ma ei nimeta viisipidamatuseks. /.../ Ta alustas laulu natuke teistmoodi, võttis 
nagu natuke altpoolt, see ... see esimene rida on nagu natukene teismoodi kui 
pärast, läheb nagu, saab ühe järje peale, mõned nihuksed iseärasused. Aga 
ma ei ütleks selle kohta, et ta viisi ei pea. /.../
Hääl oli madal jaa, nagu kõneregistris laulis. Aga inimene tavaliselt ju laulab-
ki sellises kõneregistris, kui vähegi võimalik on.

Ingridi positiivset hinnangut mõjutasid aga mitmed muudki tegurid. Teda 
võlusid väga kaks Risanda kasutatud põhiviisi, mida ta on korduvalt nime-
tanud väga ilusateks. Sama suhtumist väljendavad ka nõtkuse ja laine-me-
tafoorid, mis ühteaegu käivad Risanda viisi ja esituse kohta. Seejuures viita-
vad need kujundid merele. Arvestades seda, et meri on otse Risanda kodu-
õue all, tundub, et Ingridi vaimustus Risanda viisidest haakub tihedasti te-
ma esimese Tapurla-käigu kohakogemusega. Juba välitööpäevikus nimetas 
ta Tapurlat „väga maaliliseks mereäärseks külaks” ja hiljem ajalehes avalda-
tud välitööde ülevaates peegeldub tugev äratundmiselamus, milles kauni 
koha mõju ühineb muljega Risanda laulust.

Eredate elamustega oli seotud meie kahepäevane kõrvalepõige Kuusalu nee-
medele. Siin, maalilises Tapurla rannakülas, elab kuulsa lauliku Mai Kravtso-
vi pojatütar. 70-aastane Risanda Kravtsov mäletab veel hästi oma vanaema

205 Vestlus Ingrid Rüütliga 28.10.05. Ka edaspidi on Ingrid Rüütli tsitaadid pärit sellest 
vestlusest, kui joonealune viide puudub.
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Pilt 3.4. Risanda Kravtsov ja Ingrid Rüütel 1969. a sügisesel salvestamisel. Foto: M. Proo-
del. ERA, Foto 9172.

ja tema laule.  /.../  Ka Risanda Kravtsov laulab enamiku oma regivärssidest 
ühel viisil.  Selle  kurvakõlalisus lisab isegi lõbusa sisuga ja küllalt hoogsalt 
esitatud lauludele mingi nukrusevarjundi.  Tundub, nagu oleks neisse kät-
ketud rõõmutunnegi tagasihoitud ja mahasurutud. Ka ülepaisutatud hale-
meelsus on neile lauludele võõras. Meloodiast hoovab kargust. /.../
Istume sombusel suveööl Risanda Kravtsovi külalislahkes kodus ja kuulame, 
kuidas perenaine väsimatult oma vanu laule heietab. Viis voolab vähehaaval 
tõustes ja langedes, nagu uhuks lained vastu Tapurla kivist kallast. Või ongi 
see meri, mis laulab? Mingi eriline, kummaline võlu on sellel meloodial. Kas 
on kindlasti tarvis endal ära käia Tapurlas, oma silmaga näha siinset randa ja 
rahvast ning mere- ja tuulekohina saatel kuulda neid laule, et mõista nende 
omapärast ilu? Või jätkub helilindi kuulamisest? Ei tea. Aga üksnes teksti- ja 
noodilugemisest selleks vaevalt küll piisab. Mai Kravtsovi häält ei olnud või-
malik  jäädvustada  helilindile,  Risanda  Kravtsovilt  lindistame  ainsa  õhtu, 
õigemini ööga ligi 30 regilaulu. (Rüütel 1969: 16. nov).

Ingridi küsimuseasetus – kas on vaja endal ära käia Tapurlas, et mõista lau-
lude ilu – viitab sellele, et ta ise tajus oma lauluelamuse seost kohakogemu-
sega. Kohakogemuses oli keskne koht merel, millega Ingridil oli ka isiklik 
nostalgiline seos. Võrreldes maismaa loodusega on mere ilu sama „oma-
pärane” nagu Risanda laulmise ilu võrreldes kaasaegse (avaliku) muusika-
esituse normidega. Mulle tundub, et  Ingridi äratundmiselamust valmistas 
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ette ja süvendas valmisolek (isegi soov) näha regilaulu(esituse) kui suulise 
muusikakultuuri erinevust, teistsugusust võrreldes kaasaegse muusikakul-
tuuriga. See seisukoht ei lähtu ainult regilaulu sümbolistaatusest ja arhai-
lisuse romantiseerimisest, vaid püüdest selle erinevat esteetikat mõista. Ing-
ridi suhtumise taustaks on ilmselt 1960. aastatele iseloomulik nn autentse 
esituse ja klassikalis-romantilise Euroopa muusikaga võrreldes teistsuguste 
muusikakultuuride väärtustamine. Uutlaadi suhtumise on Ingrid esile too-
nud sama artikli lõpumõtetes (mis korduvad tema teisteski kirjutistes, nt 
Rüütel 1970b, vt ka Tõnurist 2006: 230 jj).

Rahvaste muinaskultuuri mõistmine ja hindamine kasvab sedamööda, mida 
paremini seda tundma õpitakse. Tänapäeval ei kaalu me ka oma rahvalaule 
kaugeltki üksnes sellest seisukohast, mis neist on tehtud või teha saab pro-
fessionaalse loomingu vahendusel, kuigi ka see on ja jääb oluliseks. Süveneb 
rahvalaulu enese seesmiste väärtuste tunnetamine. Kes on aga kord avasta-
nud folkloori, on muutunud sellest võrratult rikkamaks. (Rüütel 1969: 23. nov).

Võib välja tuua muidki asjaolusid, mis 1969. aasta salvestuse ajal head kon-
takti soodustasid. Kogujateks olid naised, nende seas Risanda „oma koguja” 
Hilja Kokamägi. Hilja ja Risanda lähedase suhte üheks aluseks võib olla see, 
et  nende  esmakohtumisel  oli  Hilja  alles  üliõpilase-staatuses,  Risandast 
ainult 14 aastat noorem ja samuti iseseisev üksik naine. Aga veel aitasid 
nende heale suhtele ilmselt kaasa teatavad ühisjooned naiste iseloomus ja 
see ühisosa laieneb ka Ingridile. Avastasin Hilja ja Ingridiga vesteldes ning 
kuulates nende iseloomustusi  Risanda kohta, et kasutaksin nende endi ise-
loomustamiseks just neidsamu sõnu, mida nemad kasutasid lauliku kirjel-
damiseks: „avatud”, „hoogne”, „kraps”, „iseseisev”, „kindla hoiakuga”, „rea-
listlik”, „karge”. Hilja, kes lähedase suhte käigus oli tundma õppinud Risan-
da isiksuse mitmeid eri poolusi, rõhutas tema energilisust, realistlikkust ja 
kindlust.

Kõige ehtsam sõna on tema jaoks – kraps. Tema nagu järsku haaras, tegi, rää-
kis. Nihuke, hooga kuidagi, hästi, hästi hoogne oli. /.../ Sanda oli üldiselt kül-
lalt iseseisev ja oma kindlate veendumustega, kindla hoiakuga. /.../ Kui tekkis 
mingisuguseid ütlemisi või – tema oli ikka see, kes tahtis kõiki, noh, klaariks 
teha. Aga niisuguseid erilisi sooje suhteid ta ka ei soetand. Ta oli niisuke, noh, 
realistlik, mitte eriti emotsionaalne.

Ingrid kasutas 2005. aastal Risandat meenutades veel kujundlikke väljendeid 
„karge”, „mitte magus”.

Noh, ja siis meil [tekkis] kuidagi ... väga soe ja südamlik õhkkond. Ta natuke 
meenutas mulle minu vanaema, kes on ka selline – nagu küllaltki avatud ..., 
aga mitte niisugune magus, vaid selline – omamoodi vähe karge või – niisu-
gune põhjaeesti tüüp. Just Põhja-Eesti rannikuala tüüp.
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Märkimist väärib, et Ingrid kirjeldas väga sarnaste väljenditega Risanda re-
gilauluviise:  „meloodiast hoovab kargust”,  „ülepaisutatud halemeelsus on 
[tema lauludele] võõras”. Ingridi kogemuses olid omal moel põimunud mit-
te ainult koht ja Risanda laul, vaid ka mulje Risanda isiksusest. Tema mee-
nutuses kajastub veel üks äratundmiselamus: Risanda näis talle sarnanevat 
tema enda vanaemaga, kes samuti oli pärit Põhja-Eesti rannikult. Seega haa-
kus  Risandas, tema ümbruses ja muusikamaailmas tunnetatud erilisus ja 
teistsugusus mitmeid niite pidi Ingridi isikliku kogemusega ja sellest tekkis 
ka läheduse ja mõistmise tunne.

Pilt 3.5. Laulikud Risanda Kravtsov (vasakul) ja Aliide Salström võrke kokku korjamas. 
Foto: L. Briedis 1969. ERA, Foto 8869.

Viisipidamise teemaga seoses tuleks peatuda veel  Risanda kogukonnaliik-
me(te) arvamusel ja nende võimalikul mõjul kogujatele. Risanda esitajaoma-
dustesse kõhklevalt suhtunud Ruth Mirov võis toetuda ka kohalikule arva-
musele.

Teised naised nagu natuke naersid,  et ta ei oska laulda, et  temaga ei saa 
uuemaid, keerulisema viisiga laule koos laulda, sest ta ei pea viisi.206

Kohalikku kriitikat Risanda laulmise suhtes oli kuulnud ka Hilja Kokamägi. 
Tema mälestuste järgi olevat Risanda sõbranna Aliide Salström väitnud, et 
Risanda ei oska laulda. Erinevalt Risandast oli Aliide olnud innukas koori-
laulja ja tänu teistsugusele laulmiskogemusele oli  tal ka teine kõlaideaal. 
Kuid tema avaldustes võib olla ka konkurentsi folkloristide tähelepanu pä-

206 Vestlus Ruth Miroviga 31.05.05.
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rast: kui  Gustav Vilbaste (tollal Vilberg) EÜSi kogujana Tapurlat külastas, 
olevat  Aliide ema end pidanud Mai Kravtsoviga vähemalt võrdseks regi-
lauluteadjaks, kelle lauluvara suurus jäi kogujate poolt omal ajal avastamata.

Minu ema oskas väga palju neid vanu laule, aga sm. Vilbaste meil ei käinud. 
Minu ema ütles, et ta oskab neid Maie laulusi peaaegu kõiki, aga tema oli 
noorem ja tal oli vähem aega, ta oli rohkem seotud oma perekonnaga. Mai oli 
üksinda vanainimene, poeg ja minia olid töötegijad, siis tähendab, temal oli 
aega istuda ja laulda nii kui nüüd minul. Kahju ainult, et ma oma ema laulusi 
kõike ei saanud ära õppida.207

Sellise perepärimuse taustal on loomulik, et Aliide püüdis poolsajand hiljem 
saada revanši. Vaatamata osalt „pärandatud” konkurentsile olid Aliide ja 
Risanda head sõbrannad („eks kõik olid sihukesed kanged naised siin”) ja 
Aliide arvamus Risanda laulmise kohta pigem siiras kui pahatahtlik, selles 
peegeldus eri esitusstiilide ja kõlakujutluste vastandumine.

Teine suur probleem folkloristide suhetes Risandaga oli see, et ta kasutas 
regilauluväljaandeid ja eelkõige Kuusalu „Vana kannelt”. Esimest korda tu-
li see jutuks Hilja Kokamäe 1962. aasta kogumispäevikus: „Sõnu teab ta pal-
ju ja nähtavasti täiendab end ka praegu „Vanast kandlest” ja Tampere „Rah-
valauludest viisidega”.”208 Minus tekitas hulga küsimusi sõna „nähtavasti”, 
mida Ingrid Rüütel hiljem samas kontekstis kasutas („Kuigi ta sõnu on näh-
tavasti osalt hiljem „Vana Kandle” abil meenutanud”). Kas kogujad küsisid 
laulikult trükiallikate kasutamise kohta? Kui nad seda ei teinud, siis miks? 
Kui nad seda tegid, siis kas Risanda vastas eitavalt? Küsisin seda Hilja Ko-
kamäelt ja ja tema oli küll kindel, et Risanda kasutas vähemalt Kuusalu „Va-
na kannelt”. Jäi mulje, et laulik ei varjanud seda.

Hilja Kokamägi: Ei olnud [Vana kannel] tal kodus. See „Vana kannel” oli 
raamatukogus. Ja selle ta tõi alles hiljem. Ja siis  hiljem mina temalt kohe 
nimelt enam ei kirjutandKI, sest ma sain aru, et ta hakkab säält pähe õppima. 
See, mis ma alguses sain, see oli kõik eht. /.../
Siis nad tõid selle juba omale koju ja kui ma seda raamatut seal kodus nägin 
ja nägin, et ta sealt võtab ja laulab ja loeb mulle ette, siis neid ma ei kirjutand, 
neid minu kogus ei ole. /.../
Janika Oras: Millal ta raamatut kasutama hakkas, kas 1970ndatel?
HK: Ei, see oli vast ikka natuke ennem, ma ei mäleta, kas see oli juba, kui ma 
Rakveres olin. 
JO: Kas te sel teemal vestlesite temaga, küsisite?
HK: Ma ei ütelnud kunagi otse, et ära sa neid võta, aga noh ... Ma ei tahtnud 
öelda. Ma ikka püüdsin nii – nagu selgeks teha, ütlesin, et, noh et, need on 

207 Aliide Salströmi kirjapanekud 1963. aastast. KKI 35, 19. Aliide on ise kirja pannud 
491 lk rahvaluulet, tema laulurepertuaari salvestati Tallinnas põhjalikult 1964. a.
208 Hilja Kokamäe välitööpäevik. RKM II 144, 552.
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nüüd nagu Mikiveride ja nende laulud, aga et mind huvitavad ikka  Maie 
laulud ja. Kui tema ei öelnud, siis mina ise alati küsisin, et kas see oli Maie 
laul? Ta ütles: Jaa, see oli. Ja siis enne, kui ta laulma hakkas, siis ta ütles: Vat 
see on nüüd Maie laul. Et seda ma ei ole kuskilt võtnud.

Hilja selgitustes kumab soov tõmmata selget piiri selle vahele, mis on „eht” 
ja mis mitte ning veel tagantjärele rõhutada oma jäädvustuste autentsust. 
Kogumispäevikutes kasutatud sõna „nähtavasti” ütleb aga üsna selgelt, et 
Risanda puhul ei olnud sellise piiri tõmbamine tegelikult võimalik. Laulik ei 
olnudki ehk laule kuskilt mujalt „võtnud”, ta oli Maielt pärinud piisavalt 
alusmaterjali ja oskusi, et oma laulumotiive „Vana kandle” põhjal muuta 
või täiendada. Usun, et Risandale ei pruukinud päris arusaadav olla folklo-
ristide soov suulisi ja kirjalikke allikaid eristada. Suulise traditsiooni seisu-
kohalt olid trükitud laulud ju needsamad vanaema laulud, erinevused sama 
laulu variantides (kirjalikes „lauluesitustes”) olid loomulikud ja ootuspära-
sed. Ülaltoodud tsitaadi lõpp näitab minu meelest, et Hilja oskas probleemi 
näha ka selles valguses, lauliku poolt vaadatuna. See võib olla üks põhjusi, 
miks ta ei ole pidanud eetilisekski Risandat otse keelata, vaid on püüdnud 
leida võimalust oma „erialaseid nõudeid” kaude ja laulikule mõistetavamalt 
selgitada.

Ilmekaks näiteks erialaste ja isiklike suhete põimumisest on see, et Hilja 
seostas oma tagasitõmbumise Risandaga suhtlemisest laulude ehtsuse prob-
leemiga. Olles avastanud trükiste kasutamise, lõpetas ta temalt laulude üles-
kirjutamise. Aga see omakorda tegi suhtlemise ebamugavaks ja oli üks põh-
jusi, mille tõttu ta loobus Risanda juures suvitamas käimast.

[Suvitasin seal] mõned suved ainult. Noh, esiteks see sõit oli kauge, ma ei 
tahtnud neile nagu ka nii palju tüliks olla, omal [neil] pere kasvas sääl. Ja 
kuna ta mulle hakkas siis ... või noh, siis juba pakkus neid laule – ma kirju-
tada ei tahtnud ja ei tahtnud ka teda nagu solvata, siis ma hakkasin neid 
kontakte nagu vältima või vähendama.

Ingrid Rüütel lähenes samale probleemile eelkõige muusikafolkloristina ja 
sellest seisukohast oli kõige olulisem  Risanda esitusstiil ja viisid, mis olid 
täiesti „ehtsad” ja „autentsed”. Seda tõestas lauliku süstemaatiline ja tradit-
siooniomane viiside varieerimine, mis aitas esile tuua sõna algusi murtud 
värssides.

Hästi ilus viis minu meelest. Ja ta varieeris seda niimoodi, et kui olid need 
kolmesilbilised sõnad, siis ta säilitas sõnarõhu. Ja tuli ... hästi palju selliseid 
huvitavaid variatsioone oli tema lauludes. Aga need ei olnud mitte juhusli-
kud, vaid need olid kuidagi ... noh, ütleksin, väga professionaalsed – selles 
mõttes et see oli kohe näha, et ta on neid laule varem laulnud, sest et ükski 
inimene,  kes võtab ühe teksti  kätte,  ei  ole võimeline niimoodi vana laulu 
laulma.
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Risanda varieerimisoskus aitas tugevasti kaasa Ingridi positiivse suhte kuju-
nemisele laulikusse ja tema esitustesse – suur tekstirepertuaar andis era-
kordselt hea võimaluse seda protsessi jälgida. Tema laulmise sellele aspek-
tile ei osanud tekstiuurijad tähelepanu pöörata.

3.3. Risanda Kravtsov teiste mälestustes
Minu kujutlus Risanda isiksusest põhineb suuresti teiste vahendatud tead-
misel, sest ta enda kirjapanekud sisaldavad valdavalt laule ja rahvaluule lü-
hivorme ega jutusta isiklikest kogemustest. Risanda peamisteks vahendaja-
teks olid inimesed, kes temaga pikemat aega ja lähemalt kokku puutusid: 
folklorist Hilja Kokamägi, lapselapsed Astrid Kindel ja Sirje Pajula ning Ast-
ridi tütar Melika Kindel. Nende nelja naise mälestused puudutavad osaliselt 
kattuvaid, osalt erinevaid perioode Risanda elus. Eri inimeste mälestusi Ri-
sandast oli raske ühtseks pildiks kokku sulatada. Kuna meenutajaid oli mi-
tu, tuli kujukalt esile see, et mäletatud inimene on paljuski mäletaja enda nä-
gu – igaüks vahendas oma Risandat. Mälestuste sulatamisel siinse represen-
tatsiooni tarbeks, mis toimus läbi minu enda kogemuse, eristusid omavahel 
Risanda isiksuse kaks kujuteldavat poolust. Ühte võiks iseloomustada kui 
aktiivset, avalikku, energilist, võitlusvalmit, eristuvat ja esiletükkivat; teist 
kui sooja, hoolivat, kodust, pehmet, tõsist, endassesüüvivat ja maailma mõ-
testavat poolust. Esimene viis arutluseni kultuurilise erinevuse ja  Risanda 
isikliku (eri)staatuse üle kogukonnas, teine poolus aitas erinevust mõista ja 
jõuda inimliku läheduseni.

Selline Risanda isiksuse konstrueerimine seostus minu kujutluses Risan-
da  kahe  lapselapsega:  esimeses  peegeldus  osake  Astridist,  teises  Sirjest. 
Nende kaudu tuli mängu ka ajaline ja vaatepunkti erinevus: Astrid vahen-
das täiskasvanuma inimese mälestust, Sirje lapsesilmadega nähtud (ja vane-
mat)  Risandat. Astrid rääkis  Risandast värvikaid ja intrigeerivaid lugusid, 
Sirje täiendas jutte üldistavate, teravusi tasandavate märkustega ning andis 
edasi väikse lapse ja vana naise teineteisemõistmise soojust. Esimene neist 
esindas Risanda energilisemat, äkilisemat ja sõnakamat, teine pehmemat ja 
soojemat külge. Vastandamist toetas üks ammune perepärimuses püsinud 
metafoor, mida Risanda vanavanaisa Jürg Kröönvalk oli kasutanud oma ka-
he tütre  Mai Kravtsovi ja  Ann Tootseli iseloomustamiseks: „Mai on kada-
kast, see käriseb, Ann on kasepuu, põleb lahedast.”209

Eespool juba tsiteerisin Hilja Kokamäe ja Ingrid Rüütli iseloomustusi Risan-
da kohta: „avatud”, „hoogne”, „kraps”, „iseseisev”, „kindla hoiakuga”, "rea-

209 Maie õde Ann, kes oli samuti väga hea regilauluteadja, rändas perega välja Simititsa 
asundusse. Vt Kokamägi 1971: 15; Tampere 1938: 46–47.
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Pilt 3.6. Kravtsovite pere Liutaial 1922. a. Vasakult: Mai, Mart, Magdaleena Helmuthiga, 
Risanda. Foto: E. Wittof. ERA, Foto 7229. 

listlik”, „karge, mitte magus”. Kõigile teistelegi kogujatele on silma jäänud Ri-
sanda suhtlemisaktiivsus, vitaalsus, vastutulelikkus. Keeleuurija Mari Must on 
kasutanud väljendeid „väga lobeda ja ladna olemisega” ja „jutt jookseb ilma 
vaheta”, millest võib välja lugeda, et  Risanda suhtlemisstiil võis kogujale 
ülearugi aktiivne tunduda.210 Ruth Mirov meenutas, et  Risanda oli „lõbus, 
lahe ja jutukas, tore inimene”, „hästi emotsionaalne, tema esitus ja kõik oli 
selline väljapoole purskuv”. Siis otsis ta sõna, millega väljendada midagi, 
mis temas ilmselt pisut võõristust tekitas – seda, et „ta kogu aeg nagu tahtis 
esil olla kuidagiviisi.”211 Kindlasti sõltus Risanda suhtlemisstiili sobivus ko-
gujate inimtüübist, aga mulle näib, et taustal võib tajuda ka teatavat kultuu-
ritraditsioonide poolt kujundatud habituste vastandumist.

Risanda „esil olemise soovi” ei pannud tähele ainult mujalt tulnud kogu-
jad, sellele viitasid ka lähedaste mälestused. Näib, et Risandas oli suur an-
nus enesekehtestamisvajadust. Üsna iseloomulikud selles suhtes olid lavka-
ga seotud lood,212 mida jutustasid lauliku järglased. Lavka käis külas paar 
korda nädalas ja see oli külaelus tähtis sündmus. Küla vanemate naiste va-

210 Mari Musta kogumispäevik. P 191, 18.
211 Vestlus Ruth Miroviga 17.10.2005.
212 Lavka – autokauplus.
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Pilt 3.7. Liutaia õuel Sandat meenutamas, vasakult: Sirje Pajula, Sirje tütar Signe, Astrid 
Kindel ja Melika Kindel, süles Melika õe Monika lapsed Art Kindel ja Kerttu Pajumets. 
Foto: J. Oras 2006, erakogust.

hel käis pidev võistlus, kes saab lavkale esimesena sisse. Poekotid viidi juba 
eelmisel õhtul kivi äärde ritta – igal naisel oli oma, teistelegi tuntud lavkakott. 
Sellest, kas õnnestus esimeseks saada, sõltus naiste meeleolu, oma meele-
paha ei hoitud varjul.

Siin lavka järjekorras, siin nad kaklesid, kui mõni oli ikka ennem, siis teine 
kandis teise peale täitsa kauna, ja siis terve päeva olid nagu ... et noh sellised 
asjad olid. Aga need olid sellised tühised. Muidu neil omavahel vist midagi ei 
olnud, siis, kanged olid. Kui teisele midagi ei meeldind, siis öeldi seda.213

Risanda lapselapselaps Melika mäletas, et kui Risanda suri, siis külalapsed 
ütlesid: „No nii, nüüd on Paalbergi Juuli lavkal alati esimene.”214

Lavkalkäimine oli ilmselgelt kogukondlik rituaal ja vanade naiste võitlus 
kuulus rituaali juurde. Seda näitab ülejäänud külarahva tähelepanu, näiteks 
laste kommentaarid Risanda surma järel, aga ka lapselaste jutustatud lugu, 
kuidas üks küla naljamees oli kord naiste järjekorda pandud kotid puu kül-
ge kinni naelutanud. Rituaalile viitavad ka väljakujunenud reeglid, kes ko-

213 Vestlus Risanda sugulaste Astrid Kindeli,  Sirje Pajula ja Melika Kindeliga 10.07.2006. 
Sama vestluse tsitaate on kasutatud ka edaspidi, kui joone all teisiti viidatud ei ole.
214 Vestlus Melika Kindeliga 21.03.05.
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gukonnast kuidas lavkale pääseb – naised järjekorras, mehed lasti vahele, 
sest nemad võtsid ainult oma pudeli õlut ja veetsid mõnusasti aega, lapsed 
pidid jääma viimaseks: „Kui sa seal esimesena läksid, lapsed, siis said ikka 
riielda”; „See oli lausa jultumus tegelikult, kui lapsed läksid enne [täiskasva-
nuid].” Kuna lavkajärjekord peegeldas vähemalt kogukonnasisest tähtsus-
hierarhiat, siis on mõistetav, miks iga naine tahtis selles esimeseks saada.215

Risanda suhtlemis- ja esil olemise vajadus leidis endale hea rakenduse sa-
damavalvuri ametis, kus sai palju suhelda ja kus ta oli piisavalt oluline isik: 
„Seal ta sai jah, domineerida, piirivalvurid ja kalurid olid ja üldse väga palju 
inimesi käis sealt läbi ja talle meeldis suhelda. Ta oli selline tüüp küll.” Lap-
selaps Sirje ütles, et valvuriamet ei olnud lihtsalt töö, see oli Risanda elustiil: 
„See oli tema elustiil /…/, tema juurde kuulus see valvuriputka, ilma selleta 
oleks nagu midagi vist puudu jäänud.” Risanda tõsidust valvuritöösse suh-
tumisel näitab lugu Kirovi kalurikolhoosi esimehega, kes oli tulnud midagi 
sadamasillale kontrollima.

Oskar Kuul /.../ tahtis sillale minna: tema on Oskar Kuul, kolhoosi esimees. 
Sanda oli öeld, et: „Minu pärast ole sina Kuul või kes tahes, mina ei lase siit  
ühtegi võõrast inimest läbi.” Ja pärast oligi tuld välja, et oli Kuul. Tämä mõt-
les, et mängib lolli lihtsalt, et teeb talle siukest nalja. Ja pärast tuli välja ja oligi 
Kuul: võtnd paberid välja ja oli näidand oma dokumente, et tema on Kuul. 
Siis Sanda arvas, et Kuul laseb ta töölt lahti. Aga sai hoopis kiita, sai veel 
preemia.

215 Paralleeliks selle kohta, kuidas suhteliselt kaasaegne nähtus saab traditsioonidega ko-
gukonnas kogukonnaliikmete hierarhiasuhteid peegeldava rituaali iseloomu,  on India 
televisioonivaatamise kirjeldus  Purnima Mankekari poolt (2002). Hierarhiat näitab see, 
kes perekonnaliikmetest ja kuidas televiisori ette paigutuvad ja kellel on mis tingimustel 
õigus nähtut kommenteerida.

Pilt 3.8. Risanda 
valvuriputka 
Tapurla sada
mas 2006. a. 
Foto: J. Oras, 
erakogust.
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Pilt 3.9. „Sanda kivi“ Liutaia õuel. Foto: H. Kokamägi 1962. ERA, Foto 6212.

See, mis Risandaga seotud mälestusi kuulates kõige harjumatum tundus, oli 
suur polaarsus inimeste hindamisel, sallimine või sallimatus, mida ta avali-
kult nii sõnade kui tegudega väljendas – kuni selleni, et sidus inimese ees, 
kes talle ei meeldinud, aiavärava traadiga kinni. Tegelikult ehk ei olegi küsi-
mus hinnangutes, vaid selles, kas oma arvamusi avalikult välja öelda või 
mitte. Risanda vajadust avalikult oma arvamus välja ütelda ja lahkarvamusi 
klaarida tõid esile nii lapselapsed kui  Hilja Kokamägi. Sellise hoiaku näib 
olevat pärinud lapselaps Astrid: „Mul on vaja ikka suu puhtaks öelda. As-
jad peavad selged olema.” Usun, et oma arvamuste avalik väljaütlemine ei 
olegi niivõrd Risanda eripära. Lavka-loos tuli välja, et ka teised tema põlv-
konna naised ei jätnud välja ütlemata, mis südamel oli. Selline oskus oma 
emotsioone mitte varjata ja maha suruda võis omal moel aidata kogukonnas 
selgeid ja terveid suhteid hoida. Järeldasin seda lapselaste ja lapselapselapse 
suhtumise põhjal, mis kokkuvõttes oli kõigiti soe ja nii  Risanda kui teiste 
külanaiste kangust, „teravaid nurki” aktsepteeriv – kõik neist jõudsid vest-
luse käigus mõistvalt öelda, et „kõigil meil on oma veidrused” või „igaühel 
oma head ja vead”.

Sellele, et aktiivne enesekehtestamine, selged, sageli lausa teravad hoia-
kud ja nende avalik väljaütlemine võis olla osa randlaste traditsioonilisest 
maailmas orienteerumise ja identiteedikujunduse viisist, juhtis mu tähele-
panu  Mall  Hiiemäe. Ta ise oli  Risandat külastanud küll  ainult  põgusalt 
1969. aasta sügisel, aga ta ühendas minu mulje Risandast oma muljega Gus-
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tav Vilbaste isikust. Malle seletus lähtus isiklikust kogemusest, kokkupuu-
test teistsuguse käitumisstiiliga kui ta oma perekonnas tavaks:

Küllap ta oli kärts rannaeit,  nagu rannikul ikka on. Mina metsainimesena 
olen oma õemehe Arno Kasemaa, kes on kirjutanud raamatuid neist ranna-
inimestest, tema järgi imestanud, kui erinev oli ikka nii lähedaste kohtade216 
mentaliteet. Nemad rannas olid rohkem ringi käinud ja avarama vaatega, os-
kasid enda eest seista ja olid väga otsekohesed. Lugesin siin Vilbaste217 mäles-
tusi ja temal oli ka selline rannainimese jõulisus ja järjekindlus, natuke isegi 
enese pealesurumine ja selline ägedam iseloom, sellepärast vist teadlaskogu-
kond siin [Tartus] ei võtnudki teda omaks.218

Risanda aktiivse enese eest seisva hoiaku üheks põhjuseks võis olla veel te-
ma normikohasest erinev staatus oma kogukonnas. Sadamavalvurina oli tal 
sobiv töökoht, mis tagas arvestatava positsiooni külas, kuid kindlasti pidi 
tema enesetunnet ja ka teiste arvamusi mõjutama vallasema seisus.  Hilja 
Kokamäele, kes ei kuulunud kohalikku kogukonda, oli ometi jutustatud Ri-
sanda teenijaaegsest „eksimusest”. Sellest oli  rääkinud  Risanda sõbranna 
Aliide Salström, kel samuti oli vallaslaps, aga Aliide oli enne lapse sündi 
siiski kihlunud. Hilja meenutas ka, et Risanda ise sel teemal kunagi ei rääki-
nud ja ilmselt seetõttu vältis ka oma eluloo teemalisi vestlusi.219 Risanda staa-
tust kogukonnas, kus abiellumine oli normiks, mõjutas kindlasti see, et ta 
jäigi üksikuks, ehkki lapselaste poolt heatahtlikul toonil öeldud iseloomus-
tus „elueit” viitab, et tal oli ka suhteid meestega. Need elulooseigad aitavad 
mõista tema keskmisest suuremat haavatavust ja võitluslikku häälestust.

Võib-olla olid selle häälestusega seotud ka mõned Risanda teod, mis kesk-
mise inimese käitumisnormidesse ei mahtunud ja vanadus ilmselt süvendas 
tema eristuvat, omal kombel ehk provotseerivat käitumislaadi. Ent teisalt 
tundub mulle, et  Risandal oli olemuslik vajadus argisest ja „keskmisest” 
eristuda, lubatava-lubamatu piiridega mängida. Risanda mängulisusele vii-
tab tema innukas sanditamas käimine, ka on teada, et talle meeldis inimesi 
matkida ja see tuli tal hästi välja. Viimati oli  Risanda mardisandiks olnud 
veel umbes 40-aastasena Tiskres – sealse „perenaise ema oli elueit ja kutsus 
kaasa” –, muuseas olid sandid kambaga kohalikku politrukki kimbutanud. 
Nooremana on Risanda kehastanud näiteks Andrest, kes naisi taga ajas,220 ja 
kuradit, kes eriti kiusas vanu usklikke naisi.

216 Mall Hiiemäe on pärit Alutaguse metsade alalt.
217 Gustav Vilbaste isa oli pärit Kuusalu rannast, ema sisemaalt. Vt nt Oras 2006.
218 Vestlus Mall Hiiemäega 13.09.05.
219 Vestlus Hilja Kokamäega 20.10.05 ja 2.11.05.
220 RKM, Mgn. II 1612 b. Andreseks maskeerimine oli inspireeritud vanasõnast „Kadri 
hakkab kusele, aga andres pistab pulga ette.” (EV 2868: 100).
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Noh mina tegin siis mustad püksid, kõik must nägu, sarved peas, saba taga, 
okastraat oli sies. Ahjuark oli käes. /.../ Kuhu ma ikka ligemale sain: „Ära, 
kurat, tule, ära kurat tule!” Sarved ei seisnd püsti, noh riidest tegin, siis panin 
puupulgad sisse. Siis seisid püsti justku kitsesarved.221

Jutud Risanda veidruste või „krutskite” kohta on säilinud perepärimusena 
ja kujunenud osaks omapereidentiteedist. Perekonnas on selle kohta, kui 
keegi tegi midagi veidrat, kasutatud isegi ütlemist: „Sa oled kui Sanda”. Nii 
oli  öeldud siis, kui  Sirje tütar Signe oli  väiksena läinud küla peale kana 
kauplema ja lasknud kana lahti toas, kus peole minev naabrimees oma pük-
se viikis. Liutaia õuel on üsna suur rändrahn, mida hüütakse „Sanda kiviks”, 
sest külameestel olnud tavaks vana Sandat narrida, et nad viivad selle Liutaia 
õuelt minema. Sanda oli tõesti kartnud ja oma suurt kivi kõigi lõbuks hoo-
lega valvanud.

Kõike eelnevat arvestades on mõistetav, miks Risandale oli oluline folk-
loristide kui väljastpoolt tulnud, prestiižse eluala esindajate tähelepanu. See 
andis kindlasti võimaluse oma positsiooni kogukonnas tõsta: väikses külas 
oli täpselt teada, kelle juures kaugemalt käidi või kellele näiteks Tartust kiri 
tuli. Helisalvestused andsid võimaluse pääseda laiema avalikkuse ette – raa-
diosaadetesse.  Hilja Kokamäe arvates oli  Risandale ka raadios esinemise 
puhul kõige olulisem paista välja kohapealse rahva silmis. Soov hoida folk-
loristide tähelepanu, olla võimalikult pädev laulik, võis olla ka trükiallika-
test lauludele lisa hankimise põhjus, mõistis ta siis folkloristide autentsuse-
probleemi või mitte.

Alustasin Risanda isiksuse nendest tahkudest, mis tundusid nii tema mee-
nutajatele kui mulle silmahakkavad või intrigeerivad. See ei tähenda, et need 
oleksid olnud kogu aeg esil või ainus, mida  Risandast mäletatakse. Pärast 
vestlust Hilja Kokamäega, kui arutasime Risanda loomuse eri külgi, tegi ta 
kokkuvõtte:  „Aga  tema  oli  südamest  minu  arust  väga  HEA  inimene.” 
Risanda tundlikum ja soojem poolus avaldub kõigepealt tema omatehtud 
lauludes-luuletustes. Tema pihtimuslikku luulet lugedes jääb meelde selle 
erk  loodusetunnetus.  Arhiivis  leiduva  lauludevihiku  mitmete  luuletuste 
adressaat on vend Helmuth Rootsis, kus „võõras maa ja kaljud Sulle vasta 
kajavad”. Laulud ei ürita pakkuda originaalseid ja uudseid kujundeid, aga 
klišeede varjul on reaalsed, Risandale kõige olulisemad kohad alates kodu-
õuest, kust paistab meri, kuuserivi, rannakivid: „seal kus merelaine vastu 
kallast laksub,/ seitse kuuske väiksel mäenõlvakul /…/. Palju päikest oli seal 
ja palju kivi”.222 Luuletustes korduva kivide-kujundi tähtsust näitab lapse-

221 Samas ja ka EMH 2563.
222 RKM II 408, 443.
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laste poolt meenutatud lugu rannakividest, mida Risanda kunagi oli korja-
nud terve kastitäie ja tahtnud kõik vennale Rootsi saata.

Risandal oli oma lemmikkoht kodust pisut eemal: „kui iga lõuna kallast 
mööda/ ma karjakopli lüpsma läen,/ kui aga jõuan sinna kohta,/ kus meie 
endne karjamaa. [Istun ja imetlen pilliroogu,] mis tuules kõigub ja kasvab 
kuni Virveni” ja mille „salasahin/ mul muinasjuttu jutustab”.223 Hilja Koka-
mäele oli  jäänud selge mälupilt  erilisest hetkest  laulus kirjeldatud ilusas 
omapärases kohas Pädila lahe ääres, mida Risanda nimetas Pühajärveks.

No ükskord me läksime seda randa pidi edasi. Tema ütles, et temale meeldib 
see koht, et tema kutsub seda PÜHAJÄRVEKS. See oli mingisugune nisuke 
roogu kasvanud meresopp ja sääl oli angerjaid. /…/ Istusime sääl ja, siis ta 
laulis  oma laulu,  mis ta oli  teinud Pühajärvest,  oma luuletuse,  ja tal olid 
mõned teisedki oma luuletused. /…/ Ja siis ta nagu avaldas ennast ROHKEM.

Lisaks looduse ilu nägemisele olevat  Risanda suhtunud väga hoolivalt ka 
loomadesse ja lindudesse. Sellest kõnelev kajaka lugu on pärit noorema lap-
selapse Sirje sulest, kunagi kooli jaoks tehtud kirjatööst:

Mäletan, kui väga armastas vanaema loomi, linde. Meenub, kuidas jalutasi-
me kord rannas. Nägime kajakat, kes vees meeletult rabeles, kuid ei teinud 
häält. Algul me ei mõistnud, mis viga, hiljem taipasime. Vanaema läks merre. 
Selgus, et keegi oli vette kajakatele püünise pannud. Abiootav lind ei rabele-
nud enam ning vanaema päästis linnu võrgust. „Kuigi kajakas on röövlind, 
on temalgi süda sees,” ütles vanaema. See ei lähe mul iial meelest.224

Lapselapsed mäletasid ka seda, et Sanda hoidis hoolega oma kahte parti, 
kellele ta oli pannud nimed ja kellel oli õigus kõndida eesõues – kanad olid 
tagapool nn mustas õues.

Risandast koduses keskkonnas jutustavad  Hilja Kokamäe ja lapselaste 
meenutused paratamatult erineva nurga alt. Oma roll on kindlasti ajalisel 
erinevusel, sest Hilja mälestused ulatuvad aega, mida osaliselt mäletab Ast-
rid kui õdedest vanem. Temast 12 aastat noorema Sirje mälestuste aeg aga 
on juba hilisem. Hilja nimetas  Risandat pisut boheemlaseks, vaimuinime-
seks, kes ei pidanud eriti oluliseks kodu korrastamist ja muid tubaseid toi-
metusi, vaid käis palju väljas, eriti mere ääres, luges raamatuid ja lehti, kuu-
las raadiot. Mis puutub arusaamisse korrast, siis siin võib osalt jälle taustaks 
olla kultuuriliste arusaamade erinevus. Selle heaks illustratsiooniks on Hilja 
jutustus, kuidas kõik pereliikmed olid kogunenud välja vaatama ja imes-

223 RKM II 408, 442.
224 Sirje Pajula uurimistöö mustandkäsikiri, Melika Kindeli valduses.
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tama, kui ta aianurgas oma hambaid pesi – neil kõigil olid tänu kalasöömisele 
väga terved ja valged hambad, aga peres mitte ühtki hambaharja.

Lapselapsed meenutasid rohkem vanaema koduseid toimetusi, kirjelda-
sid teda oma „väga tähtsate potilillede” ja aialillede eest hoolitsemas, koos 
temaga marjul ja seenil käimist. Risanda kudus väga palju sokke ja kindaid 
ning õpetas neilegi kudumist. Üks tema pidevaid kodutöid oli ka võrkude 
parandamine.

Võrku parandas irmsasti, paelutas võrku ja parandas ja ... millega mehed käi-
sid lesta püüdmas. Lillepeenardele tegi suured võrgud ja aiad ümber, nii et 
lilled ei paistnud väljagi. /.../ Aga mustikal ma käisin taga. See mustikal käi-
mine oli ka jube. Ta võttis suure 5-liitrise ämbri kaasa. Oli küljeli ühe mätta 
ääres ja muudkui korjas. Minu meelest oli ta päev otsa ühe mätta juures kül-
jeli.225

Nostalgilised lapsepõlvemälestused seostusid Risandaga just nooremal lap-
selapsel Sirjel, kes väiksena oli temaga palju kahekesi, sest õde oli kooli in-
ternaadis ja vanemad tööl. Sirjet ühendasid vanaemaga lapse erilised toidu-
mälestused – ta oli käinud vanaema juures hane pildiga väiksest konservi-
karbist hanemaksapasteeti ja purgiboršši söömas, eriti oli ta armastanud Ri-
sanda keedetud head odrajahuputru (Risanda oli üldiselt omas leivas, aga 

225 Vestlus Risanda sugulastega 10.07.06, jutustas Astrid Kindel.

Pilt 3.10. Risanda ja Sirje 1970. aastate 
keskpaiku. Astrid Kindeli erakogust.
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vahel olevat ka koos teistega söönud).226 Sirje mäletas, kuidas ta väiksena oli 
vahel õhtuti vanaema juures magama jäänud. Ta meenutas Risandat endale 
laulmas ja seda, kui tore oli temaga mõistatada.227 Sirjele oli meeldinud ka 
vanaema postkaarte vaadata, ta meenutas suurt sahtlit, mis oli postkaarte 
täis. Postkaartide vahetamine oli tollal väga levinud suhtlemisviis, Risanda 
saatis neid ise ja sai palju tähtpäevakaarte, lisaks ta kogus neid.

Raamatud olid Risandale väga tähtsad olnud ja ta luges palju. Sirje leidis, 
et tema oli oma armastuse raamatute vastu saanud kaasa just vanaemalt. Li-
saks raamatutele, mida sõpradega vahetati, olid  Risanda eriti tähtsad raa-
matud lastele kättesaamatuna lukustatud kummutis. Seal olevat olnud kõik 
arhiivilt saadud raamatud, ka Kuusalu „Vana kannel” kõrvuti piibliga, na-
gu mäletas Melika. Lisaks raamatutele käis Liutaial päris mitmeid ajalehti. 
Raadiot kuulamas mäletasid lapselapsed Risandat pigem oma valvuriput-
kas. Televiisorist ega kinost ei olevat ta hoolinud. Sirje mäletas, kuidas ta oli 
kutsunud vanaema jumalateenistuse  ülekannet  vaatama,  aga  Risanda ei 
tahtnud seda vaadata – „tema jaoks oli see nagu võlts, et läbi teleka”.

Üsna erinevad olid Hilja Kokamäe ja lapselaste teadmised Risanda suh-
test usuga. Hilja arvas, et kirikuskäijaid  Risanda peres ei olnud. Seevastu 
Astrid meenutas, kuidas vanaema käis kõigil jumalateenistustel, mida Leesi 
kabelis  peeti,  ja  oli  tedagi  pärast  kooli  kirikusse  kaasa  viinud,  et  oleks 
seltsim koju tulla. Usk koos oma rituaalidega oli loomulik osa Risanda maa-
ilmast nagu vanaema Maielgi, kes oli korralik kristlane, ehkki  Gustav Vil-
baste on kirjutanud: „Ta oli täiesti koolis käimata, aga terase vaimuga ja aru-
kas inimene, vaba usulistest kammitsatest.”228 Arvatavasti pidas ta silmas 
seda, et Mai ei olnud mõjutatud äratusliikumistest, millega Vilbastel tuli nii 
oma perekonnas kui rahvaluulekogujana kokku puutuda (Oras 2006). Hilja 
Kokamäe arvamus tuleneb osalt kindlasti sellest, et nõukogude ajal hoiduti 
üldse küsimustest usuelu kohta.229 Hilja mälestuses võib peegelduda etteku-

226 Uurijate väitel piirduvadki toiduga seotud mälestused sageli ühe või kahe erilise roaga 
ja lapsepõlvemälestustes kordub nostalgiline pilt toitu valmistavast emast või vanaemast 
(Knuuttila 2007: 161–162).
227 Kooli uurimistöö kirjutamise ajal – seega ilmselt paar aastat pärast Risanda surma – oli 
Sirjel meeles veel päris palju vanaema mõistatusi.
228 Gustav Vilbaste andmed heade jutustajate kohta, saadetud Richard Viidalepale tema 
palvel 1952. a. RKM II 335, 222. Teisedki kogujad on rõhutanud Maie arukust ja avarat 
silmaringi, Armas Otto Väisänen on leidnud, et „temas saavad kokku vana ja uus aeg”. 
EÜS X 829, vt ka EÜS X 1201/2.
229 Folkloristide usuvastane või pigem küll ärkamisliikumiste-vastane hoiak ulatub kau-
gele nõukogude-eelsesse aega. Näiteks kirjeldas noor Rudolf Põldmäe, kuidas vennaste-
koguduse liikumine Kuusalu maapiirkonnas töötas ajalooliste rahvatraditsioonide vastu, 
ja  nimetas  rahvaluulekogujat  „igaveseks  usklikkuse  ja  kultuurilise  arengu  vaenla-
seks” (Põldmäe 1936). Ruth Mirov ütles, kui uurisin, kas ta küsis koduse vaimulikkude 
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jutus, et Risanda kui „terase vaimuga ja arukas inimene” peaks olema „vaba 
usulistest kammitsatest”. Näib, et Risanda ise kas pole tahtnud usu teemat 
puudutada või  pole pidanud seda iseenesestmõistetava elu osana kõne-
väärseks.

Kirikuskäimine jäi Risandal katki siis, kui ta enam Leesil jala käia ei jõud-
nud. Samas näib, et seesmine vajadus maailma mõtestada vananedes kas-
vas, sest juba viidatud  Sirje kooliaegses kirjatöös oli juttu, et „hiljem, kui 
kõik temaealised surid, ei liikunud vanaemagi enam külas ringi, vaid muu-
tus kinniseks ja usklikuks.” Lapselaste mälestuste järgi oli Risandal sõbran-
nasid, kes ilmselt kuulusid mõnesse äratusliikumisse ja kirjutasid talle usu-
teemalisi  kirju.  Sellest ajast meenutas  Sirje vanaema vaikseid oma tuppa 
tõmbumisi, mille juures keegi ei tohtinud teda segada. Seal oli Risanda lu-
genud mitte piiblit, vaid mingit väiksemat vaimulikku raamatut, mis olevat 
suurest lugemisest väga kulunud olnud.

Ma küsisin, et kas sul see juba läbi ei saa. Et ta kogu aeg luges mingi kaks-
kolm lehekülge ja ütles, et ära nüüd sega, et ta peab seda lugema. Ja siis ta lu-
ges jälle ja siis ta hakkas jälle otsast. See oli täitsa kapsaks loetud. Ma mõtle-
sin, et see pidi tal küll peas olema. Aga siis ma pidin talle rahu andma ja ukse 
kinni panema. Siis tal oli sihuke oma aeg. Siis ta tegi ukse lahti ise ja ... Siis ma 
võisin jälle minna. /…/
Minule ta seda [usku] küll peale ei surunud. Ta ise omaette seal luges ja us-
kus /.../ Kohati jäigi selline mulje, ta jälle, samas ta nagu oli sügavalt usklik ja 
samas nagu ei olnud ka. Ja siis, kui tal see asi jälle läbi sai, see lugemine, siis 
me vestlesime muul teemal ja üldse mitte nagu usust.

Rahvausust või nn ebausust on folkloristidel Risandaga palju juttu olnud ju-
ba seetõttu, et usundiline pärimus on olnud folkloristidest kogujate tavapä-
raseks huviobjektiks. Vanaema  Maie meenutades tuli paratamatult kõneks 
see, et Mai kartis tõsiselt inimeste maagilisi võimeid, üleloomulikke olen-
deid,  kasutas  loitse  ja  tegutses  tunnustatud  rahvaarsti-ämmaemandana. 
Vähemalt lapsena Risanda ilmselt jagas vanaema Maie usundilisi kujutelmi, 
õppis temalt ravimtaimede-alaseid teadmisi ja mõned loitsud.  Näiteks on 
Risanda jutustanud, kuidas nad koos vanaemaga vaimu nägid.

Tulime matuksest, pime videvik oli. Lammas oli toond talle siinsamas metsa 
ääres. Must tall oli. Ma ütlen vanaemale, et see on Kannu Karla kurivaim. Va-
naema ütles: „Jesus seunaku, tagane kurivaim, sina äbemata eksitaja!” Aga ei 
kurivaim jäänd maha.230

laulude laulmise kohta: „Kas sa arvad, et me 1960. aastal niisuguse teemagi üles võtsime, 
hea, kui me isegi julgesime jõuluajal kirikusse minna. Ma ei mäleta, et kordagi oleks sel 
teemal rääkinud.”
230 KKI 63, 104 (19).
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Risandalt on kogutud mitmeid usundilisi jutte ja unenäoendeid on ta see-
juures väga tõsiselt võtnud.231 Lapselapsed mäletasid, et ta oskas teistele ini-
mestele igasuguste haiguste vastu ravimtaimi soovitada. Võimalik, et Risan-
da kasutas ka maagilisi ravivõtteid. Kui keelekoguja Mari Must on küsinud 
Maie loitsude kohta: „Sa ei tia neid sõnu?”, on Risanda vastanud: „Ei-ei, ei 
tiiä. Ma ainuld ... no-jaa, vahel ikke tiiän ka. Eks mul ole krutskid sies ka!”232 
ja „Mõnda kuntsi ka ikke tiiän, aga sie ... las see jääb mulle omale!”233 Astrid 
mäletas, kuidas vanaema oli talle õpetanud villase lõnga ja sõnadega soola-
tüükaravi ja oli veendunud, et „tema võttis tõsiselt, aga mina panin seda 
tühjaks.”

231 Vt KKI 63, 95/113. Unenäoende loo on Eha Viluoja üles kirjutanud ka Risanda tütrelt 
Allilt ja unenägude seletamine on püsinud peretraditsioonis tänaseni välja.
232 EMH 1681.
233 EMH 2564.
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Lõpetuseks tuleb rõhutada siin Risandast loodud pildi kahekordset vahen-
datust: laulikut on kujutatud siinkirjutaja ja temaga kohtunud inimeste pil-
gu läbi. Tema isiklikke mälestusi leidus vaid mõnes lindistatud vestluses ja 
omaloodud lauludes. Ent oma lapsepõlvemälestusi vahendas Risanda veel 
vanaema Mai Kravtsovi isikut ja laulmist kirjeldades. See mälestustemaailm 
tuleb kõneks järgnevas alapeatükis.

3.4. Risanda Kravtsovi regilaulukogemus
Kuusalu rannik, eriti Juminda neem, oli koht, kus regilaul püsis elavas ava-
likus traditsioonis suhteliselt kaua. Seda näitab juba  Mai Kravtsovi reper-
tuaar, milles oli ligi 250 erinevat regilaulu (Kokamägi 1957a: 25). 20. sajandi 
algupoolel, ajal, mil  Risanda regilaulu tundma õppis, oli see siiski ka seal 
avalikust kasutusest taandumas. Sel taustal pidi olema eriti märgatav Maie 
ebatavaline poeetiline väljendusoskus ja selle igapäevane kasutamine, mil-
lest saab ettekujutuse  Risanda mälestuste vahendusel. Samas võib küsida, 
milliseid  uusi  tähendusi  said  lapsepõlvest  pärit  oskused  Risanda  jaoks 
koostöös folkloristidega, miks ja kellele ta oma vanemas eas regilaule laulis 
ning milline koht oli neil tema laulumaailmas tervikuna.

3.4.1. Regilaul Kuusalu rannas Risanda noorusajal
Vana regilaulupärimuse olemisviisi 20. sajandi alguskümnendite Kuusalu 
rannas võib kirjeldada kui vanemate inimeste, eriti naiste eriteadmist. 19. 
sajandil olid üldiselt omaks võetud uuemad laulu- ja muusikastiilid ning ka 
vanemate inimeste laulurepertuaarist moodustas regilaul ainult ühe osa. Ri-
sanda nooruses on regilaul aeg-ajalt siiski avalikult kõlanud, mitte enam nii-
võrd kogukondlike koosviibimiste orgaanilise osana, vaid pigem üksikute 
värvikate ja mäletamisväärsete episoodidena: pulmades, kiigel ja mänguõh-
tutel esitasid regilaulu mõned (vanemad) oskajad.234 Risanda ema Leena mä-
letas, et kui tema 1908. aastal Tapurlasse asus, laulsid vanad naised pulmas veel 
vanu laule.235 Salme Hirrend Juminda külast väitis, et pulmas lauldi regilaule 
veel 1920. a paiku. 1973. a meenutas 70-aastane Hilda Eerik Tapurla naaber-
külast Virvelt:

234 Selliste oskajate rolli ja särava esituse iseväärtuse toob välja  Rudolf Põldmäe: „Ja /.../ 
mõned üldtuttavaks  saanud lauliknaised on olnud oma lauluga ja ka tantsuga nagu 
pooleldi elukutselised pulmalõbustajad. Loomulikult siis niisugused „kutselised” tegela-
sed panid kõik välja, et saavutada oma esinemistega pealtvaatajate tähelepanu ja rahul-
olu.” ERA II 128, 415.
235 EKRK I 12, 131 (113).
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Neid vana rahva laule olen kuulnud ka, aga meie ajal neid enam ei tahetud. 
Eks vanad inimesed laulnud ka. Matsu Anne (Ann Matvei) laulis minu ven-
nale pulmas.236

Sajandi alguse tavadele tugineb Gustav Vilbaste kirjeldus regivärsiliste lau-
lumängude mängimisest nii, et koori asemel laulavad ainult kaks oskajat, 
„kel ilusam hääl, kes oskab „tooni” pidada ja kel laulu sõnad selged”, ja 
keda vahel käiakse ekstra kodunt kohale toomas (Vilberg 1920: 47).

Risanda lapsepõlvemälestustest pärineb üks näide, kuidas 60. eluaastate-
le lähenev naine laulis kiigel regivärsse, kuigi kiikumine vana tava järgi oli 
noorte tegevus.

Risanda Kravtsov: Inimesed laulsid, see minu väimihe ema, see Anna Paal-
berg, kes see päris laulik oli ühe teisega, ma ei mäleta, kes sääl teine temal oli, 
aga nii, et siis nad seda [lõpunooti] venitasid sääl kiigel.
Ingrid Rüütel: Ja kohe kiigel, kiikusid.
RK: Jah, see oli kiigelaul neil ju. Tulge kiigele, küla naised.
IR: Ja kus see kiik siis oli, teie külas siin?
RK: Meie külas, sääl nuki otsas, kus praegast see mägi on, Võrgumäe peal.
IR: Kui vana teie siis olite?
RK: Mina olin, plikkuski olin, nii  umbes nüüd, noh, eks ma siin kümme-
kaheteistkümne aastane old.
Hilja Kokamägi: A’ kas nemad ise kiikusid?
RK: Jaa, ise kiiguti. Aga ise ma kiigemees ei ole, ma ju kardan kiige pealt 
kukkumist.237

Tema laulis kiigel, tal oli ää ääl, ükskord oli öeld, kui Virve rahvas kuulnd, et 
jah, see on Paalbergi Anni küll, kes laulab nii ilusti sääl kiige pääl [Tapurlas]! 
Et noh, tuul oli siit poolt ja. Kiik oli sääl nuka otsas.238

1920. aastatel näib regilaul olevat veel saatnud sanditamas käimist. Sandi-
tamiskombed küll püsisid, ent  Risanda oli regivärsilist kadrilaulu viimati 
kuulnud 6–7-aastase lapsena.239

Paralleelselt  regilaulu taandumisega iseloomustab  Risanda noorusaega 
rannarahva  üldine  teadlikkuse  tõus  oma  pärimuse,  eriti  regilaulutradit-
siooni olemasolust ja väärtusest. Teadlikkust kasvatasid pärimusekogujad, 
kes tundsid selle piirkonna vastu püsivalt suurt huvi. Risanda pere teadis, 
et Maie laulud on arhiivis ja et Mai oli folkloristidele oluline laulik.

Kui Vilberg kirjutas laule, siis ütles, et need viiakse Tartu, jäävad tulevale põl-
vedele mälestuseks; Maielt ei kirjutatud kõike, mis juba teistelt oli kirjutatud; 

236 Pille Kippari välitöömaterjal. KKI 63, 330/1 (7).
237 RKM, Mgn. II 1547 d.
238 RKM, Mgn. II 1607 c. 
239 RKM, Mgn. II 1612 b.
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Ütel, et ta oli and viissada laulu, muuseumile. Aga noh eks seal olnd kahe-
kolme salmiseid ja eks siis old kõiki. Ja kakssada oli olnd niisugust, mis ei ole 
old teised teandki.240

„Tartu  muuseumile”  viidud tekstid  võisid  jõuda autoriteetsesse  trükisõ-
nasse – seda tõestas „Vana kandle” Kuusalu köide, milles ilmusid kõik 19. 
sajandil  Venemaale väljarännanutelt  üles  kirjutatud regilaulud (Tampere 
1938).  Hilja Kokamägi on oma esimese kogumisretke muljetest kirjutades 
imestanud: „Kui poleks seda oma silmaga näinud, siis poleks uskunud, et 
seal on nii palju „Vanu kandleid” III ja et ollakse väga teadlikud rahvalau-
lude kogumisest ning senisest publikatsioonist.” (Kokamägi 1956).241

Kuusalu rand on üks näiteid sellest, kuidas huvi väljastpoolt annab unu-
nevale pärimusele uut elujõudu ja võib viia selle taaselustamisele uues vor-
mis.  Huvi  Kuusalu  pärimuse  vastu  ei  piirdunud  materjali  kogumisega 
arhiividesse ja selle tutvustamisega teadusväljaannetes. August Pulst kutsus 
oma  korraldatud  rahvamuusikute  kontsertreisidele  esinema  ka  Kuusalu 
pillimehi, torupillimängija  Tõnu Eslon on juba 1913. a kogujatele jutusta-
nud, kuidas teda viidi „Estoniasse” esinema.242 Regilaulude ja pillilugude 
plaadistamised 1936–1938 Riigi Ringhäälingus ja salvestuste tutvustamine 
saadetes andis kindlasti kõneainet ning võis olla üks põhjusi, miks Risanda 
nimetas  Anna Paalbergi  „päris  laulikuks”.  Oma roll  pärimusteadlikkuse 
kasvatamisel võis olla kiirelt arenenud suvitustavadel, eriti kogunes suvita-
jaid Viinistule naaberneemel.243 Ilmselt oli välisest huvist toetatud teadmine 
oma ununevate vanade traditsioonide väärtusest ajendiks nii kohalike tant-
sude õpetamisele koolis ja Leesi piduõhtutel kui ka kombestikuetendustele 
1930.  aastatel,  mida  on  kirjeldanud  Rudolf  Põldmäe  ja  August  Pulst.244 
240 EKRK I 12, 124; RKM, Mgn. II 1612 d.
241 See, kui tähtis oli näha oma laule trükituna, paistab kõige selgemini Risanda Kravtsovi 
sõbranna Aliide Salströmi 1963. a märkmetes: „Sm. Vilbastega saime niimoodi tuttavaks. 
Olin oma kodukülas ja läksin Leesile oma sõbrannale külla. Seal sain kuulda, et Vilbaste 
on seal oma sugulastel. Läksin kohe sinna, kuid teda polnud seal. Ütlesin et tulgu meile ja 
nii ta siis tuligi teisel päeval. Nii meie tutvus siis algas. Ma tahtsin teada, see on, ehk tema 
teab nii, millal need laulud ükskord trükituna ilmuvad. Sest olen sadasid laule laulnud 
Hilja Kokamäele ja nüüd jälle siin Tallinnas. Kuid tema ka ei tea. Väga kahju.” KKI 35, 
19/20.
242 Anna Raudkatsi välitööpäevik. EÜS X 1203.
243 Rudolf Põldmäe välitööpäevik 1936. a. ERA II 128, 422/3.
244 Rudolf Põldmäe materjalid 1935.–1937. a. ERA II 114, 218/24; ERA II 128, 406/7; ERA II 
161, 16 jm. Soome kombestikuetenduste traditsioonist vt Tenhunen 2006: 83, 101 jm.
Eestis aitas seda traditsiooni kujundada rahvakommete demonstreerimine August Pulsti 
korraldatud rahvamuusikakontsertidel. 10. augustil 1935 korraldas Leesi Rahvahariduse 
Selts  Viinistul  pulmaetenduse,  1937.  aastal  näidati  pulmaetendust  Muuksi  jaanitulel. 
Etenduses osalesid vanad naised, kes tõesti pulmalaule ja pulmakombestikku tundsid. 
„Peigmeest olla mänginud Aleksander Kronström, 40 a.v. ja pruuti Juuli Paalpärk [Paal-
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Rudolf Põldmäe on korduvalt arutlenud ranna- ja maarahva erinevuse üle, 
tuues esile randlaste avarama silmaringi, rannanoorte huvi ja austuse vana 
pärimuse ja selle teadjate suhtes. 1937. aastal kommenteeris ta välitööpäevi-
kus Muuksis näidatud pulmaetendust.

Ja – Kuusalu rannik, oled selle poolest veel erandlik, et seal rahvaloomingu 
viimased raasukesed kannavad endas küllalt suurt elujõudu, mis on kaitsnud 
neid tänini ja kaitseb veel mõne aastagi oleviku rünnakute eest. Ega sealgi ole 
noorem põlv miski arengus ja hariduses takerdund metsatagune, kuid ime-
likku sallivust kõige minevikulise säilitamiseks enda kõrval on see küll osu-
tanud. Sellevastu maapoolne rahvas on kohe nagu teisest verest – randlaste 
ehtsat pulmalavastust on vanemad maainimesed vaadanud küll huviga, kuid 
nagu mingi halvustava üleolekuga – ah, need randlased on juba kord seesu-
gused tüübid, et nende vanad moorid ei lähe mõistlikuks enne lõplikku vai-
kimist!245

3.4.2. Vanaema Maie regilaulukool
Üks „vaikida” mitte tahtvatest „vanadest mooridest” oli Risanda vanaema 
Mai Kravtsov. Maie laulmine seostus Risanda mälestustes ennekõike argi-
olukordadega, milles ta olevat kasutanud sageli sobivat laulu või ütlemist. 
Maie „lauludega vastamist” on kirjeldanud ka teised. Murdekoguja  Linda 
Pärt kirjutas 1922. aastal: „Oma väikest pojapoega kasvatab ta regivärssi-
dega ja räägibki aina regivärssides.” (Pärt 1985: 70). Leesil sündinud Marta 
Ilsen on Richard Viidalepale jutustanud: „Mai oli niisugune: kui teine mida-
gi rääkis, siis tema laulis vastu (vastas lauludega).”246 Maiel olid erakordsed 
poeetilise eneseväljendamise oskused, tema keel oli kujundirohke ja lisaks 
regivärssidele kasutas ta sobival hetkel ka lõppriimilise laulu värsse.

berg], 35 a.v. Peale selle pruuttüdrukud ja peiupoisid kõik nooremad tegelased. Tegelasi 
pruudi ja peigme poolt kokku olnud umbes 20, neist enamik vanemaid inimesi.” Hiljem 
olevat Kuusalu Põllumeeste seltsimajas „Martisid lavastatud”. August Pulst „Mälestusi 
muusika alalt” (mälestused Kuusalu kandi rahvamuusikutega tutvumise retkest koos 
Ludvig Oberg-Lepnurmega). TMM M, f 234:1, 640–641.
245 Rudolf Põldmäe välitööpäevik. ERA II 161, 16. Sõrendused märgivad Põldmäe enda 
esiletõsteid. Lõigule eelneb pikem mõtisklus „rahvaluulelise elamisjärje” võimalikkusest 
kaasajal Kuusalu rannas. Tema ekspeditsioonimärkmetest leiab veel noorte pärimushuvi 
kajastusi:  „Vanasti olivad kiiged /.../.  Ma käisin veel iljaaegu oma seltsilistega,  vanad 
inimesed olime. Meid pandi veel laulma endisi laulusi. Sillaotsa Rotiga olime, temaga 
laulsime neid vanapõlve laulusi. Kui siis oli käteplagind, et me laulsime.” (78-aastaselt 
Maria Odenbergilt, kes elas Kõnnu valla Vihasoo külas).
246 [Jätkub:] „Ta teadis vanu sõnasi, mida teised ei teadnud. Näiteks: Oh sina verkane veri-
änd!” Richard Viidalepp Marta Ilsenilt (sündinud 1896. a Leesil) Tallinnas 1956. a. RKM II 
323, 405 (17). Vt ka Kokamägi 1971: 16–17.
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Näiteid Maie „lauluga vastamisest” on mitmete  Risandalt kogutud või 
tema enda kirjapandud laulutekstide juures.

Mai Kravtsov ütles hilisele karjasele:
Kau siga karja, laisk!
Midas kaua kodu tegid?
Imetelid iirepoegi /.../.247

Püüdsin püssilla elada /.../.
Vanaema esitas lugedes nendele, keda püssiga nägi.248

Poiside, poiside põnderikud,
järele’ga jäänude jänderikud,
oleks viel ise ilusad /.../.
Hilja Kokamägi: Millal see vanaema laulis seda?
Risanda Kravtsov: Vaest poistele.
HK: Kui ta neid kiigutas või?
RK: Ei, kohe nii nal´lapärast. Nal´la pärast laulas kohe seda. Tuli üks tuur 
pääle ja akkas laulama, noh.249

Mina lüpsan lehma, mõtlen sinu peal /.../.
Vanaema laulis,  kui  nägi  kedagi  lüpsmas.  Olin  lapsena  vanaema kaasas, 
kuulsin ja nägin.250

Mai olevat laulnud regilaulu ka eksootikahuviliste külanoorte tellimise peale.
Kui Maiele öeldi, et laula, siis Maie ütles, et: „Laulan enne, millepärast sie laul 
on.” Siis laulis:
Üks minul üttel: „Laula, laula!”
Teine üttel: „Miks ei laula” /.../
Ühed mihed tulid, noh, noored poisid, vanaemale, et: „Laula!” Ja vanaema 
vastas, et: „Aga ma ütlen enne kõigepealt, misjaoks see laul on!” Noh ... Üks 
poiss andis eidele raha ka, et: „Saad rohu raha! Mei laristame selle raha ikkagi 
ära.” [Andis seal] kaunis ästi raha!
Ingrid Rüütel: Kes need poisid olid?
Risanda Kravtsov: Meie oma küla poisid!251

Mardilauluga koos on Risanda meenutanud Maie regivärsis vastust andide 
palumisele: „Võta persest permukane ...”.252

247 RKM II 68, 548/9 (21).
248 RKM II 276, 262. Püss ei toida.
249 RKM, Mgn. II 1548 f. Poiste sõim.
250 RKM II 276, 270.
251 RKM, Mgn. II 1609 a, vt ka RKM II 68, 559 (35).
252 EKRK I 12, 117/8 (101). „Kui Mai ise ei käinud mardiks, siis ta laulis enne ande andmist 
martidele vastu.” 
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Põhiliseks regilaulude laulmise kohaks Risanda lapsepõlves oli kindlasti 
perering. Risanda on kirjeldanud Maie laulmist igapäevatöö juures ja laste-
le: Mai laulis „käsitööd tehes ja lapsi kiigutades peaaegu alati”; „Mai laulis 
alati kui võrku parandas, iga päev laulis”.253 Risanda ema Leena Kamarik 
on esmajärjekorras  nimetanud lastele  laulmist:  „Mai laulis  lastele,  korja-
jatele, ka pulmas.”254 Maielt oli Risanda õppinud rohkesti lastelaule ja teadis 
ka paari kodutööde juurde kuuluvat laulu.

Ühekorra ta kietis, sis ta laulis ikka, et:
Kie, kie, kattilaida,
vaari, vaari, putteraida.255

Ühekerra ja voib-olla mittu kerda laulas, kui süüa keitäs.256

Üks tavalisi laulmisolukordi oli hämarikuaeg.
Risanda Kravtsov: Ta ikka lapsepõlves vahest laul´ jälle videvikus, videviku 
tundi.
Ingrid Rüütel: Kas siis  lihtsalt  istudes laulis või tegi midagi tööd ise selle 
juures?
RK: Vahest istus, vahest tegi tööd, vahest oli pikali oma asemel ja. Kuda juh-
tus.257

Risanda isa Mart oli samuti hea laulja ja mängis viiulit.  Risanda oli temalt 
kuulnud ja õppinud uuemaid laule, aga ka regilaulu Tõbine naine olevat isa 
tihtipeale laulnud.258 Siiski pole ta kirjeldanud selliseid koduseid ühislaul-
misi,  nagu on  Hilja Kokamäe märkmete järgi  toimunud  Salme Hirrendi 
peres (Salme oli tuntud laulikute Miina Lamboti tütar ja Miina Eskeni tüt-
retütar).

Kui Miina [Lamboti] ema  Miina Esken veel elas, siis nad laulsid tihti koos 
vanu laule, kusjuures M. Esken oli eeslauljaks ja teised [ilmselt  siis  Miina 
Lambot koos oma tütardega], ehk ta tütar üksi, ühinesid eeslauljaga värsi esi-
mesel laulmisel viimasel silbil. Miina Esken suri 1920. a. 84-aastaselt. Hiljem 
laulis siis vanu laule, kui just küsiti, või kogujaile.259

Kui palju  Risanda kuulis Maie avalikult rituaalikontekstis regilaule esita-
mas, on raske öelda. Ehkki teiste mälestuste põhjal oli Mai 20. sajandi algul

253 Kokamägi 1957b: 46; EKRK I 12, 121 (107).
254 EKRK I 12, 131 (114).
255 RKM, Mgn. II 1612 d.
256 RKM II 298, 397 (132).
257 RKM, Mgn. II 1612 c.
258 RKM, Mgn. II 1608 e. 1911. a on Karl Viljak ja Gustav Vilberg Mart Kravtsovilt regi-
laule kogunud (EÜS VIII 1520, 2526/30; 2551).
259 Hilja Kokamäe välitöömaterjal 1956. a. EKRK I 12, 58. Miina Lamboti laulmist on plaa-
distatud koos Anna Paalbergiga 1938. a Riigi Ringhäälingus.
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ka pulmas laulnud,260 on Risanda Maie pulmades laulmist kirjeldanud oma 
ema Leena jutustuse põhjal (Kokamägi 1957a: 47–48). Ilmselt Risanda ajal oli 
regivärsiline pulmalaul juba haruldaseks ja kohati ebasoovitavaks muutu-
nud. Risandalt pole peaaegu üldse jäädvustatud pulmalaule ja võib oletada, 
et Mai ei pidanud sobivaks laulda pulmalaule kodus niisama, väljaspool 
tavapärast rituaalikonteksti. Ühest pulmast oli Risandal jäänud ere mälestus 
traditsioonilise sabatantsu tantsimisest Maiega eesotsas.

Aga seda mina mäletan – ma ei mäleta, kui vana, igatahes alla kuoli olin, ja 
siis me olime üheskohas pulmas. Noh ja sääl mängiti /.../ sabatantsu. Ja sie on 
mul nii selgest meele, me olim, teise plikkaga olime viimane lõpp kahegesi. 
Aga vana Mai oli pillimehe järel esimine. Esimene mies oli pillimehe järgi! Ja 
ema rääkis, ta [Mai] oli Pedaspäl oma sugulase-tuttava pulmas – või sugu-

260 Pärt 1985: 73 ja teated Magdaleena Kamarikult. EKRK I 12, 131 (144) ja 138 (121).
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lane, mis ta oli sääl –, ja ema and oma kingad jalga. Vanamutt tuld kodu – 
kingatallad old läbi! Vot, tantsind kingatallad läbi pulmas, vot!261

Kiige juures mäletas  Risanda vanaema ainult korra laulmas – 1923. aastal 
79-aastasena näidanud ta murdekogujale Linda Pärdile jaanipäevakombeid 
ja laule. „See oli ka ainus kord, mil praegu Tapurlas elavad inimesed nägid 
teda kiige all või jaanitulel laulmas.”262

Maie tütar esimesest abielust, Liisa Blumkvist, oli Maie minia Leena Ka-
mariku sõnutsi „tuimem, ei oskanud midagi” ja hiljem, seoses „normanni 
usku” pöördumisega, keelanud emagi ilmalikke laule laulmast.263 Seetõttu 
võib arvata, kui oluline oli Maiele naissoost järeltulija, kellel oli ilmseid esi-
nejakalduvusi. Risanda on kirjeldanud juhtumeid, kus Mai olevat lausa käs-
kinud tal laulda, nii nagu ta ise oleks vastavas olukorras laulnud, õppida 
samamoodi „lauldes vastama”.

Aga ma mälestan seda, kui me olime ükskord oma sugulase pulmas, ma olin 
plikka, siis ta pani minu laulama seda, et: „Tütarlapsed, kullerkupud” [Loo-
dud poiste mureks]. Oma kaasas, [e]t laulad.264

Kui ma akkasin karja menemä, siis  vanaema üt[les],  et  [käskivalt]:  Nüüd 
laula seda metsas!
Suvi tuleb ja leukene laulab,
eit teeb kakku ja ma lään karja /.../.265

Kuivõrd Risanda vanaema soovile vastu tuli? Ühe temalt salvestatud pisut 
ebamäärase jutulõigu põhjal võib oletada, et nooruses ei pidanud ta avalik-
ku regilaulude laulmist sobivaks. Ilmselt tundus lapsele kohatu esitada selli-
seid laule, mis tema silmis kuulusid vanade naiste repertuaari. Ta laulis kii-
gel „selleaegseid laule”, mitte „rahvalaulu”.

[Risanda laulab Loomislaulu, kus lind lendab kiigele pesa tegema]
Noh, meil oli õues seal oli selline[?] pihlakas ja mul oli veike puu..., kahe 
otsaga puukiik, et noh, nüüd laula sedati: N’d tegi [rõhuga] minu kiiga külge 
pesa!
Ingrid Rüütel: Vanaema ütles siis niimoodi?
Risanda Kravtsov: Jaa. Nüüd laulad sedasi, et tegi ... lendas minu kiiga külgi, 
tegi pesa penni külgi. [Tasandab häält:] Noh, ega ma’s nenda laulama akand! 
Küla vahele, siis /.../.
IR: Kas te sis laulsite ka sääl?

261 RKM, Mgn. II 1547 f.
262 Hilja Kokamäe diplomitööst, märkusega „Suulised andmed R. Kravtsovilt” (1957: 55).
263 Hilja Kokamägi Magdaleena Kamarikult ja Risanda Kravtsovilt. EKRK I 12, 132 ja 123. 
Teisal on Leena väitnud, et Maie tütar oskas siiski oma ema laule. EKRK I 12, 136.
264 RKM, Mgn. II 1548 f.
265 RKM, Mgn. II 1609 k.
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RK: Jaa, sai lauldud ikka ka jah. Aga ega meil siis – lauldud said ... noh, mis 
jälle selleaegsed laulud nied, ega nii, rahvalaulu ei saand laulda aga ...
IR: Aga seda laulsite oma kodus, kuidas ta muidu selgeks sai?
RK: Jaa-jaa, kodu neh!266

Risanda on meenutanud ka ühte omaalgatuslikku avalikku regilaululaul-
mist lapsepõlves, ent see ei olnud n-ö korralik laulmine, vaid „kassikont-
sert”. Võib-olla parodeerisid tüdrukud teadlikult või alateadlikult kiigelau-
lude traditsioonilist esitusviisi, mis muutuvas muusikakultuuris mõjus juba 
võõra ja kummalisena.

Ja olime sis plikkad, alla kuoli, säältsamas, kus külakiige oli ja sääl oli üks 
paju. Ja meie panime kolme plikka pajusse. Noh, see kolmas, mis sie naab-
riplika, sie ei oska üldse laulda, ma ikka vähe sain. Aga sis see kolmas, mu 
sugulane /.../, vaata sellel oli ia ääl, vat see laulis sis. See laulis, ikka pidas 
viisi, aga meil tuli sis – [elavalt, naerusel häälel] ega sellest lugu old, kudas 
see sis tuli! Ja valjult ja valjult veel, nii kuda kellegil suust välja tuli!
IR: Sedasama laulu laulsite siis?
RK: Jaa, jaa, see oli kassikontsert sis meil sääl.
IR: Kuidas te laulsite siis, kõik kolmekesi koos või ütles üks ette ka?
RK [hõikab naerdes]: Keik kolmekesi kuos, see oli kassikontsert, noh, sellega, 
ma muudmoodi[?] ei ütle.267

3.4.3. Risanda Kravtsov lauljana
Kui palju ja millal Risanda Kravtsov oma elu jooksul regilaule laulis, polegi 
päris selge. Näiteks artiklis „Risanda Kravtsov, lauliku-Maie pojatütar” loo-
vad  Hilja Kokamägi ja  Ingrid Rüütel kujutluspildi regilaulude laulmisest 
kui igapäevasest tegevusest. Mainitud on koguni laulmist Risanda eestvõt-
misel ja näib, et kirjutajad viitavad ühisele laulmisele.

Regilaule  nimetatakse  Tapurlas  Maie-lauludeks  ning  Risandat  palutakse 
jõudehetkedel neid laulda. Suurema osa neist moodustavad lüürilised laulud 
laulust, loodusest, elu hoolest ja murest. Kui rannas võrke parandatakse või 
merelt paate oodatakse, siis kiirendab laul tööd, lühendab aega ja rõõmustab 
meelt. Laul kuulub ka sünnipäevade ja muude koosistumiste juurde. Ikka on 
Risanda eestvõtjaks või solistiks.  Oma madalal, rahulikul häälel heietab ta 
sama  meloodiat  paljudes  lauludes,  nagu  vanasti  kombeks.  (Kokamägi, 
Rüütel 1986).

Kui küsisin  Hilja Kokamäelt  Risanda avaliku regilaulude esitamise kohta, 
oli ta üsna kindel, et Risanda oma valvuriametis või jaanitulel teistele Maie 
laule laulis, ent ise ei olnud ta seda pealt kuulnud.

266 RKM, Mgn. II 1610 a.
267 RKM, Mgn. II 1608 e.
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Pilt 3.13. Risanda Kravtsov. Foto: L. Briedis 1969. ERA, Foto 8867.

Folkloristide kirjutises loodud pildile vastanduvad sugulaste mälestused, mil-
le järgi vähemalt kodustel pidudel regilaule ei lauldud. Risanda 1979. a sün-
dinud lapselapselaps Melika Kindel meenutas, et tema lapsepõlves Risanda 
regilaule ei laulnud, üldse laulnud ta neid ainult kogujatele, rahvaluule- ja 
murdeuurijatele. Ka Melika 1959. a sündinud ema Astrid kinnitas, et sünni-
päevadel ja koosviibimistel lauldi uuemaid seltskondlikke laule.268 Arhiivis on 
Hilja Kokamäe loend lauludest, mida lauldi 1969. a, Risanda 60. sünnipäeval, 
ja nende seas on siiski ka mõned Risanda poolt esitatud regilaulud.269 Aga 
me ei tea, kas need laulud oleksid seal kõlanud ka siis, kui külaliste seas 
poleks olnud folklorist.

Kõige konkreetsemad mälestused Risandast regilaule laulmas olid tema 
nooremal lapselapsel Sirjel ja need seostusid koduse eluga.

268 Vestlus 21.03.05.
269 Vt allmärkus 280.
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Ta ikka, aegajalt ta laulis neid. Aga neid ta nagu rohkem ise, talle meeldis 
nagu rohkem tegelikult ise laulda. /.../ Mulle jäid need osad laulud meelde 
ja /.../ siis olid osad laulud, mis nagu enam jäid meelde ja siis nagu palusid 
ikka, et ta jälle laulaks. /.../
Mõni oli päris lõputu, päris lõputud asjad olid tal ikka, päris lõputud laulud 
ja siis ta vahest lõpetas ära, ütles, et aitab nüüd, et see läheb juba liiga pikale 
ka, et see juba ... No mõned olid ikka lausa ... Et see oli ka, et tal uskumatult 
hästi olid nagu meeles ... oli kummaline, et tal noh, üks ikka rohkem kui 10–
15 minutit oli mõni laul, et ta võiski seda jääda nagu [laulma].

Ühise arutluse käigus jõudsid Risanda järglased üsna usutavale järeldusele, 
et Risanda võis innustust saada folkloristide käikudest ja hakata 1960.–1970. 
aastate vahetuse paiku rohkem regilaule laulma – aeg sobib, sest Sirje on 
sündinud 1971. Omalt poolt võis kaasa mõjuda see, et pärast 1969. aasta 
ekspeditsiooni jõudsid Risanda laulud korduvalt raadio rahvaloomingusaa-
detesse (Kokamägi, Rüütel 1986). Neid saateid kuulas ta ilmselt järjekindlalt 
ja need omakorda väärtustasid regilaulupärimust tema silmis.

Noh, ja sie oskas ju kah palju, sie Anna Paalberg. Noh, tema oli ju käind, vad 
ükskord viidud ju raadiosse lindistama  Lambot Miinaga. Ükskord ma viel 
kuulasin mõned aastad tagasi, lint oli kah – niipalju kähises, seal „Rahvaloo-
mingu varasalvest”. Omme õhtu on jälle!270

Ilmselt just 1970. aastate alguses sai ka Risanda ümbruskonnas raadiolauli-
kuna tuntuks, nagu tunnistab Pille Kippari 1973. aasta välitööpäevik:

/.../ perenaine ei kutsunud tuppa ja oma paaritunnise vestluse pidasime õuel 
püstijalu. Ka keeldus perenaine kategooriliselt magnetofoni rääkimast: ta ei 
tahtvat, et tema nimi raadiost tuleb. Mindagu Liutajale, Liutaja plikka, see 
Sanda [Risanda Kravtsov], see las laulab ja lueb.271

Võib-olla just sel perioodil esitas Risanda regilaule ka seltskonnas, sealhul-
gas väljaspool kodu.

Hiljem laulukogujatest folkloriste Liutaial enam ei käinud ja ka Sirjel jõu-
dis kätte teismeliseiga, mil ta vanaema vanade laulude vastu huvi ei tund-
nud. Ilmselt Risanda laulis aina vähem regilaule, seetõttu olidki need laulud 
1979. aastal sündinud Melikale võõrad.

Sirje: Mida vanemaks ta sai, seda vähem [laulis regilaule]. Kui ma väiksem 
olin, siis ta tahtis laulda. Siis läks minul see iga mööda.
Melika: Võib-olla ka, et see aeg oli, et hiljuti oli seda huvi üles näidatud. Nägi 
mingit visiooni.

270 RKM, Mgn. II 1607 c. Anna Paalberg oli Risandale kaugelt sugulane: Risanda vanaisa, 
Maie teine mees, oli Anna onu (ema vend). Anna on jutustanud, kuidas nad Maiega koos 
karjas käisid ja Mai seal palju laulis (ERA II 161, 269/71).
271 Pille Kippari välitööpäevik. KKI 63, 324/5. Kirjeldatud on külaskäiku Virve külas ela-
nud Hilda Eeriku juurde. 
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Sirje: Kui mina kasvasin, siis ei käinud siin enam keegi, huvi oli väiksem, 
mingid tüdrukud käisid küll kogumas, Juuli juures, ma tean, ja ... Aga siis jäi 
nagu tahaplaanile ja pold ka enam kellelegi laulda. Ma mäletan, et ta nagu 
laulis omaette, aga et kellelegi [teisele].
Astrid: Nii palju, kui me Leesilt tulime.
Sirje: Omaette ta ikka laulis, kui ta sokki kudus või omaette millegagi tegeles, 
mina tegelesin millegi muuga, siis ta küll laulis. Eks mul oli selline iga ka, siis 
kadus selle vastu küll huvi ära.

Kas Risanda laulis regilaule ainult folkloristide ja nende läbi kogukonna tä-
helepanu püüdmiseks või oli regilaul talle siiski isiklikult vajalik ja oluline 
eneseväljendusvahend? Kogujatega sel teemal vesteldes avastasin, et vaa-
tamata nende hinnangule lauliku laulmisstiili kohta tõid kõik esile Risanda 
laulmiskogemuse eheduse.  Hilja Kokamägi rõhutas Risanda võimet laulu-
desse sisse elada, mille eelduseks oli traditsioonilise laulukeele valdamine. 
Hilja leidis, et  Risanda oli saanud pärandiks midagi vanaema pärimusega 
lahutamatult seotud elustiilist.

Jah, ta elas [lauludesse] sisse, ta sai elamuse, ta elas nende sees. Kõik need 
kõnekäänud ja uskumused ja ... Ta oli ikka, noh, selle sünkroonilise folkloori 
kandja.
Aga nüüd hiljem /.../ siis need ei saa ju enam olla laulikud, kes /.../ teavad, et 
jah, võib-olla ja mõnda võib-olla laule ka mäletavad ja, ütleme, loevad või. 
Aga tema ikka laulis, tema ikka teadis viisi, temal oli ikka see täiesti olemas. 
Ja see oli ikka omal määral ka tema, noh, nii ütelda, elustiilis.

Vaatamata oma kahtlemisele Risanda lauluoskuses kinnitas Ruth Mirov sa-
muti, et tema esitustest peegeldus regilaulude mõistmine ja võime neisse 
sisse elada: „Ega tema esitus oli elav. Kindla peale elavam, kui neil (Miina) 
Lamboti lastel.” Viimased olid rõhutanud, et eelistavad ise uuemaid laule.

No kuule, niimoodi võttes, ega see neile Juminda naistele nii väga palju ei 
pakkunud. Iga kord nad ikka püüdsid väita seda, et need ei ole nagu enam 
nende laulud. Aga kuna me jahtisime seda regilaulu, siis nende juures pea-
aegu üldse me ei lindistanud seda, kui nad neid (oma uuemaid laule) laulsid. 
Nad olid väga arusaajad.272

Tänu Mai Kravtsovi „koolile” võis Risanda tunnetada regilaulu tõesti oma-
semana kui mõnigi teine tollane regilauluteadja – võimalik muidugi, et ta oli 
ka lihtsalt elavama loomuga inimene.

Ingrid Rüütel rõhutas samuti Risanda sisseelamisvõimet, mida oli tunda, 
vaatamata tema näiliselt vaoshoitud esitusele.

Aga see on kuidagi, noh, see emotsioon on siiski – kui sa oled seal juures, siis 
see on kuidagi hästi tunda. Võib-olla et ta lindilt isegi pole nii tunda. Aga 
noh, ta ikkagi väga elas nendesse lauludesse sisse.

272 Vestlus Ruth Miroviga 17.10.05.
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Ühe tõestusena meenutas Ingrid just Risanda omapoolseid laulude sisu tõl-
gendusi.273

Ta isegi kommenteeris neid natuke, nagu nad teevad – niimoodi omamoodi 
nagu seletas. /.../ Tema jaoks see sõnum seal sees oli ikkagi olemas. Ja see oli 
tema jaoks tähtis.  /.../  Ma mäletan,  et  näiteks  Katja  Jovleva,  kes  ka  väga 
armastas kommenteerida, see isuri laulik. Mõnedel on see komme. Ja mõned 
Kihnu laulikud ka, pulmalaule seal näiteks kommenteerivad vahel. Seletavad 
pisut, et näe niimoodi ütles ja mis oli. Et näed, see on nii, ja vahel, et see 
tähendab seda ja kuidas keegi.

Mulle näib, et Risanda sisseelamisvõime taga ei olnud mitte ainult laulude 
endi tähendus ja sõnum, väga oluline oli talle laulmise läbi loodav ühendus 
vanaema Maiega. Selleni jõudis oma arutluses ka Hilja Kokamägi.

Kuigi tal kogu aeg oli tagapõhi see Maie. Maie ja Maie laulud. Ja ta ... ilmselt, 
kui ta laulma hakkas ja laulis, siis ... ja ma mõtlen, et kui ta ka mitte ainult 
minule, vaid teistele kuskil laulis või kasvõi omaette neid mõlgutas, siis oli tal 
ikka kindlasti sääl mälu tagasopis see Maie, et vot see on minu mälestus, et 
tema ikka ütles nii ja naa ja laulis nii.

Võib muidugi väita, et  Risanda teadis  Hilja huvist Maie vastu ja rõhutas 
temaga suheldes seda seost eriti. Pidevalt  Maie järele küsides püüti hiljem 
kontrollida,  et  korjandusse  ei  satuks  trükiallikast  pärit  tekstid.  Risandat 
otsekui tõugati Maie varju, paigutati tema suhe regilauluga „passiivse mäle-
taja” raami.  Pidevalt  korduv küsimus „Kas see oli  Maie laul?” sisuliselt 
välistab võimaluse, et tegemist võiks olla Risanda „oma lauluga”.

Aga teisalt, Mai oli  Risandale olnud tõesti äärmiselt tähtis ja lähedane, 
ilmselt kõige lähedasem inimene elus – emaga ei olevat ta nii hästi läbi saa-
nud. Oma lähedust Maiega on Risanda ise kinnitanud näiteks arhiivi saade-
tud käsikirjas leiduva märkusega:

Pühendan Rahvaluulele vanaema mälestuseks veel need laulud, mis on mi-
nule veel meelele tulnud. /.../ Kui ma saaksin, siis võttaks vanaema tagasi. Va-
hel harva unenäos näen teda, on hea meel, aga hommikul olen pettunud.274

Risanda on meelsasti rõhutanud oma sarnasust Maiega, seda on kinnitanud 
ka teised. Mulle näib, et ta mitte lihtsalt ei meenutanud Maie, vaid kohati 
püüdis  Maiega samastuda,  muutus  folkloristidele otsekui  tema meediu-
miks.

Mai oli jo ilus inimene. Ta ütel isegi, et: „Ma oli ju nuorelt ilus inimene!” Ja 
mul on ka vanaemaga sarnasust. Igaüks ütleb, et ma sarnanen vanaemaga.275

273 Margaret Mills on Afganistani  jutustamistraditsioonide puhul juhtinud tähelepanu 
sellele, kuidas esitajate interpreteerivad protseduurid võivad olla vägagi erinevad tead-
laste omadest (Mills 1991: 23, tsiteerib Narayan 1995: 260).
274 RKM II 276, 271/2.
275 EMH 1681.
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M. Kamarik ütleb tihti oma tütrele: „Sa oled kui vanaema.” /.../ Jälgides Maie 
pojatütart  muutub  suure  lauliku  enda  kuju  vaimusilme  ees  elavaks. 
Vanaemast jutustades matkib  Risanda vanaema häält ja intonatsiooni.  Mai 
ise olevat olnud ka hea inimeste matkija ning kasutanud seda annet sageli. 
(Kokamägi 1957a: 44).276

Risanda teadlikku asetumist Maie „varju” just folkloristide ees näitab ka see, 
et ta tänab neid saadetud raamatute eest „vanaema Maie nimel”.277

Kujutlus regilaulust kui Risandale isiklikult olulisest lapsepõlvemälestus-
tega suhtlemise vahendist on kooskõlas sugulaste mälestustest  kujuneva 
pildiga, mille järgi Risanda laulnud regilaule enamasti omaette. Selle kõrva-
le sobib hästi ka regilaulude lugemine raamatust – Risanda Kuusalu „Vana 
kandle” eksemplar on sagedasest kasutamisest üsna kulunud. Nende kahe 
regilaulu „kasutamise” mooduse vahel ei olegi suurt vahet: mõlemate üles-
andeks on autokommunikatsioon.  Samasse ritta  võib paigutada ka Maie 
laulude ja lühivormide meenutamise ja üleskirjutamise folkloristide jaoks, 
mis samuti tähendas vaikset süvenemist mälestustemaailma.278 Seega võis 
Risanda meeleldi asetuda folkloristide poolt välja pakutud „mäletaja” rolli, 
kasutades omalt poolt ära folkloriste, et endale olulist inimest elavaks rää-
kida ja laulda, oma lähedusekogemust taaselustada.

Avalikus suhtluses kuulis ja laulis Risanda hoopis teistsugust, uuemat re-
pertuaari. Lõppriimiline  laul  oli  tema põlvkonnale  tervikuna  regilaulust 
tunduvalt  omasem ja  näiteks  Hilja  Kokamäe 1956.  aasta  välitööpäeviku 
põhjal on ka Risanda ise uuemat laulu regilaulust lähedasemaks pidanud.

Vanade  laulikute  järglased  [Risanda  ja  Aliide  Salström]  sukeldusid  oma 
emade ja  vanaemade pärandisse  ning esitasid  meile  mitmeid  regivärsilisi 
laule. Ka neile tundusid siiski lähedasemad n.n. keskaja laulud – s.t. laulud, 
mis kuuluvad ajaliselt regivärsiliste ja tänapäeva laulude vahele (keskele).279

Võib arvata, et Risanda aktiivne uuem repertuaar oli tunduvalt suurem kui 
need 33 laulu, mis tema esituses on jäädvustatud.280 Tänu tema regilaulu-

276 1956. aastal on Hilja Kokamägi oma ekspeditsioonimuljeid vahendades samuti kirjuta-
nud: „Ta on jutukas, elav, liikuv, lõbus ja haruldase inimeste matkimise oskusega. /.../ 
Tema kuulamise ja jälgimisega muutus otsekui elavaks ka suure lauliku Mai Kravtsovi 
isiksus.” (Kokamägi 1956).
277 RKM I 11, 92/3.
278 Regilaul on ilmselt paljudele laulikutele olnud mineviku ja lähedaste meenutamise 
vahendiks, vt nt lk 329.
279 EKRK I 12, 156/7.
280 Hilja Kokamägi on üles kirjutanud laulud, mida lauldi Risanda 60. juubelil 1969. aastal 
(bajaani saatel, paari lugu olevat bajaan mänginud ilma lauluta): Hulkuri valss, Kilumari, 
Kui lapsena lustila luhal, Valss (Neiukene, noorukene), Karu oli koopas, vaatas kuud, Kevad  
soome metsas,  Meremeeste valss  (Meremehe süda see tuksub),  Meremehe laul  (valss),  Ära  
sõpra unusta,  Ei me ette tea, Viljandi paadimees,  Kui ma alles noor veel olin (Umba-umba), 
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oskusele pühendasid folkloristid uuemale laulule vähem tähelepanu ja ka 
Risanda ise on folkloristide huvi arvestades arhiivi saatnud valdavalt regi-
laulutekste.

Risanda enda poeetiline looming põhineb samuti  lõppriimilisel  laulul, 
värsirütm ja ka mõned sõnastusvormelid on sageli üsna otse laenatud mõ-
nest tuntud laulust: „Kus Hara lahe kohiseb, ta kaldal elu edeneb”; „Seal 
kus merelaine vastu kallast laksub, seitse kuuske väiksel mäenõlvakul”.281 
Kui värsimõõduks on lihtne neliktrohheus või -jamb, on raske öelda, kas 
loojal mõlkus meeles mingi kindel viis või on rütmieeskuju pärit luulest. 
Oma vihiku lõpus on ta kirjutatut nimetanud lauludeks. Ilmselt on arhiivi 
jõudnud ainult  väike  osa  Risanda  Kravtsovi  loomingust.  Melika  Kindel 
jutustas,  et  temalgi  on  alles  luuletusi,  mis  vanavanaema  talle  oli 
pühendanud, kaks neist on näiteks loodud tema koolimineku puhul.

Välitöömaterjalide põhjal näib, et laulude loomine oli tollal Jumindal üs-
nagi üldine praktika. Seda loomingut võib paigutada ka kohaliku külalaulu 
žanri, kui selle all mõista kohalikel ainetel loodud poeetilisi tekste, mida 
mingis rühmas lauldakse või ka loetakse.282 Enamus Risanda tekstidest ar-
hiivi jõudnud lauluvihikus on mõeldud küll ühele kindlale adressaadile või 
lugemiseks/laulmiseks pereringis, ent vihus leidub ka pisut laiemale ringile 
loodud tekst „Mälestus Nõmmelt”, kommentaariga:

Olin Nõmme lastekodu [Nõmme rinnalaste ja emade kodus pärast tütre sün-
dimist]. Juhataja Bürger küsis, et kas on teie hulgas niisukest ema, kes teeks 
laulu meist. Mina vastasin, et vaatame seda asja järele. Noh, eks minul ole 
Maie vigurid sees ja teise vanaema õde Pärispealt, Nigula Kadri, tegi laulusi. 
Eks siga ole suguse.283

Jooksupolka, Kui kunagi kuusikus jalutad, Hulkuri valss, See Saaremaa on väikene maa, Ter-
viseid saadan ma Mari-Marile, Ei me ette tea, Ju laias laanes laul vaikinud, Kui ma ükskord  
ära suren,  Vanapoiss oli suremas,  Seal Kurseni külas,  Kui Kungla rahvas,  Seal kus Lääne-
mere lained randuvad, Minu armas isatalu, Ma väike Jonny boy, Korraks vaid, Lõppenud on 
päevad,  Seal Mehhiko teel,  Mats alati on tubli mees. Risanda laulis üksi järgmisi laule: 
Käisin tieda tipilista (Kas sa lubad mulle tulla), Mina laulaksin kui tohiksin (Arg laulik), 
Metsa korpuses elasin kord mina,  Aidut-taidut tammemetsa  (Tarbepuude raiumine),  Iso-
talu Antti ja Rannan järvi. RKM II 262, 10/4.
281 RKM II 408, 453 ja 443.
282 Tavaliselt on olemas kirjapandud tekstid, aga puuduvad andmed nende kasutamisest, 
mis omakorda muutus ajas. Näiteks Muhu 20. sajandi poeetilise loomingu, selle esitamis- 
ja levimisviiside mitmekesisus on uurijates ja ka pärimusekogujatest kogukonnaliikmetes 
tekitanud vajaduse taolisi  tekste kuidagi lauludeks ja luuletusteks jagada ning teisalt 
sundinud tõdema, et see on raske, kui mitte võimatu (Oras 2002: 301–304).
283 RKM II 408, 458/9.
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Ka laul okastraadiga piiratud väiksest putkast sadamasillal, kus kõrge lainega 
tuleb vesi sisse ja naised talvel hirmsasti külmetavad, ning sellest, mis juhtus 
seal ühe sügistormi ajal, võiks olla suunatud laiemale ringile.284 Risanda side-
mele laule loova ja loomingut omavahel jagava rühmaga viitab see, et ta on 
oma laulude vihikusse kirjutanud ka paari tuttava kirjutatud laulud.285

3.5. Risanda Kravtsovi laulud

3.5.1. Laulurepertuaar ja regilauluteemad
Risanda Kravtsovilt on arhiivides väga palju laule: kokku 253 jäädvustust, 
neist helisalvestustel 97 ja käsikirjas 156.286 Domineerivad regilaulud, kokku 
170 jäädvustust, ent paljusid laule on korduvalt kirja pandud ja salvestatud. 
Erinevaid regilaule on Risanda teadnud siiski üsna palju, neid on tema jääd-
vustustes 72. Nende seas on lühikesi laule, mida on kasutatud ütlusena, aga 
ka pikki liitlaule, näiteks marditsükkel (ainus tekst, mille ta oli nooruses otse 
Maielt ise üles kirjutanud287), Loomislaul, millele on liidetud Sepa mustad lap-
sed ja Kuldnaine jm. Mõnel korral on Risanda iseseisvana esitanud laulu, mis 
tal  tavaliselt  kuulub  mõne liitlaulu koosseisu:  näiteks  on eraldi  lauldud 
Magama, rahvas! ja Öösel üksi, aga sagedamini on ta need omavahel liitnud, 
lisades algusesse veel laulu Haigud.288 Ka muud tekstid ei ole täiesti stabiil-
sed, varieerumine toimub neis peamiselt teksti pinnatasandil: parallelismi-
rühmade kohavahetuse,  lisamise  või  ärajätmise,  laiendamise  või  kahan-
damise näol (vrd nt Tarkka 2005: 66). Erinevusi on värsside järjestuses, värsi 
sõnastuses, (helisalvestustel) lisasilpide kasutamises, värsside kordamises.

284 RKM II 408, 445/7.
285 „Selle laulu autor on Selma Saareste, meie punkti juhataja naine.” RKM II 408, 455/6. 
„(Kaidi Kusnetsova.) See ei ole minu tehtud, aga mõtlesin, et saadan ka selle Sulle.” RKM 
II 408, 459/60. (Sulle = Hilja Kokamäele). 
286 Sellest arvestusest on välja jäänud loodushäälendid ja looduskõnelused, värsistamata 
loitsud, lühikesed regivärsilised ütlused, kirjandusest pärit lõppriimilised mõistatused ja 
palved.
287 Mai olevat Risanda erilist huvi just selle laulu vastu omamoodi tõlgendanud: „Et mina 
kisusin kohe jah, ja vanaema laulis ja vot mina, et kirjutan ka. Ma ütlin, et ma kirjutan 
üles. [Mai küsis:] Milleks sa kirjutad? Sinu isa oli ka Mart! Ja sellepärast siis see minu see 
laul uvitas, et minu isa Mart oli.” RKM, Mgn. II 1612 a.
288 Vrd RKM II 68, 539 (4); RKM II 276, 225/6; RKM II 276, 235/6 (1); RKM, Mgn. II 738 d; 
KKI, RLH 61: 3 (6). Laule on armastanud liita ka Mai Kravtsov, liitlaulude kujundamist 
on  Hilja  Kokamägi  pidanud tema kõige  tunnuslikumaks  loominguliseks  võtteks  (nt 
Kokamägi 1971).
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Püüdsin Risanda regilaule siduda tema elumaailma ja konkreetsete laul-
misolukordadega, liigitades neid teema järgi tinglikeks rühmadeks:289 argi-
päevatöö, koduümbrus (sealhulgas mõis) ja sealsed inimesed; ebatavaline–
teispoolne; pühad, peod, külaskäigud; sugudevahelised suhted (sealhulgas 
kosimine ja abielu); laul ja laulmine; loitsud; lastelaulud (tabel 3.1). Argielust 
on märkimisväärselt hästi kajastatud randlaste tööd. Risanda enda lapsepõl-
vekeskkonda arvestades on loomulik, et ta ei ole laulnud lõikuslaule (on 
siiski üks reheliste laul), küll aga on tema repertuaaris üsna pikki mere-
mehe-kalapüügi laule, mõned karjase- ja koduste tööde laulud. Argielu ku-
jutustesse kuulub loodus – kõige emotsionaalsem ja detailsem on karjase 
pilgu läbi kujutatud vihmasadu, millega seostuvad üldine must meeleolu ja 
vaeslapse tunded (Vihmaiilid ...). Kohalikest sündmustest ja inimestest on 
samuti mitmeid laule – regivärsilisi ümberkülalaule ongi 20. sajandil tuntud 
rannikualal, muudes piirkondades jäädvustatud külalaul on valdavalt lõpp-
riimiline. Mõisateemalistel lauludel võis Risanda jaoks isiklik tähendus olla 
tänu vanaema Maie mälestustele tema enda mõisatöökogemusest.

Tabel 3.1. Risanda Kravtsovi regilaulud.290

Argipäev, koduümbrus ja inimesed
Üles, üles, ümmärdäjäd ... reie tahab  

peksamista ... juba koitab Konnu puolla  
(Rehele, rahvas)

Aidut-taidut tammemetsa, maha mina raiun 
männimetsa ... jätan kased kasvamaie  
(Kased kasvama)

Aidut-taidut tammemetsa, läbi paju paksu 
metsa ... sealt saab isa ikkepuida (Tarbe-
puude raiumine)

Püüdsin püssilla elada ... akkasin alet arima 
(Püss ei toida)

Kau, siga, karja, laisk (Laisk karjane: 
Imetelid iirepoigi)

Suvi tuleb ja leukene laulab ... Söin kakku,  
kaotin karja (Karjane kaotab karja)

Külätütrukud, õeksed ... ärga mind pahaksi  
pange ... et mina kaua karjas käisin 
(Kaua karjas käinud)

Kie, kie, kattilaida (Kee, pada)
Sorru, sorru, sorkajalga (Anna piima)
Eit minu käskis eietada (Laisk ketraja)
Iilid tousevad iästä ... ilma uppukse uduje ...  

Jumal minul kuivab kuivad riided
    (Vihmaiilid + Ilm udune + Vihm, üle 

vaeslapsest)
Mina, mies, merimehe poega ... noppin täidä 

289 Kaudselt  oli  eeskujuks temaatiliste  tsentrite  põhimõte,  mida on rakendanud  Lotte 
Tarkka, ent tegemist on siiski teistelt alustelt lähtuva vaatlusega. Siinse töö eesmärgiks ei 
ole süveneda sellesse, kuidas samu teemasid eri laulutekstides on käsitletud, vaid anda 
üldülevaade laulikult jäädvustatud tekstide temaatikast.
290 Tabelis on toodud laulude algussõnad ja sisuliselt kaalukamate motiivide algused. Sul-
gudes on regilaulude tüübinimed, need puuduvad juhul, kui tüübinimi langeb kokku 
laulu algussõnadega.

144



vammuksista (Täid kaladeks)
Nindabe laulid Kolga poisid ... iie sisse järve-

kästä ... siel olid nuodad nuortel miestel  
(Lauldud kalajärv)

Puud olid, puud olid, ellad velled ... jogi juok-
sis juurte alla (Kalajõgi)

Kustas nied tigejad naised (Tapurla ümber-
külalaul)

Suurpääl olid suured hooned ... seal olid alla  
armad neiud ... need olid valjud vargaelle  
(Vargad neiud)

Viidi minda Virve’elle (Kolju kabel)
Ui tuli tuuli ja Lami Jaani kaali (Poiste

pagemine)
Iidut-tiidut, tie oli viltu (Viltu)
Kui mina pääsen moisaasta (Mõisast pääs)
Miks on meie maad madalad ... et one moisija  

külässä (Mõisad külas: Mõis sööb härjad, 
hobused)

Eläteli ennemuiste ... kui süödi sarapuu urvad 
(Ennemuistne elu)

Jouaksin jouluni elädä
Pühad, peod, külaskäimine

Kuulin kiigal kiigutama ... uinutin pere  
magama (Joostes kiigele)

Lähme kiika katsumaie ... tuoga munad,  
tuoga kanad (Kiige katsumine + Tulge 
kiigele, tooge mune)

Tulge jaanistu tulele (Kutse jaanitulele)
Ei ole marti maasta tulnud (Mardilaul)
Kadri tulnud kaugeelta (Kadrilaul)
Joua, joua, joulukane ... hää Toomas, kes toob  

joulud (Jõudke, jõulud)
Tabanine poisikane (Tabanisandi laul)
Vistel, vastel poisikene (Ei vastel toassa 

seisa + Linad liulaskjale! + Saks sõidab 
saaniga)

Ani, ani valge (Hanemäng)
Hoburine, poisikane (Hobusemäng)
Ei sinä tiene, kus sinä saane ... pere kaik on  

penningissa (pulmalaul)
Trummal tuuakse tubaje (pulmalaul: Mini 

tuuakse tuppa)
Ei ole süidi pierijalle
Hakkame, mehed, minema
Nüüd tuleb kodue mennä ... kuera minu kuo  

uotab (Koer-kass ootavad koju)

Naiste-meeste suhted
Aigud käüväd aida müödä ... magama,  

magama, rahvas ... üö tuleb, pimejä  
jouab ... ei ole juure joudajada (Haigud + 
Magama, rahvas + Öösel üksi)

Soidin mina tieda ja tipilista ... vanamies piesa  
taganda ... kas sina lubad mulle tulla (Kas 
sa lubad mulle tulla)

Vana mies minuda püüdis ... kui mina eidan  
vana juure ... vana mies vara ärätäb (Suu-
andmine noorele ja vanale + Vana ja 
noor mees hommikul)

Tule minu ildassa istumaie ... ei mina tohi teile  
tulla (Ei tule videvikule)

Tütarlapsed, kullerkuppud ... ei lase mihi  
magada ... ulguvad küla urgastessa 

(Loodud poiste mureks)
Poisid, poisid, põnderikud (Poiste sõim)
Kui neiu ära surekse (Poisi ja neiu matus)
Käisin mina Käbi külässä ... iired takku eie-

tasid (Kosilane laisas talus + Loomad 
tööl)

Oi imeta, oi imeta ... kaksi naista kakkelesid 
(Imed)

Tere, tere tedre Reinu ... onneks terved teie  
naised ... üks on puusasta poduri (Naiste 
tervis)

Võtsin mina mullu ja naise nuore ... siis akkas  
polvista podema ... pane sina linnaksed ligue 
(Tõbine naine)
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Ega mina soota saunas käinud ... ma toin  
pojad pontsakamad (Ei soota saunas käi-
nud)

Oleks minu eit mind elli oidnud ... minust  
oleks saanud saksa naine ... nüüd minust saa-
nud sandi naine (Saksa asemel sandile)

Ige on minul igävä ... millal saan minä isäle 
(Kus istun – seal igatsen + Millal lähen 
mina isale)

Oh seda endista eluda ... kui sain särgi säädi-
jäksi (Kallis kasvupõli)

Laul ja laulmine
Ei mina tohi olla tumma ... kui mina hakkan 

laulamaie ... olgu terve siegi eite, kes kävi  
pulmissa monessa (Lauliku soost + Küla 
jääb kuulama + Pulmades laulikuks 
saanud)

Laulaksin luguja kaksi ... mul jäi kuo suude  
sulge (Suude sulg)

Meid on vähe, me väsümme (Laulikud 
väsivad)

Mina laulaksin kui tohiksin ... minu kurgu 
ruo on roostetand (Arg laulik + Roosteta-
nud hääl)

Oleks minu ääni endineni ... äräp mina pei-
daks pilli ääle (Endine hea hääl)

Üks minul ütel: laula, laula ... ei mina rahata  
laula (Laulikule palka)

Ebatavaline, teispoolne
Lähme aga lähme, käime, käime (Imemaa)
Mis on meie oue alla ... sojameeste sormeluista 

(Luust sõrmus)

Sinikirja linnukane ... sieltä seppä soimatie ...  
tegi aga kullasta emändä ... (Loomine + 
Sepal mustad lapsed + Kuldnaine)

Lastelaulud
Tule kuo, lapse ema (Tule koju)
Kiigu kiigu kitsekane ... mina olen kiigal kii-

kumata ... (Kiigu, kitsetall)
Kilevere kitsed ja Laivere lambad
Minu äi oli ästi rikkas (Kitse krapp)

Kits kilu karja
Leer, leer, linnukane (Liiri-lõõri lõoke)
Hoissa, Mats ja ma lüön tralli ... Matsile sün-

disid kolmed kahjud (Kolmed kahjud)

Loitsud
Metsa ukku, metsa akku (Hundisõnad)
Maa isane, maa emane (Sõnad maast haka-

nud haiguse vastu)

Pakane, pürjeli poega (Ära mind külmeta)

Lotte Tarkka on oma Viena laulude uurimuses regilaululiku maailmamõist-
mise üheks põhiomaduseks pidanud reaalsuse ja müüdi dialoogi, vastasti-
kust metafoorilisust: „intertekstuaalsed seosed lõid ajaloole, isegi eluloole 
müütilise ulatuse” (Tarkka 2005: 393 jm). Reaalne ja ebareaalne,  argine ja 
püha on ühendatud mitmes Risanda tekstis: naabruses asuvate Kolga, Kõn-
nu, Loo ja Loobu külade poisid laulsid üheskoos küla alla hiie ja sellesse 
kalajärve, pühad sulased püüdsid seal pühi kalu ja samas noored mehed 
püüdsid argipäeva angerjaid (Lauldud kalajärv). Kas  Risanda võis mõelda 
seda laulu lauldes oma lemmikpaigale Pädila lahele – võib-olla see laul ins-
pireeriski teda kohta Pühajärveks kutsuma? Samasugused argise–müütilise 
üleminekud toimuvad Loomise ja Kuldnaise laulus ning laulus Täid kaladeks. 
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Risanda ise on teispoolsele viitavad kujundid reaalse maailma loogikaga si-
dunud Imemaa esitamisele järgnevas kommentaaris, imestades, et tuule, vih-
ma, udu, rahe ja külma tehtud majale ei olnud põrandat ega katust vaja.

Risanda repertuaaris on esindatud kõik kalendripühadega seotud laulud, 
mida ta on kuulnud lauldavat kommetetäitmisel. Pulmalaule on  Risanda 
teadnud aga väga vähe ja fragmentaarselt, sest tema nooruses neid üldiselt 
ei lauldud ja Mai ilmselt ei pidanud sobivaks kindla rituaaliga seotud laule 
niisama laulda.  Risanda teadiski selliseid pulmalaulufragmente, mida Mai 
võis  kasutada ka  argielus  „lauluga  vastates”.  Samal  põhjusel  ilmselt  oli 
Risandal vähe regivärsilisi mängulaule – Mai ei esitanud ka neid arvatavasti 
väljaspool mängukonteksti.

Üsna palju teadis Risanda laule naiste ja meeste suhetest, alates tõrjutud 
armastuse teemast (Ei tule videvikule) ja abielulauludest (Tõbine naine, Millal  
lähen mina isale) kuni vastassoo üsna õela pilkamiseni (Poiste sõim). Paari 
laulujärgse kommentaari järgi näib, et see teema on Risandale tähtis olnud, 
samuti on ta mitmeid laule korduvalt esitanud (näiteks  Kas sa lubad mulle  
tulla,  Suuandmine noorele ja vanale,  Tõbine naine). Ehkki armastuse teema on 
alati  eluline,  võib siiski oletada, et  Risanda seostas mitmeid selle rühma 
laule isiklike kogemustega. Kaks „kalli kasvupõlve” laulu võisid talle mee-
nutada pikka teenija-aegset kodust eemalviibimist ja lapsepõlve.

Laulust kõnelevate laulude puhul on omamoodi kõnekas see, et Risandal 
on ainult üks laulu ja lauliku väge kiitev laul (Lauliku soost + Küla jääb kuu-
lama).  Kõigis teistes lauludes miski takistab laulmast – väsimus, koduste 
keeld, häälekaotus, sõnade puudumine – ja laulma hakkamise tingimuseks 
on laululeht, raha või jook. Kui selline valik pärineb Maielt, võiks mõelda, 
kas see peegeldab tema noorusliku laulmisvajaduse ja -lusti  vähenemist, 
koguni pessimistlikku tunnet, et kogukond enam ei vaja teda kui laulikut? 
Samas näivad sedalaadi laulud sobivat  Risanda tajumusega, et tema pea-
mine regilaulukogukond on folkloristid, kes laulu nautimise kõrval teevad 
kuulates oma palgatööd.

Erinevaid lõppriimilisi laule on Risandalt jäädvustatud 33, ka neist on osa 
korduvalt üles kirjutatud või helisalvestatud (see arv ei hõlma laulukladest 
ümber kirjutatud ja omaloomingulise lauluvihiku laule). Enamus  Risanda 
arhiivi jõudnud uuematest lauludest jutustab asjalikult lähemast ja kauge-
mast maailmast: konkreetsetest inimestest ja sündmustest (nt  Kui tuli aga  
Tontküla poiste polk; Küttim ütles Zirgule, sirutagem sääred; Türk, Austria ja Sak-
samaa jmt). On laule kommete muutumisest ja linnaliku elulaadi halvast 
mõjust (Mis oli  vanasti  ja  mis on aga nüüd;  Vabariigi  pealinnas kasvas kena  
plikake),  noorte suhetest ja abiellumisprobleemidest  (Poiss  Venevere külast; 
Küll käisin kirikus), ringmängu- ja tantsulaule. Omaette rühmakese moodus-
tavad ka suulises traditsioonis levinud vaimulikud laulud ja värsid (Ma läk-
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sin läbi heinamaa; Kord Iisrael läks reisima). Märkimist väärib, et Risanda lõpp-
riimiliste laulude seas on ainult üks sentimentaalne armastuslaul, isa laul-
dud Seal kaugel, kaugel võõral maal (Niinepuu). Kas armastuslaulu kui naiste 
lemmikrepertuaari on  Risanda enda üleskirjutustes nii vähe seepärast, et 
folkloristid eelistasid muid laule või ei sobinud sedalaadi laulud lauliku ise-
loomu ja maailmavaatega? Võimalik, et  Risanda laulis rohkem sentimen-
taalseid laule, kui kogutu põhjal arvata võib – lapselaps  Sirje mäletas, et 
vanaemal oli paar väga kurba laulu, mida kuuldes ta väiksena nuttis. Lisaks 
kirjeldatud uuematele, lõppriimilis-stroofilistele lauludele on Risanda esita-
nud ka kuus siirdevormilist nn labajalalaulu (kaks neist labajalamõõdus las-
telaulud). Nende seas on kõige populaarsem pilkelugu  Siga sittus seula – 
seda on kogujad ja laulik ise jäädvustanud kokku viiel korral.

3.5.2. Laulmine ja lugemine
Omaette intrigeeriv küsimus Risanda ja Maie laulutekstide puhul on, kust 
läheb lugemise ja laulmise piir. Mai kasutas regivärssi „lauldes vastami-
seks” ja Risanda kommentaaride järgi võis see sageli tähendada mitte viisi-
ga laulmist, vaid lugemist. Paljud regivärsilised tekstid, mille kohta Risanda 
on öelnud, et Mai ei  laulnud, vaid luges neid, sobivad hästi  kindlatesse 
suhtlusolukordadesse.  Ilmselt  on  koodivahetus  –  tavakõnelt  poeetilisele 
tekstile üleminek – pehmem, kui poeetilist teksti lihtsalt lugeda, mitte viisi-
ga laulda.291

Millised on tekstid või tekstijupid, mida  Mai kasutas „lauluga vastami-
seks”, st ütlusena retsiteerimiseks, milliseid tekste ta ainult laulis ja millised 
sobisid mõlemaks otstarbeks? Sellele küsimusele on raske vastata, sest selli-
seid kommentaare ei ole kõikide laulude kohta.  Hilja Kokamägi on kirja 
pannud  Risanda mälestusi, kuidas teatud tekste Mai ainult luges, ja väit-
nud, et ka Risanda ise ei pidanud sobivaks neid kogujatele laulda. Kõnekää-
nuna on kasutatud motiive  Ennemuistne elu  ja  Jõuaks jõuluni elada, tekstide 
lühiduse tõttu võib arvata, et Mai oli lugenud ka külast lahkumist markee-
rivaid  Hakkame,  mehed,  minema või  Koer-kass  ootavad  koju,  samuti  lindis-
tamisel  Risanda  poolt  loetud  Ei  ole  süüdi  pierijalle.  Risanda  väitel  olid 
(ainult?) lugemiseks Ei soota saunas käinud, Püss ei toida, Naiste tervis, Jõudke,  
jõulud ja ka labajalamõõdus Püksata, mütsata. Aga Mai olevat näiteks kedagi 
külla kutsudes lugenud ka Tule minu ildaja istumaie, arvatavasti küll ainult 
katket pikast laulust. Sobival hetkel võis ta kindlasti tsiteerida ükskõik mil-
list tavaliselt lauldavat laulu.

291 1931. a sündinud Alevtina (Alli) Kund Setomaalt Tobrova külast meenutas hiljuti, et 
tuntud seto laulik  Hilana Taarka külla tulles mitte ei laulnud, vaid just luges pikemat 
regivärsilist talu tervitamise teksti.
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Kõige esimesel,  Ruth Mirovi 1961. a salvestusel, loeb  Risanda veel mit-
meid tekste: mõistatuse struktuuriga  Luust sõrmust  (Mis on meie oue alla), 
regivärsilist ümberkülalaulu Kustas nied tigejad naised, lühikest pulmalaulu-
katket Trummal tuuakse tubaje ja isegi Täid kaladeks, mida ta hiljem on kordu-
valt lauldes esitanud.  Risanda retsiteerib väga kindla rütmiga, harjumus-
päraselt, ja kuulates tekib tunne, et tegemist on nende tekstide hästi oman-
datud traditsioonilise  esitusviisiga.  See rütmiline lugemine erineb selgelt 
poollauldes esitatud mõistatustest (näide 3.1) või vaimulike värsside retsi-
teerimisest (näide 3.2).

Tekib küsimus, kas Risanda meenutused regivärsiliste laulude lugemise 
kohta kajastavad Maie individuaalset regilaulukasutust või oli Mai sellised 
esitusmudelid omakorda kelleltki õppinud. Risanda selgituste puhul tuleb 
arvestada, et tema muljed on pärit ikkagi üksiesitamise traditsioonist, kus 
paljud tekstid tulidki ette ainult mingi sündmuse või olukorra kommentaa-
rina. Seetõttu võiks oletada, et Maie enda nooruses oli laulmise osakaal siis-
ki suurem.

Näide 3.1. Mõistatuse esitus: poollauldes ja kindlarütmiliselt. RKM, Mgn. II 1611 f.

Näide 3.2. Vaimulike värsside esitamiseks kasutatud meloodia. EMH 1681.
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3.5.3. Regilauluviisid
Risanda kasutatud regilauluviisidest on ülevaate andnud juba Ingrid Rüütel 
(Kokamägi, Rüütel 1986). Kindla funktsiooniga laulude jaoks nagu kiigelau-
lud ja mardilaulud on ta kasutanud Kuusalu rannas tavalisi tavandilaulude 
viise, kuid taolisi laule polnud Risanda repertuaaris palju. Suurem osa tema 
lauludest olid tavandivälised ja põhiline viis, millega ta laulis enamiku oma 
regilauludest, on näites 3.3. toodud kvindiulatusega kaherealine ühtlases 
rütmis viis. Sellise heliulatuse ja meloodiajoonisega viisid on Kuusalu tra-
ditsioonile väga iseloomulikud.  Ingrid Rüütel (1997: 62–64) on täheldanud 
ka nende sarnasust nn kalevalaviisidega. Leidus siiski kolm jutustavat või 
lüürilist regilaulu, Tõbine naine, Kolju kabel ja Minä laulaksin, kui tohiksin (Arg 
laulik + Roostetanud hääl), mida ta kunagi selle viisiga ei laulnud. Miks selli-
sed erandid? Tõbine naine oli isa Mardilt õpitud laul ja seda laulis Risanda 
alati oma teise kaherealise regiviisiga (näide 3.4). See algab samuti minoorse 
kolmkõlakäiguga, kuid teine rida vastandub sekund altpoolt algava ma-
žoorse kolmkõlakäiguga ja nii laieneb viisi heliulatus sekstini – nimetangi 
seda edaspidi sekstiulatusega kaherealiseks viisiks. Viisi võis ta samuti õp-
pida isalt, kuid see on ümbruskonnas üsna tuntud viis. Ka Kolju kabel on ala-
ti sellel viisil lauldud, võib-olla oli see külas muutunud reaalsetest sünd-
mustest jutustava laulu spetsiaalviisiks. Kolmandat erandit, Minä laulaksin,  
kui tohiksin, esitab Risanda alati reilendriviisil (näide 3.5), mille eeltaktiga so-
bib hästi teksti jambiline värsiehitus. See laul pärineb lähedusse mehele tul-
nud Saaremaa naiselt Mari Eskenilt.

Näide 3.3. Risanda kvindiulatusega kaherealine viis. RKM, Mgn. II 741 a.
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Näide 3.4. Risanda sekstiulatusega kaherealine viis. RKM, Mgn. II 1547 f.

Näide 3.5. Saaremaa  reilendriviis laulus Arg laulik + Roostetanud hääl. RKM, Mgn. II 1609 d.

Märkimist väärib, et oma põhiviisini jõudis Risanda alles 1962. aasta salvesta-
misel, algul on ta kasutanud sekstiulatusega kaherealist viisi (1956. aastal on 
Anne Ellerhein selle noodistanud  Tõbise naise ja koos sõbranna  Aliide  Sal-
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strömiga lauldud Kolju kabeli lauluga)292 ja esimesel salvestamisel 1961. aastal 
sai just see peamiseks lüürika–lüroeepika viisiks. Raske öelda, miks kvin-
diulatusega viis sai ja jäi põhiviisiks alles alates 1962. aasta salvestamisest. 
Täpselt samasugust viisi ma Kuusalu viisikartoteegist ei leidnud, aga väga 
lähedase versiooni on 1956. aastal Anne Ellerheinale ja hiljem helilindile laul-
nud Aliide Salström.293 Mai ega Mart Kravtsovilt sellist viisi jäädvustatud ei 
ole, kuid loomulikult võisid nad seda tunda. Võimalik, et Risandale meenutas 
viisi Aliide laulmine, kuid välistatud pole ka raadiosaate „Rahvaloomingu 
varasalvest” mõju: 1938. aasta salvestustel on lähedasi viisiversioone esitanud 
Risanda oma küla naine (Mai Kravtsovilt laule õppinud) Anna Paalberg ja 
jumindalane Miina Lambot.294

Näide 3.6. Kiigeviis Risanda esituses. RKM, Mgn. II 1547 d.

Kiigelaule on Risanda alati esitanud tertsiulatusega üherealise viisiga. Huvi-
tav on see, et korra on ta esitanud kiigelaulu algupoolel pikki noote väga 
pikalt, võib-olla matkides laulmist suurel kiigel (näide 3.6). Anne Ellerheina 
välitöönoodistustes 1956. aastast on sama viisiga veel Loomine295 ja Kadrilaul. 
Mardi- ja tabanisantide laulu on Risanda laulnud järjekindlalt ühe viisiga, 
mida ta traditsioonipäraselt kutsub mardituoniks. Viisi vorm varieerub, ka-
herealisus (näide 3.7) vaheldub kohati pikkade üherealiste lõikudega – sub-
kvarti laskuva viisirea kordustega –, mida ainult aegajalt „värvib” kaherea-
lise versiooni kasutamine. Mardis käisid enamasti mehed ja ilmselt on rõhu-
line meestestiil koos liikumisega kujundanud  mardituoni erilise esitusviisi. 
Esitus on tugevasti aktsenteeritud, mõnesid rõhulisi noote  Risanda kohati 

292 Aliide Salström üksi on sama sekstiulatusega viisiga laulnud veel ahellaulu Lier, lier,  
linnukane (Liiri-lõõri lõoke). EKRK II 2, 37 (68).
293 Aliide Salströmi versioonis algab teine viisirida reeglina viiendalt astmelt, Risandal 
ainult juhul, kui esimeses viisireas oli murtud värss.
294 Anna Paalbergi versioon (ERA, Pl. 87 B1) langeb alates esimese viisirea neljandast noo-
dist peaaegu täpselt kokku Risanda versiooniga; Miina Lamboti versioon (ERA, Pl. 82 B3, 
86 A4 ja 87 A2) ühtib Salströmi omaga.
295 Loomislaulu ilmselt ongi lauldud kiigel. Nagu eespool kirjutatud, käskis ka Mai seda 
Risandal kiikudes laulda. Hiljem on Risanda Loomist, millele on liidetud Kuldnaise laul, 
esitanud oma kaherealiste viisidega.
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pigem ütleb kui laulab. Kogujad meenutasid, et see oli ka ainus  Risanda 
viisidest, mida esitades ta jalaga olevat takti kaasa löönud. Kadrilauluviisina 
Risanda mardituoni ei kasuta, kadrilaulus kohtame tertsiulatusega üherealist 
kiige-, töö- ja tavandilaulude viisi. 1956. aastal on ta kadrilaulu isegi täieliku 
kiigerütmiga esitanud, 1969. aastal aga pikendanud ainult rea- või ka pool-
rea lõppe (näide 3.8) – see on kohalikus traditsioonis samuti väga levinud 
laulmisviis, mida ka kiigelauludes ette tuleb. Nii kiige- ja kadrilaulu kui ka 
mardiviis (tuon) on piirkonnale väga tüüpilised, neid on jäädvustatud nii 
lauliku eakaaslastelt kui eelmise põlvkonna laulikutelt,  ka  Mai Kravtso-
vilt.

Näide 3.7. Mardituon, sama viisiga on esitatud ka Tabanisantide laul. RKM, Mgn. II 1612 a.

Veel on 1956. aasta korjanduses regilaulutekstide juures kaks pisut eba-
määrase neljarealise viisi jäädvustust (näide 3.9) ja mitme laulu esitami-
seks (Hobusemäng, Millal lähen mina isale, Anna piima, Kits kile karja, Liiri-
lõõri lõoke) on ta kasutanud omal ajal rannikul tuntud reilendri „Kiiguri-
kaaguri”  meloodia  kaherealist  versiooni  (näide  3.10).  Hilisematel  jääd-
vustamistel ta neid meloodiaid enam kasutanud ei ole. Esmakordsel külastusel
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Näide 3.8. Kadrilaul 1969. aasta salvestuselt. RKM, Mgn. II 1612 b.

Näide 3.9. Neljarealine regilauluviis Anne Ellerheina noodistustes. EKRK II 2, 39 (72); 
EKRK II 2, 48 (92).

Näide 3.10. „Kiiguri-kaaguri” meloodiast tuletatud viis Anne Ellerheina noodistuses. 
EKRK II 2, 46 (89).
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kohatud meloodiline mitmekesisus näib kinnitavat, et Risanda ei olnud regi-
laule ammu laulnud ja otsis oma mälusoppidest sobivaid viise. Ainult sandi-
tamislaulud,  Tõbine naine ja  Arg laulik on esitatud sama viisiga, mida laulik 
edaspidigi nende tekstide puhul kasutas.  Lastelaulude viise on  Risandalt 
vähe jäädvustatud, ilmselt on folkloristid salvestamisel eelistanud pikki ja 
haruldasemaid laule. Pooleldi rõhulises süsteemis ahellaulu Kits kile karja on 
siiski viisiga jäädvustatud kolmel korral ja iga kord on viis erinev. Lisaks 
juba nimetatud „Kiiguri-kaaguri”  viisile  on ta  sellele  korra  kohandanud 
teist  reilendriviisi  ja  korra  oma  kvindiulatusega  kaherealist  põhiviisi. 
Sellised „otsingud” viitavad võimalusele, et seda laulu traditsioonis pigem 
loeti kui lauldi (vrd Rüütel 1998: 92).

3.5.4. Regiviiside esitus
Risanda laulmise juures on just viiside varieerimist peetud ehtsa suulise tra-
ditsiooni tundmise tõendiks, Ingrid Rüütel nimetas seda isegi professionaal-
suseks. Et mõista, mida täpselt on silmas peetud, tuleb lähemalt süveneda 
tema viisivarieerimise põhimõtetesse. Urve Lippus on Risanda varieerimis-
süsteemi kirjeldanud ühe Loomislaulu esituse põhjal (RKM, Mgn. II 1548 c; 
Lippus  1977:  31–32,  noodistus  ja  varieerimisskeemid  lk  51–55).  Valitud 
näide on  Risanda regilauluesituste seas siiski üsna erandlik – keskmisest 
variandirikkam ja keerulisem.296 Siinses analüüsis tuginen Risanda tavalise-
matele ja korrapärasematele esitustele.297

Urve Lippus on oma analüüsis välja toonud Risanda kvindiulatusega ka-
herealise viisi varieerimise läbiva seaduspära: teise viisirea algusosa sõltub 
sellest, kas esimese viisireaga on esitatud silbilis-rõhulist, n-ö tavalist298 värs-
si  koos sellele praktiliselt  ainuomase viisikujuga või  murtud värssi  koos 
murtud värsile omase viisikujuga. Kui esimese viisireaga on esitatud tava-
list  värssi,  siis  algab teine  viisirida laskumisega neljandalt  astmelt  (näide 
3.11a); kui esimese viisireaga on esitatud murtud värssi, algab teine viisirida 
viiendalt  astmelt (näide 3.11b).299 Tundub,  et  Risanda on tajunud murtud 

296 Selles näites on suure hulga ebakorrapärasuste põhjuseks kvindi- ja sekstiulatusega 
viiside teatud segunemine. Kaasa võis mõjuda asjaolu, et tookordsel salvestamisel laulis 
Risanda enne Loomislaulu kahte lõppriimilist laulu ja enne neid Tõbist naist, mille juurde 
kuuluski teine, sekstiulatusega kaherealine viis.
297 Kvindiulatusega kaherealine viis: RKM, Mgn. II 738 c, d; 741 a, b; 1546 b; 1610 a; seks-
tiulatusega kaherealine viis: RKM, Mgn. II 738 a; 1547 f; KKI, RLH 61: 3 (4).
298 Eri autorid (siinkirjutaja kaasa arvatud) on silbilis-rõhulise või kahesilbilistest sõnarõ-
hurühmadest  koosneva  värsi  kohta  kasutanud  mitmeid  eri  töötermineid  (lihtne, 
(liht)trohheiline, harilik, paarispositsiooniline), siin nimetan seda „tavaliseks värsiks”.
299 Tuleb siiski ette üksikjuhtumeid, kus Risanda alustab teist viisirida viienda astmega ka 
pärast tavalise värsiga esitatud esimest viisirida.
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värsi erilisust, selle tekitatud rütmilist pinget, ja seetõttu alustab ka teist viisi-
rida „pingelisemalt”, kasutades kõrgemat ja sellevõrra intensiivsemat algus-
nooti.

Nagu juba öeldud, erinevad tavalise ja murtud värsiga esitatud viisi me-
loodiakontuurid, tipu asukohta ja tõusude-languste pikkusi püütakse kohan-
dada rõhurühmade uute proportsioonidega.  Tavalise värsiga esitatud esi-
mese viisirea kuju on esitatud näites 3.12a. Murtud värsside esitamiseks kasu-
tatud esimese rea viisikujud on esitatud näites 3.12b.

Näide 3.11. a) Tavalise värsiga esitatud esimesele viisireale järgneb neljandalt astmelt al-
gav teine viisirida. b) Murtud värsiga esitatud esimesele viisireale järgneb viiendalt ast-
melt algav teine viisirida. RKM, Mgn. II 738 d.

Näide 3.12a. Esimene viisirida, esitatud tavalise värsiga (kokku 83 korral).

Näide 3.12b. Esimene viisirida, esitatud murtud värsiga (kokku 46 korral)

Teise viisirea puhul tuleb eraldi vaadata neljanda astmega algavaid viisi-
kujusid (näited 3.13 a ja b) ja viienda astmega algavaid viisikujusid (näited 
3.14 a ja b). Neljanda astmega algavad viisikujud ei sõltu nii selgelt värsiehi-
tusest, ilmselt seetõttu, et tegemist on ühtlaselt laskuva kontuuriga. Viienda 
astmega algavate viisikujude puhul eristuvad selgemalt kahesilbilise ja kol-
mesilbilise sõnarõhurühmaga algavad struktuurid. Viimastes on laskumine
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Näide 3.13a. Tavalise värsiga esitatud neljandalt astmelt algav teine viisirida – neljanda 
astmega algab teine viisirida siis, kui esimene viisirida on esitatud tavalise värsiga, vrd 
3.11a (kokku 71 korral).

Näide 3.13b. Murtud värsiga esitatud neljandalt astmelt algav teine viisirida – järgneb 
tavalise värsiga esitatud esimesele viisireale, vrd 3.11a (kokku 12 korral). Ühekordsed 
viisikujud: RKM, Mgn. II 1546 b (3+3+2); RKM, Mgn. II 1610 a (2+3+3).

Näide 3.14a. Tavalise värsiga esitatud viiendalt astmelt algav teine viisirida – järgneb 
murtud värsiga esitatud esimesele viisireale, vrd 3.11b (kokku 21 korral).

Näide 3.14b. Murtud värsiga esitatud viiendalt astmelt  algav teine viisirida – järgneb 
murtud värsiga esitatud esimesele viisireale, vrd 3.11b (kokku 23 korral).
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kolmandalt  astmelt  peatugihelile  „nihutatud”  taas  ettepoole,  teise  sõna-
rõhurühma algusesse.

Risanda sekstiulatusega kaherealise viisi varieerimisskeem on eelmisest 
viisist lihtsam, sest teise viisirea meloodia ei sõltu esimese viisireaga esita-
tud värsi ehitusest. Ka selles viisis määrab nii esimese kui teise viisirea kon-
tuuri  eelkõige värsi  ehitus.  Näites 3.15 on esitatud kõik esimese viisirea 
kujud. Siingi eristuvad kahesilbilise ja kolmesilbilise rõhurühmaga algavad 
struktuurid:  kolmesilbilise  alguse  korral  on  viisirea  teise  poole  laskuvat 
viisikäiku laiendatud nii, et see algab värsi teise rõhurühmaga. Näites 3.16 
on esitatud kõik teise viisirea kujud. Teistest eristub 2+3+3 struktuur, mida 
esitades viis jõuab peatugihelile suhteliselt hiljem, viimase sõnarõhurühma 
alguses.

Näide 3.15. Sekstiulatusega kaherealise viisi esimese rea viisikujud (kokku 110 korral).

Näide 3.16. Sekstiulatusega kaherealise viisi teise rea viisikujud (kokku 110 korral).

Ka mardituoni lauldes sõltub viisikuju värsiehitusest. Kiigeviisi ja kadrilau-
luviisi puhul kaasneb suhteliselt harvade murtud värssidega rütmi- ja pai-
guti ka meloodiamuutus. Neis muutustes pole selget süsteemi ja neid võiks 
pigem kirjeldada kui väikest segadust – ilmselt oli murtud värsiga seotud 
viisimuutmiste mudel laulikule nii omane, et ta tundis vajadust seda ka neis 
viisides rakendada.300 Lisaks värsiehitusest tulenevale meloodia varieerimi-

300 Urve Lippus on märkinud, et ka lühikesi ja pikki rütmiüksusi kombineerivate rütmide 
puhul, milles murtud värsist tulenev varieerimine ei ole nii tavaline kui ühepikkustest 
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sele kasutab Risanda rikkalikult kaunistusi, nagu põhjaeesti regilaulu esitus-
stiilile omane. Kaunistamise üheks võtteks on silbi jagamine kahe kiire noo-
di vahel. Teine, Risanda poolt vägagi armastatud tehnika on lisasilpide teki-
tamine – lisasilbiks on sageli  ja, või tekib lisasilp kaashäälikuga lõppevale 
sõnale täishääliku lisamisel (kae-ra-de) (vt näide 3.3, 3. ja 4. viisikordus ja 
näide 3.4). Viisiridade pikkus on üldiselt väga stabiilne.

Kirjeldatud süstemaatilise viisivarieerimise kõrval on folkloristid (ja ko-
gukonnaliikmed) Risanda esituste muusikalist külge hinnates pööranud tä-
helepanu tema intoneerimisele ja häälekasutusele. Tundub, et eriti esimestel 
salvestustel, 1961. ja 1962. aastal, on Risanda hääl ebastabiilne ja see on üks 
põhjusi, mis tekitab kuulajas ebakindluse mulje. Ta nagu otsiks sobivat regi-
laulude esitamise moodust, vahelduvad rinna- ja peahääl, väga vaikne ja tu-
gevam toon. Tema esitustest ei kosta peaaegu mitte kunagi valjemat, n-ö täit 
häält. Ingrid Rüütel on seda kirjeldanud kui sissepoole pööratud laulmist, ja 
kuulates näib tõesti, et laulik laulaks pisut nagu omaette ja iseendale. Teisalt 
on esituses tajutav mingi pinge või närvilisus. Sellist muljet võivad tekitada 
tempo kõikumine ja ka see, et helikõrgus sageli tõuseb. Kõige tuntavam on 
tõusmine 1962. aasta salvestustel, kus näiteks ühe pikema laulu vältel heli-
kõrgus tõuseb kolme täistooni võrra.301 Lisaks on tavaline see, et  Risanda 
laulab viisi algusnoote madalamalt ja pisut ebamääraselt, nagu „poole hää-
lega” otsides. Juhuslikult tuleb „umbmäärast” intoneerimist ette ka lõpprii-
miliste laulude esitamisel.

Kokkuvõtteks. Risanda Kravtsovi elu „kättesaadavam” osa – lapsepõlv ja va-
rane noorus ning küps iga ja vanaduspõlv – on seotud ühe kindla koha, Ta-
purla küla Liutaia taluga. Tema lapsepõlv möödus peamiselt vanaema Mai 
Kravtsovi hoole all. 20-aastaselt järgnes teenijapõlv kodust eemal, mil sün-
dis ka Risanda ainus laps Alli. Alates 1940. aastate lõpust elas Risanda taas 
Tapurlas. Ta töötas kuni kõrge vanaduseni kodurannas sadamavalvurina. 
Pere oli üsna suur, Risanda jõudis hoida lapselapsi ja veel lapselapselapsigi. 
Ta luges palju, nii ajalehti kui raamatuid, kirjutas luuletusi, oli kirikuskäija, 
armastas suhelda inimestega, aga ka looduse ja loomadega, ning toimetas 
koduses majapidamises.

Folkloristidega oli Risanda kokku puutunud juba lapsepõlves tänu vana-
ema Mai Kravtsovile ja Maie „vari” jäigi saatma Risanda suhtlemist folklo-
ristidega. Temas nähti pigem vanaemaga seotud mälestuste ja tema laulude 

üksustest koosneva rütmi puhul, võivad esitajad püüda varieerida nii meloodiat kui ka 
rütmi, nii et tulemuseks on peaaegu ebaregulaarne rütm (Lippus 1995: 67).
301 RKM, Mgn. II 738 a.
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vahendajat kui iseseisvat loovat isiksust. Ehkki Maie meediumi roll oli  Ri-
sandale määratud folkloristide poolt, võib seda teisalt näha ka tema enda 
valikuna,  sest  seeläbi  oli  tal  võimalik  oma lapsepõlve  läheduskogemust 
taaselustada.  Risandaga seotud kogumislugu on küllaltki  mitmetahuline 
seetõttu, et temaga suhtlesid eri ajal mitmed eri kogujad. Vaatamata Risan-
da  regilauluteadmiste  tunnustamisele  tekkis  kogujatel  probleeme  seoses 
lauliku esitusstiili ja tekstide autentsusega. Vastanduvad Herbert Tampere 
ja  Ruth Mirovi osalt negatiivne ning  Ingrid Rüütli positiivne suhtumine, 
milles  erialaste  põhimõtete  kõrval  mõjusid  kaasa  paljud  muud tegurid. 
Kontakti leidmine sõltus sellest, kas küsitleja oli sotsiaalselt kaalukal posit-
sioonil mees (Herbert Tampere) ametlikes ruumides või nooremad naised – 
Hilja Kokamägi ja Ingrid Rüütel – kodustes tingimustes; kas salvestamiseks 
regilaulude esitamine oli juba tuttav(am) tegevus; kogujat mõjutas teiste ko-
gukonnaliikmete ja kolleegide arvamus jne. Hilja Kokamäe ja Ingrid Rüütli 
suhetes Risandaga võis oma roll olla nende sarnastel iseloomujoontel, Ing-
rid Rüütli välitöötekstid ja -mälestused peegeldavad tema isiklikke äratund-
miselamusi, mis haakusid 1960. aastatel muutunud seisukohtadega suulise 
muusikakultuuri esteetiliste väärtuste suhtes.

Regilauluväljaannete  kasutamine  Risanda  poolt  sai  tekstiuurijast  Hilja 
Kokamäe puhul takistuseks mitte ainult edasisele kogumisele, see mõjutas 
ka seni tihedat isiklikku suhtlemist. Ingrid Rüütli viisiuurija pilgu jaoks pol-
nud see oluline, tema hindas Risanda viisikasutuse traditsioonilisust ja süs-
temaatilisust. Samas peegelduvad tema suhtumises 1960. aastatel teisene-
nud kogumispõhimõtted, mille järgi „puhas” suulisus ei olnud ainumäärav 
jäädvustamiskriteerium. Tehniliste olude paranemise kõrval näitab muutusi 
folkloorikäsituses ka kontekstilise materjali lindistamine 1969. aastal.

Pilt  Risanda isiksusest ja argimaailmast lähtus nelja  Risandale lähedase 
inimese mälestustest. Meenutajate individuaalsete mälestusmaailmade va-
hendamisel lähtusin enda kui uurija mõistmisprotsessist. Minu seisukohalt 
esindas  Risanda teistsugust suhtlemis- ja käitumiskultuuri. Ka oma kogu-
konnas oli ta „tavalisest” mitmes suhtes erinev inimene. Vitaalsus, avatus, 
suhtlemisvalmidus, sirgjoonelisus ja mängulust olid Risandas kombineeritud 
keskmisest ehk suurema esilolemise vajaduse, võitluslikkuse ja väiksema krii-
tikataluvusega.  Risanda  elu  avalikumat  poolust  peegeldasid  mälestused 
seoses lavkalkäimise, sadamavalvuriameti, kodus peetud pidude, külasisese 
argisuhtlusega. Intiimsemat, naiselikult lähedast ja sooja poolust esindasid 
Risanda lapselaste, eriti noorema,  Sirje, lapsepõlvemälestused, millega haa-
kusid ositi Risanda enda luuletuste tundeväljendused.

Risanda laulumaailma kujundas lapsepõlvekogemus, kus kaasaegse re-
pertuaari kõrval oli oluline koht vanaema Mai Kravtsovi 20. sajandi algu-
seks  juba  haruldastel  regilauluteadmistel.  Risanda  mälestused  näitavad, 
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kuidas vanaema Mai on püüdnud regilaulu- ja üldisemalt, lauluga elamise 
ja laulukeeles mõtlemise-suhtlemise oskust ka oma järglasele edasi anda. 
Tänu Maiele kujunes regilaulust Risanda „teine laulukeel” – ta mõistis regi-
laulukeelt ja oskas end selles väljendada, aga see siiski ei sobinud noorele 
Risandale avalikuks laulusuhtluseks. Ilmselt jäi regilaul talle ka täiskasva-
nuna eelkõige folkloristidega suhtlemise ja autokommunikatsiooni vahen-
diks. Selles funktsioonis sobis regilaulu omaette laulmise kõrvale ka laulude 
lugemine raamatust.

Risanda laulud käsitlevad tema ja teiste randlaste elus aktuaalseid vald-
kondi: kodust looduskeskkonda ja inimeste tegevusi, millele kohati regilau-
lule iseloomulikult liitub müütiline või teispoolne mõõde. Risanda teadmi-
ses, et paljusid tekste ei lauldud, vaid loeti, kajastub see, et Maie üks põhilisi 
regilaulu avaliku kasutamise mooduseid  Risanda ajal oli  „lauldes vasta-
mine” – olukorraga sobivate tekstide või tekstilõikude lugemine.  Risanda 
regiviisikasutust iseloomustab tüüpiliste kohalike viiside ja nende tavapä-
raste laululiigiseoste tundmine. Oma põhiviisi on ta esmakordselt esitanud 
alles kolmandal viisijäädvustamisel, esimese külaskäigu viisijäädvustustest 
torkab silma, et laulik alles justkui otsib osale lauludest sobivat meloodiat. 
Risanda viisikujundus on vägagi süstemaatiline, lähtudes värsi sõnarõhu-
paigutusest, ja see selgitab, miks Ingrid Rüütel on tema varieerimist nimeta-
nud professionaalseks. Kogujate kahtlusi seoses Risanda esituste muusika-
lise kvaliteediga selgitavad teatud määral tema ebaühtlane hääletekitamis-
viis ja esitustes kuuldav helikõrguse tõusmise tendents.
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4. Anette Raagul

Anette Raagulilt (1880–1971) Kose kihelkonna Vetla külast on laule salvesta-
tud ainult KM 1965. aasta Järvamaa ekspeditsioonil. Salvestuste seas on 13 
regilaulu, kokku on temalt jäädvustatud 26 erinevat regilaulu. Need arvud 
on eelmise lauliku Risanda Kravtsoviga võrreldes tunduvalt väiksemad ja 
ka kogumislugu piirdub kolme külastusega üheainsa ekspeditsiooni vältel. 
Samas kinnitab järgnev, et Anette oli mitmes suhtes eriline laulik: ta tundis 
ebatavaliselt palju regilaule, eriti arvestades Kose kihelkonna suhtelist „regi-
lauluvaesust” juba 19. sajandi teisel poolel; ajastukontekstis on haruldane 
see, et regilaulud kuulusid tema aktiivsesse seltskondliku laulmise reper-
tuaari.

Ehkki  Anette Raagulit külastati Järvamaale korraldatud ekspeditsioonil, 
elas ta Harjumaal – maakonna piiri lähedal Kose kihelkonna Vetla külas. 
Anettega seotud kogumislugu illustreerib ühelt poolt seda, kuidas mõjuta-
sid esitaja representatsiooni kujunemist 1960. aastate tavapärase ekspedit-
siooni kogumispõhimõtted ja konkreetsed olud. Teisalt annab see võima-
luse avada eesti ühe viljakama pärimusekoguja Mall Hiiemäe (tollal Proo-
deli) uurijavaateid ja individuaalseid välitööpõhimõtteid, mis lähtuvad oma 
kogukonnas töötamise kogemusest ja mille üheks oluliseks tunnusjooneks 
võib pidada teadlikku „kahepaikse”-positsiooni.

Anette Raaguli isiksuse kujutamisel olen võtnud aluseks  Mall Hiiemäe 
kirjapanekud, mis keskenduvad Anette laulmisele, ja lapselaste mälestused 
perekonnast ning Anettest vana(vana)ema rollis. Neist andmetest lähtudes 
käsitlen seltskondlikku laulusuhtlust, „raskeid aegu” ja vanaemaks-olemist 
temaatiliste  keskmetena,  mille omavaheline seostamine annab võimaluse 
visandada Anette elumaailma piirjooni ja arutleda laulmise tähenduse üle 
tema elu eri etappidel.

Sel ajal, kui avastasin arhiivisalvestuste vahendusel enda jaoks  Anette Raaguli  
laulumaailma, „kummitasid” mind tema lauludest meeldejäänud lõigud. Istusime 
kodus  saunalaval  ja  ma  laulsin  „Alerait,  poissmeeste  võit”  –  jupikest  Anette  
laulust „Pidin Pillele minema”. Mu mees ütles midagi rahulolematut – ilmselgelt  
see laul ei sobinud minu suhu. Mitte ainult laulu sõnades, vaid ka viisis ja esitus-
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stiilis oli midagi väga tüüpiliselt mehelikku. Sama kohatusevirvendust tundsin ka  
siis, kui proovisin Anette viisi laulda koos oma laulukaaslastega. Tundus, et isegi  
Anette moodi härrade härgadeks ja sakste sahkadeks laulmine kõlas naisteselts-
konna suus liiga uljalt. Aga samas see uljas meestestiil ahvatles laulma, tekitades  
tunde, et mängin piiridega ja astun neist üle.

”Anette hoidis palju lapsi, see on kohe päris kindel. Mina olin kogu aeg tema 
juures, ikka lösutasin seal tema selja taga, mäletan, et sel öölgi, kui ta suri, tahtsin  
veel sinna magama jääda, aga ei lubatud.” See Anette lapselapse Endla mälestus  
tekitas minus ootamatult tugeva äratundmiselamuse. Kõigepealt,  see oli  täiesti  
uus  vaade  laulikule,  sest  Mall  Hiiemäe  välitöömärkmed  Anettest  lõid  pildi  
boheemlase-tüübist, kes seltskonnas võttis klaasi veini ja laulis muuseas rohkesti  
meestelaule, sest oli suure osa oma lauludest õppinud ühelt vanema põlve mees-
laulikult.  Nüüd  nägin  Anettet  lapselapse  pilgu  läbi,  mis  paigutas  vanaema  
piiratud ruumi, koju, voodisse. Kõige tugevamini mõjutas mind pilt sellest, kuidas  
lapselaps vanaema selja  taga uinus  – sest ka minu lapselaps jääb vahel  minu  
juures magama ja see on mulle eriline emotsionaalne kogemus. Lapsemälestus  
vanaema juures magama jäämisest tekitas peaaegu füüsiliselt tajutava ühenduse  
Anettega. Endla nostalgilise mälestuse seos surmaga lisas ootamatu äratundmise,  
et meie koduse argielu pisiseigast saab kunagi mu lapselapse minevikumälestus.  
Piir aegade vahel hajus: minevikukogemus, selle jagamine ja põimumine olevi-
kukogemusega ning kujutlus tulevasest mälestusest sidusid mineviku, oleviku ja  
tuleviku. Seesama aegade segunemise ja põimumise tunne tekkis siis, kui  Endla  
hiljem jutustas oma väiksest tütretütrest.

Kõndisime Anette lapselaste  Juta ja  Endlaga Kakerdaja raba laudteel. Juta oli  
päeval lambaid niitnud ja küsisin, kas ta on väga väsinud. Ta naeris lustakalt ja  
vastas: „Enam ei ole.” Ja Endla lisas, et siia tullaksegi, kui ollakse väsinud. Mõist-
sin, et see raba on Toomaveski talu kõrval mõlemale naisele üks olulisemaid kohti.  
Juta oli öelnud, et Endla on „metsainimene”. See sõna jäi mulle kõrvu, sest kui  
Mall Hiiemäe kunagi selgitas, miks arhiivijuhataja  Herbert Tampere just tema  
siiakanti koguma saatis, oli temagi öelnud: „Tampere teadis, et ma olen selline  
metsainimene”. Ja oma ema, Anette kasutütart  Vandat nimetasid  Endla ja  Juta  
jutu sees koguni „metsahundiks”. Vetla küla ja ka Toomaveski talu ümbrus – jõgi,  
metsad, sood – pani mõtlema, et siin Kõrvemaal kasvatakse tahes või tahtmata  
kokku inimkätest puutumata loodusega. Järgmisel päeval, kui Järvamaalt lääne  
poole hääletasin, jutustas mu esimene lahke sõidutaja, Albust pärit noor mees,  
keda ma ise kuidagi ei oleks osanud „metsainimeseks” pidada, et ta käib Kakerdaja  
rabas ennast „laadimas”.
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Pilt 4.1. Anette Raagul. Foto: M. Proodel 1965. ERA, Foto 7315.

4.1. Elulugu
Anette sündis 28.08.1880 Rootsiperes, Vetla külas Kose kihelkonnas. Tema 
neiupõlvnimi oli Raavel ja ta oli pere kolmas laps. Koolis võis Anette käia 
Voosel või Alaveres. Karjas käis ta perepärimuse järgi Vetla Toomaveski ta-
lus. Anette leeripäev oli 20.03.1898. 1905. aasta aprillis laulatati ta Tallinnas 
Toomaveski talu vanima perepoja, 1874. aastal sündinud Gustav (Kustav) 
Raaguliga. Gustav oli mõisa sepp, talus oli oma sepikoda ja sepp olevat ol-
nud ka Gustavi isa Jüri.

Toomaveskil elas Anette pärast abiellumist kuni surmani. Perre sündis 
kolm poega, 22.09.1905 Artur Friedrich, 24.06.1909 Arnold ja 2.08.1913 Bern-
hard.  Hiljem,  1926.  või  1927.  aastal  võeti  peresse  ka  kasutütar,  Gustavi 
sugulaste  laps  Vanda  Raagul  (sündinud  11.10.1921,  hiljem  Papp),  kelle 
vanemad olid surnud ja kes vahepeal oli olnud Palivere lastekodus. Talu oli 
heal järjel, maad oli palju, 72 hektarit. Pojad said hea hariduse. Vanim poeg 
Artur töötas enne sõda tõenäoliselt kooliõpetajana, abiellus ja tal oli kaks 
last. Teine poeg Arnold õppis Tallinnas kunstikoolis dekoraatoriks ja töötas 
enne sõda Vetlast 2 kilomeetri kaugusel asuva Voose rahvamaja juhatajana, 
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korraldas seal näitemänge ja pidusid. Kolmas poeg Bernhard õppis puu-
sepaks. Talus peeti teenijaid ja neid koheldi seal hästi, mõned olevat Anettet 
veel 1960. aastatel vaatamas käinud.302

1940. aastate pöördelised sündmused olid Anette perele raskete tagajär-
gedega: 1941. aasta juunis küüditati Anette teine poeg Arnold 15 aastaks Si-
berisse, kuna ta oli aktiivne Omakaitse-tegelane, sõja ajal suri Anette vanim 
poeg Artur tüüfusesse (ta saadeti koju tinakirstus, mille kartmatu Vanda oli 
lahti teinud, et vaadata, kas kirstus on ikka Artur). Arturi abikaasa Johanna 
koos laste Heino ja Tiiuga põgenes sõja lõpus Läände ja nad jõudsid lõpuks 
Ameerikasse. 1945. aastal süüdistati Gustavit sakslaste käsilaseks olemises, 
temalt võeti talu ja vara. Dokumentide järgi pidi pere minema mujale ela-
ma, aga jäädi siiski Toomaveskile. Majast sai Kinofikatsioonivalitsuse ja hil-
jem mingi laevatehase abimajand, sinna tuli elama võõrast rahvast. Anette 
pere, kuhu kuulusid ka Vanda lapsed Juta (snd 1944, praegu Liivak) ja Val-
dek (snd 1948), pidi mahtuma ühte tuppa, köök oli kõigile ühine. Kolhoo-
side loomise algusajal suri Gustav. Toomaveski lauta pandi kolhoosi mulli-
kad, keda Anette karjatas. Olid „kõige raskemad ajad”. Vanda, kes peret ta-
banud repressioonide tõttu ei tahtnud kolhoosi astuda, töötas lühikest aega 
Vetlas raamatupidajana ja naaberkolhoosis, 1950. aastatel teenis perele ela-
tist marju korjates ja Tallinnas müües.303

Vanda abiellus ametlikult 1965. aastal ja elas koos perega surmani (1983) 
Toomaveskil. Ta oli Alavere sovhoosis lüpsjaks, 1960 sündis tal tütar Endla 
(praegu Gellert) ja 1962 poeg Andres. Anette poeg Bernhard abiellus lesega, 
töötas metskonnas ja elas  surmani (1987) mõni kilomeeter Toomaveskist 
eemal. 1956. aastal tuli Siberist tagasi  Arnold, kes töötas algul Kaareperes, 
hiljem kolis oma naise kodukohta Kuremäele ja oli seal kultuurimaja juha-
taja (suri 1974). Kummalgi poegadest lapsi ei olnud. 1960. aastatel võõrast 
rahvast Toomaveskil enam ei elanud, maja jäi kohaliku sovhoosi omandiks. 
Toomaveskil käis suvitamas sugulasi Tallinnast: „Hästi palju meil külalisi 
käis, linnas oli sugulasi palju. Maja oli rahvast täis nädalalõppudel ja suviti.” 
Anette hoidis kõiki Vanda lapsi ja väga palju ka Juta esimest last, 1965. aas-
tal sündinud Aimarit, kelle sünni järel Juta elas mõnda aega Toomaveskil. 
Aimar oli Anette süles ka Mall Hiiemäe külaskäikude ja salvestamise ajal.

302 „Ma mäletan, kui vanaema oli juba haige, siis teenijad ja sulased, vanad inimesed, tulid 
veel läbi, käisid teda vaatamas.” Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
303 „Ema sai selle peale tigedaks, et tehti kulakuks ja tema vihastas ja ütles, et tema kolhoo-
si ei lähe – ei läinudki. Ta oli pisikene ja nii kõhna, ja kont oli tal tugev. Hiljem käis kol-
hoosi laudas lüpsmas küll. Ja pidas lapsed üleval: käis mööda metsi ja korjas marju ja käis 
linnas müümas. Kaks marjakorvi käe otsas, ja veel kaks ühelt poolt üle õla ja kaks teiselt 
poolt üle õla. Rongile oli 10 km Mustjõe jaama. Pärast oli juba ratas, millega sai minna. Ta 
käis turul. Ja tal tekkisid juba täielikult oma kunded.” Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
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Anette nägi ära Juta järgmised lapsed, Märdi ja Harjo. 1965. aastal veel väga 
hea tervis halvenes viimastel eluaastatel, Anette ei saanud enam liikuda ja 
jäi voodihaigeks. Ta suri kodus 7.11.1971 ja on maetud Kose surnuaiale.304

4.2. Kogumislugu
Anette Raaguliga seotud kogumistöö oli üks osa KM rahvaluule osakonna 
1965. aasta põhiekspeditsioonist Järvamaale. Samal ekspeditsioonil külastati 
ka kahte järgnevat laulikut, Anette Evartit ja Rosalie Veinbergi. Et anda üle-
vaadet  iga  individuaalse  kogumisloo  taustast,  tutvustan kõigepealt  selle 
suve välitööde eellugu, korralduslikku külge ning kõnealustelt laulikutelt 
jäädvustatu tähendust ekspeditsiooni kontekstis.

4.2.1. Üldist 1965. aasta Järvamaa ekspeditsioonist
Keele ja  Kirjanduse Instituudis töötanud  Richard Viidalepp algatas  juba 
1964. aastal Järvamaa pärimuse jäädvustamise aktsiooni. Selle kokkuvõttes 
küllaltki ulatusliku ettevõtmise taga näib olevat ennekõike Viidalepa isiklik 
side selle piirkonnaga: ta oli pärit Peetri kihelkonna Nurmsi külast. Otseseks 
ajendiks, nagu selgitab Viidalepp oma 1964. aasta välitööpäevikus, oli aga 
kohalik algatus koostada kodulooline kogumik.

Huvi Paide rajooni rahvaluule vastu sai äratuse Paidest 1964. aasta I kvartalis. 
Seal korraldati kodu-uurijate kokkutulek 20. II ja nende ridade kirjutaja kut-
suti  sinna  kõnelema rahvaluule  kogumisest  kui  ühest  kodu-uurijate  töö-
lõigust. Ühtlasi kuulsin siis lähemalt paidlaste kavatsusest anda 1965. aastal 

304 Ülevaade Anette Raaguli elukäigust põhineb Anette kasutütretütardelt Juta Liivakult 
(snd 1944) ja Endla Gellertilt (snd 1960) ning Eesti Ajalooarhiivi perekonnaloo digiteeri-
tud allikate andmebaasist Saaga (EAA 1215-1-113, l 32; l 33) saadud andmetel.
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trükis välja Järvamaa koguteos, nimelt Paide linna 700-aastase juubeli tähista-
miseks.  Minult  aga sooviti  nimetatud teosele artiklit  Järvamaa rahvaluule 
kohta. Ärkas lootus kasutada selles ka meie päevil kogutud ja kontrollitud 
materjale ning hankida neid korrespondentide vahendusel.305

Arvesse tuli ka üldisem kogumispõhimõte, mille järgi „päästetava pärimu-
se” kogud pidid olema geograafiliselt esinduslikud, ilma „valgete laikude-
ta”.  Kuna  Järvamaal  ei  oldud  ammu  süstemaatilistel  välitöödel  käidud 
(Tampere 1961a: 445, Tamm 2002a: 224, 237), tundsid mitmed uurijad vaja-
dust täiendava andmestiku järele. Selma Lätt kurdab oma kogumispäeviku 
alguses, et Järvamaa kohale jääb kalendrikommete levikut kaardistades val-
ge laik ja arhiivil pole selles piirkonnas ka korrespondente.306 Viidalepa päe-
viku sissejuhatuses tuleb kõneks laulu- ja helisalvestamise teema.

Lisaks sellele oli sõber  H. Tamperega korduvalt juttu olnud Järvamaast kui 
mitmeti huviäratavast rahvaluulelisest alast, mis aga viimastel aastakümnetel 
on kogumistöö orbiidist kuidagi täiesti kõrvale jäänud. Juba kodanlikul ajal 
oli Järvamaa läbi töötatud hõredamalt kui paljud teised alad. Fonograafiga 
pole seal üldse käidud. Aga ka magnetofon pole seni veel sinna jõudnud. 
Ometi oleks seal uurimist ja selgitamist väärivaid nähtusi enam kui küllalt. 
Kunagi on see olnud väga rikkalikuks rahvalaulude alaks. Sealt on noteeritud 
mõningaid väga vanu nähtusi.307

Kohe 1964. aastal asus Viidalepp, kogenud ja aktiivne vabatahtlike kaastöö-
liste-pärimusekogujatega suhtleja (Hiiemäe 2005), meedia vahendusel kor-
respondente värbama ja pärimuseteadjaid välja selgitama. Ta kirjutas mit-
meid üleskutseid Paide rajooni lehte „Võitlev Sõna” ja hiljem avaldas samas 
ka aruandeid nii kohalike kirjasaatjate kui folkloristide tegevusest. 1964. aas-
tal tegi Viidalepp paar lühemat salvestamisretke, külastades eelkõige neid, 
kes olid üleskutsetele vastanud. 1965. aastal siirdus Järvamaale nii KKI kui 
ka KMi folkloristide ekspeditsioon. KKIst osalesid lisaks Viidalepale veel 
Helgi Kihno, Pille Kippar, Loreida Raudsep ja Vaina Mälk, nende kogumis-
piirkonnaks jäi Peetri ja Koeru kihelkonna ala. KKI ekspeditsioonid Järva-
maale jätkusid veel ka järgmistel, 1966. ja 1967. aastal.

Kirjandusmuuseumi folkloristid jagunesid kolme rühma: Herbert ja Erna 
Tampere töötasid Järva-Madise kihelkonnas, Olli Kõiva oma kodukihelkon-
nas Annas, suurem rühm – Selma Lätt, Mall Hiiemäe, Lilia Briedis ja Regina 
Praakli, tehnikud Õile ja  Richard Hansen,  Olli Jõgever ja  Hilja Kokamägi – 
peatus Järva-Jaanis ja liikus peamiselt selle kihelkonna alal. Viiside noodista-
jatena olid kaasas veel TRK üliõpilased Alo Põldmäe ja Tiit Roonurm. KMi 

305 Richard Viidalepa välitööpäevik 1964. a. KKI 37, 215/6.
306 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 245. Selma Lätt tegeles sel perioodil eesti rahva-
kalendri teadusliku väljaande ettevalmistamisega.
307 Richard Viidalepa välitööpäevik. KKI 37, 218/9.
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folkloristide ekspeditsioon kestis 8. juunist 3. juulini, instituudi kogujate töö-
aeg jäi lühemaks. Kaks ekspeditsiooni jagasid omavahel muuseumi bussi, 
mida juhtis KKI autojuht. Kuna bussi tuli ekspeditsiooni ajal ka remontida, 
oli  see KM ekspeditsiooni käsutuses ainult  ekspeditsiooni  lõpupäevadel. 
Kaasas olnud salvestustehnikast ei ole täpset ülevaadet, näib, et salvestati 
peamiselt suur(t)e magnetofoni(de)ga.

Nagu suurtel ekspeditsioonidel tavaks, küsitleti n-ö frontaalselt kõiki pä-
rimusliike, arvestati konkreetsete esitajate teadmisi, aga teisalt lähtusid ko-
gujad ka oma kitsamatest huvidest. Ekspeditsiooni ülevaates on juttu kogu-
tud regilauludest, muistenditest, naljanditest, üksikutest muinasjutuvarian-
tidest, kalendrikommetest ja kohalikest karjandustavadest, ülevaate kirjuta-
ja Selma Läti sõnutsi olid „tulipunktis olustikulised ja isikuloolised jutustu-
sed (nn. pajatused)” ning Kõrvemaa elukeskkonnast tulenevad iseärasused 
rahvatraditsioonis (Lätt 1968). Regilaulu tavapäraselt prioriteetsest rollist kõ-
neleb see, et  Selma Lätt, kes oli tollaste ekspeditsioonide peakorraldaja, tõi 
ülevaates kõigepealt esile head regilauluteadjad.

Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluule kogumise ekspedit-
sioon suundus sel korral Paide rajooni.  Töötati kolmes rühmas keskusega 
Järva-Jaanis, Järva-Madisel, Annas, kuid liiguti mõnevõrra ka nende lähemas 
ümbruskonnas. Varem neis piirkondades toimunud kogumistöö oli jätnud 
tunduvaid lünki ja tühikuid. Süstemaatiline rahvalaulude kogumine sajandi 
alguses näitas,  et  Järvamaa oli  rikas regivärsside  poolest.  Kuid tolleaegne 
viiside lihtsustatud kirjapanek jättis  lahtiseks  mitmed olulised probleemid 
(viiside variaablus, rütmilised iseärasused, teksti ja viisi suhted jne.). Hiljem 
pole siin rahvamuusika uurijad liikunud. Nii tuli seekord teha, mis regivärsi 
viimasel elutunnil veel teha saab. Õnneks leidus siin mitu head laulikut, nagu 
Anette Evart Järva-Madisel,  Rosalie Veinberg Järva-Jaanis,  Anette Raag[ul] 
Kosel jt.,  kes regivärssi täielikult  valdasid ja põhjalikult  tundsid tema ise-
ärasusi. Nii oli võimalik kõige olulisematele küsimustele vastust leida. (Lätt 
1968: 85).

Regilaulu erilist tähtsust just helisalvestamisvalikutes näitab salvestuste sta-
tistika – regilaul koos lastelauluga domineerib teiste pärimusliikide üle (vt 
tabel 2.3). Juba Selma Läti ülevaatest selgub, et ulatuslikku regilaulusalves-
tamist on põhjendatud vajadusega selgitada regilauludega seotud „kõige 
olulisemaid küsimusi” – viiside varieerimispõhimõtteid, teksti ja viisi suh-
teid. Need küsimused viitavad  Herbert Tampere kui viisiuurija huvidele. 
Lisaks peeti salvestamisel silmas „kavatsetavat heliplaatide sarja” (Lätt 1968: 
86), mis pidi sisaldama just regilaule ning see ilmselt sundis püüdlema teh-
niliselt ja sisuliselt eriti kvaliteetsete salvestuste poole.
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4.2.2. Mall Hiiemäe kohtumine Anette Raaguliga
Anette Raagulit külastanud Mall Hiiemäe tegi Järva- ja Harjumaa piiril asu-
vate soode ja metsade äärsetesse küladesse põike üksi, jalgratta ja telgiga. 
Oma päevikus selgitab koguja, et  Herbert Tampere tegi  talle ülesandeks 
uurida, kas ja millist laadi suhtlemist on olnud eri maakondade vahel. Mall 
meenutas, et Tampere saatis teda Kõrvemaale ka seepärast, et mõistis tema 
vajadust üksi metsades hulkuda: „Tampere teadis, et ma olen selline metsa-
inimene.” Välitööintervjuudes on Mall maakondadevahelisele suhtlemisele 
palju tähelepanu pööranud ja kinnitab välitööpäeviku lõpus, et piirialade 
vahel on olnud nii majanduslikud kui kultuurilised sidemed.308

Mall alustas oma teekonda 14. juunil ekspeditsiooni põhilisest peatuspai-
gast Järva-Jaanist ja kogus mitmetes külades, mis jäid Järva-Jaani, Ambla, 
Järva-Madise  ja  Kose  kihelkondade  piirialale,  vältides  „liiga  kättesaada-
vaid” kohti, seigeldes metsades ja Kakerdaja rabas. 19. juunil, kui Mall oli 
Palu külas, algas „vihmasadu, mis kestab augusti lõpuni”, nagu koguja ta-
gantjärele vormistatud päevikus on tõdenud. Sel päeval jättis Mall ratta Pa-
lu külla ja sõitis liinibussiga Järva-Jaani „teisi vaatama”. Keerulise tagasitu-
lekuteekonna peale kulus terve 22. juuni ja alles õhtuks jõudis Mall Tooma-
veski tallu, kuhu teda juba varem oli juhatatud. Järgmisel hommikul läks ta 
jälle  Toomaveskile,  seejärel  külastas  Evald  Aasametsa.  Järgnes  „üksildase 
uitaja” vihmane  jaaniõhtu  ja  ööbimine küünis  (pilt  4.3). Järgmisel  päeval, 
25. juunil, külastas Mall Eduard Tiksmanit, Anette „lauluõpetaja” poega ja 
käis Vetepere külas ning seejärel lõpetas oma Kõrvemaa-retke, sõites tagasi 
Järva-Jaani.

Anette Raagulit juhatati Mallele kui head lauluteadjat. Nende kohtumis-
test, mis toimusid kahel järjestikusel päeval, 22. ja 23. juunil, on tema kogu-
mispäevikus paar meeleolukat lõiku. Neis nimetab Mall Anettet ekspedit-
siooni „naelaks”, kirjeldab lühidalt kogumisolukordi ja ühte avaliku esine-
mise kogemust.

22. juuni.
Õhtu eel jõuan Toomaveski talusse. Vanaperenaine öeldakse olevat kaalikaid 
istutamas. Seal ta ongi, 85-aastane Anette Raagul, ekspeditsiooni „nael”. Soo-
vin jõudu ja pakun ennast tüdrukuks. Kaubad saavad kokku, palgaks tahan 
laulu. Teen augud pulgaga ette, tema paneb kaalikad, viimase istutan oma 
õnneks.
Läheme tuppa. Laul ei taha tulla. Tütar toob klaasi lahjat veini, et vast see 
päästab laulu valla.  Nagu ikka, tuletab ka Toomaveski kõigepealt  meelde 
endast paremaid. See on  Kaeramäe isa, kelle kohta on hiljem põhjust veel 

308 „Järvamaa ja Harjumaa piir ei ole piiriks inimeste ja rahvaluulenähtuste vahel. Tegeli-
kult on Harju ja Järva omade sidemed olnud nii majanduslikud kui kultuurilised.” RKM 
II 195, 683, vt ka RKM II 195, 289/94; 677.
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küsida.  Kirjutan 14 lehekülge laulu,  kell  saab 11, videvik tuleb kätte.  Siis 
lähen jalgratast otsima. /.../
23. juuni.
Kirjutan 25 lk.  Anette Raagulilt. Vaheldumisi hoiame tütretütre poega. Jut-
tude  juurde  suurt  ei  jõuagi.  Tütretütar  räägib,  kuidas  nende  vanaema 
Tallinnas esinemas käis. See olnud nii, et tehnikumis olnud pidu, midagi rah-
valoomingust. Tüdruk otsustanud teisi üllatada, võtnud vanaema kaasa. Küll 
oli siis tema laulude peale plaksutatud ja kohe lilli antud ja kätel kantud sealt 
lava pealt ära!309

Pilt 4.3. Mall Proodeli joonistus.  Välitööpäevikust: „/.../ vihma sajab. Tahan veel vaadata 
Kaeramäe talu, kust siinkandi lauluisa pärit on, kuid vihm ei lase. Kuskil mahajäetud 
maja aida juures söön õhtust ja teen kahe telliskivi peale miniatuurse jaanitule. Siis sõidan 
tagasi oma eilsesse ööbimispaika. Vihm läheb üle uduks, hobused tulevad mind jälle vaa-
tama. Lapsed teevad haohunnikust jaanituld. Veel on märg, ei taha süttida nende lõke. 
Kui end küünarnukile tõstan, näen ära tule, lapsed ja hobused.” RKM II 195, 672a, 673.

Kahel külaskäigul Anette juurde kirjutas Mall üles peamiselt laule – käsikir-
ja puhtandi 71 leheküljel olevast 66 folklooripalast on 58 laulud (neist 26 re-
309 Mall Hiiemäe välitööpäevik. RKM II 195, 669/71. Tütretütar Juta Liivak väitis, et tegeli-
kult ta Anettet Tallinna, tollasesse Ehituskooli nr 17, esinema ei ole viinud. Tema kutsel 
esines  Anette  Lehtmetsa-Ristil  kolhoosipeol.  Ilmselt  räägiti  tollases  vestluses  mitmest 
asjast korraga.
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gilauluteksti, mõned uuemad laulud on esitatud loendina ühe punkti all), li-
saks kaks punkti andmeid musitseerimise ja kohalike muusikute kohta, neli 
pajatust ja kaks vestlusest kinni püütud kõnekäändu. Anette puhul võib ar-
vata, et ta ise pidas laule oma teadmistest kõige olulisemaks. Jutu-uurijast 
Malle kurtmine välitööpäevikus, et „juttude juurde suurt ei jõuagi”, näibki 
viitavat mõlemapoolsele laulu-eelistusele. Kuna oma ajas erandina olid regi-
laulud Anette aktiivses repertuaaris, ei olnud neid vaja pikalt meenutada ja 
koguja ei pidanud vaeva nägema, et täpsustavate ja suunavate küsimustega 
seda meenutusprotsessi toetada.

Küllaltki palju aega kulus lihtsalt nende laulude peale. Ja kõik [muu] jäigi siis 
ära, eks ole, need laulud ja kõik. /.../ Sest võib-olla tema pakkus selle aktuaal-
sema lauluvara kõik välja. Ülejäänu oleks võib-olla tal olnud passiivses tra-
ditsioonis: „Oi, kui ma olin laps, siis ema laulis seda,” näiteks. Ja see on juba 
niisugune, noh, tasapisi pudemete otsimine, millega me nii harjunud oleme 
ikka selle passiivse traditsiooni ajal.310

Tänu lauludele jäid muud žanrid kõrvale, ka Malle uuritav pajatus. Mall sel-
gitas,  et  ongi  inimesi  intervjueerides  eelistanud üles  leida esitajale  sobiva 
valdkonna ja sellesse süveneda.

Ja  kuivõrd ja  kas  või  mismoodi  tema nüüd niisugune ilmekas  jutuvestja 
oli /.../ see jäigi meil teadmata. Aga see oli selge, see oli KÕIKIDEL teada, et 
regivärss  ON  minemas.  Kui  me  saame  viisiga  regivärssi,  seda  TULEB 
koguda ja noh, ma mõtlen siiamaani, et see oli õige tegu. Et keskenduda, 
tähendab, ühele temaatikale, selle asemel, et püüda igastühest natuke. /.../ See 
oli see, et SELGUS hästi kohe, et tegemist on lauluinimesega.

Anette repertuaari põhjalikumat jäädvustamist takistas eelkõige ta elukoha 
kaugus ekspeditsiooni keskuse suhtes ja jäämine tegelikust välitööpiirkon-
nast Järvamaast väljapoole. See tähendas kogujale pidevaid olmemuresid, 
sest matkates tuli leida peavari ja toitu, takistas ka vihm. Teiseks tundis Mall 
ilmselt vajadust lõpetada talle antud n-ö kõrvalülesande täitmine – maakon-
dade piiriala pärimussuhete vaatlus – ja  pöörduda tagasi  ekspeditsiooni 
peaeesmärgi juurde, Järvamaa pärimust koguma. 24. juunil on ta päevikus-
se kirjutanud: „On viimane aeg siitkandist lahkuda. Ega’s ekspeditsioon siin 
pidanud olema, vaid hoopis Järvamaal.”311 Seda rõhutas ta ka hiljuti Anette 
juures käimist meenutades.

Aga mis  Anette Raagulisse puutub, siis ma takkajärgi mõtlen, et kui palju 
oleks seal veel olnud tööd teha. Aga ma olin isegi võõrasse kihelkonda sattu-
nud ja ... ja kolasin seal metsades ringi niimoodi ja ... ja mulle oli tegelikult 
OLULINE see, et kuidas selle traditsiooniga on ja kuidas on nende suhetega, 

310 Vestlus Mall Hiiemäega 7.02.2007. Samast vestlusest pärinevad ka järgmised Mall Hiie-
mäe tsitaadid, kui pole märgitud teisiti.
311 Mall Hiiemäe ekspeditsioonipäevik. RKM II 195, 673.
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nagu Tampere ütles, et teiselpool ja teiselpool, nagu see on, metsade ja soode 
vöönd[it]. /.../ Nii et kui Anette Raagul oleks olnud seal Järva-Jaanis lähemal, et 
siis oleks saanud tema juurde veel uuesti minna, aga ta oli ka NII kaugel ja siis 
jäi see nii lühikeseks ja põgusaks, see kokkupuude.

Ka ühte külastust oleks ehk saanud pikemaks venitada, aga see ei sobinud 
Malle üldiste välitööpõhimõtetega. Mall meenutas, et ta on alati püüdnud 
arvestada oma intervjueeritavate privaatsusevajadust, jätta neile aega argi-
päevatoimetusteks. Seetõttu ei ole ta sobivaks pidanud terve päeva pikkusi 
külaskäike, vaid pigem mõnetunniseid vestlusi.

[Küsitlemist alustatakse] keskhommiku paiku, aga õhtul ei tulda ära, kui ini-
mesed tahavad oma õhtusi toimetusi teha – ma olen väga pikkamööda sel-
lega harjunud. Sellepärast, et inimesel on ikkagi oma vabadus ja privaatsus 
oma aja jaoks. Ja siis, mõnede kolleegidega veel, et: „Oi, ma olin seal terve 
päeva paigal.” See on haruldane juhtum, kui sa oled terve päeva paigal, sa 
PEAD lihtsalt võimaldama talle kah /.../ enese elu elada.

Malle seisukohas avaldub tema kui koguja oskus või lausa vajadus asetada 
end mõttes esitaja rolli. Usun, et sellise vajaduse tagapõhjaks oli Malle tead-
lik „kahepaikse”-positsioon, mis näib teda olevat saatnud läbi aja kõigil väli-
töödel. Enne arhiivi tööle tulemist jälgis ta pärimust omaenda pärimusrüh-
mas (Proodel 1967a, vt ka Rooleid 2007: 85) ja sealt oli pärit teadmine, et folk-
loori „esitamine” on lühikeste vabade hetkede meelelahutus, mis ei peaks iga-
päevatöid takistama ja milles ei kehti ühepoolne „andja” ja „saaja” suhe. Mal-
le kogumismeetodi kirjeldusest Järvamaa välitööpäeviku lõpus võibki välja 
lugeda, et maal inimestega kohtudes ei taha ta end esitleda teadlaskogukonna 
esindajana, kuna selles positsioonis peitub teatav distantseeritus ja taotlus 
informandi teadmisi „omandada” või „ära kasutada”. Mall eelistab paigu-
tuda teise, kohalikule väga sarnase pärimusrühma liikmeks ja suhtlemis-
eesmärgiks saab teadmiste ja kogemuste vahetamine.

Lõpetuseks tuleb märkida, et on kahesugust kogumist. Üks on küsimus-vas-
tus: ma küsin uskumusi, kombestikku, mulle vastatakse. Teine on niisugune: 
ma ei küsi peaaegu midagi, aga me vestleme, ja kui ma juba üleskirjutami-
sega tegelen, siis räägib ainult vastaspool, minult on üksikud repliigid. Kui 
oleme väsinud, hakkan ise rääkima – kuidas on minu kandis või mujal. Siis 
jälle tema. Igatahes on ja peab olema väga huvitav nii jutustajale-lauljale kui 
kogujale.312

312 Mall Hiiemäe ekspeditsioonipäevik. RKM II 195, 683. Olen ise näinud Mall Hiiemäed 
kogumas vaid korra ja tookordne kogumisviis meenutas otseselt 1965. a päevikus välja 
toodud „võrdsete vestluse” põhimõtteid. Läksime ühe Saaremaa mehe, endise metsavahi 
juurde. Pärast paratamatut, aga üsna lühikest selgitust, kes ja miks, istusime laua ümber. 
Mall ei esitanud vist kordagi n-ö folkloristlikke küsimusi (kas siin on räägitud, kas te olete 
kuulnud jne). Ta võib-olla küsis midagi möödaminnes, sissejuhatuseks – umbes, et „palju 
siin ka rebaseid on” vmt – ja siis lihtsalt hakkas jutustama, jutustas paar lugu sellest, mida 
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Hea näide Malle orienteeritusest eri identiteetide  „segamisele” ja välitöö-
kohtumisele kui võrdsete dialoogile on kontakti loomine Anette Raaguliga, 
kus ta ühines lauliku tegevusega, mitte ei tõmmanud teda sellest eemale. 
Kõnekas on see, et ta pakkus ennast eakale naisele mitte lihtsalt appi, vaid 
tüdrukuks, paigutades end sotsiaalselt madalamasse positsiooni. Kuna kol-
hooside aeg välistas suurtalud ja teenijate pidamise, peitub ettepanekus ka 
viide minevikule, Anette auväärsele taluperenaise rollile selle okupatsiooni-
eelses  tähenduses.  See pidi  naises  paratamatult  tekitama nostalgiatunde. 
Nõukogude-eelse sotsiaalse hierarhia tunnustamisega andis Mall kaudselt 
märku ka oma poliitilisest paigutumisest ja viitas ühisele ajaloolisele koge-
musele. Malle võis selliseks ettepanekuks inspireerida Toomaveski talu ja 
selle ümbrus ning tegelikult ta ei eksinudki.

ebatavalist „meil” rebased tegid. Loomulikult meie vastuvõtja kommenteeris neid lugu-
sid ja jutustas kohalikke rebaste-lugusid. Mall algatas ka teisi teemasid samal viisil. Mees 
oli suhteliselt napi jutuga, aga ta jutustas siiski päris toredaid detaile oma kogemustest. 
Ma ei tea, mida tundis Malle vestluspartner, aga kõrvalt vaadates ei oleks võinud arvata, 
et vestlus toimub ekspeditsioonil oleva folkloristi ja tema „informandi” vahel, kui Mallel 
poleks olnud ees vihikut ja käes pastakat.
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Pilt 4.4. Mall Proodel le
hitseb külastajate raama
tut Järvamaa ekspedit
sioonist osavõtjate külas
käigul A. H. Tammsaare 
majamuuseumisse 
1965. a. Foto: R. Hansen. 
ERA, Foto 7442.



Lisaks välitöösuhtluse põhimõtetele seostuvad Malle varasema, pärimus-
rühmas osaleja ja seda jälgiva koguja kogemusega tema kirjapanekute sisu 
ja isegi vormistuslik külg. Mall oli kogujateed alustanud n-ö pärimuse sees 
elades ja igapäevaseid spontaanseid jutustamisolukordi jälgides. Sellest kas-
vas välja ka tema esimene uurimisteema (Proodel 1967a). Jutustamise ja pa-
jatuste uurimisega käis kaasas huvi mitte valmissüžeede või -tekstide, vaid 
pärimuse kui protsessi, uute juttude tekkimise ja traditsioonis kinnistumise 
vastu (Hiiemäe 1978: 62–64). Seetõttu – ja ühtlasi Tampere antud kogumis-
eesmärki arvestades – keskendus Mall oma ekspeditsioonitekstides just pä-
rimusvõrgustike ja pärimusprotsesside kirjeldamisele.  Anette Raagulit on 
vaadeldud aktiivse muusikategijana ja muusikute võrgustiku liikmena nii 
minevikus kui kaasajal. Muusikaolusid ja omavahelist muusikalist suhtle-
mist ei tutvusta ainult päevikulõigud, vaid ka folklooripalad, eri jutustajate 
otsese kõnena  vormistatud olustikukirjeldused ja  andmed isikute  kohta. 
Selline „isikustatud” informatsioon annab siinses materjalis ainukordse või-
maluse „kuulda” Anette muusikutegevusest jutustamas mitte ainult kogu-
jat, vaid ka teda ennast ja tema kogukonnaliikmeid.

Eespool tõin välja selle, et traditsiooniliselt jagunevad käsikirjalised arhii-
vitekstid folklooripaladeks ja välitööpäevikuks, eluloolist jutustust ja muud 
isikukeskset informatsiooni on vahel aga raske nii jaotada. Need „žanrikon-
ventsioonid”  ei  soodusta  „folklooripala”  esitamist  tegeliku  vestlussituat-
siooni kontekstis, sest tavapäraselt sisaldab pala esitaja jutustatud teksti, ju-
tustamisolukorda  kirjeldavad  detailid  kuuluvad  aga  koguja  jutustusena 
välitööpäevikusse, jutustama ajendanud küsimused või muu vestlus jääb 
enamasti  jäädvustamata.  Malle  protsessikeskne  vaateviis  kajastub  tema 
üleskirjutuste stiilis, mis annab edasi pärimuse tekstualiseerimisprotsessile 
omast dialoogilisust. Päevikusse on sageli põimitud tsitaate koguja vestlus-
kaaslastelt (tsitaatide kasutamine päevikus ei ole siiski Mallele ainuomane, 
seda tuleb ette teistelgi kogujatel). Folklooripalade osas ei ole Mall piirdunud 
teksti vormistamisega esitaja otsese kõnena, vaid jätnud kirjapandud teksti-
desse  mitmesuguseid  jälgi  koguja  juuresolekust  ning  toimunud  suhtlus-
protsessist. Ta on omapoolsete kommentaaride ja kontekstikirjelduse tähista-
miseks  kasutanud  nurksulge,  märkinud  katkendjoonega  üleskirjutamisel 
„vahele jäänud” teksti; kasutatud mõttekriipsud näivad vihjavat sellele, et 
järgnev  on vastus  koguja  täpsustavale  küsimusele.  Siinne näide  on pärit 
folklooripalade hulgast. Mall ei ole kirjutanud üles ainult lauluteksti, vaid on 
kajastanud külalaulu meenutamise protsessi, mille käigus viidatakse laulu 
esitusolukorrale ja tegelastele.

[Tütar aitab külalaulu meelde tuletada. Ütleb:] Moori Edgari meisterdas küla-
laulusi,  – metsavaht praegu Voosel, – tema meisterdab neid külalaulusi ja 
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mõnda siis  kiidab ja mõnda laidab.  See on sedasorti  laulud tal, nagu meil 
vanasti.
Nuhi Antsul ei ole hoost,
kellega tooks heinad soost.
Oma järjekorda ka ikka hoiti, kuda külapidi hakkas minema. Enam-vähem 
polkataktis ja lõõtsaga saadeti. Sel ajal olid kiiged ja, see on 50 aastat tagasi 
tehtud laul.
Vetla õues puid ja risu,
nii et reied lõhki kisu.
Toomaveski Ann see lappis kingi,
lapsekari ümberringi,
Ann see tõstis suure kära:
lapsed söönud lapid ära.
Kõrgmäel oli tige pull,
peremees kui põllurull.
[Ema – Anette Raagul – lisab:]
Surdi Mardil suured sõnnid,
Aru Antsul hallid pullid,
läksid metsa möurates,
alla sohu ammudes.
Möuramäe Jaanil mustad ruunad,
tütred punased kui õunad.
Olid ka ilusad tütred.
[Tütar:] Aga kelle õues see pill hüüdis?
– Mardi õues hüüab pill,
peremees kui krokudill.
Otsa Ants oli arg mees,
sõja ajal ahju sees.
Mis sel Ansul oli, ei ma mäleta.313

4.2.3. Helisalvestamine Anette Raaguli juures
Malle Järvamaa ekspeditsiooni päeviku lõpuosas on mainitud, et buss saadi 
KM ekspeditsiooni käsutusse alles viimasteks tööpäevadeks. Lindistusi tuli 
teha mitmel pool ja see tähendas üldist kiirustamist: „Järgmised päevad314 
mööduvad bussiparandamise,  helilindistamise,  ülepeakaela tormamise ja

313 RKM II 195, 467/9 (40). Mall Hiiemäe välitöötekstide tsitaatides on nurksulud tema 
enda kirjutatud, kaldkriipsude vahel on edaspidi siinkirjutaja lisandused.
314 St 1.–2. juuli.

175



Pilt 4.5. Anette Raaguli pool Kose khk, Alavere v, Palu k315, Toomaveski t. Vasakult: TRK 
üliõpilased Tiit Roonurm ja Alo Põldmäe, KKI autojuht Toomas Petersoo, laulik Anette 
Raagul,  Herbert Tampere, Anette tütretütar  Juta Liivak,  Mall Proodel, tema ees Anette 
tütretütar  Endla Raagul,  Olli Kõiva, tema ees tütar  Meeli Kõiva,  Erna Tampere. Foto: 
R. Hansen 1965. ERA, Foto 7451.

öötöö vaimus.”316 2. juulil toimus helisalvestamine ka Anette Raaguli juures. 
Samal päeval pidi salvestatama veel Anna kihelkonnas ja kuna järgmisel 
päeval tuli juba Tartusse sõita, oli kiirustamine mõistetav.317 Bussiga käidi 
järjest eri kogujatega suhelnud esitajate juures, seetõttu oli kaasas suurem 
kogujateseltskond.  Ilmselt  kasutati  ka  võimalust  parematest  pärimuse-
teadjatest  oma isiklikku muljet  saada  ning pärast  üksi  töötamist  kollee-
gidega koos olla. Anette Raaguli juures olid Mallega kaasas arhiivijuhataja 

315 Mall Hiiemäe välitöömaterjalides on Anette Raaguli elukohaks märgitud Palu küla. 
Anette lapselapsed väitsid, et Toomaveski on nende teada alati olnud Vetla külas. Olen 
siin üldiselt kasutanud Vetla nime, sest praegu kuulub Toomaveski talu Vetla küla alla.
316 Mall Hiiemäe ekspeditsioonipäevik. RKM II 195, 681/2.
317 Erna Tampere on samuti kirjutanud oma välitööpäevikus:  „2. juuli kulub lindista-
miseks. Õhtuks jõuame O. Kõiva koju Anna kihelkonda.” RKM II 194, 440. Mall Hiiemäe 
meenutas, et just Anna kihelkonnas läkski salvestamine nii pikale, et ta suhteliselt kõrva-
lisema isikuna koos kellegi lapsega salvestamiskohas ühte voodisse magama jäi.
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Herbert Tampere,  Erna Tampere,  Olli  Kõiva tütre  Meeliga, konservatoo-
riumi üliõpilased Tiit Roonurm ja Alo Põldmäe, Richard Hansen ning bus-
sijuht Toomas Petersoo (vt pilt 4.5).

Eespool, esimeses Malle päevikulõigus, oli mainitud Anette tõrget laulma 
hakkamisel ja veini, mida tütar pakkus, et ta end julgemana tunneks. Nüüd, 
kui külla tuli suur seltskond, kuhu kuulus ka soliidne  Herbert Tampere, 
majja veeti juhtmed ja pandi üles mikrofon, tekkis Anettel jälle laulmistõrge 
ning seda tuli taas leevendada.  Mall Hiiemäe kirjeldas toimunut üsna de-
tailselt – see on hea näide tollasest salvestusbussiga lindistamise olukorrast 
(arvestada tuli tavalisest ilmselt napima ajavaruga).

Kui me läksime sinna sellesse ruumi selle suure seltskonnaga – ma ei mäleta, 
kas kõik kohe tuppa läksid. Sagedasti oli nii, et noh, näiteks bussijuht jäi bus-
si. Siis seekord oli, see suur magnetofon oli kogu aeg bussis ja Richard Han-
sen istus seal sees ja võib-olla, et tema kõrval istus veel keegi, sellepärast, et 
seal oli hea kuulata, et ei lähe tuppa.
Ja sellepärast ma ei mäleta, kui palju meid VEEL võis toas olla peale Herbert 
Tampere, kellele said need tekstid ette näidatud, mida ma olin siis enne juba 
kirja pannud ja kuulnud ja teadsin, et neil on viisid olemas. Ja siis [olid toas] 
need kaks noormeest, kes praktikal olid parasjagu. Ja kuna nemad olid ikkagi 
Herbert Tampere käealused, kes oli õppejõud konservatooriumis, siis oli vaja 
muidugi hoolt kanda ka selle eest, et neil  piisavalt  tööd jätkuks selle hea 
laulutädi juures. /.../
Tampere istus minu vastas ja Anette Raagul istus siis Tampere kõrval natu-
kene, peaaegu et laua nurga peal, aga siis olid veel kaks noormeest, kes seal 
kirjutasid, teine kirjutas laua serva peal, teine kirjutas niimoodi, jalg üle põlve 
ja põlve otsas. Ja nemad siis vaatasid tegelikult mitte selle lauliku poole, vaid 
pigem minu poole, niimoodi poolviltu. /.../ Mina istusin vastas jah, ja siis as-
keldas seal veel omastest rahvast, need, ma arvan, et see oligi siis see tema 
tütar.
Ja kui me niimoodi sisse tungisime, siis on täiesti loomulik, et inimene ehma-
tab ära ja – vastutus suur ja kõik see protseduur, kui mikrofonid üles pan-
nakse, voolik läbi veetakse. Ja siis ta kohkus ära ja ... nagu laulud alguses 
üldse ei tulnud või, ei söandanud laulda. Aga sellesama laulmisega oli juba 
olnud niimoodi, et siis võeti ... koduvein, või mis neil võis olla seal, mida 
pakuti. Ja siis pakuti ka Anette Raagulile veini, et: „Aagu sul läheb siis pare-
maks”. Ja meie siis Tamperega vahetasime pilke, et ... et äkki läheb hoopis 
hullemaks, sest et noh, alkohol on alkohol. Tegelikult ei läinud hullemaks. Ja 
kui need laulud siis käiku läksid, siis nad tulid järjest. Ja kuna meil oli aega 
vähe ja meil oli linti vähe ja siis mina olin see, kes küsitles, sest et, noh, ma 
teadsin need kõik, ja Tampere võis siis vahele küsida midagi. Ma ei mäleta, 
kui palju sealt linti läks ja kui palju ei läinud, aga ... aga ma mäletan, et kom-
beks oli öelda siis „stopp”, kui oli laul läbi, et see, kes seda tehnilist poolt ju-
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hib seal bussis, et see oskaks siis õigel ajal katkestada seda, et nüüd pole vaja 
lasta linti tühjalt joosta. Ja siis vist Tampere ütles mulle, või ütles seda Richard 
Hansen PÄRAST, et nii ruttu polegi vaja stopp ütelda.
Janika Oras: Sina ütlesid siis stopp.
Mall Hiiemäe: Mina ütlesin stopp nii ruttu kui vähegi sain, kui laul läbi, et see 
tempo  oleks  kiirem,  sest  et  kõik  kiirustasid  järgmisele  ringile  ja-ja,  nii 
edasi. /.../
JO: Stopp oli küll, aga kuidas seda siis alustati, seda salvestust?
MH: Vat seda ma ei mäleta, kas öeldi sinna midagi ette või ei. Aga, noh, see 
käis üsna LADUSALT või üsna järjestikku ja, üsna ilma vahelerääkimiseta 
läks seal üksvahe see lauluderida, sest tal oli neid laulusid üsna PALJU. Ja 
mõningatel puhkudel ma küsisin Tampere käest, kas selle võtame, kas selle 
ei. Ja vat, siis mõned laulud ta laulis küll, aga poisid siis kirjutasid noodi, ja 
selles suhtes pidime me ikka suhtlema selle bussiga sealt, seda liini pidi, et 
ütelda, et mis nüüd, et kas selle võtad või seda ei võta, eks ole.318

Malle meenutuste  järgi  juhtis  salvestamist  tema,  Herbert  Tampere  jälgis 
protsessi kõrvalt, aeg-ajalt omapoolseid soovitusi andes. Mall oli salvestaja-
na suhteliselt algaja – ta oli arhiivi tööle tulnud 1964. aastal ja Järvamaa oli 
tema teine ekspeditsioon – ja püüdis ilmselt kõigiti järgida tavapärast sal-
vestamismudelit ning Tampere juhiseid.  Anette esituses salvestati 30 folk-
looripala, peamiselt laule, lisaks huikeid ja üks pajatus. Regilaule salvestati 
13,  lõppriimilisi  laule ja siirdevormilisi  lastelaule 15.  Selline lauludevalik 
näib tavapärasest pisut erinev: regilaule ja lõppriimilisi laule on enamvä-
hem ühepalju, ehkki esimesi salvestamisel reeglina eelistati.  Võib-olla oli 
lõppriimiliste laulude rohke lindistamise üheks põhjuseks see, et Tampere 
ei olnud varem Anettet isiklikult kuulnud ja kiirustamine takistas tema re-
pertuaari põhjalikumalt süvenemast. Ometi pidi Tampere kuulma, et Anet-
te varieerib esitades süstemaatiliselt viisi – asjaolu, mis oleks pidanud kut-
suma just regilaule võimalikult ammendavalt salvestama. Teisalt oli Anette 
varieerimine väga süsteemne, Tamperele võis tunduda, et järgmised salves-
tused ei oleks viiskujunduse seisukohalt uut pakkunud. Lauliku veenev ja 
stabiilne esitus ei nõudnud ka korduvat salvestamist, ainult ühte laulu sal-
vestati kaks korda.319 Kuid tuleb rõhutada, et ka Anette lõppriimiliste laulu-

318 Mall on sedalaadi salvestamist nimetanud „hopp ja stopp”-lindistamiseks, analoogia 
põhjal metsameeste  kõnepruugiga, kes hõikasid nii 100-meetrise lindiga maad mõõtes.
319 Kiigu, kiigu, kitsetalle. RKM, Mgn. II 1023 e. Oletada võib, et põhjuseks oli esimese viisi-
rea lõpunoodi ebamäärane intoneerimine. Tegemist on Anette põhiviisist pisut vanapä-
rasema, selgemate piirkondlike erijoontega viisiga. Kordamine ei muutnud lõpunoodi 
intoneerimist täpsemaks.
Mall Hiiemäe rõhutas, et talle põhimõtteliselt ei meeldi sama pala korduvsalvestamine, 
mida just laulu-uurijad on kvaliteetsema salvestuse saamiseks ja ka varieerimise jälgimi-
seks praktiseerinud. Malle hinnangul see pingestab kogumisolukorda, tekitades esitajas 
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de repertuaar oli küllalt vanapärane ja see võis olla põhjuseks, miks salves-
tati suhteliselt palju uuemaid laule.

Tiit Roonurme ja Alo Põldmäe noodistuste põhjal näib, et selget lugude 
jaotust noodistajatele ja salvestamiseks ei ole tehtud.320 Enamus noodistatud 
viisidest leidub ka helisalvestustel. Noodistuste hulgas on ainult viis lõpp-
riimilist laulu, mida – võib-olla Tampere otsusel – ei ole helisalvestatud.

4.3. Anette elumaailm ja laulmiskogemused
Anette isiksuse ja elumaailma kujutus lähtub Mall Hiiemäe 1965. aasta väli-
töötekstidest ja Anette kasutütre tütarde Juta Liivaku ja Endla Gellerti mä-
lestustest, mida nad jagasid 2007. aasta kevadel ja suvel. Nii Malle kui minu 
kohtumised olid suhteliselt põgusad ja neil kõneldu hõlmab ainult väikse 
osakese  Anette  elust.  1965.  aasta  kirjapanekud,  mis  vahendavad Anette 
enda ja teiste kogukonnaliikmete jutustusi ning koguja tähelepanekuid, kes-
kenduvad  Anettele seltskonnainimesena ja kohalikule muusikalisele suht-
lusele. Laulmisest oli üsna palju juttu ka minu vestlustes Anette lapselastega 
2007. aastal, aga kõneks tulid ka uued teemad. Tundsin huvi perekonnaloo 
ja kõikvõimalike vanaemaga seotud mälestuste vastu. Kuna saime vabalt 
kõnelda ka nõukogude ajal vaikitud teemadel, tulid jutuks Eesti poliitilise 
ajalooga seotud mälestused, Anette elu rasked sõlmpunktid – repressiooni-
dega  seonduvaid  mälestusi  oli  peres  aktualiseerinud  taasiseseisvumise 
järgne  omandireform.  Lapselaste  mälestuste  teiseks  teemaks  oli  Anette 
vanaema ja vanavanaema rollis.

Nii välitöötekstides kui mälestustes on Anettega seoses kõneldud eelkõi-
ge laulmisest. Olen laulmise teemat põiminud Anette isiksust ja tema elu-
maailma muid külgi valgustavate andmete ja lugudega. Püüan paigutada 
laulmiskogemust elusündmuste raami ja arutlen, milline tähendus oli laulul 
Anette elu eri etappidel.

Anette lapsepõlv ja noorusaeg möödusid Rootsipere talus. Sellest ajast ei ole 
peaaegu midagi teada, peale paari muusikalise mälestuse. Kodust peaks 
pärinema Anette lauluarmastus – osa oma laule olevat ta õppinud emalt ja 
kodustele muusikatraditsioonidele osutab ka teade, et Rootsiperes olevat ol-
nud sokusarv.  Anette  mäletas,  kuidas ta ühe laulu oli  õppinud ristiisalt 

ebakindlustunnet: „Minu jaoks olid need häirivad. /.../ See on inimese, kui, ütleme, sinuga 
suhtleja jaoks, natuke ülekohtune ... tundus see minu jaoks, see asi ei olnud enam loomu-
lik. Teaduse nimel pressida: „laulame veelkord” /.../ Mina ei ole võimeline nihukeseks 
asjaks.”
320 Tiit Roonurme noodistatud 6 viisi asuvad RKM II 213, 338/40 ja Alo Põldmäe noo-
distatud 19 viisi RKM II 196, 518/23.
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„veikse plikakesena”  koos  vanematega  jootudes  käies.  Sellest,  et  Anette 
noorusajal lauldi ühiste tööde juures, jutustab tema kommentaar lõikuslau-
lule Lõpe, lõpe, põllukene: „Seda sai ikka lauldud, kui talgud ja niisukesed oli-
vad.” Ka Vetla lähedal elanud Gustav Pokmann jutustas vastastikusest hõi-
kumisest ja laulmisest heinamaal.

Tuli heinaaeg, kus siis rajad olid vastamisi ja hõigati! Küll oli seda kisa ja laul-
mist heinamaal: Harjakad, hoidke alt, järvakad tulevad! – Järvakad, hoidke 
alt, harjakad tulevad! Nüüd on tööd vähem, aga kuraasi ei ole.321

Nii lapsepõlvekoduga kui ka abielunaisepõlvega Toomaveskil võivad seos-
tuda Anette esimesed mälestused ühest oma peamisest lauluõpetajast Kae-
ramäe isast – Taganuka (Taganurga) külas u 1860.–1940. aastal elanud tun-
tud laulikust ja sokusarvemängijast Jüri Tiksmanist.

Kui  see  laulutaat  veel  elas,  siis  tema hakkas  õhtu  laulma  ja  hommikust 
saadik. [---] Kaeramäe isalt on need laulud mul saadud. Kui see Kaeramäe isa 
veel elaks, siis tema teaks neid kõige rohkem. [---]  Kaeramäe isa meil käis 
alati, laulis neid laulusid. /.../ Külapidudel laulis, neil oli pisike koht metsa 
sees. Seitse last oli ja ise aga laulis. /.../ Tema [st. Kaeramäe isa] tegi ise ka lau-
lu, vastavalt momendile laulis. Iga teema peal võis laulda. Pulmas ei olnud 
talle kedagi vastu laulma, muidu oleks laulnud. Siin ei olnud lauljaid teisi. 
Tema oli siit pärit, tema vanemad ka. Ikka üks eriline anne oli. [---] Elas 1860. 
aastast kuni 1939. või 1940. Jüri Tiksman on õige nimi.322

Anettest ja  Kaeramäe isast, kes  „meil käis alati”, said püsivad laulukaas-
lased.

Nemad olid kangesti lõbusad inimesed, siis koos laulsid. Kaeramäe oli pisike 
vanamehenäss. Oskar räägib, et ühekorra läind lihavõtte ajal, Kaeramäe õues 
oli Kaeramäe lauld, hääl old nagu va kuivand lepa pasun, nii old ju ära laul-
nud. Kaeramäe aas juttu ka. Minu tiada see Kaeramäe toat, see oli hea jutu-
vanamees.323

„Meil käimine” näib tähendavat argiseid vastastikku külaskäimisi ja väikses 
seltskonnas ajaviitmisi, kus koos lauldi ja jutustati. Ilmselt oli just sellistel 
väikestel kodustel koosistumistel oluline roll regilaulude ja muu vanema 
rahvalaulu kinnistumisel ja püsimisel Anette repertuaaris kuni tema elu lõ-
puni. Külaskäimise ja väikses koduses seltskonnas ajaviitmise komme näib 
olevat iseloomulik Kõrvemaa hajaasustuse alale metsade ja soode keskel. 
Sellele viitab näiteks üks teade kevadise laudkiigel hüppamise kohta:  „See 
oli Kõrve nali. Nad ju väl´la kuskile ei saand, käisid kõrvetalusi mööda üks-

321 Mall Hiiemäe üleskirjutused Anette Raagulilt (RKM II 195, 433 (3)) ja Gustav Pok-
mannilt (RKM II 195, 289 (5)).
322 Jutustanud Anette Raagul. RKM II 195, 454/7 (30).
323 Jutustanud Evald Aasamets, 35 a, Kose khk, Alavere v, Vetla k, Vetla t.  RKM II 195, 
497/8 (1).
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teise juures.”324 Oma väljakujunenud traditsioonidega suhtlusring ehk võttis 
vähem vastu uuendusi, ja kui võttiski, siis oskas selle kõrval austada vanu, 
mälestuste ja kodupaigaga seotud laule.

Samalaadseid ja suuremaid seltskondlikke kohtumisi, mille juurde kuu-
lus muusikategemine, toimus ka Noku talus, mis asus valdade piiril, Kaker-
daja raba juures. Mall Hiiemäe on oma välitöömaterjalis loonud pildi koha-
like aktiivsemate muusikute võrgustikust, kes kõik Nokul kohtusid. Sinna 
kuulusid nii  Anette kui  Kaeramäe isa, Pokmannide muusikupere, samuti 
ümberkaudu  hästi  tuntud  viiulimängija  Ants  Murakas.  Nende  tihedam 
suhtlemine toimus  „vanasti”, mis tõenäoliselt ulatub tagasi Esimese maa-
ilmasõja eelsesse aega.

Nokkus käisime nende325 seltsis ja vana Murakas oli ja. Vana Murakas tõstis 
oma habeme ka üles kõik sinna viiuli peale ja siis mängis. Tema oli ärimees, 
aga Noku /Gustav Pokmann/, see oli põllumees. Kui oli sünnipäev ja olid 
vennalapsed Madiksest, siis läksime sinna tantsutuppa. Seal oli tal omateh-
tud klaver, aga vana Noku ise mängis viiulit. Teine vend, see Ambla köster, 
see siis mängis klaverit.326

Kogujalt:
Teda /Gustav Pokmanni/ on külastanud nii Harju kui Järvamaa mehed ja siin 
on saanud kokku ümberkaudsed pillimängijad ja  lauljad mitmest  vallast. 
„Minu isa oli suur mängumees ja laulumees, käis 30 aastat pasunaga Kose 
muusikakoori hulkas. Ja viiulimängija oli ja orila-; kõik olid tal selged. Isa tegi 
ise viiulitki ja tegi koolimaja orilaid siin.
Üks vend mul praegu elab, on Järva-Madikses köstri asemel, matab surnuid 
ja. Amblas on teine [vend] päevapiltnik ja köster ja kange pillimees.”
Pokmannil on tagatoas mitu pilli, kaks viiulitki, aga ta ei mängi neid enam – 
käed ei võta. Sellesse tuppa kutsuti vanasti külalised laulma, pilli mängima ja 
tantsima. 80-aastane regivärsside laulja Anette Raagul Palu külast meenutab, 
et see olnud tore moment, kui rahvas tantsutuppa lasti (vt. Raaguli materja-
lid.)
Gustav Pokmanni ehk Noku taadi head tuttavad on vana Kaeramäe pere-
mees Jüri Tiksman Taganuka (praeguse nimetuse järgi Vetla) külast – siku-
sarvepuhuja ning kaasaegsete nimetuse järgi „meie lauluisa”, aga ka naaber-
kihelkonnast Lehtmetsa külast tuntud viiulimängija  Ants Murakas, samuti 
Salu taat Paide koduloomuuseumi hoole all olevast Salu talust Mägede küla 
lähistel, ja Albu vallast Anton Hansen-Tammsaare ise.327

324 RKM II 194, 99 (16).
325 Mõeldud on ilmselt Jüri Tiksmanit ja vendi Pokmanne.
326 Jutustanud Anette Raagul. RKM II 195, 454/7 (30).
327 Jutustanud Gustav Pokmann, 87 a, Järva-Madise khk, Albu v, Mägede k, Noku t. RKM 
II 195, 293/9 (18).
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Kuigi Anette abielupõlvest sõdadevahelisel ajal ei ole palju teada, võib suu-
re talu perenaise ja kolme lapse ema töörohkust enam-vähem ette kujutada. 
Anettest töötegijana annab ettekujutuse lapselapse Juta mälestus sellest, et 
kui perega kartulit võeti, siis vanaemal olid veel 85-aastaselt „nii kiired käed 
ja jalad, et ta oli vao peal kogu aeg esimene”.  Lapselapsed ei teadnud, et 
Anette oleks laulnud kooris või osalenud mingis muus ametlikus harrastus-
tegevuses ja ilmselt selleks ei olnudki eriti aega ja võimalusi. Samas jätkus 
siiski seltskondlik suhtlemine –  näiteks peeti Toomaveskil tähtpäevapidu-
sid, kuhu endise karjapoisi meenutuste järgi olid sõitnud Tallinna tuttavad 
uhkete autodega.328 Seoses külalauludega on Anette meenutanud külapidu-
sid ja kiige juures käimist „50 aastat tagasi”. Lapselapsed mäletasid oma lap-
sepõlvest, et Anette käis lisaks kirikule palvemajas laulmas ja teiste naistega 
kokku saamas. Kuna palvekoosolekud olid sajandivahetusel tavaline noorte 
kooskäimise koht, võib arvata, et Anette jätkas vanemas eas varasemat sis-
seharjunud tava.329

Anettest jutustades on nii sugulased, kogukonnaliikmed kui ka koguja 
Mall Hiiemäe rõhutanud tema rõõmsat meelt ja energilisust, millega oli la-
hutamatult seotud seltskonna- ja laulmisvajadus.

Külarahvas, kes siin vanemad on, kõik mäletavad teda kui väga lõbusat ja 
seltskondlikku inimest; Oma olemuselt oli ta vist niisugune lõbus ja rõõmus 
inimene. – Jah, tore inimene! /.../ Kõik teda armastasid; Noh, seda särtsu oli 
tal palju sees! (lapselapsed Juta ja Endla).
/.../ niisugune särtsakas lauluinimene kui Toomaveski ema. (Siin külades on 
kombeks vanu isadeks ja emadeks nimetada.) (Mall Hiiemäe).
Nemad olid kangesti lõbusad inimesed (Evald Aasamets). Seal Toomaveskil, 
seal ikka on niisukesed lõbusad inimesed, võtavad viina ja laulavad ja sedasi 
ei saagi laulud meelest ära, a minul küll meeles ei ole – kus selle aja peale! 

328 „Et kui mõni tähtpäev oli, siis tema oli poisike, tema mäletab, kuidas uhked autod sõit-
sid siit allee vahelt siis. Temale oli niimoodi meelde jäänud.” Endla Gellert 7.08.2007. Ka 
edaspidi on tsitaadid Endla Gellertilt ja Juta Liivakult pärit samast vestlusest, kui joone-
aluses viites ei ole märgitud teisiti.
329 Juta, kes lapsena oli käinud koos Anettega palvemajas, mäletas sealt peamiselt laul-
mist: „Laulsid, nemad laulsid. Eks nad rääkisid ka midagi – no mis see viie-kuueaastane 
laps tiab.” Nii Juta kui Endla väitsid, et kodus Anette oma usklikkust nähtavalt ei väljen-
danud, peale söögi tänupalve, ja arvasid, et nii kirikus kui eriti palvemajas käis Anette 
ennekõike selleks, et suhelda – ilmselt pakkus palvemaja just naistele sobivat omavahe-
lise suhtlemise võimalust:
EG: „Minu meelest ta kodus küll mingi usklik ei olnud. Ega siis vist ei olnudki inimestel 
kuskil väga käia. Seltsi mõttes käidi.“
JL: „Siis olidki inimesed natuke usklikud, nad ei olnud niisugused, nagu praegu on. Ja 
nad lihtsalt käisid koos. Kusjuures ma ei tea, et vanaisa oleks käinud, käis vanaema.“
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(Eduard Tiksman).  Talle  omale meeldis  see,  kui  sai  kuskile  sünnipäevale 
(Adeele Labidas).

Need iseloomustused omandavad erilise tähenduse  Anettet 1940. aastatel 
tabanud katsumuste taustal. Poja küüditamine 1941. aastal, teise poja surm 
ja sõjahirmud, 1945. aastal talust ja varast ilmajäämine, perekonna kahtlus-
tamine metsavendade abistamises (seda nii Anette kui ta tütar tegidki) ja 
mehe surm, kitsikus kolhoosi algusaastatel, mil Anette karjatas oma endi-
sesse lauta paigutatud kolhoosi mullikaid ja jagas maja mitmest eri paigast 
pärit võõraste inimestega, pidid Anettesse jätma oma jälje.

Anette lapselaste mälestusi kuulates tundus siiski, et neile ei olnud sisen-
datud vaadet toimunule kui millelegi väga traagilisele ega ka vaenu sisse-
tungijate vastu. Mitmeid võõraid, kes majas elasid, meenutati soojalt, hea 
sõnaga. Kui Juta jutustas, kuidas nad 1950. aastate alguses häda sunnil kol-
hoosist heinu varastasid,330 tegi ta seda mõnusa huumoriga.

See oli imelugu. [Endlale] Sa ei tea või? Me käisime Tapi küünist [naerab] 
heinu varastamas. No vaata, lehma tohtis  pidada,  heinu teha ei tohtinud. 
Tohtis teha, aga see võeti ära! Ja meie punane lehm oleks nälga surnud. Ja siis 
käisimegi ... õhtu iljem, pimedas. Noh, see oli ikka öö. Lapse jaoks oli ta ikka 
öö. Kaksteist-üks. Ja läksime, kotid vanaemal, emal, minul [naerab], kõigil 
olid väiksed kotid. Aga ma ei tea siis, eks ma ikka vist koolis käisin juba, ma 
juba ... Või oli ... Ei, see ikka vist oli isegi ennem, kui ma oleks pidanud koolis 
käima, aga ei olnud lihtsalt. Ja me käisimegi iga õhtu. Tõime oma noosid ära, 
et lehm sai süüa. Aga ükskord oli nii, et vanaema järgi ei tulnud enam. Jäi 
maha kuskile ja. Ja ema läks tagasi, jättis mind kottidega ootama ja läks tagasi 
vaatama: vanaema oli jäneseraudades [naerab]. Noh! Ja õnneks midagi ullu ei 
old, aga ta ei saand lahti pusida teda sealt. Ja see ajas nii irmsalt naerma, ema 
tahtis naerda, naerda ei tohi, äkki kostab välja.

Juta  elurõõmus  suhtumine  sellesse  üsna  karmi  tagapõhjaga  sündmusse 
seostus minu jaoks pisut enne meie vestlust juhtunud äpardusega. Kui käi-
sime ühe metsajärve juures, oli Juta kallaku peal kuuseokastel libisenud ja 
veeres mäest alla. Kohe hakkas ta rõõmsalt naerma ja tegi suure naeruga ise 
veel ühe uperpalli lisaks.

Võib-olla oli samasugune huumorimeel ja positiivne eluhoiak aidanud 
Anettel säilitada oma elurõõmu, seltskondlikkust, lauluhimu ja sõbralikkust 
kõigi inimeste suhtes. Lapselapsed ei mäletanud, et oleksid vanaema silmis 
kunagi pisaraid näinud: „Vanasti ei näidatud neid tundeid ju niimoodi välja 
nagu tänapäeval, see oli ikka teistmoodi elu.” Vaatamata normile tundeid 
pigem varjata kui välja näidata, sai siiski, nii parematel kui halvematel aega-

330 Varastamine oli kolhoosi algusaegadel Eestis üldine praktika, seda tehti küll ebamuga-
vustundega, ent enamasti ei peetud siiski ühisomandist eluks hädavajaliku võtmist päris 
varguseks (vt Aardam 2001: 137–138).
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del, oma tundeid väljendada laulus. Eriline seisund ja kontakt kaaslauljate-
ga, mis lauldes tekib, võis igapäevaeluks uut jõudu anda.

Pilt 4.6. Toomaveski talu 2007. a. Foto: J. Oras, erakogu. 

Vähemalt mälestuste põhjal näibki, et  Anette laulmispraktikad ei muutu-
nud pärast sõja-aega kuigivõrd. Ehkki Kaeramäe isa suri 1940. aasta paiku, 
jätkus külaskäimiste ja väikeste laulu, jutu ja veiniga koosistumiste komme. 
1950.–1960. aastatel sai Anette kõige sagedasemaks laulukaaslaseks 1930. a. 
paiku sündinud Evald Aasamets, keda kutsuti Vetla Valitsejaks või lihtsalt 
Valitsejaks. Evald tundis huvi vanema pärimuse vastu, oskas vanu külalau-
le ja oli ka ise laule teinud: „Temal viisi nii hästi ei tule, aga seadima on vah-
va [neid laulusid].”  Anette on  Mall Hiiemäele kirjeldanud ka ühist vana 
tantsu tantsimist: ”Vaata kui meie tantsime seda „Vanamees kündis metsa 
ääres”, siis on nii ilus tants. Valitsejaga ikka tantsime vahest. /.../ Valitseja 
kohe tunneb huvi.”331 Jutale oli meelde jäänud üks Valitsejaga koos laulmine 
sellest ajast, kui viimane käis sõjaväest puhkusel.

Ma koolis käisin, aga ma ei mäleta, kui vana ma võisin olla, aga igatahes jõu-
lute aeg ... see oli ikka nädal ennem jõuluid, mina tulin koju, ja vaatan, siit 
tulen, et aken on ... sealt otsa-aken – et tekid ees. Mis asi see on? Lähen teisele 
poole, seal ka kaks akent, ka tekid ees. Ja laul toast kostab. Ise mõtlen, no mis 

331 Jutustanud Anette Raagul. RKM II 195, 470.
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asi see siis nüid on. Lähen tuppa ja siis oligi: see Vetla Valitseja oli meil, ta oli 
sõjaväest puhkusel, ta oli Sahhalini saare peal, ja ta pidi hakkama järgmine 
päev tagasi minema. Aga ta ei saand ju niimoodi minna, et meile ei tulnud ja 
jõuluid ei pidand ennem ära. Ja siis: laud oli kaetud ja pudel oli laual ja pidu 
käis. Ja siis lauldi. /.../ Ikka laul, LAUL oli kogu aeg. Sest Valitseja oli väga hea 
laulumees ka, need vanad laulud olid temal.

Tekid olevat akende ees olnud selleks, et oleks päeva ajal paremini küünla-
valgust näha ja õigem jõulutunne.

Pidudest tulevad 1950.–1960. aastatega seoses kõige rohkem kõneks sün-
nipäevad, kus Anettele meeldis käia ja palju laulda. Juta üks eredamaid mä-
lestusi oli seotud Anette enda sünnipäevaga augustis, flokside ajal, mil sõb-
rad tulid sünnipäevalast 20. sajandi algupoolel üsna levinud traditsiooni ko-
haselt üles laulma.

Kui oli sünnipäev, 28ndal augustil on tema sünnipäev, siis floksid õitsesid. 
Nüüd õitsevad selleks ajaks läbi, aga siis akkasid alles õitsema. Siis oli see /.../ 
Meta  /.../  Pillimees,  kõva  pillimees  oli,  akordioni  mängis.  /.../  Nad tulid, 
Evald, Valitseja, siis oli Lillevälja Manivald ja see /.../ Meta /.../ ja siis nemad 
tulid õhtul, 12 paiku ja laulsid vanaema üles. Siis me kõik magasime. Siis kae-
ti laud. Siis oli suur pidu. See oli hommikuni välja [naer]. Aga need olid ju 
noored inimesed! Vanaema oli ikkagi juba vana sellel ajal juba ka. Aga need, 
kes käisid, olid ikka noored inimesed. /.../
Igal sünnipäeval. Ja siis nad tõid flokse, sellel ajal olid floksid. /.../ Anettel 
olidki ikka lõbusad noored, kes käisid. Ja selline imelik poiss, oli hulga noo-
rem, aga oli huvitatud neist vanadest lauludest. Aasamets, Evald.

Anette peres on mäletamisväärselt palju lauldud ka matuselauas – matustel 
laulmist meenutasid nii mõlemad lapselapsed kui ka Anette mehe sugulane 
Erich Raagul.

Ma mäletan, kui vanaisa matus oli, suur pikk laud, rahvast oli täis ja kõik 
laulsid. /.../ Igasuguseid laule. Anette enda matusel ei olnud niisugust laulu, 
siis ei olnud niisugust laulmist.332

Ja vat isegi matuste ajal lauldi. Pärast läks nagu – mitte nüüd laulupeoks, aga 
igasuguseid laule lauldi, üldse rahvas laulis palju.333

Tema [Anette] oli kõva laulunaine, ma olen ta matusel käinud, seal ka lauldi, 
kogu aeg lauldi.334

Anette nooruslikku tegutsemislusti ja ühtlasi vanadest tavadest lugupida-
mist näitab see, et ta kogus kokku ümberkaudsed lapsed ja käis nendega 
mardi-  ja  kadrisandiks.  See kuulub vanema lapselapse  Juta,  mitte enam 
1960. a sündinud Endla mälestustesse.

332 Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
333 Vestlus Endla Gellertiga 27.11.2006.
334 Vestlus Erich Raaguliga novembris 2006.
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Juta Liivak: Ja vanaema käis meiega marti jooksmas ja kadrit jooksmas ja ...
Janika Oras: Siis, kui teie olite ...
JL: Jaa, lapsed, jaa, ja siis kõik naabrilapsed siit võttis kaasa /.../ Aga siis tulid 
kõik lapsed – sealt mäe pealt Kändla lapsed ja Palu lapsed ja kõik me läksime. 
Aga ükskord oli nii irmus pori ja vanaema kaotas ühe kalossi ära ja see jäigi 
kaduma! Ja jäigi, ta ei leidnud seda päeva ajal ka ülesse. Aga ikka ta käis 
meiega. /.../ Ma usun küll, et vanaema laulis, ma ei mäleta, ma ei MÄLETA 
seda! Kindlasti ta laulis, mis me muidu sinna läksime, tal olid ju laulud suus.

1961. aastal toimus Anette ametlikumat laadi avalik ülesastumine ühel kol-
hoosipeol Lehtmetsa-Ristil. Juta kinnitas, et see peab olema just see pidu, 
millest Mall oma välitööpäevikus kirjutas kui Tallinnas toimunud tehniku-
mi peost, sest Tallinna ei ole ta Anettet kunagi viinud. Anettet oli kutsutud 
kodukohast kümnekonna kilomeetri kaugusele kolhoosi lõikuspeole esine-
ma seetõttu, et sealse kolhoosi esimees teadis teda kui head lauljat. Anette ei 
olnud laulnud küll laval, aga siiski püsti seistes, suure rahvahulga ees ja se-
da oli väga hästi vastu võetud.

Juta Liivak: Lõikuspidu minu meelest oli see sügise, muul ajal me ei teinud. 
Siis ta käis meil laulmas seal. Seisis püsti kohe ja laulis.
Janika Oras: Lava peal siis või?
JL:  Ei,  pidulauas,  suured  süldilauad  olid  ja  seal  laulis.  Kõik  plaksutasid 
kõvasti. /.../ Ta laulis kõik, neidsamu laule ka, mis on seal muuseumis. Plak-
sutasid ja siis käis jälle tants ja söömine ja väike joomine ja. Need olid toredad 
ajad. Toredad pidud olid siis. /.../ olin poolteist aastat seal lüpsmas, ennem 
kui läksin linna kooli. /.../ Nad teadsid, et mul on vanaema niisugune laulu-
mees. Saluste Hans ja, ülemused. Ja kutsuti jah, jah, kutsu, too vanaema siia.
Kõik kolhoosi inimesed olid kohal. Saal oli puupüsti täis. Ikka laulis vanu 
laule. Sel ajal ei olnud eriti raadioid, neid uusi laule ma ei teagi sellest ajast. 
Ikka vanaema omad laulud kõik. /.../ Seal ei olnudki lava ja lilli seal ka kind-
lasti ei olnud. Mina ei tea, et seal midagi oleks antud.335

See, et Anette esines töötlemata, suulisest traditsioonist õpitud regilaulude-
ga avalikult  1960.  aastatel,  on kindlasti  haruldane,  aga siiski  mitte  päris 
ainukordne juhtum. Näiteks 1969. ekspeditsioonil kohati meest, kes kolhoo-
sipidudel laulis muude laulude seas ka isalt õpitud regilaule.

Johannes Saare otsib välja nimestiku, kuhu on üles märgitud hulk laulude 
algusridu. „Mistarvis selline nimestik tehtud on?”  tunneme huvi. Küsitav 
selgitab, et kui kolhoosis on mõni pidu või muidu koosolemine ja seal „üks 
ringilaul”  käima  pannakse,  peab  kohe  olema  varuks  mõni  laul.  /.../  on 
raamatust pärinevaid, on uuemaid rahvalaule, aga ka isalt õpitud regivärsse 
– „Kümme mütsi”, „Kümme õlut”, „Humal”, „Palve sakstele”, mardilaul jt. 
(Rüütel 1969b: 7. nov).

335 Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
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Pilt 4.7. Endla Gellert ja Juta Liivak Kakerdaja rabas Kakerdi järve ääres. Foto: J. Oras 2007, 
erakogu. 

Üks olulisemaid valdkondi Anette elus pidi olema lapselaste ja lapselapse-
lapse kasvatamine. Anette lapselapsed Juta ja Endla meenutasid, kui väga ta 
oma lapselapsi hoidis: „Ta oli üks hea vanaema. Ta oli tõeliselt ia vanaema. 
Hoidis kõiki meid lapsi, ikka väga-väga.” Juta nimetas ennast otse vanaema 
lapseks. Ta meenutas, kuidas Anette teda kannatlikult lugema õpetas – selle 
oskuse omandamine nõudis Jutalt teistest rohkem vaeva. Anette saatis Jutat 
pidevalt läbi metsa, kui lapselaps koolis käis ja ootas koolist koju. Juta mäle-
tas, kuidas vanaema talle kord ka siis vastu jõudis, kui ta hoopis teist teed 
koju tulema sattus.

Aga vanaema oli kullatükk. Tema saatis mind iga ommikul kooli. Oli 5 km, 
tema saatis mind laternaga läbi metsa üks 4 km ja seal ootas mind üks poiss, 
edasi läksime temaga koos.336

336 Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
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Ja siis ta käis meil isegi vastas kooliajal, pimedaks läks ju, laternaga. Sel ajal 
olid hundid ju. Aga ükskord me läksime klassiõega, Maiga, seal, teistkaudu. Läbi 
SUURTE põliste metsade tulime, me ei kartnud hunti, me [naerab] ei kartnud 
mitte midagi. Ja ... no muidugi, ma ei tea, siis, kuidas ta siis taipas või kas olid 
sellel ajal ... ei no, meil ei old telefoni, et oleks Oksa Salme saand elistada või 
midagi. Ma ei tea, kuidas ta tuli! Ta tuli siin metsa vahel vastu laternaga, noh, 
pime oli. Aga ikka VANAEMA oli see, kes tuli.

Noorema lapselapse Endla mälestustes oli vanaema tubane inimene, välja ar-
vatud kirikuskäimine, kui ta läks kodukünkast alla või tuli üles, villane rätik 
peas (Kose jääb Vetlast paarikümne kilomeetri kaugusele, Anette võis käia ka 
lähemal asuvas palvemajas). Lapselaste, eriti Endla Anette-mälestuste kesk-
punktis oli vanaaegne lai puuvoodi, kus vanaema oma elu lõpupoole aina 
rohkem viibis. Endla meenutas, kuidas selle serv jalgu soonis, kui ta vana-
emalt kudumist õppis.

Vat siis, kui ta seda kudumistki õpetas, noh, siis ta oli ka ikka üsna üsna vana 
ja vilets juba, aga seal voodi ääre peal ma istusin ja ... minu meelest see voodi 
laud kangesti jalgu soonis altpoolt ja ... [naerab] et jalad üle voodiääre kõlku-
sid mul.337

Mõlemad lapselapsed olid maganud selles puuvoodis vanaema juures, va-
rasemal ajal Juta ja hiljem Endla. Endlale oli eriti meelde jäänud, kuidas isa-
ema teda vanaema surma eelsel õhtul sinna voodisse jääda ei lubanud.

Ja mina mäletan, et enne surma, tähendab, siis, kui tema öössel suri, siis eel-
misel õhtul mina olin tahtnud jääda tema juurde magama. Et tema voodisse 
kohe sinna. Aga et ei lastud. Ma ei tea, kas siis ema-isa juba aimasid või, et ... 
ja siis ommikul kuulsin, et surnud.

Lapselapsed ei mäletanud, kas ja kui palju vanaema neile endile oli laulnud. 
Küll aga olevat ta aina laulda ümisenud Juta 1965. a sündinud pojale Aima-
rile, kes oli esimesel eluaastal halva unega.

Kui see väike poiss mul ei magand ei öössel ega päeval, seda ta kogu aeg kus-
sutas. No see oli tema laps täitsa kohe. Jaa ja ... ega ta ei nutnud! Ta oligi 
vanaema süles niimoodi, aga ta ei magand. Kui ta ei maganud, siis ta hakkas 
vinguma ja oma ääli tegema. No ei saand keegi magada. Vanaema oli voodi 
ääre peal ja siis temat, noh, kogu aeg kussutas ja siis tema laulis. Mis tema 
laulis, mina ei teagi, mis tema laulis seal kõik!

337 Kudumaõppimine oli üks esimesi mälestusi, mida Endla meie vestluses vanaemast 
jutustas. Ka Jutal oli elav mälestus sellest, kuidas ta Anettelt just sokikanda kuduma õp-
pis: „See on mul nii selge, et ma õpetan nüüd kõigile. Aga see ei käi mitte nii, et kahelt 
poolt kokku võtta, vaid KESKELT kokku võtta. See on teistmoodi.” Ilmselt taasäratab nii-
suguse praktilise erioskuse omandamisega seotud mälupildi selle oskuse iga uus kasu-
tamine. Konkreetse tegevusega toimub ajarännak minevikku ja minevik seotakse osaks 
kaasajast (Knuuttila 2007: 162).
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Pilt 3.7. Anette Juta poja Aimariga helisalvestamise ajal. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 7449. 

Anette erilist kokkukasvamist just Juta vanima pojaga tunnistab ka Juta mä-
lestus vanaema surmaeelsest kohtumisest poisiga, kes siis oli juba kuueaas-
tane.

Poiss istus tabureti peal tema voodi kõrval ja ta hoidis poisi kätt ja muudkui 
silitas ja silitas. Ma ütlesin: „Sa nühid killale338 lapse käe.”339

Ta vist istus seal üle tunni aja, ma lõpuks päästsin ta ära, sest vanaema ainult 
kogu aeg silitas nii, poiss ei läinud kuskile.

Juta poeg Aimar oli Anette süles ka siis, kui Mall Hiiemäe ja hiljem salvesta-
jad Toomaveskil käisid. Folkloristidega suhtlemises osalesid nii Anette ka-
sutütar Vanda kui viimase tütar Juta, kelle sõnadest võib välja lugeda, et pe-
reliikmed ise hindasid Anette oskust ja pidasid seda vägagi jäädvustamis-
väärseks.

338 marraskile
339 Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
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Mina olin juures, kui lindistati. See oli tore ju, kui vanaema laulud läksid, ta 
ju alati laulis, ta oli laululind. [Kas kutsusitegi nii? – Ei, aga] eks ta oli meil sel-
line, ta oli hea vanaema.340

Eks ta siis oli kergelt meelitatud ka, et niisugune asi ja võttis ennast kokku. 
Esialgu, eks see oli ikka küll, hiljem oli vähem, aga aeg-ajalt ikka meenutati 
seda, et see oli ikka suursündmus, et siin käidi. Ja siis oli veel vist niiviisi, et 
kui raadiost lasti, siis saatekavast uuriti välja, et siis ikka kuulati ja ... see oli 
tähtis.341

Vanaema laulmise väärtustamist ja tähtsust pereidentiteedi kujundamisel 
näitab see, et lapselapsed olid aastaid tagasi arhiivist endale Anette salves-
tuste koopia tellinud.

4.4. Anette Raaguli laulud

4.4.1. Anette Raaguli regilauluoskus Kose kihelkonna regilaulude kogumis-
loo taustal
Eesti Rahvaluule Arhiivi jäädvustatud folkloorse ainese taustal on  Anette 
Raaguli puhul tegemist Kose kihelkonna ühe suurema n-ö arhiivi-regilauli-
kuga – kihelkonnas ei ole läbi aegade olnud palju neid, kellelt arhiivi oleks 
jõudnud  oluliselt  rohkem  regilaulutekste,  rääkimata  viisiga  esitustest. 
Ainult 19. sajandi lõpukümnenditel on mõnelt laulikult üles kirjutatud pisut 
rohkem tekste kui Anette 26 erinevat regilauluteksti. Hiljem, Eesti Üliõpi-
laste Seltsi kogumistöö ajal 20. sajandi alguses, jõudis Kosele üks tolle akt-
siooni põhjalikumaid ja süstemaatilisemaid kogujaid, Gustav Vilbaste (tollal 
Vilberg). Kõige suurema hulga Kose regilaule (21) on ta üles kirjutanud ki-
helkonna lõunaosas, Triigi vallas elanud  Hindrek Lomperilt 1914. aastal. 
1913. a tegi Vilbaste välitööd kihelkonna idaosas, muuhulgas ka Vetla lähe-
dal Soo-otsa, Palu, Voose ja Taganurga külades. Päeviku põhjal näib, et Vil-
baste on kohale jõudnud tõesti regilaulu „viimasel tunnil”.

Üleüldse  on  läbikäidud  kihelkonna  osa  õige  vilets  vanavara  poolest.  /.../ 
Needki laulud, mis üles sain tähendatud, on riismed lauludest.342

Vilbaste pessimistlikus toonis hinnanguid mõjutas kindlasti tema varasem 
kogumiskogemus regilaulurikkas Kuusalu rannas (Oras 2006). Siiski on ta 
eraldi esile tõstnud Pikva ümbruse kui suhteliselt (regi)laulurikkama piir-
konna.343

340 Vestlus Juta Liivakuga 10.05.2007.
341 Vestlus Endla Gellertiga 27.11.2006.
342 Gustav Vilbergi reisikiri 1913. aastast. EÜS X 1793. „Vanavara” all mõtles Vilbaste EÜSi 
aktsiooni kontekstis ennekõike regilaulu.
343 Palu ja Vetla küla jäävad Pikvast umbes 10 km kaugusele.
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Ainult Pikva ümbruses on laulmine rohkem moodis olnud. Siin on suuremad 
laulmise mõistjad ise laulusid teinud, neid on olnud alati karjuda, küll kiigel, 
küll mõisas tööl käies: kaks kolm naisterahvast saanud kokku, jälle olnud 
laulmine lahti. /.../ Aasta 40–50 eest on raamatu laulud rohkem maad võtma 
hakanud. Sellepärast on ka paljudel, kelle kohta lauliku nime teatakse anda, 
ainult raamatust õpitud laulud, millel vana eesti regivärsi lauludega mingi-
sugust ühist ei ole. Mõne meesterahva kohta teati kõnelda, et see laulda os-
kab. Kui aga nende käest sai järel päritud, olid ikka uuemad viisid ja laulud, 
ehk jälle liiga nilbe sisulised.344

Vilbaste kirjeldusega Pikva kandi laulude tegemisest ja uuemate meestelau-
lude populaarsusest haakuvad päris hästi Mall Hiiemäe kirjeldused elujõu-
lisest spontaansest laulmistraditsioonist ja 1960. aastateni püsinud külalau-
lude tegemise kombest. Uuem meestelaul oli valdkond, millele Vilbaste re-
gilaulu otsides erilist tähelepanu ei pööranud. Tema pisut halvustav suhtu-
mine regivärsilistesse meestelauludesse näib tulenevat sellest, et neid laul-
dakse „uuemate viisidega” või on tekstid „liiga nilbe sisulised”. Ühtlasi on 
need tunnused, mis sundisid kohalikku laulu- ja eriti regilaulutraditsiooni 
tajuma vägagi erinevana põhjaranniku omast, mida kogudes Vilbaste regi-
laulu oli tundma õppinud. See erinevus ilmselt mõjutas tema suhtumist, aga 
võib-olla, et teatud määral ka kogumisaktiivsust. See võis olla ka põhjus, 
miks  Vilbaste  ei  ole  kogunud  regilaule  Jüri  Tiksmanilt,  kelle  koduküla 
Taganurgat ta külastas – Tiksman oli just selline laulik, keda Vilbaste oma 
päevikus pettumusega kirjeldab. Kui teha otsustusi  Anette Raaguli reper-
tuaari põhjal, võis ta kasutada suhteliselt uuemat viisi, millega sobis laulda 
nii regivärsilist laulu kui lõppriimilist külalaulu. Samuti teadis Jüri Tiksman 
ilmselt rohkem Anette repertuaariski leiduvaid „liiga nilbe sisulisi” regi-
laule.  Muidugi  ei  kuulunud  sajandi  algul  50.  eluaastates  Tiksman  ka 
sihtrühma, kellele pärimusekogujad ja nende kohalikud nõuandjad põhili-
selt orienteeritud olid – vanu aegu ja laule esindavate vanainimeste hulka.

Vilbaste retkest pool sajandit hiljem Anettelt kogutud regilaulud kinnita-
vad tuntud tõsiasja, et rahvaluulekogude põhjal kujunev pärimuspilt ei pee-
gelda täiel määral tegelikkust. Kogutu sõltub suuresti sellest, kas piirkonda 
on üldse sattunud pärimusekogujaid ning millised olid nende eesmärgid ja 
arusaamad. Kose kihelkonna idaservas võis vanem suuline laulutraditsioon 
püsida elavamana kui mujal, kus pealinna lähedus ja ehk ka usuliikumiste 
mõju kallutasid kohalikku laulurepertuaari suhteliselt varem kirjandusliku 
traditsiooni suunas.  Rudolf Põldmäe, kes 1929. a pani Kose kihelkonnast 
kirja ligi 400 lehekülge rahvaluulet – peamiselt rahvajutte, nii nagu kohali-

344 Samas, EÜS X 1800/1. Võib-olla saab Harjumaa ja Kose idanurga regilaulutundmist 
seletada suhteliselt perifeerse asukohaga kihelkonnakeskuse suhtes – „lumesulamispilt” 
on üks tüüpilisi levikupilte mingi nähtuse taandumisjärgus (Krikmann 1997).
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kud kogujadki – kurtis, et sealseid rahvalaule „polnud peaaegu kuskil enam 
kuulda” (Põldmäe 1958: 30. dets).

4.4.2. Anette Raaguli uuem laulurepertuaar
Lisaks regilauludele on Anettelt üles kirjutatud ja lindistatud veel siirdevor-
milisi ja lõppriimilisi laule, kokku 34 erinevat laulu. Kui Anette tegelik re-
pertuaar oli suurem, siis ilmselt just lõppriimiliste laulude arvel. Malle mä-
lestuse järgi kuulusid jäädvustatud laulud Anette aktiivsesse repertuaari, 
mida ei olnud vaja pikalt meenutada. Kui arvestada Ameerika etnomusiko-
loogi Bruno Nettli väidet, et laulja aktiivsemas repertuaaris ongi keskmiselt 
60 laulu, suurema hulga laulude mälust esile toomine tahab tavaliselt aega 
ja vaeva (Nettl 1983: 287), siis võiks arvata, et koos regilauludega saigi kogu 
Anette aktiivsem repertuaar jäädvustatud.

Pilt Anette repertuaarist tundub siiski pisut ühekülgne eelkõige seetõttu, 
et puuduvad trükiste ja helikandjate kaudu levinud laulud. Suhteliselt vähe 
on ka sentimentaalseid või traagilise sisuga laule, tavalist naiste lemmikre-
pertuaari.345 Õnnetute armusuhete teemat käsitlevad, küll pisut mängulise-
malt, mõned Anette ringmängulaulud. Ringmängulaulude kõrval346 on te-
ma laulude seas mitmeid pilkavaid või humoorikaid jutustusi kohalikest ja 
kaugematest sündmustest või inimestest.347 Näib, et jutustav, humoorikas 
stiil sobis Anettele tänu tema elurõõmsale iseloomule paremini kui senti-
mentaalne lüürika. Üks põhjusi, miks Anette sedalaadi repertuaari hästi tundis, 
oli kindlasti see, et tema lauluseltskonnas oli läbi aegade meesterahvaid.

Sajandi algupoolel võisid nii Pokmannide pidudel, kus mängiti viiulit ja 
omatehtud klaverit,  kohalikel külapidudel kui ka jõuka Toomaveski talu 
perekondlikel pidudel kõlada ja Anettele omaseks saada mitmesugused po-
pulaarsed laulud. Need jäid folkloristide huviorbiidist välja, sest lähtusid 
selgelt trükiallikatest või olid teadaolevate autorite looming. Anette reper-
tuaari omaette osaks olid kindlasti vaimulikud laulud ja lisaks tavalisele lu-
teri kiriku lauluvarale pidi ta teadma oma palvemaja ringkonnas lauldavaid 
laule. Lapselaps  Juta mälestuses „ta laulis igasuguseid laule, jumalavalla-
tuid laule ja jumalasõna laule”. Ehkki Juta ei mäletanud, et vanaema oleks 
laulnud sõjajärgsel ajal raadio kaudu levinud laule, pole seegi välistatud.

345 Kus käisid sa, mu pojuke; Vangimaja ukse taga; Ilus aeg oli Tartu linna sees.
346 Krahv sõitis oma mõisast välja; Ma olen üks krahv siin Pohlas; Lilla istus kamburis; Rannaeit  
seal ringi keskel;  Vares vaga linnukene;  Peigmees, miks mind maha jätsid;  Talumees kündis tee  
ääres.
347 Üht reisu tahtsin teha ma/ sealt Kuressaarest Tallinna;  Araabias üks uhke laat/ kus suur oli  
poistel rahasaak; Kribadi-krabadi kaupmees siin/ ta istub kasti veere peal; Nuhi Antsul ei ole hoost,/  
kellega tooks heinad soost; Veikene Ants läks jahi peal.
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4.4.3. Anette Raaguli regilaulutekstid
Anette regilaule on keeruline üheselt teemarühmadeks jagada (tabel 4.1). 
Näib, et suure omaette ja kokkukuuluvama rühmana eristuvad lõppriimilis-
tele lauludele sarnased n-ö meeste(motiividega) laulud,  mis kõik näivad 
esindavat Kaeramäe isalt õpitud repertuaari. Jüri Tiksmani laulud ületavad 
paiguti tavapärase naistele sobivaks peetud temaatika piiri. Anette on eba-
viisakate sõnade kohta öelnud: „Ega laulus sõna salata soa.”348 Nende teksti-
dega kasutatud meloodia koos iseloomuliku väljendusstiiliga esindab sa-
muti tüüpilist meestelaulu (nt Rüütel 1971: 51 jj). See, et  Anette oli laulud 
ära õppinud ja neid mõnuga laulis, lubab oletada, et talle sobis ja meeldis 
võimalus lauldes tavapäraseid soorollipiire ületada, luua oma laulikuidenti-
teeti nende piiridega mängides (vrd Koskoff 1987). Nii nagu Anette lõpprii-
milise repertuaari, võib ka regilaulude puhul oletada, et lauliku iseloomuga 
sobisid  lüürilisest  tundeväljendusest  paremini  sündmuste  jutustamisele 
orienteeritud ja humoorikad tekstid.

Meestetraditsiooni kuuluvate regilaulude jõudmine  Anette  Raaguli  re-
pertuaari ja õppimine just meeslaulikult iseloomustab kaudselt ka kohalik-
ku laulupärimust üldisemalt. Herbert Tampere on maininud tugeva meeste 
regilaulutraditsiooni, jutustavate laulude ja uuemate tantsuliste regiviiside 
domineerimist Lääne-Eestis ja Põhja-Eesti lääneosas.349 Pealegi iseloomustab 
20.  sajandi regilaulupärimust ka üldisemalt otseütleva,  sugudevahelistele 
suhtele meeste vaatpunktist läheneva regilaulu suhteliselt pikem traditsioo-
nis püsimine.

Nimetatud laulurühma pikemaid tekste iseloomustab ebatavaliselt vaba, 
omavahel sageli sisulise seoseta laulumotiivide liitmine. Näiteks on Anette 
kommenteerinud üht liitlauluversiooni:

Nüüd on jälle otsas.  Seda sinna taha võib ka öelda: Lähme koju lauluga, 
suure lusti, rõõmuga /.../. [Küsin: See on ise teine laul, aga võib ühte panna? 
Vastab: Jaa, ühte kõik.]350

Mitte ainult regivärsiliste, vaid sekka ka mõnede lõppriimiliste motiivide 
vaba liitmine sarnaneb selliste uuemasse traditsiooni kuuluvate lauludega, 
milles tšastuška-taoliselt liidetakse lühikesi omavahel sõltumatuid värsipaa-
re või -nelikuid. Selliseid näiteid on ka Anette uuemate laulude seas (Vaat  
kribadi-krabadi kaupmees siin; Vares vaga linnukene). Usutavasti on regilaulude 
selline liitmisesteetika pärit juba Kaeramäe isalt, sest Anette repertuaaris lei-

348 RKM II 195, 441 (13).
349 Kose kihelkond jääb Tampere kirjeldatud piirkonnast veidi ida poole (Tampere 1974: 
303–304).
350 RKM II 195, 475/6 (46), vrd RKM II 195, 476/7 (47) ja RKM, Mgn. II 1025 a.
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duvates liitlauludes on pulmalaulumotiivid kombineeritud meeste lüüriliste 
ja jutustavate lauludega (näiteks Märjad maad + Sirgujäljed).

Orjuslaulumotiivide rohkus on üks Järvamaale omaseid jooni. Anette esi-
tatud Kättemaksu sakstele on osanud mitmed 1965. a kohatud regilaulutead-
jad, nende hulgas ka need kaks laulikut, kellest jutustavad järgnevad peatü-
kid.  Viljaka maakonna mõisaterohkus  ja  kurjad mõisnikud on tugevasti 
mõjutanud ka sealset muistendirepertuaari (Viidalepp 1972: 115 jm, Rem-
mel 2004: 33). Anette tööteemalised laulud, nagu ka kalendrilaulud, ei pruu-
gi seostuda ainult  Kaeramäe isaga, näiteks laulu  Väljad karja käia mäletas 
Anette talgutelt. Tema lastelaulud pärinevad tõenäoliselt emalt ja neid kasu-
tas Anette koduses ringis ka kogumisajal.351

Tabel 4.1. Anette Raaguli regilaulud.352

Laulmine
Laula, laula, suukene (Laula, kuni elad)
Laula, laula, miks ma ei laula (Lauliku 

soost)

#Kui mina akkan laulemaie ... Küll on laulu,  
kui ma lasen ... Umal akkas ullutama 
(Laulu võim + Palju sõnu + Humal)

Tööd, mõis – Pulmalaulud
#Ead olid ärjad, moad olid märjad ... Siit olid  

läinud sirgu jäiled
#Tehtaks kallist kaubalaeva ... Seal oli neli  

neiuriita ... Peiukene hellakene (Laevasõit 
+ Vahelt vaene)

Aitüma pereeidele ... Vat siis seda härga  
tapeti ... Lähme koju lauluga (Tänu söögi 
eest + Suur härg + Oodatakse koju)

#Aitüma pereeidele ... Vat siis tema tappis  
selle ärja ... Miks ei või siis meie juua ...  
Alerait, poissmeeste võit ... Pidin aga  
Pillele minema (Tänu söögi eest + Suur 
härg + Ei künna, aga õlut joovad + Ale-
rait + Pidin Pillele minema)

Miks ei või siis meie juua ... Alerait ... Pidin  
aga Pillele minema (Ei künna, aga õlut 
joovad + Alerait + Pidin Pillele 
minema)

#Oleks minu olemine (Kättemaks sakstele)
Mis sa magad, mehike (Uni ei anna uut 

kuube + Orja hool)
Lõpe, lõpe, põllukene (Väljad karja käia)
#Kuku, kuku, käokene (Kägu kukub karja-

sele)

Mehed naistest
#Mul oli kuusi kullast pruuti (Neidude ilu-

sad riided)
Iiut-tiiut Tiiu reied (Karu Kaie kiskunud)
#Aiut-taiut tapimetsa (Neiud taplevad)

#Kes tahab Pikvale kosja minna ... mingu 
Viru sepa juure (Sepp)

Mis sa mind nipid
Obu oli ull ja ullas palju (Palju)

351 Evald Aasamets on väitnud: „Toomaveski ema [Anette Raagul] on oma laulud oma 
ema käest ka saanud, ei ole ühtigi kõik Kaeramäe omalt [Jüri Tiksmanilt].” RKM II 195, 
497 (1).
352 Tabelis on toodud laulude algussõnad ja sisuliselt kaalukamate motiivide algused. 
Sulgudes on regilaulude tüübinimed, need puuduvad juhul, kui tüübinimi langeb kokku 
laulu algussõnadega. Tärniga (*) on tekstid, mida Anette laulis kvindi-sekstiulatusega 
viisil ja trellidega (#) tekstid, mida ta esitas oktaviulatusega viisil.
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Laulud lastele
*Kiigu, kiigu, kitsetalle ... 
*Tule, tule, unekene ... 
Eia, tuia, lase kiige käia ... 
Ptruu, ptruu linna ...
Millal maksan memme vaeva ...

Oiru-roiru rotil pulmad ...
Mul oli rikas ristiisa (Kitse krapp)
Meie kassil kriimud silmad ...
Sõua, laeva, jõua, laeva (Imemaa)

Kalendripühad
*Laske mardid sisse tulla ... Jõudke, jõudke, jõulukesed ...

4.4.4. Anette Raaguli regiviisid ja esitusstiil
Anette on oma regilaule esitanud kahe eri viisiga, mõlemad on kahereali-
sed. Peamiselt kasutas ta oktaviulatuse ja ühtlase rütmiga viisi, mis toonika- 
ja dominantakordikäikude selge vastandumisega viitab uuemale funktsio-
naalharmoonilisele mõtlemisele (näide 4.1). Teise, põhiliselt sekstiulatusega 
viisi realõpud on pikendatud (näide 4.2), mis viitab selle seosele regiviiside kõi-
ge arhailisema kihiga – nii Järva- kui Harjumaal on kitsa ulatusega üherealistele 
viisidele tunnuslik lõpupikendusega rütmiskeem (nt Tampere 1961c: 243).
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Näide 4.1. Anette Raaguli oktaviulatusega kaherealine viis. RKM, Mgn. II 1023 b.

Teise viisiga on Anette esitanud hällilaule ja sanditamislaulu. Tema viisi-
kasutus lähtub seega laulude funktsioonist: tavandilauluga kuulub tradit-
sioonikohaselt kokku vanapärasem viis ja ehkki lõpupikendusega rütm ei 
ole hällilauludele iseloomulik, kohtab seda Järvamaal näiteks rütmilise lii-
kumisega seotud kiigelauludes. Kõiki muid laule, mille kasutusala ei ole pii-
ratud konkreetse esituskontekstiga, on Anette esitanud uuema viisiga, mis 
sobib hästi regivärsi ja lõppriimilise stiili segamiseks. Lisaks lõppriimiliste 
motiivide liitmisele regilaulu on Anette selle viisiga laulnud ka paari läbi-
valt lõppriimilist laulu. Ise on ta ühte nimetanud lihtsalt „vanaks lauluks”: 
„Tütar seletab: See on regivärss, läheb ühe joruga. Anette Raagul ise: Need 
vanad laulud on ju kõik ühe viisi peal.”353

Lõppriimilise stiili mõjusid leidub ka Anette regilaulude värsiehituses – 
ta kasutab palju traditsiooniliste värsside eelsilbiga (anakruusiga) ja täitmata 
lõpupositsiooniga versioone.354 Sellise ehitusega lauluridu on järjestikku sa-
geli mitu ja nii muutub teatud laululõikude rütm jambiliseks (näide 4.3). 
Kuna eelsilp, katalektilised värsid, trohheilise ja jambilise rütmi vaba vahel-
dumine on omased lõppriimilisele küla- või meestelaulule (nt Rüütel 1971: 
88–93),  viitavad needki  tunnused  Anette  esitusstiili  seosele  lõppriimilise 
meestelauluga.

Üks Anette esituse iseloomulikke jooni on järjekindel viisi varieerimine, 
mis sõltub esitatava värsi ehitusest – kas see on tavaline või murtud värss. 
Eri ehitusega murtud värsid on seotud konkreetsete viisikujudega, mis eri-
nevad tavalise värsi viisikujust. See on regilaulule ainuomane esitusviis ja 

353 Mall Hiiemäe kirjapanek. RKM II 195, 433/4 (4).
354 Eelsilbi esitamiseks kasutab Anette Raagul tavaliselt üleminekunooti  h (täidetud ka-
heksanda positsiooniga värsside g asemel), mõnel korral ka helirea viiendat astet d.
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tegelikult  Anette esituses otsekui vahelduvad kaks stiili: lauludes ja laulu-
lõikudes, kus on murtud värsse, ei ole enamasti kasutatud eelsilpi ja vastu-
pidi.

Näide 4.2. Anette Raaguli seksti ulatuse ja realõpupikendustega kaherealine viis. RKM, 
Mgn. II 1024 g.

Murtud värsse on  Anette värsside seas suhteliselt vähe, 15%, seda ilmselt 
tänu sellistele lauludele või pikematele laululõikudele, kus neid üldse ei ole 
(näide 4.1).355 Murtud värssides kasutatud viisikujud on üsna järjekindlalt 

355 Mari Sarve varasemate, põhiliselt 19. sajandi rahvaluulekogude põhjal tehtud statistika 
järgi on Kose kihelkonna regilauludes 22–35% reeglipäraseid murtud värsse (Sarv 2001: 
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samasugused. Esimese rea viisikujudes on enamasti säilinud ilmekas saki-
line meloodiakäik kontuuri  algusosas (näide 4.4 ja 4.5). Rea lõpuosas on 
Anette viimast rõhurühma alustanud fis-iga, olgu see rühm siis kahe- või 
kolmeosaline. Kaheosalise rõhurühma puhul tavaline meloodiakontuur säi-
lib (3+3+2 struktuuriga värsside esitust vt näide 4.6), kolmeosalise puhul aga 
tõuseb, kaob subkvart d ja koos sellega ka oktaviulatus. See võib olla seotud 
kaalukamaks muutunud fis-i tasakaalustamisega, aga ühtlasi läheneb viisi-
kuju Anette enda vanemale tavandilaulude viisile.

Näide 4.3. Eeltakt Anette Raaguli lauluridades. RKM, Mgn. II 1025 a.

Näide 4.4.  Anette Raaguli uuema viisi esimese rea viisikujud (kokku 130 korral). Ühe-
kordsed erandid on välja jäetud.

240). Siinne 15% sisaldab ka erandlikke,  kvantiteedireeglitele mittevastavaid kolmesil-
biliste sõnadega värsse (nt puudu ei poole päevani), mida laulik esitab nii nagu reeglipära-
seidki murtud värsse. Selles, et Anettel on murtud värsse piirkonna „keskmisest” vähem, 
võib samuti näha lõppriimilise laulu mõju. Reeglina seal, kus on murtud värss, on see esi-
tatud nii,  et sõnarõhud satuvad viisi paarisarvulistele nootidele,  st „murtuna”. Ainult 
kaks murtud värssi on esitatud nii, et sõnarõhud langevad paaritutele nootidele (sh näites 
4.1 isand ies viab, iniseb – vrd isand veab, ise iniseb).
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Näide 4.5. Meloodiamuutused murtud värsside esitamisel. RKM, Mgn. II 1024 a.

Näide 4.6. Meloodiamuutused 3+3+2-rütmiga viisiridades (a – RKM, Mgn. II 1024 h; b – 
RKM, Mgn. II 1026 i).

Teises viisireas (näide 4.7, vt ka 4.5) sõltub sõnarõhu asukohast see, millal 
jõutakse lõpus peatugihelile.  Tavalise värsiga  viisiridades  algab peatugi-
heliga  kolmas  rõhurühm.  Kui  aga  viimane  rõhurühm  on  kolmeosaline 
(3+2+3, 2+2+3), jõuab meloodia peatugihelile alles selle rühma alguses, 2+3+3 
rütmi puhul lisandub fis, mida muidu teises reas pole. Haruldasema 3+3+2 
rütmi korral jõuab viis tugihelile juba teise rõhurühma alguses (näide 4.6) – 
ilmselt muudaks tugiheli  alles eelviimasel noodil juba liialt viisi  „identi-
teeti”.
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Näide 4.7. Anette Raaguli uuema viisi teise rea viisikujud (kokku 130 korral). Ühekord-
sed erandid on välja jäetud.

Anette Raaguli vanema lõpupikendustega viisi esitusi on vähem – kokku 
kolm salvestust (üks neist näide 4.2) ja kolm kuuldelist kirjapanekut.356 Mur-
tud värsse leidub neis ainult kuus, seetõttu võib vaid tõdeda, et siingi sõltub 
viisikuju enamasti värsi ehitusest, viisi algus varieerub värsistruktuurist sõl-
tumata (g-h või h-d).357

Omaette probleemiks selles viisis on viisiridade, eriti esimeste viisiridade 
lõpunoodid –  Anette otsekui ei suudaks otsustada, kas sellel kohal peaks 
olema tugiheli  g või subsekund fis.  Selles osas erinevad ka üliõpilaste  Tiit 
Roonurme ja Alo Põldmäe noodistused: Roonurm on esimese viisirea lõpu 
kirjutanud nootidega  c-h-a-g,  Alo Põldmäe kahes eri üleskirjutuses on va-
riandid d-c-a-g ja d-c-h-a (näide 4.8). Tõenäoline, et helisalvestamise ajal kal-
lutas laulikut  fis-i poole rohkem kasutatud uuema viisi mõju. Ei ole välis-
tatud, et üliõpilaste noodistused on tehtud n-ö katse-esitusest, mitte sellest, 
mis helilindile jõudis. Salvestamisolukorra pinge võis varem, katsetamise ajal 
ühtemoodi esitatud viisi pisut teistsuguseks muuta (vrd näited 4.2. ja 4.8).

Näide 4.8. Mardilauluviis Alo Põldmäe välitöönoodistuses. RKM II 196, 521 (70).

356 Tiit Roonurmelt RKM II 213, 338 ja Alo Põldmäelt RKM II 196, 519 (62) ja 521 (70).
357 Silbistruktuuriga  2213 värsi  esitamisel  ei  erine  kummagi  viisirea  kontuur  2+2+2+2 
struktuurile vastavast meloodiakontuurist. 3+2+3 struktuurile vastavates viisiridades nih-
kub tipuheli noodi võrra ettepoole, kus on sõnarõhk, ja ülejäänud osa kontuurist muutub 
sellele vastavalt (näide 4.2). Värss katukselle kanade õnne on esitatud pikema viisireaga.
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Kuna Anette ei kasuta meloodias kaunistusi, tõusevad tema esituses lisaks 
eelsilbi ja vastavalt -taktiga seotud rütmiiseärasustele rohkem esile kahek-
sast suurema silbiarvuga värsid, millega kaasneb samuti rütmivariatsioon. 
Kaheksast suurema silbiarvuga värsse lauldes on ta kasutanud erinevaid 
esitusmudeleid: enamasti on silbid koondatud nootide jagamisega kahek-
sale meetrumiühikule, kahel korral on viisirida pikendatud. Suurema silbi-
arvuga värssidel ja tihendatud viisirütmil on oma roll  laulutervikus,  see 
toob sageli esile uut sisuüksust. Valdav enamus Anette suurema silbiarvuga 
värssidest on üksikvärsid või parallelismirühma algusvärsid.358 Seega illust-
reerivad Anette laulud hästi üldisemat tendentsi, mille järgi uut informa-
tsiooni edastavates värssides on suhteliselt rohkem silpe kui parallelismi-
rühma järelvärssides (vrd Metslang 1978: 50–64, vrd ka Sarv 2002, 222–225, 
Oras 2004b).

Anette esitust iseloomustab järjekindel värsside kordamine, nii nagu see 
oli tavaline regilaulude traditsioonilisel kooslaulmisel (selle näiteks on elava 
kooslaulmistraditsiooniga Kihnu ja Setumaa salvestused). Värsikordamine 
viitabki Anette Raaguli puhul ilmselt nii koos lauldes õppimisele kui harju-
musele neid laule kellegagi koos laulda.

Laulmisharjumust näitab ka see, et Anette esitus oli väga kindel ja ladus. 
Nii regilaule kui uuemaid laule esitas ta ühtlase madala rinnahäälega, regi-
lauludes on peatugiheli kõrgus f–as vahel. Anette intoneerimine on stabiil-
ne, ei häälduses ega hääletekitamises ei ole tunda pingutust, see on pigem 
vaba ja loomulik, üsna kõnepärane. Vanemas viisis ei ole esile toodud meet-
rumirõhke, muljet ühtlase tugevusega nootide jadast tekitab ka maandumi-
ne pikale noodile viisirea lõpus. Uuem viis on esitatud aktiivsemalt, võiks 
öelda, et uljalt, kohati tugevaid taktiosi rõhutades. Tundub, et selle viisi esi-
tuse kohta sobib Endla vahendatud mälestus, kuidas Anette hoogsalt laul-
des jalaga takti kaasa lõi.

Vaata, kui see Hilja veel elas, siis tema rääkis ikka, et /.../ kui seal Vetlas mõni 
pidu oli olnud, et siis ... kui Anette oli paar pitsi kätte saanud, et siis oli haka-
nud laulma ja jalaga siis takti lööma. Üks jalg oli hakanud, jah, käima rütmis.

Mall Hiiemäe meenutas, et Anette saigi ekspeditsiooni „naelaks” tänu oma 
nakatavale, laulude sisuga sobivale esitusstiilile, mida Mall nimetas „hea 
bravuuriga laulmiseks”. Seetõttu jäid tema esitused ja laulud folkloristidele 
meelde, pakkudes erilist laulmismõnu ilmselt just oma „ebanaiseliku” ulju-
sega.

Mis tema [Anette] ekspeditsiooni „naelaks” tegi, oli see, et sellel ajal oli kom-
beks, teel ekspeditsioonilt tagasi – noh, niisugune kergendustunne, kõik läks 
hästi, saame koju – hästi palju laulda. /.../ Ja siis hakkas kõikidele meeldima 

358 Tihendatud rütmiga on 26 üksikvärssi või parallelismirühma algusvärssi ja ainult 6 
järelvärssi (kogumaterjalis oli neid enam-vähem ühepalju, vastavalt 80 ja 81).
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see: „Ai utid-tutid, tuleraua kotid, mustad mutid, valged rotid”, mida nisu-
kese väga hea bravuuriga  Anette Raagul laulis ja see sai nagu meie vapi-
lauluks siis sellel ajal. Kõik kordasid seda.359

Kokkuvõtteks. Anette Raagul oli oma ajas väljapaistev vana pärimuse tund-
ja, tema repertuaaris oli vähemalt 26 eri regilaulu ja ta esitas neid ilma pike-
ma meenutamiseta, ebatavalise kindluse ja veenvusega, kuna need kuulusid 
tema igapäevarepertuaari.

Anette Raaguli ja kogujate koostöö on näide kohtumisest, mis jäi põgu-
saks mitmel põhjusel. Laulik elas ekspeditsiooni „perifeerias” ja teda külas-
tanud Mall Hiiemäe täitis kindlat ülesannet uurida eri maakondade rahva 
omavahelist  suhtlemist.  Anettega  seotud  välitöötekstid  keskenduvadki 
tavalisest  põhjalikumalt  pärimusvõrgustikule  ja  muusikalise  suhtlemise 
viisidele,  peegeldades  Mall  Hiiemäe  üldisemaid  kogumispõhimõtteid  ja 
uurijahuve.  Laulu- ja  muusikauurija  oleks  ehk tundnud vajadust  Anette 
repertuaari ja eriti viisikasutust põhjalikumalt jälgida, ent Herbert Tampere 
kokkupuude temaga oli põgus, jäädes ekspeditsiooni viimasele päevale, mil 
kiirustades  eri  kohtades  lindistamas  käidi.  Edaspidiseks  põhjalikumaks 
kontaktiks võisid puududa sobivad juhused, sest otse Kose kanti järgne-
vatel aastatel koguma ei satutud.

Anette elukeskkonda, inimeste elulaadi ja suhtlemisvõimalusi kujunda-
sid suured metsad ja sood haritud maade kõrval, aga samas ka pealinna lä-
hedus. Anettest kui jõuka talu perenaisest sai pärast nõukogudeaegseid rep-
ressioone praktiliselt omandita inimene. Talle jäi siiski võimalus elada ko-
dukohas, oma pere ja lapse(lapse)laste ning sõpraderingi keskel. Raskustest 
aitas teda üle väga rõõmsameelne loomus, oskus nautida seltskonda ja lau-
lu. Laul oli iseenesestmõistetav osa Anette elust – see kuulus küla- ja pere-
konnapidude, nii kodus kui väljaspool seda toimuva argisuhtlemise ja lap-
sehoidmise juurde. Kokkupuude folkloristidega ei olnud laulikule esimene 
avalik regilauluga väljaastumine. See oli talle ja teda ning tema oskusi hin-
nanud perekonnale küll tähtis ja mäletamisväärne, ent samas ühekordne ja 
kaugemate tagajärgedeta elusündmus.

Anette Raaguli regilauluvara näib olevat piirkonnale üsna tüüpiline, ent 
tavapäraselt meesterepertuaari kuulunud laulude rohkus ühe naise laulude 
seas tundub siiski ebatavaline. Selle taga on üks Anette peamisi laulõpeta-
jaid  ja  pikaaaegne  laulukaaslane  Jüri  Tiksman,  aga  tõenäoliselt  sobisid 
meesteteemad ja -stiil ka lauliku iseloomuga. Selles, et regilaulud Anette 

359 Tegelikult laulab Anette Vaat kribadi-krabadi kaupmees siin refräänis „tutid-lutid”. RKM 
II 165, 450/1; RKM, Mgn. II 1026 h.
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seltskonnas aktiivses kasutuses püsisid, oli lisaks kooslaulmistraditsiooni en-
da järjepidevusele oma osa kindlasti regilaulustiili põimitud uuematel joon-
tel,  osalt  lausa sulandumisel  lõppriimilise traditsiooniga,  mis aitas  vanal 
laulul muutunud muusikakeskkonnas mõistetava ja vastvõetavana püsida.

Anette kaks eri iseloomuga viisi seostuvad ka mõneti erineva esitusstii-
liga. Pikendatud viisilõppudega ja „sujuvalt”, rõhkudeta esitab Anette hälli-
laule ja tavandilaulu. Meestestiil, rütmi esile toovad rõhutamised, eelsilbi ja 
-takti kasutamine käib kokku suurema heliulatuse ja ühtlase rütmiga viisi-
ga, millega Anette laulab esitusolukorrast suhteliselt sõltumatuid lüürilisi ja 
jutustavaid laule. Viisikontuuri varieerimine sõltub suuresti sellest, millise 
ehitusega on esitatavad värsid, nootide ümberpaigutamise eesmärgiks on 
sõnarõhkude asukoha esiletoomine murtud värsis.
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5. Anette Evart

Anette Evartit (1886–1976) külastasid Herbert ja Erna Tampere 1965. aasta Jär-
vamaa ekspeditsioonil tema kodukohas Järva-Madise kihelkonna Oeti külas. 
Anette oli nende kogumispiirkonnas ainus hea regilauluteadja. Neljal külas-
käigul panid Tampered Anettelt kirja ja salvestasid kokku 26 erinevat regilau-
lu, helisalvestatud regilauluvariante on tänu laulude kordustele kokku 36.

Anettega seotud kogumislugu on näide Tamperede kogumispõhimõte-
test. Nende päevik ja folklooritekstid,  mille hulgas on laulude kõrval ka 
kombekirjeldusi, ajendavad arutlema selle üle, millist osa inimese kultuuri-
kogemusest  pidasid kogujad jäädvustamisväärseks,  millisele ajale ja elu-
valdkondadele intervjuudes keskenduti ja millised asjaolud mõjutasid seda, 
kuidas intervjueeritav pärimust edasi andis ning millisel kujul seda vormis-
tati.

Anette isiksust ja elumaailma kirjeldavad allikad on taas näide võimalike 
vaateviiside erinevusest: tema elu valgustab ta enda poolt koostöös folklo-
ristidega loodud minevikupilt ja teisalt Anette lapselapse mälestused. Esi-
mesega seostub küsimus, kas ja kuidas peegeldub kollektiivsetele tavadele 
keskenduvas  vestluses  ja  selle  põhjal  sündinud kirjapanekutes  jutustaja 
autobiograafiline kogemus. Lapselapse vaatepunktist lähtuv suhteautobio-
graafia toob esile selle, kuidas mälestustes lähedasest inimesest avaldub lap-
se kogemusmaailma eripära.

Anettelt  jäädvustatud  laulurepertuaar  piirdub  peamiselt  regivärsiliste 
lauludega, piirkonnale ja ajastutraditsioonile iseloomuliku repertuaari kõr-
val äratavad tähelepanu mõned tänu erilisele esitusolukorrale meelde jää-
nud laulud. Viiside analüüsi tulemusi olen kõrvutanud kogumispäevikus 
leiduvate  Herbert Tampere tähelepanekutega viiside varieerimisest ja esi-
tusstiilist, samuti olen käsitlenud laulude korduva salvestamise põhjusi ja 
laiemalt regilaulu üksi esitamise traditsiooni.

Ma olin palju vaadanud Anettest tehtud kolme fotot arhiivis. Kõigil ta istub ja  
vaatab pildistaja poole. Tema ilmet oli raske tõlgendada ja tundus, et neis fotodes on  
mingi rahutus või ebakõla. Anette lapselapse Kaja mälestusi kuulates tuli mulle  
mõte, et foto staatilisus ei sobi kuidagi Anette loomusega. Ta ju „absoluutselt kogu  
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aeg” tegi midagi, ta ei püsinud hetkegi paigal, toimetas toas ja aias, kõik ta ümber oli  
kogu aeg täiesti korras ja puhas, peenral ei olnud kunagi rohuliblet, toas voodi peal  
oli  kõrge  lumivalgete  püüridega  kohevate  patjade  virn.  Kui  ta  ka  istus,  siis  ta  
vähemalt kudus midagi, tegevusetu paigalistumine ei sobinud tema loomusega. Kas  
Anette ilme fotodel väljendab paigalpüsimise raskust, ootust, millal saaks tõusta ja  
jätkata toimetusi sellest punktist, kus nad külaliste saabudes olid pooleli jäänud?

Keerasime suurelt Roosna-Allikult Rakverre viivalt teelt väiksele Oeti külateele.  
Ühel pool oli metsatukk, teisel pool majad. Anette maja juures oli tee kitsas, autot ei  
olnud eriti kuhugi panna. Maja ei kuulunud enam Anette järeltulijatele. Oli näha,  
et seal elatakse, aga parasjagu oli väga vaikne. Läksime väravast sisse, Kaja koputas  
nii uksele kui akendele, aga vaikus püsis. Maja ees oli õitsvate flokside rida, see ole-
vat seal alati olnud. Kaja vaatas ringi ja ei jõudnud ära imestada, kui palju väiksem  
on kõik võrreldes minevikumälestusega. Maja oli tõesti väike, ukseesise varikatuse  
alla minekuks pidi Kaja kummardama. Mulle näisid see aed ja majake kuuluvat  
omaette maailma, mille mõõtmetest meie, tänapäeva inimesed, oleme välja kasva-
nud. Jäime siin võõrasteks, sest tulime autosid täis teelt,  kaasas sealne müra ja  
kiirustamine. Et kohale jõuda, oleks tulnud endale aega võtta, kõndides, samm-sam-
mult läheneda, ainult nii me „mahuksime” siia sisse. Tundus sümboolne, et majake  
meie rünnaku peale ennast ei avanud. 

5.1. Elulugu
Anette Rosalie sündis 14.09.1886 Oeti külas, tema neiupõlvenimi oli Taada 
ja ta oli  Ann ja  Jaan Taada esimene ühine laps (Annel oli varem poeg). 
Mõlemad vanemad olid pärit Roosna-Allikult, Jaani isa Jüri oli pikka aega 
Roosna-Allikul moonameheks ja Anette on oma pere staatuse kohta samuti 
öelnud: „Olime siin moonamehed.” Anette ema sünnitas pärast teda veel 
kolm last, kaks neist surid väiksena. Anette olevat viidud lähedasse Kaaruka 
külla vanaema juurde kasvama, kuni isa oli sõjaväeteenistuses, viieaastaselt 
tuli Anette jälle Oetile ja elas seal surmani. Järva-Madisel leeris käis ta 1904. 
aastal. 1905. aastal suri Anette isa.

Tõenäoliselt 1906. aastal Anette abiellus 1886. a Anna kihelkonnas sündi-
nud August Evartiga.360 1912. aastal sündis neil poeg Helmuth, 1917. aastal 
teine poeg Johannes ja 1921. aastal tütar Ellen. 1933. aastal suri Anette mees 
August Purdis kopsuhaigusesse.

Vanem poeg Helmuth abiellus 1937. aastal, tema enne Teist maailmasõda 
sündinud kolmest lapsest jäid elama kaks. Sõjas jäi Helmuth kadunuks, tema 
poeg Ilmar olevat perekonnale kunagi hiljem kirjutanud Krimmist. Keskmine 

360 Järva-Madise koguduse personaalraamatu järgi oli  August 1901.  aastal koos vane-
matega tulnud Paide kogudusest üle Järva-Madise kogudusse, samal aastal perre sündi-
nud lapse sünnikohaks on märgitud Roosna-Alliku.
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poeg Johannes mobiliseeriti 1941. a vene sõjaväkke. Kehva nägemise tõttu oli 
ta olnud tagavarapolgus metsatöödel ja hiljem majandi vooris. Sõjast tulles 
leidis Johannes endale naise, Elvi Aruvee, kellega ta ametlikult abiellus 1950. 
aastal. Johannes elas oma viielapselise perega Oetilt kolme kilomeetri kaugu-
sel Roosna-Allikul Külmaallika talus, otse Pärnu jõe alguses. Viiest lapsest ne-
li – Eve (Ollino, tema isa ei olnud Johannes), Tooni, Kaja, Harri – olid sündi-
nud 1940. aastatel,  Helmut 1955. a. Kolhoosi ajal käis Johannes kursustel ja 
töötas seejärel ehitusbrigadirina. Ta oli alati abivalmis ja väga hea töömees. 
Sõda oli teda õpetanud alkoholi tarvitama ja napsuse peaga olevat ta kodu-
teel armastanud laulda „Eesti riigi piir käib vastu Hiina müüri”: „oli kõva 
laulumees ise, laulis eestiaegseid laule, lubati siis kartsu panna selle eest”. 
Noorena olevat Johannes olnud ka koorilaulja.

Anette elas Oetil Kungla asunikutalus koos üksikuks ja lasteta jäänud tütre 
Elleniga. Anette aitas hoida-kasvatada Johannese lapsi, üsna pikalt tegi ta kol-
hoositööd, pidas koduses majapidamises loomi ja haris aeda. Poeg ja poja-
lapsed, kellest Kaja (Eriks) ja Tooni (Ojamets) elasid oma peredega juba Tal-
linnas, käisid talle vanaduspõlves toeks ja abiks. Kuni surmani oli Anette 
üsna hea tervise juures. Mustlane olevat talle kunagi ennustanud, et ta elab 
90-aastaseks ja see ennustus läks täide – Anette suri 9.10.1976 ja on maetud 
Järva-Madise vanale kalmistule.361

361 Ülevaade Anette Evarti elukäigust põhineb andmetel, mis on saadud Anette pojatüt-
relt Kaja Eriksilt (snd 1947), Rudolf Alevilt (snd 1921) Oeti küla Suuresiimu talust, Erna ja 
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5.2. Kogumislugu
Anette Evartit külastasid 1965. a ekspeditsioonil  Erna ja Herbert Tampere, 
kelle peatuspaik oligi Järva-Madisel. Kokku käisid Tampered lauliku juures 
neljal korral, 16., 22., 24. juunil ja 1. juulil. 24. juunil salvestati koos Richard ja 
Õile Hanseniga Anette laule, kokku 47 pala.362 Kogujate külastusi ja toimunud 
intervjuusid valgustavad nende välitööpäevik,  Erna Tampere kirjapandud 
folklooripalad (28 lk)363 ja Herbert Tampere noodistatud 28 viisi,364 samuti 
fotod.

Anette Evarti külastamistest kõnelevad  Erna Tampere kirjutatud päevi-
kulõigud, mis vahendavad ka Herbert Tampere mõtteid. Esitan kõigepealt 
Anette Evartiga seotud päevikulõigud ilma omapoolsete lisanduste või kär-
beteta.

16. juuni
[Roosna-Allikult] edasi läinud umbes kilomeetri, küsime metsavahi juurest, 
kas leiduks siin rahvaluule teadjaid. Juhatamise järgi läheme  Anette Evarti 
juurde. Väike eideke (78 a.) tuleb lüpsmast. Algul natuke puikleb, et on kõik 
ununenud. Siis aga ütleb ilusa pika kadrilaulu. Me oleme igalt objektilt küsi-
nud mardi- ja kadrilaule, kuid vähesed teavad neid ja siiski ainult paari-kol-
me esimest värssi. Siin aga niisugune tore laul ja vana viisiga. Sellele järgneb 
kiigelaul ja paar fragmenti pulmalaulust. Neid ta pole küll pulmas kuulnud. 
Lauldud neid samuti kodus. Lapsepõlves oli kord nende toas olnud eideke, 
kes laulnud ühele joodikule hulgusele, kui see tuli. Teised laulud on ta õppi-
nud emalt,  Anna Taadalt (sünd. Uueheinamaa).  Vanaisa,  Jüri Taada, kelle 
kolmandast abielust tütar on  Hilda Sõgel Pullevere külas, oli olnud ka hea 
laulumees. Laulik tuletab veel meelde katkendi laulust „Hiljuke”, ühe lõiku-
selaulu, siis  „Hiire pulmad”, „Humal”, „Kättemaks sakstele” jne. Seni me 
pole kuulnud õieti uut laulugi, seda rõõmustavam on tänane leid. Ilusad re-
givärsid ehtsas esituses. /.../
22. juunil,
läheme uuesti Anette Evarti juurde. Tema on ainuke, kellelt siin vana laulu 
laulmist oleme kuulnud. Vahepeal on veel meenunud mõned regivärsid, na-
gu: „Elu isa- ja mehekodus”, „Ema haual”, „Kägu kukub karjasele”, „Meri õue 
all”. Viimast on ta kuulnud lapsepõlves ühelt vanamehelt. Praegugi esitab 
laulu selle vanamehe intonatsioone imiteerides. Kirjutame veel paar uuemat 
laulu ja läheme edasi. Ei taha teda kauem kinni pidada. Kipub kella vaatama 

Herbert  Tampere  üleskirjutustest  rahvaluulearhiivis,  Eesti  Ajalooarhiivi  perekonnaloo 
digiteeritud allikate andmebaasist Saaga (EAA 1234-1-143, l 40, l 119; EAA 1234-1-150, l 7, 
l 60) ja Järva-Madise koguduse valduses olevatest meetrikaraamatutest.
362 RKM, Mgn. II 1016–1018.
363 RKM II 194, 130/44, 212/20, 382/5.
364 RKM II 194, 457/65, 470/4, 501/3.
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ja vist mõttedki on juba aias rohimata peenardel, kus tal meie tulles töö poo-
leli jäi. /.../
24. juuni
Ega järgmisel hommikulgi puudu ole jaanipäeva pidajaist. Meil on aga töö-
päev. Abiks tulevad Järva-Jaani rühmast Hansenid ühes magnetofoniga. Sõi-
dame A. Evarti juurde lindistama. Ta on iga korraga muutunud kuidagi erk-
samaks ja rõõmsamaks. Ning meiegi oleme rõõmsad, et leidub veel inimesi, 
kes mäletavad vana laulu ning mõistavad hinnata selle ilu. Kuid lindistamine 
toob üllatusi. Eelmistel kordadel kasutas ta üht tüüpilist Järvamaa lüürilise 
laulu viisi: kaherealine, kvindiulatusega, mitmeti varieeruv ja enamasti sõna-
rõhke arvestav (ainult mõnes hoogsamas laulus esines skandeerimist). Täna 
aga hakkas kõikjal arendama üherealist retsitatiivi, mis ainult mõnedes koh-
tades, mille mõtet laulik tahtis eriti rõhutada, arenes laiemaks ning meenutas 
eelmist viisi. Huvitav oli tal ka laulu lugemine, milles kõneintonatsioonid lõ-
puks läksid üle lauluintonatsioonideks (tänane retsitatiivne viis). Kavatseme 
veel tulla samu laule lindistama. Igatahes kaaluvad A. Evarti laulud üles kõik 
muu, mida oleme sel ekspeditsioonil saanud. Sellest võib ju suure uurimuse 
kohe kirjutada. /.../
1. juuli
hommikupoolel töötame jälle Oeti külas (Aliide Kask ja Anette Evart).365

Loetud märkmete läbivaks jooneks on korduvalt väljendatud rõõm regilau-
luoskaja leidmise ja regilaulude „ehtsa esituse” üle. Need tundeväljendused 
ja ka muusikaliste detailide põhjalik käsitlus seostuvad minu jaoks otseselt 
tsitaadiga Selma Läti ekspeditsiooniülevaatest (vt 4.2.1), milles samuti oli tä-
helepanu pööratud just regilaulu viisidele ja esitusele ning mis arvatavasti 
oligi kirjutatud koostöös Tamperega. Herbert Tampere Järvamaale mineku 
põhjenduses,  mida  Richard Viidalepp oma Järvamaa-päevikus  vahendas 
(samas), oli samuti juttu muusikalistest „valgetest laikudest” – üheks „selgi-
tamist vajavaks nähtuseks” oli seesama regilauluesituse muusikaline eripä-
ra, viisi varieerimine, millest tänu Anette Evarti viisijäädvustustele „võib ju 
suure uurimuse kohe kirjutada”.

Kohtumine Anettega ja tema lauluesitused paigutusidki  Tampere jaoks 
eelkõige muusikaliste „valgete laikude” selgitamise raami. Regilaulu esitus-
viis, täpsemalt regilaulu värsimõõduga seotud rütmi- ja viisivariatsioonid 
on eesti  folkloristikas ohtralt  käsitletud küsimustering,  mis seostub  regi-
laulu värsimõõdu tajumise ja kirjeldamise probleemiga (Kalkun 2005, Särg 
2005: 98–109). Selleteemalise poleemika käigus 20. sajandi esimesel poolel oli 
Herbert Tampere juba uurinud värsistruktuuri edastamist laulmisel (Tam-
pere 1934):  kas murtud värssides,  kus sõnarõhud ei lange kokku ootus-
päraste meetrumirõhkudega,  tuuakse lauldes  esile pigem sõnarõhke või

365 Erna ja Herbert Tampere välitööpäevik. RKM II 194, 423/4, 430/1, 433/4, 439.
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meetrumirõhke. Tampere on sõnarõhkude esiletoomist neis lauluridades, kus 
sõnarõhud meetrumirõhkudega kokku ei lange, eesti regilauluesitusele ül-
diselt tunnuslikuks pidanud (nt Tampere 1956: 14). Seega olid Anette Evarti 
salvestused üks tõendeid selle kohta, et sõnarõhke arvestav esitusstiil on (ka) 
Järvamaale omane. Kuna Järvamaalt regilaulu varem salvestatud ei olnud, 
oli nähtuse heliline dokumenteerimine väga oluline.

Tamperede päevikus on nimetatud ka viisi varieerumist. Ehkki kogujad-
uurijad, sealhulgas Tampere, olid varieerumisnähtustele varemgi tähelepanu 
pööranud, sai see teema täiendavat hoogu seoses laulikute loomingulise indi-
viduaalsuse, nende „kunstnikupalge” käsitlemisega nõukogude aja alguses.366 

Herbert Tampere on oma välitööde noodistustes väga põhjalikult  kajastanud 
Anette varieerimist ja see huvi on kindlasti mõjutanud ka helisalvestamist.

Päevikumärkmetes on peatähelepanu lauludel ja laulmisviisil, kõiki regi-
laule on nimetatud nende meenumise järjekorras.  Anette Evarti eluloost on 
kirjeldatud seda osa, mis oli vajalik laulude „eluloo” – laulude varasemate 
366 Tampere on 1956. a oma viisiantoloogia eessõnas kirjutanud: „Lauliku meisterlikkust 
näitavad eriti meloodilised varieerimised.” Järgneb kommentaar: „Kahjuks pole kõik rah-
vaviiside kogujad varieerimisnähtusi küllaldaselt jälginud ega noodis fikseerinud. See-
tõttu on jäänud selgusetuks paljude silmapaistvate laulikute kunstnikupale ja loomingu-
line meetod.” (Tampere 1956: 14).
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„kandjate” ja „elukohtade” – kindlakstegemiseks. Andmeid on Anette vane-
mate-vanavanemate, nende lauluoskuse ja elupaikade kohta. Vanaisa  Jüri 
Taada kohta küsiti täpsemalt ka seepärast, et Tampered kogusid süstemaa-
tiliselt andmeid laulikute kohta, kellelt oli materjali arhiivi varasemates ko-
gudes. Anette isaisa oli tuntud hea lauljana ja 29. juunil 1905. a on Eesti Üli-
õpilaste Seltsi kogujad August Topmann ja J. A. Rahamägi temalt üles kirju-
tanud 16 laulu, nende hulgas 14 regilaulu.367 Anette elulugu ja ka tema „lau-
lude lugu” katkeb siis, kui laulud jõudsid lauliku mällu. Teadmata jääb, kas 
ja millal Anette ise neid laule on laulnud ja milline oli nende tähendus tema 
jaoks. Juttu ei ole ka lauliku edasisest elukäigust, näiteks tema abikaasast või 
järglastest.

Tekstide jäädvustamine kui peaeesmärk, kontekstivaatluse keskendumi-
ne tekstide „eluloole” ja esitustavadele ei ole midagi Tamperede kogumis-
põhimõtetele eripärast, vaid iseloomustab tollast folkloristlikku kogumis-
tööd üldisemalt. Eluloo põhjalikumat jäädvustamist takistasid lisaks ka po-
liitilised põhjused – lähiminevikus oli tabuteemasid, millest rääkimist väldi-
ti. Anette puhul tuleb arvestada ka tema tagasihoidlikkust, võimalust, et ta 
ei pidanud sobivaks võõrastega oma privaatsemat elu jagada.

Regilaulude ja muude pärimustekstide eelistamist elulooandmetele soo-
dustas ka piiratud kogumisaeg. Näib, et Tamperede kogujaeetika järgi oli 
välitööl  ühe külastuskorra  sobivaks  maksimumpikkuseks  seesama kolm 
tundi, mida nimetas kogumistöö ja inimestele oma aja jätmise probleemi üle 
arutledes Mall Hiiemäe.368 Ilmselt tuli  Anette puhul piirduda isegi lühema 
ajaga, sest päevikustki selgub, et kogujad märkasid naise argipäevatoimetu-
si (tuleb lüpsmast, kibeleb rohima) ja püüdsid nendega arvestada.

Lisaks lauludele on Anettelt üles tähendatud ka kombekirjeldusi, põhili-
selt kalendritähtpäevade kombeid. Ehkki see teema on seotud Anette lapse-
põlve ja noorusajaga, nii nagu dokumenteeritud kokkupuuted regilauluga-
gi, ei kirjelda ta otsesõnu isiklikku kogemust, vaid üldisi, kollektiivseid ta-
vasid.  Anette minevikujutustused on kohati sõnastatud mitmuse kolman-
das isikus, enamasti aga umbisikulises tegumoes. Viimane on folkloristide 

367 EÜS II 1026/35, viis EÜS II 1069. Jüri Taada sünniaastaks on kogujad kirjutanud 1835, 
Järva-Madise koguduse personaalraamatu andmeil on Anette vanaisa Jüri sünniaastaks 
1834, ent muude andmete järgi on üsna kindlalt tegemist sama isikuga. J. A. Rahamägi on 
tema kohta kirjutanud: „Jüri Taada (leidsime Albu vallakirjutaja L. Trude abil, varemalt 
Tartusse ülesantud adressi järele), sündinud kolmekuningapäeval 1835. a.; Madikse kiri-
kuküla karjane, Roosna-Alliku mõisas 33 aastat moonameheks olnud, 16 aastat talu pida-
nud. Kordab igat laulusõna [st värssi] teist korda; laulis kõik ühe viisi peal /.../ Saak: 1 viis, 
254 rida sõnu.”
368 Näiteks on Erna Tampere külaskäigust  Mari Labida juurde kirjutanud: „Jutleme ja 
märgin üles.  Märkamatult  on kadunud kolm tundi.  Kardan vanainimesele liiga teha, 
lähen.” RKM II 194, 428/9.
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kirjapanekutele üsna tüüpiline grammatiline vorm, mida kasutati küsitle-
misel ja rahvaluulediskursuses üldisemalt. Oma ajatuse-, impersonaalsuse- 
ja koherentsuseillusiooniga näib umbisikuline minevik olevat Johannes Fa-
biani kirjeldatud „etnograafilise oleviku” folkloristlikuks vasteks (vrd Fa-
bian 2002 [1983]).  Umbisikuline jutustamisviis  aitab luua minevikku kui 
Teist, minevikuaega, mil käidi kiigel ja sanditamas, hüpati lauda ning lauldi 
regilaule (vrd Knuuttila  1994:  18–22 jm).  Piiripunktidena,  mis eraldavad 
minevikku olevikust, võiks tõlgendada mingite kommete või nähtuste lõpu 
dateerimisi: „Lihavõttes hüpati lauda” veel siis, kui Anette oli 30-aastane.369

Samas ei ole rännakus „teise aega” midagi folkloristide poolt pealesunni-
tut. Minevikku on Anette oma mõttes sisenenud vabatahtlikult ja heal mee-
lel. Sellele viitab kas või tema kasutatud väljend „minu aeg” („Minu ajal käi-
di kiigel”). Minevik, mida Anette tänu kogujate huvile taaskoges, ei olnud 
mitte võõras, vaid vastupidi, „tema enda” aeg. Millal oli Anette aeg ja „kel-
le” aeg oli kaasaeg? Kas väljend „minu aeg” viitab aktiivsemale eluperioo-
dile,  hõlmates tegusa naisepõlve kuni teatava vanuseni,  mil öeldakse,  et 
„minu aeg on läbi” – näiteks pärast laste iseseisvumist või seoses kollektiiv-
sest tööst loobumise ja kodusesse ringi tõmbumisega? Või lõppes see aeg ju-
ba siis, kui abielunaise kohustused sundisid noorte lõbudest eemale jääma? 
Mõlemal puhul on tegemist inimese sotsiaalse staatuse olulise muutusega. 
Ei ole võimatu, et lauliku kogemuses tähendas aegade vahetumine mitte ai-
nult muutusi isiklikus elus, vaid seostus ka ühiskonnas aset leidnud poliiti-
liste pööretega.370 Aga väljendiga „minu aeg” ei vastandunud Anette siiski 
mitte ainult kaasajale, vaid ka mineviku ebamäärasusele, rõhutades vahet 
teistelt kuuldu ja isiklikult kogetu vahel („Minu aal põlnd änam kõrtsi”).

Osa  Tamperede päeviku detaile viitavad kogujate ja  Anette suhtlemis-
protsessis toimunud muutustele. Võib arvata, et esimesel kohtumisel andis 
ülikonnas, intelligentse olekuga meesterahva ootamatu ilmumine Anette et-
te keset argitoimetusi, laudast tulles, piisavalt põhjust kohmetuseks ja võõ-
ristuseks. Anette esialgne väide, et ta midagi ei mäleta, võis pooliti olla ette-
kääne külalistest vabaneda ja tõtata järgmiste päevatoimetuste juurde. See, 
et teisel külaskäigul Tampered märkasid tema kiirustamist, „ei tahtnud teda 
kauem kinni pidada” ja lasksid ta peenraid kitkuma, võis Anette suhtumist 
positiivselt mõjutada – nii nagu seda omalt poolt tegid ühised mõttelised 
rännakud tema „oma aega”. Nii oli kolmandaks külaskäiguks tegemist juba 
heade tuttavatega ja see on Erna Tamperele andnud põhjust ära märkida, et 
Anette on iga külaskäiguga „erksamaks ja rõõmsamaks” muutunud.

369 RKM II 194, 142 (32).
370 Heiki Valk on näidanud, et 1990. aastate Setomaa inimeste ajamääratlused lähtusid 
suuresti just riigikorra muutumisest. Selle kõrval tähistas määratlus „vanasti“ jutustajate 
lapsepõlve- ja noorusaega (Valk 1996) ja võiks kattuda Anette „minu ajaga“.
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Kolmandal külaskäigul, 24. juunil, salvestati  Anette laule tehnikute Õile ja 
Richard Hanseni abiga. Magnetofoniga lindistamise võimalust on Tampere 
kasutanud väga põhjalikult: 26 eri laulust on tehtud kokku 47 salvestust. 
Iseloomulik on see, et kuigi palju linti ja aega ei raisatud lõppriimilistele 
lauludele, mida on salvetatud kokku viis (kordussalvestus on ainult ühest – 
siirdevormis labajalalaulust Hiir hüppas). Korduvalt on salvestatud mitmeid 
regilaule, haruldasemate sõnadega laulust Kallis kasvupõli + Nüüd saab nutta  
köögiski on aga koguni neli salvestust. Jutustatud teksti iseseisvate paladena 
magnetofonilindil ei ole. Välitööpäeviku põhjal näib, et kedagi peale Anette 
sel päeval külastatud ei ole, seega võib arvata, et salvestamine kestis päris 
kaua.

Miks on  Anette juures tehtud nii palju kordussalvestusi? Ilmselt pidas 
Tampere Anette repertuaari jäädvustamist nii oluliseks, et ta varus selleks 
piisavalt palju aega. Nagu esimeses päevikulõiguski kirjas, ei olnud Tam-
pered leidnud Järva-Madise kihelkonnast teist nii head regilauluteadjat. Sa-
made laulude korduv salvestamine oli  tollal vist vägagi aktuaalne:  Mall 
Hiiemäe mäletas, kuidas samal ekspeditsioonil Anna kihelkonnas salvesta-
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Pilt 5.3. Anette Evart
helisalvestamise ajal.
Foto: R. Hansen 1965.
ERA, Foto 7461. 



des lasti esitajatel paljusid laule korrata. Sama teksti esituste korduvsalves-
tamine andis uurijatele võimaluse varieerimispõhimõtete juhuslikkust või 
püsivust jälgida. Korduva salvestamise teiseks eesmärgiks oli saada võima-
likult kvaliteetseid, esitajapoolsete komistuste ja salvestustehnilise praagita 
laulunäiteid plaadivalimikku ja raadiosaadetesse. Anette puhul põhjendas 
samade laulude korduvat salvestamist veel ka tema mõneti ebatraditsiooni-
line ja ühtlasi varasematest külastuskordadest erinev viisikasutus (vt ptk 
5.4.3). Päevikulõigu lõppu kirjutatud soovis kunagi uuesti tagasi tulla võib 
samuti peituda lootus salvestada traditsioonilisemat, varasematel kordadel 
kuuldud viisiversiooni.

Üks Anette ebatavalise viisikasutuse põhjusi salvestamisel võis olla esine-
mispinge. Fotode põhjal tundub, et suurem seltskond ja lindistamiseprotse-
duur võisid Anettes tekitada kohmetust ja ebakindlust. Tol ajal 10-aastane 
Anette pojapoeg  Helmut mäletas, kuidas tema mängis liivakastis ja „raa-
diost” tuldi, suured kastid ja mikrofonid kaasas. Ka laulikul võis tekkida vä-
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Pilt 5.4. Anette Evart 
helisalvestamise ajal. 
Foto: R. Hansen 1965. 
ERA, Foto 7462.



hemalt mingi analoogia raadioga, olenemata sellest, kas Tampered mainisid 
võimalust, et neid salvestusi võidakse hiljem raadios esitada.

Peale Helmuti ei teadnud Anette teised lapselapsed tema laulude salves-
tamisest. Kaja Eriks arvas, et kuna vanaema ei püüdnud oma isikut kunagi 
esile tõsta, ei pidanud ta vajalikuks folkloristide külaskäike hiljem meenu-
tada.

Aga ta oli nii tagasihoidlik inimene samas, ega ta sellest ise ei rääkinud meile. 
Et kui ta oleks rääkinud seda /.../ Aga ta ei rääkinud ka meile niimoodi, et 
kohe nüüd on sündmus ja: „Oi, tüdrukud, lapsed, ma räägin teile!” Niimoodi 
ei mäleta. Ei, mäletaks ikka, kui ta oleks rääkinud, aga ilmselt tema hoidis 
endale, või suurest tagasihoidlikkusest, ta leidis, et see ongi normaalne, kui ta 
oskab natukene seda, et ta tegi seda, mida ta oskas, ta ei rõhutanud seda. 
Tagasihoidlik inimene, looduse rüpes elas.371

Helmut mäletas, et vanaema oli rääkinud, kuidas talle tuldi külla ja paluti 
laulda, aga sõnad ei olnud meeles. Selline oma teadmiste ebatäiuslikkuse 
kogemus võis olla seotud esimese külastuskorraga, aga ka salvestamisega. 
Võib-olla toimis Anette puhul korduva salvestamise negatiivne efekt, mida 
rõhutas oma meenutustest Mall Hiiemäe: see, et laule aina korrata lasti, võis 
tekitada ebakindlustunnet, arusaama, et tema lauluga ei olda päris rahul.

5.3. Anette isiksus ja elumaailm
Anette isiksusest ja elumaailmast jutustavad üksikud detailid  Tamperede 
välitööpäevikus, samuti Anette ja kogujate koostöös sõnastatud folkloori-
palades. Lisaks jagas oma mälestusi vanaemast Anette lapselaps, 1947. a 
sündinud Kaja Eriks. Mõned lisaandmed pärinevad Anette koduküla kõige 
vanemalt elanikult, 1921. a sündinud Rudolf Alevilt. Pilt Anettest jaguneb 
seega üldjoontes kaheks ja selle mõlemad pooled annavad edasi eri vaateid 
inimese elule. Anette „minu aeg” avaneb küll tema enda jutustusena, aga 
seda on kujundanud folkloorijäädvustamise konventsioonid, mille järgi in-
dividuaalne kogemus jääb kollektiivsega võrreldes tagaplaanile. Lapselapse 
mälestused esindavad teise inimese autobiograafilist jutustust ja toovad väl-
ja selle, milliste lugude ja olustikudetailidena meenub lähedase inimesega 
seotud lapsepõlvekogemus. Mõlemasse vaatesse kuulub laulmine kui küsit-
lejate huviobjekt, aga ühtlasi ka lahutamatu osa Anette elust.

„Folkloristlikus minevikus” pärimusekirjapanekud oma kohatise umbisi-
kulisuse või kolmanda isiku kasutusega tekitavad küsimuse, kas noor Anet-
te oli teiste noorte lõbude kõrvaltvaataja või innukas kaasategija.

371 Kaja Eriksi tsitaadid siin ja edaspidi pärinevad vestlusest 20.03.2007, kui joonealuses 
viites ei ole märgitud teisiti.
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Siin oli ju kangesti palju käimisi  kadri- ja mardisandis.  [Kadrilaul]  Eks ta 
nõuke trilla-tralla ole. Tantsu lõivad niipalju kui oskasid. Mõni andis õunu, 
kompvekke ka.
Kui uusaasta tuli, siis pandi üheksa asja – mulda, sõrmus ja muud nõu alla, 
igaüks  võttis  midagi.  Kes  võttis  mulla,  peab surema.  Kes  sõrmuse,  saab 
mehele uuel aastal. /.../
Vastlapäe pidi liugu laskma, kas või teise peresse, et siis kasvavad ilusad 
linad. Ennem mindi kõrtsi, minu aal põlnd änam kõrtsi.
Munad pidid lihavõtte pühadel kohe olema. /.../ Mune koksiti. Külapoisid 
käisid vaatamas, kus on.
Lihavõttes üpati lauda. Laud pandi pikuti ühe puu peale. Kahekesi üppasid, 
ikka üks oma otsa alla ja teine oma otsa. Teine lendas kohe kõrges. Noored ja 
lapsed üppasid. Lastele pandi väiksem aluspuu, noortele pandi ikka jäme-
dam puu, siis läks ästi kõrgele. Vahest üppasid laua pooleks. See ei ole nii 
ammu, ma olin nii 30-aastane, siis veel üppasid lauda.
Minu ajal käidi kiigel. /.../ Kiikumine oli nelipühiks. Siis tehti kiige valmis. 
Ajasid üle võlla.  Tüdrukud olid ka peal.  Teised olid püsti,  need sõuasid, 
teised istusid. Tantsimine oli ka seal kiigu juures. Oli suur plats.372

Grammatilisi vorme, mis muudavad Anette teated kõrvaltvaataja kirjeldus-
teks, ei ole ilmselt siiski põhjust üle tähtsustada. Sellise väljendusstiili vali-
kut võisid mõjutada kogujate küsimused, see, et juttu oligi üldistest kogu-
kondlikest tavadest, soov minevikujutustusele üldistuse abil autoriteeti lisa-
da. Juba on juttu olnud Erna Tampere tähelepanekutest Anette „rõõmsaks 
ja erksaks” muutumise kohta – selline oligi ehk tema sisemine loomus, sest 
need sõnad iseloomustavad Anettet siis, kui ta oli võõrastega juba koha-
nenud, rohkem „tema ise”. Herbert Tampere poolt teisel külaskäigul tehtud 
fotol näib Anette pilgus olevat kelmikust, võib-olla peegeldub selles mäles-
tuste mõjul ärganud noor, energiline ja rõõmsameelne tüdruk. Muljet sise-
misest energiast toetab Anette kõnelemisviis – lisaks lauludele on salvestus-
tele jõudnud ka pisut juttu, see on elav ja kiiretempoline. Miks juhatas koha-
lik metsavaht Tampered, kes otsisid rahvaluuleteadjaid, kohe just Anette 
juurde? Kas ta oli Anettet juba noorena laulmas kuulnud, näiteks külakii-
gel? Ei ole muidugi välistatud, et kogujaid juhatati  Anette juurde lihtsalt 
seetõttu, et ta oli inimene, kes eluaeg oli Oeti külas elanud ja seepärast pidi 
kohalikke „vanu asju” paremini teadma.

Kindlasti laulis Anette nii oma nooruses kui vanemas eas. Võib arvata, et 
kogujate kirjapanekutes nimetatud kooskäimistel ja pühadel ei kõlanud eriti 
palju regilaulu, vaid pigem muid laule. Sellest, et laulik oleks näiteks mõnes 
kooris laulnud, teateid ei ole. Regilauludest tundub usutav sanditamis- ja 
kiigelaulu laulmine ühiselt rituaali käigus, kodus laulsid regilaule Anette 

372 RKM II 194, 130/2 (1); 140/1 (25); 142 (31); 143 (33); 142/3 (32); 132 (2); 143/4 (34).
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ema Ann, ilmselt ka vanaisa Jüri Taada. Vanaisa laulmist on Anette ise mee-
nutanud seoses labajalalauluga Tere, tibukene: „Vanaisa Jüri Taada laulis, kui 
ta vahest purjus oli.”373

Pilt 5.5. Anette pojatütar Kaja Eriks Roosna-Allikul oma lapsepõlvekodu kõrval Pärnu jõe 
alguses. Foto: J. Oras 2007, erakogu. 

Lapselaps Kaja mälestustes oli Anette ideaalne vanaema: „meile kõigile las-
tele oli vanaema tohutult südamelähedane”, „vanaema oli  ääretult rahulik 
ja heatujuline”, „kõik me lapsed tohutult hoidsime teda”, „ma ei oskakski 
tema kohta midagi halba öelda”, „hea südamega – ma ei tea kunagi, et ta 
oleks häält kõrgendanud, ei mäleta vähemalt”. Kolmekilomeetrine tee Anet-
te ja ta poja pere elukohtade vahel on Kaja mälestustes saanud vastastikuse 
kohtumisvajaduse sümboliks.

373 RKM II 194, 383.
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Meie olime hästi väiksed tüdrukud, nii armastasime ju vanaema juures olla. 
Käisime seda vahet kogu aeg. Üks jalgratas oli mitme peale. [naer] Üks sõitis 
jalgrattaga, jättis ratta maha, siis läks jalgsi edasi, teine läks siis võttis ratta tee 
äärest /.../.
Noh, ta käis nii palju seda vahet jalgsi, ta tuli meie juurde ju sealt kolm kilo-
meetrit, /.../ ta tuli nii kibekähku selle tee sealt ära, /.../ pärast kõrges vanuses 
jäi eriti kohe niimoodi ettepoole kaldu, siis oli eriti väike, veeres meile, /.../ ta 
meil hästi palju käis ja meil oli alati tohutult hea meel, kui tema tuli.

Mälestus  lapse kohtumisrõõmust  seostus  erilise  maitseelamusega,  lastele 
külakostiks toodud suislepaõuntega.

Janika Oras: Vanaema, kui tuli, mis siis selles nii toredat oli, kas ta tõi midagi 
või mis?
Kaja Eriks: No vanaema tõi, /.../ tal oli üks õunapuusort [naerdes], mida meil 
ei olnud. Suislep. /.../ Ja siis tal oli ALATI eranditult igale lapsele üks õun 
kindlasti kuskil. A mitte niimoodi kohe, et näha, et tuleb õunakorviga, mitte 
niimoodi. Aga kuskil peidus. Ühe võttis siis kuskilt, noh, mingi kott oli ikka 
alati kaasas, siis kas ... kas taskust või seljakotist – seljakotiga käis tavaliselt. 
Kui sügisene aeg oli, jah. /.../ Ikka, jah, kommi ja küpsist ja ... õuna ja ... Õunad 
olid ometi oma koduaias ka, aga suislep alati nii rõõmustas. Ja ta oli valinud 
siis lastele erilised suured ilusad ja kui ta selle andis, siis oli ... ma nii mäletan, 
et ... ma arvan, et teised ka, aga mina olin niisugune emotsionaalne üpris – no 
teised ka ikka – mina kallistasin alati, nii hea meel oli [naer], vanaema selle 
õuna eest, et ... ometi koduaias oli õunu küll, aga see üks suislep tegi nii 
rõõmu.

Kaja teiseks tähtsaks toidumälestuseks oli vanaema keedetud karusmarja-
moos.

Head-paremad palad olid kõik valmis varutud. Ma nii väga ei mäleta, et just 
kommi ja küpsist, aga ma nii mäletan, vanaema tegi karusmarjamoosi erili-
selt, mida meie peres ei olnud sellist moosi. See on mul tema kohta väga hästi 
meeles. /.../ Et hiljem, kui ma juba neiu olin, siis ma uurisin seda tehnoloogiat 
natukene. See seisnes selles, et tal olid need suured kollased karusmarjad. 
Pani need keema, tal oli neid mitu põõsast, pani need keema ja siis hoidis, 
keetis, hoidis kuumas, keetis, hoidis. /.../ siis jäi eriti selline, ERILISELT hea 
džemm. Siis need kestad ei jäänd absoluutselt kõvad, kuumuses seisid, siis 
natuke aega jälle seisid /.../ ja siis jälle nõrgal tulel kuumutas ja niimoodi mitu 
korda ja lõpuks oli selline fantastiline moos et ... ei tea kellelgi külas sellist. /.../ 
See on vanaema kohta eriline mälestus.

Kaja oli selle moosi valmistamise ära õppinud. Moosi keetmine ja söömine 
pidid talle olema omamoodi argirituaalideks, mille käigus vanaema mäles-
tus taaselustus. Mitte ainult tänu maitseelamusele, vaid ilmselt just ise kor-
ratud tegevusele oli  karusmarjamoos üks esimesi asju, mis Kajale seoses 
vanaemaga meelde tuli.
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Kaja mälestustes oli Anette lakkamatus liikumises, alati midagi tegemas, 
toas toimetamas, kudumas, aias peenarde eest hoolitsemas, loomi talitamas, 
põllul-heinamaal või metsas marjul.

Kust võttis sellise energia? Ja ikkagi kogu aeg ta pidi, ta oli selline, täpselt 
nagu nagu orav rattal, ma ei näinud kunagi, et ta oleks istund, /.../ et ta istus 
maha ja ütles: Ma olen nüüd nii väsinud. Ei mäleta! Ta LIHTSALT kogu aeg 
toimetas. Toimetas, toimetas, toimetas. /.../
Vanaema toimetas absoluutselt kogu aeg. /.../
Janika Oras: Ei püsinud paigal?
Kaja  Eriks:  Ei,  ABSOLUUTSELT!  Ta ei  osanud!  Ja  ta  ...  ma  ei  tea,  et  ta 
KUNAGI oleks AIGE olnud!
Anettet tööinimesena meenutas ka  Rudolf Alevi, kes oli kohalikus kol-

hoosis algusaastatel brigadiriks: Anette „oli muidu kasvult väike inime, aga 
oi jumal, kõva töömees oli, niipalju ma tean tast”.

Seda, et töö oli Anettele mitte ainult paratamatus, vaid ka loomulik ja 
ainumõeldav elamise viis, illustreerib Kaja jutustus, kuidas Anette ei saanud 
90-aastaselt, üsna vahetult enne surma, jääda kõrvaltvaatajaks, kui noore-
mad kartuleid võtsid.

Ta oli 90-aastane ja me ütlesime küll, et: „Vanaema, ära sina põllule tule, et 
me korjame ise  kartuli  ülesse.  Et  me oleme ju  ...  /naerdes/  täis  energiat, 
noored kõik, et meid on palju ka ja me korjame ise üles.” Ei, tema ei OSKA 
OLLA TOAS, kui teised võtavad. Ja tema tuli ja korjas, põlvili maas! Lasi 
mööda vagu põlvede peal, ma nii mäletan. Ja siis meie viisime ämbreid, ja ei 
lasknud tal  siis  üldse  niimoodi,  et  ta  ämbreid  tõstab  palju.  Et  natukene, 
väiksema ämbri otsisime talle, see on mul hästi meeles. Aga ta oli niisugune, 
KIIRE VÄIKE VANAINIMENE.

Ehkki Kaja meenutas, et Anette siiski ka luges, nii ajalehti kui raamatuid, oli 
tema mälestustes esiplaanil kujutelm pidevast tööst ja tegutsemisest, vähem 
rahulikku paigalolemist nõudvast lugemisest või ka jutustamisest. Tampe-
red ei ole Anettelt kirja pannud ühtegi juttu. Kui küsisin Kajalt, kas vana-
ema oli jutukas, kas ta armastas lugusid rääkida, siis meenutas Kaja kõige-
pealt töötegemist, leides, et „igav meil temaga ei olnud, aga jutupaunik ta ei 
olnud”. Anette oskas vaikida siis, kui oleks ehk olnud põhjust kurta ja Kaja 
arvas, et on oma optimistliku meele temalt pärinud: „Vanaema ka kunagi ei 
kurtnud, tegi ainult tööd, tööd, kunagi ei öelnud, et pea valutab või midagi.”

Mälestus Anette pidevast toimetamisest seostus Kaja jutustuses vanaema 
kodus – nii aias kui toas – valitsenud erilise puhtuse ja korraga. Kaja leidis, 
et on oma korra-armastuse vanaemalt kaasa saanud ja nägi selles ühte Anet-
te elu olulist rituaali.
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Pilt 5.6. Anette maja 2007. a suvel. Foto: J. Oras, erakogu.

Vanaemal oli superpuhas kodu, aed oli tal ääretult kaunis. [Kogu elamine oli] 
korras, patju kõrge virn toas, tärgeldatud, padjapüüridega. Ühtki rohuliblet ei 
olnud. Hästi terav mälupilt on sellest. Ta oli kõrge vanuseni väga puhas nai-
ne. Temal oli üks rituaal kirikuskäimine, teine rituaal oli kodu korras hoida.374

No niipalju kui ma teda üldse mäletan, oli ta fantastiline inimene. Sellepärast, 
tal oli kodu ääretult puhas. Voodis olid padjavirnad, VALGE kate oli maga-
mistoas voodi peal. Maakodus. Ja siis padjavirnad olid: ÜLENI säravvalged 
padjapüürid ja padjavirnad olid niimoodi, KÕRGED padjavirnad. Mina mõt-
[le]sin, et huvitav, kuidas nii palju patju on vaja [läbi naeru]! See on mul ka 
meeles, ausõna! /.../ Ja KÕIK OLID LAITMATULT ILUSALT VALGED, no 
SÄRAVVALGED padjapüürid,  ta  oli  ÄÄRETULT puhas inimene,  eriliselt 
kohe!

Kõrge padjavirn mõjus lapsele – võib-olla just seepärast, et ta selle otstarvet 
hästi ei mõistnud – millegi erilisena ja võib-olla tänu sellele oskas Kaja näha 
selle tähendust puhtuse ja korra sümboli või rituaalse objektina. Usun, et 
padjavirnal pidi ka Anette silmis olema pühasenurga või elamu tugiposti-
ilmasamba tähendus, selle poole vaadates võis argipäevatoimetustesse kaa-
sa võtta tunde, et maailmas valitseb kord ja järjepidevus, mida tuleb luua 
igapäevases tegevuses omaenda kätega.

374 Vestlus Kaja Eriksiga 15.12.2006.
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Teine rituaal Anette elus oli kirikuskäimine. Kirikusseminek oli talle Kaja 
sõnutsi „eluküsimus”, mingitel perioodidel käis Anette koos tütre Elleniga 
9 km kirikuni ja samapalju tagasi päris jalgsi.

Nendel oli tore traditsioon, absoluutselt iga pühapäev: kirik. ABSOLUUT-
SELT iga pühapäev. /.../ Ükskõik, mis ilm oli. Riided olid vastavad, kummi-
kud, keep olid valmis pandud, kui oli teada, et vihma tuleb või oli vihmane 
periood. Ega selle ilma pärast kunagi minemata ei jäänud. Järva-Madisesse. 
Ja ikka jalgsi.
Janika Oras: Palju sealt oli siis?
Kaja Eriks:  Sealt oli ka veel üheksa kilomeetrit.  /.../ No hiljem hakkas see 
buss  /.../.  Alguses  käis  ju  niimoodi  neid  busse,  et  ääretult,  ääretult  vähe 
ikka. /.../ Ma tean, kui meiegi seal olime vahel vastu pühapäeva, /.../ mitmed 
korrad ma tean just seda kirikusseminekut sellepärast, et meie olime kodus ja 
meie jäime sinna vanaema juurde. Ja vanaema tõusis hästi vara ülesse ja mu-
retses ikka, et kas me saame süüa ja mida me sööme, et tema läheb kirikus-
se. /.../ See oli selline kindel käik pühapäeviti. /.../
Seda oli tore vaadata, minule see meeldis isegi, sellepärast, kui juba keskkoo-
lis käisin ja raamatuid lugesin ja natukenegi kokku puutusin, mis usk üldse 
on. Et siis ma vaatasin, et mulle see täiesti meeldis, et vanaemal on selline – 
see oli tal täiesti eluküsimus, et kirikusse saada, siis absoluutselt mingit takis-
tust ei TOHTINUD olla. /.../ See oli temal AASTAKÜMNEID oli see niimoodi 
toiminud. /.../ See oli temal selline konkreetne käik, kus tema pani ilusti rii-
desse /.../ et kirik oli temal põhikoht, kus ta kindlalt käimata ei jätnud. Kiriku-
maksu maksmine oli väga au sees, see oli number üks.

Anette usk oli vaikne ja iseenesestmõistetav, vähemalt ei mäletanud Kaja, et 
oleks kuulnud teda usust rääkimas. Näib, et ka tema usklikkus ja side teis-
poolsega väljendus pigem tegevuses, järjekindlas jumalateenistustel osale-
mises,  kirikumaksu maksmises  ja  surnuaial  haudade  eest  hoolitsemises. 
Lapsele oli üheks aasta suursündmuseks kõigi sugulaste kohtumine surnu-
aiapühal. Kaja meenutas sõitu hobusevankris, pidulikult riides, oma ilusaid 
valgeid tuttidega põlvikuid, lõhnavaid pojenge ja asparaaguseoksa, mis ei 
puudunud ühestki vanaema aiast pärit lillekimbust.

Kui palju suhtles  Anette väljaspool pereringi, külarahva või kaugemate 
tuttavate-sugulastega? Ilmselt ei jõudnud lapseni kuigi palju Anette elu sel-
lest osast, mis ei olnud otseselt tema endaga seotud ja millest ta jäi kõrvale 
juba seetõttu, et elas vanaemast eraldi. Kaja mäletas külainimeste kokkutu-
lemisi matustel ja sünnipäevadel. Kõik olevat Anettesse hästi suhtunud, sest 
ta ei osalenud küla pisi-intriigides ega olevat kunagi kellestki ka selja taga 
halvasti rääkinud. Pidudel Anette ette klaasi ei pandud, sest teati, et alkoho-
li ta ei tarvita. Kõigi koosolemiste juurde kuulus laulmine. Kaja jutustas, et 
Eestis sajandi esimesel poolel populaarseid laule kuuldes tekib tal seos just 
vanaemaga ja laulmisega sünnipäevadel.
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See oli selline aeg, kui sünnipäevadel hakati ikkagi laulma. Ja siis selliseid 
seltskonnalaule teame meie. /.../
Janika Oras: Mida tema laulis alati?
Kaja Eriks: Noh, „Seal, kus rukkiväli” tuleb meelde [mõtleb]. Niimoodi kohe 
ei oska praegu. Aga vahel ikka ütlen naljatoonis, et meie emade ja vanaema-
de aegsed laulud, et kui raadioski tuleb, seostan vanaemaga. Hästi vanad 
sellised meloodilised laulud ...  „Viljandi paadimees”.  Mida sünnipäevadel 
lauldi.

Anettet kirikulaule laulmas mäletas Kaja matustelt, mitte kodusest keskkon-
nast. Ta meenutas, et „kõvad kirikulaulude lauljad” vanaema ja tädi Ellen 
erinesid teistest matuselistest, sest nad ei kasutanud kunagi laululehte, vaid 
laulsid peast.  Rudolf Alevi mäletas kolhoositöö juures kirikulaule laulmas 
just Anette tütart Ellenit. Seda, et ka Anette töötegemise ajal omaette laulis, 
jutustas Kaja. Seoses arutlusega töö juures laulmise üle kirjeldas Kaja mee-
nutamisprotsessi, mille käigus kunagised kogemused taaselustusid.

Aga /.../ kui me heinakaarelgi olime ja ma käisin abiks ju heinu kokku pane-
mas ja kaarutamas ja sellist lauluümisemist ... no näha ja tunda oli, et selline 
SAATJA oli ikkagi selline laul. Et hinges ikka midagi oli. /.../ Ja ikkagi SOKI-
KUDUMISE AEG ka! Vat, mälupildid hakkavad natuke tulema, kui harutan 
lahti või mõtlen tagasi veel rohkem. Et KUDUMISE aeg, ma mäletan, ju ka. 
Kui me parasjagu midagi ei rääkinud ja kui kuskilt  õuest tulime,  ütleme, 
kööki – köögilaua taga istus või toas siis kudus – ja siis oli selline ikka laulu-
ümin oli ikkagi olemas. /.../ Nii et temal käis töö ja vile koos! Isale andis laulu-
geenid ka edasi, /.../ isa oli meeskoori laulja. /.../ Algul mul ei tulnud üldsegi 
meelde, et vanaema ümises nii, tegevuste aeg. Aga kui ma praegu mõtlen, 
siis väga PALJU oli ju seda, kus ta ümises laulu kaasa. Et vestluse käigus 
elavneb nagu mälu, et /.../ tuleb üks mälupilt, ühega seoses tuleb teine, nii ta 
tuleb, nagu hakkab kerima linti.

Regilaulud ei sobinud Anette vanemas eas ilmselt enam kaasaegsetega suht-
lemiseks, Kaja mälestuses oli ta neid laulnud lastele unelauluna.

Sealt [1965. a salvestustelt] on pooled laulud meile lauldud unelaulud. Juba 
esimesed hingetõmbed tundsin ju ära, et vanaema. Minul on need laulud 
ikka ainult unelaulu laulmisest meeles, kõige kurvem, et ei kuulnud vanaema 
neid suurena kunagi laulmas.

Võimalik, et  Anette ümises neid ka omaette, kasutades regilaulu nii ühes 
kui teises rollis autokommunikatiivse „oma aega” ja sealsete inimeste juur-
de rändamise vahendina.

Ehkki Kaja mälestused vahendasid lapse kogemusest lähtuvat vaadet – va-
naema tegutsemist, mida laps kõrvalt jälgis või millest ta ise osa sai – kajastab 
see vaade ehk siiski väga olulist külge Anette olemusest.  Võib-olla olidki 
Anette põhiliseks eneseväljendamise ja -tunnetamise vahendiks mitte niivõrd 
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sõnad, kui teod, oma kätega loodud kord ja igapäevane hoolitsemine pere 
eest – praktiline kontakt maailmaga, mida raamistasid kogukonna tavad, 
järjekindlus kord omaks võetud tõekspidamistes ja eneseväljendusviisides.

5.4. Anette Evarti laulud

5.4.1. Anette Evartilt jäädvustatud laulurepertuaar
Anette on teadnud kokku 26 erinevat regilaulu. Tema oskus oli kogumis-
aegse Järva-Madise kihelkonna taustal täiesti erandlik, võrreldav nende lau-
likutega, kellelt 20. sajandi alguses on regilaule kogutud. Juba tollal leidsid 
kogujad, et kihelkonnas ei ole säilinud märkimisväärselt vana pärimust – 
viimase regilaulurohkema kihelkonnana Järvamaal nimetatakse Peetrit. Jär-
va-Madisel Eesti Üliõpilaste Seltsi aktsiooni raames mitmel aastal kogumas 
käinud Voldemar Rosenstrauch on kirjeldanud viimaseid regilauluoskajaid 
kui mõisateo-aegseid väga vanu inimesi.

Vanalaul on kohati kas täiesti kadunud ehk kadumisel. Kui teda veel leida 
on, sääl on tema mõistjad vanad teuaegsed inimesed – nagu nad ise üksteist 
ja ka teised neid nimetavad.375

Richard Viidalepp on 1930. aastal põhjendanud vana pärimuse kadumist ki-
helkonna inimeste edumeelsuse ja avara silmaringiga.

Üldiselt võiks öelda, et ka hoolsama korjamisega säält suurt saaki pole loota – 
ei  ole  tegemist  tähelepandavalt  ebauskliku  rahvaga ega mahajäänd maa-
nurgaga.376

Sellises mitte just väga regilaulurikkas keskkonnas leidus siiski laulik, kes 
veel 1965. aastal oli võimeline kogujatele regilaule esitama. Vähemalt osa 
lauludest olid sel ajal isegi Anette aktiivses repertuaaris, lauldud vähemalt 
lastele unelauluks. Eespool oli juttu sellest, et enamuse regilaule oli Anette 
õppinud emalt. Ema tava regilaule kodus laulda pidi need laulud Anette 
jaoks seostama lapsepõlve ja lähedaste inimestega. Selline tähendus võis ol-
la põhjuseks kord õpitud laule hiljem aeg-ajalt meenutada. Lisaks oli Anette 
loomuses ilmselt piisav annus järjekindlust ja konservatiivsust, vajadust tra-
ditsioone jätkata: võib-olla viitab sellele väga järjepidev kirikus ja surnuaial 
käimine, või isegi voodi kaunistamine padjavirnaga.

Peale regilaulude on Anettelt jäädvustatud ka vana külakarjuse huige, 
mida ta mäletas oma noorusest, ja kaks mitteregivärsilist lastelaulu Tii-tii ti-
hane ja Äia-tuia, lase kiigu käia. Uuemaid rahvalaule on Anettelt kogutud seit-
se, neist kolm on siirdevormilised. Kogujad eelistasid ka uuemate laulude 
seast selliseid, mis esindavad suhteliselt vanemat kihistust, seda näitavad 
375 Voldemar Rosenstrauchi välitööpäevik 1910. a. EÜS VII 1521.
376 Richard Viidalepa välitööpäevik. ERA II 25, 17.
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siirdevormilised laulud (Joodikul mehel, kaks labajalalaulu Hiir hüppas ja Te-
re, tibukene) ning mõisateemaline Mõlemad me moonamehed. Veel on lõpprii-
miliste laulude seas mälestus noorusarmastusest –  Eidekene ketrab –  ja  Üks  
naine ootas oma meest, mille temaatika langeb kokku lauluga Joodikul mehel. 
Kas alkoholi teema seoses meestega oli Anettele nii aktuaalne, et laulud olid 
hästi meeles ja ta pakkus neid kogujatele esmajärjekorras välja? Või oli tege-
mist tema pere eelmiste põlvede naistele olulise teemaga ja siis, kui küsiti 
ema laule, tulid Anettele just need meelde?

Jäädvustatud lõppriimiliste rahvalaulude väike kogus näitab, et Anettet 
küsitledes keskendusid kogujad Herbert ja  Erna Tampere ennekõike regi-
laulule, nende eesmärgiks ei olnud anda pilti Anette kogu lauluvarast. Tun-
dub, et neid väheseid näiteid, mis Anette uuemate laulude repertuaarist ar-
hiivi on jõudnud, lasksid Tampered tal laulda siis, kui regilaule parasjagu ei 
meenunud ja aega üle jäi. Kuna helisalvestamise ajal oli probleemiks Anette 
varasematest  kordadest  erinev  regiviisikasutus,  siis  võidi  uuemat  laulu 
kasutada muusikalise vaheldusena, lootes, et pärast mõtte kõrvalejuhtimist 
uuema viisi abil hakkab Anette regilaulu laulma varasematel kordadel ka-
sutatud viisiga.

5.4.2. Regilaulutekstid
Nagu juba öeldud, polnud Anette Evartil ilmselt juba regilaulude õppimise 
ajal  piiramatuid võimalusi  oma repertuaari  kujundada – valida suuliselt 
käibivast rikkalikust tekstikogumist seda, mis on enese väljendamiseks kõi-
ge sobivam ja ühtlasi omandada regilaulu poeetilised väljendusvõtted sel 
määral, et saaks tekste vabalt (ümber)luua. Piiratud eeskujude põhjal tehtud 
valikule viitab ka Anette laulutekstide suhteline lühidus: need on minia-
tuursed, ühe konkreetse kujundi ümber koondunud mõttepildid, peaaegu 
puuduvad pikemad mõttearendused või jutustused.

Anette laulud (tabel 5.1) sobituvad hästi järvakatelt 1965. a kogutud regi-
laulude üldpilti.  Siin on laste-  ja  kodutöödelaule,  mis püsisid suhteliselt 
kaua perepärimuses, seda mitte ainult Järvamaal, vaid ka üldisemalt. Selle 
kõrval  pärinevad ilmselt  sajandivahetuse kogukonna ühislaulutraditsioo-
nist  niisugused noorte lõbutsemise ja ühtlasi kalendrirituaalidega seotud 
laulud nagu  Kadrilaul ja  Kiige katsumine. Nagu  Anette Raaguli puhul juba 
mainitud, on piirkonnale omased lõikuslaulud ja mõisateema, mida Anette 
Evartil esindab Kaualõigatud põld ja Kättemaks sakstele.

Anette laulude seas moodustavad omaette rühma abielu- ja lähedaste ini-
meste teemalised regilaulud. Need annavad edasi naisekeskset vaadet, mille 
emotsioonid, hinnangud ja  hoiakud iseloomustavad üldisemalt  regilaulu 
mõttemaailma ja 19. sajandi patriarhaalset ühiskonda. Sisuliselt kuuluvad 
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samasse teemaderingi pulmalaulud, mida Anette ema oligi kodus laulnud. 
Nende tekstide sõnum võis sobida ka Anettele, et mõtestada enda kui lapse, 
abikaasa, minia ja ema rolli perekonnas.

Tabel 4.1. Anette Evarti regilaulud.377

Oma vanemad, abielu
Olin alles olemata ... Isa mu’st ootas ooste-

poissi (Hiljuke)
Tõuse üles, ella eite ...  Ei või tõusta, tütar  

noori (Ema haual)
Jaanikene, kaanikene (Ratassäng)
Mis sina seisad servi, peigu ... Kas põle kõrk  

sul kõrvassagi (Miks võõriti vaatad)
Oh minu ennista eluda ... Küll sai nutta köö-

gissagi ... kätki on tua tüliksi (Kallis kas-
vupõli + Nüüd saab nutta köögiski)

Viidi meilt üks virga neiu (Toodi tor-
superse)

Lastele
Tule  koju,  lapseisa,  torgitakse  lapse  silmad 

(Noorik soendiks)
Tule koju, lapseisa ... too sina saiad sarvilised 

(Tule koju, too saia)
Mina laulan lapsele
Uni, tule uksest sisse
Äia, tuia, lase kiige käia
Tii, tii, tihane
Liiri-lõõri, lõoke
Oiu-roiu rotil pulmad (Hiire pulm)
Kus need kuked kulda sõivad (Imemaa)

Meeste laulud
Uh sina, umal, ullukene ... naised tanuta  

tantsivad (Humal)
Iiut-tiiut Tiiu reied, karu oli kiskund Kaie  

reied (Karu Kaie kiskunud)
Tie oli pikk, viis Peeterpurki (Nekrutilaul)

Mälestuspildid külainimestest
Mis sa, hulgus, otsid meile – otsid sa obuse-

vorsti
Mis seal mere keskeella (Luust sõrmus)

Kalendripühad
Kas see kiike kannab meida
Laske sisse kadrisandid

Töö
Kuku, kuku, kuldalindu ... kägu kukub kar-

jatselle
Lõpe, lõpe, põllukene ... iga päe su peale  

käiakse (Kaualõigatud põld)
Sõeru, sõeru, sõrgajalga
Kokku, kokku, koorekene

Mõis
Oleks minu olemine ... ma paneks ärrad ärga-

deksi (Kättemaks sakstele)

Võidu laulmine
Mis sa, ääletu, ägised – Kui mina hakkan 

laulemaie ... siis tuleb küla kuulamaie 
(Lauliku sõim + Laulu võim)

Naistetsükli kõrval on Anette ema laulnud veel laulikute omavahelise võist-
lemise laulu. Kommentaarist ei selgu, kas Anette on juhtunud nägema selle 
esitamist tekstiga sobivas olukorras.378 Vanaisalt võis Anette õppida regivär-
silised meestelaulud (Humal,  Karu Kaie kiskunud,  Nekrutilaul).  Jüri Taadalt 

377 Anette Evarti regilaulude tekste esindavad iseloomulikumad värsid. Kui folkloristlik 
laulutüübi nimi neis ei sisaldu, on see paigutatud sulgudesse värsside järel.
378 „Kui teine laulis ja tarvis oli kiuste vastu laulda: Mis sa, ääletu, ägised /.../. Minu ema 
ikka laulis, siis emalt ma kuulsin.” RKM II 194, 133 (3).
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1905. a üles kirjutatud regilaulude seas neid laule ei ole, Anettega ühised on 
sealt aga Hiire pulma ja Kägu kukub karjasele tekstid.

Kodune regilaulutaust lõi pinnase regilaulude märkamiseks ja meeldejät-
miseks ka juhuslikumal kuulmisel, seoses konkreetsete mõneti ebatavaliste 
olukordadega, mis tänu nendega seotud emotsioonidele võisid lapsele eriti 
hästi meelde jääda.

Herbert Tampere: Kelle käest te kuulsite seda laulu?
Anette Evart: Tuhalas laulsid. Tuhalas laulsid neid laulusi. Sis vana ...[?] tuli: 
ma nüid laula, ma nüüd laula sulle seda laulu:
Meri meie õue alla /.../
HT: Kes see oli see Tuhalas see mees?
AE: Noh see oli üks nõuke lollikene, loll – loll ta ka ei old, aga nõuke naiste-
rahva riides oli, meesterahva riideid selgas ei old, kõik pani naisterahva rii-
desse enese ja siis käis, jalgas olid tal mailmama pätsakad ja potsakad, mis ta 
sääl sai omale ja rätik oli pias, vahest oli pal´la piaga ja kaks suurt, pikka kep-
pi oli käes ja. Siis käis nende keppidega mööda küla. Rääkis, et on seitse kor-
da piibli läbi lugend ja. Et oli, pruut oli, sie jätt ta maha, siis oli ta läind nõuk-
seks segaseks või niukseks.
HT: Aga, mis asjamees ta ennem oli siis?
AE: Et ennem olnd kooliõpetaja pidand olema. Ja kooliõpetajast oli niukseks 
jäänd.
HT: Luges seitse korda piibli läbi ja.
AE: Jah ja luges seitse korda piibli läbi jah ja oligi siis niuke valmis. Niuke 
tohmakas oli teine jah.379

Ükskord tuli üks vana joodik meile. Meil oli seekord üks vanaeit, istus ja lau-
lis sedasi:
Mis sa, ulgus, otsid meile
täitubin, tulid meile,
otsid sa obusevorsti,
või kas tahad täkuvorsti. /.../380

Nagu siinsed näitedki ütlevad, käis sedalaadi lauludega kaasas lugu, millal 
ja kuidas laulik lapsena neid kuulis (Anette mäletas, et oli 6–7-aastane, kui 
Tuhala Jaan oli käinud ja laulnud). Sellised „ühe korra laulud” ei ole mui-
dugi  Anette Evarti eripäraks ja näivad eriti iseloomulikud perioodile, mil 
mingi  regilaulu  kuulmine  jäigi  ainukordseks,  ühe  kindla  situatsiooniga 
seostuvaks kogemuseks.381 Loomulikult oli ka n-ö rikkaliku traditsiooni sees 

379 RKM, Mgn. II 1016 k.
380 RKM II 194, 133 (4).
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elavatel laulikutel samalaadseid kogemusi laulu õppimisest millegi poolest 
erilises ja seetõttu mällu sööbinud olukorras.

5.4.3. Regilauluviisid ja esitusstiil
Anette Evart esitas peaaegu kõik oma regilaulud kaherealisel kvindiulatuse-
ga viisil (näide 5.1), salvestamise ajal vaheldus samas laulus viisi kahereali-
ne ja üherealine, kitsama ulatusega versioon, ühtlasi asendus tavapärane 
suur terts väiksega (näide 5.2). Anette kaherealine viis on väga lähedane Jüri 
Taadalt 1905. a üles kirjutatud viisile, millega Jüri kogujate sõnutsi samuti 
laulis kõik oma laulud. Lisaks on Anettelt jäädvustatud kaks lastelauluviisi, 
üks neist on hällilauluviis, milles korratakse ainult neljanoodilist laskuva 
väikse tertsiga algavat motiivi, üks universaalsemaid lastelauluviise või -in-
tonatsioone üldse (nt Rüütel 1980: 6–7).382 Teisest, kaherealisest kvardiulatu-
sega viisist on üksainus käsikirjaline noodistus lauluga Liiri-lõõri lõoke (näide 
5.3).

Näide 5.1. Anette Evarti põhiviis Herbert Tampere noodistuses. RKM II 194, 463 (12).

Anette puhul tekib küsimus, miks ta helisalvestamise ajal laulis vaheldumisi 
ühe- ja kaherealist viisiversiooni (näide 5.2). Tamperede kahel esimesel kü-
laskäigul ja ka mõni päev pärast salvestamist toimunud kohtumisel oli ta 
laulnud läbivalt kaherealist suuretertsilist viisiversiooni (näide 5.1). Ühe- ja 
kaherealise viisiversiooni vaheldumine samas laulus on „keskmisele” regi-
laulule (rühmaesituste traditsioonis) ebatavaline viisikujundusvõte ja see oli 
üheks võimalikuks põhjuseks, miks Anette samu laule nii palju kordi pidi 
esitama. Tampere võis loota, et laulik pöördub mingil hetkel tagasi eelmiste 
kordade traditsioonilisema viisikasutuse juurde. See lootus oli õigustatud, 

381 Kuulsin hiljuti samasuguse „ühe korra laulu” 1931. a sündinud Alevtina (Alli) Kundilt 
Tobrova külast Setomaalt. Ta laulis ühe kaasituse ja jutustas, et kuulis seda 12-aastasena 
üheainsa korra ühes kindlas pulmas. Et 10-värsiline tekst ühe kuulmise järgi eluks ajaks 
meelde jääb, ei piisa ilmselt kuulmisolukorra ebatavalisusest ja sellest tulenevast emotsio-
naalsest vastuvõtlikkusest. Selle kõrval on eelduseks, et õppija mõistaks regilaulu „keelt” 
ja valdaks stiili põhilisi väljendusvahendeid.
382 RKM II 194, 459 (4), 460 (6), 460/1 (7); RKM, Mgn. II 1016 b, 1017 k.
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sest salvestamissessiooni keskel ongi Anette ajutiselt kasutanud läbivalt ka-
herealist viisiversiooni ja intoneerinud tertsi kõrgemalt. Ent pärast seda, kui 
ta oli üheksa laulu selle versiooniga esitanud, pöördus ta tagasi selle päeva 
algse (üherealise ja väikse tertsiga) versiooni juurde. Tähelepanu väärib see, 
et mõlemad üleminekud ühtlaadi viisikasutuselt teisele toimusid tänu muu-
sikalise mõtteliini katkestamisele, pärast täiesti teistsuguse viisiga uuemate 
laulude esitamist.

Näide 5.2. Anette Evarti põhiviisi ühe- ja kaherealise versiooni vaheldumine helisalves-
tusel. RKM, Mgn. II 1016 e.

Näide 5.3. Anette Evarti lastelauluviis Herbert Tampere noodistuses. RKM II 194, 461 (8).

Vormi varieerimine iseenesest ei ole regilauludes siiski välistatud, see ise-
loomustab vanemas traditsioonis üksi esitatud laululiike. Samuti tuleb seda 
ette hilises regilaulus, mis oligi suuresti üksilaulmise, mitte viisi omavahelist 
koordineerimist nõudvate rühmaesituste traditsioon. Sedalaadi üksilaulmi-
se traditsiooni esindab ka Anette, kes oma esitustes kunagi värssi ei korda ja 
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ilmselt enamust oma lauludest oli ka kuulnud ainult üksiesituses. Ei ole või-
matu, et samamoodi võis viisiversioone põimida juba keegi Anette õpetaja-
test. Aga võib-olla „segas” ta omal algatusel  Jüri Taada kaherealist viisi ja 
näiteks mingit emalt kuuldud üherealist viisi.

Herbert Tampere on ühe- ja kaherealise viisiversiooni vaheldumist seos-
tanud vajadusega teksti teatud kohti esile tuua: „[üherealine retsitatiiv] ai-
nult mõnedes kohtades, mille mõtet laulik tahtis eriti rõhutada, arenes laie-
maks ning meenutas eelmist viisi”. Kui seda oletust kontrollida, selgub, et 
kaherealisuse kasutamise peamiseks põhjuseks on siiski murtud värsside 
esitamine:  alati,  kui  laulutekstis  tuleb ette  murtud värss,  hakkab  Anette 
laulma kaherealist  viisiversiooni.  Võimalik,  et  murtud värsi  eriline rütm 
sunnib teda „pingutama” ja kasutama teistsugust, suurema heliulatusega 
viisikuju. Teksti sisu, täpsemalt värsirühmade alguste väljatoomine on suh-
teliselt harv kaherealisusele ülemineku põhjus.383

Näide 5.4. Laulu viimane värss on esitatud kaherealise versiooni esimese viisireaga. 3.–4. 
värsiga kasutab laulik järsku kaherealist viisiversiooni, kuigi siin on tegemist tavaliste 
värssidega, mitte murtud värsiga nagu 7. värsireas. RKM, Mgn. II 1018 i.

Kummaliselt mõjub see, et sõnadega seotud loogika (murtud värss nõuab 
kaherealist viisiversiooni, värsse ei korrata) on esitustes tugevam muusikali-
sest loogikast: kaherealine viis võib „pooleli jääda” – viisi esimesele reale, 
mis lõpeb muusikalise mõtte jätkamist nõudva tõusuga teiselt kolmandale 
383 Kaherealist versiooni kasutab Anette „keset” üherealist versiooni 39 korral. Murtud 
värss on kaherealisusele ülemineku põhjuseks 32 korral, esiletoomist vääriv, uut mõtet 
alustav värsirida seitsmel korral (vt näide 5.4, 3.–4. viisirida). Ainult kahel korral ei lähe 
Anette murtud värssi lauldes kohe kvindi ulatusega versioonile üle, vaid laulab selle 
kitsa ulatusega viisikujuga, ent lõpetab tõusva üleminekunoodiga ja järgneb kvindi ula-
tusega teine viisirida.
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astmele, ei järgne alati teist viisirida. Selliseid „poolelijätmisi” tuleb ette viie 
lauluesituse lõpus (näide 5.4), aga ka keset laulu (näide 5.5). Lihtsat võima-
lust kaherealise muusikalise terviku lõpule viimiseks, värsi kordamist, ei ole 
Anette pidanud vajalikuks kasutada.

Näide 5.5. Kaherealise viisiversiooni esimene rida (3. värsiga), millele ei järgne ootus-
pärane järelrida, vaid hoopis viisi üherealine versioon (4. värsiga). RKM, Mgn. II 1018 b.

Näide 5.6.  Anette Evarti kaherealise viisiversiooni esimese rea sagedasemad viisikujud 
eri ehitusega värsse esitades (kokku 114 korral).

Lisaks vormi varieerimisele varieerib Anette esitades ka meloodiakontuuri. 
Värsiehitus mõjutab just esimese viisirea kontuuri (näide 5.6), kõige kõrge-
ma noodi  d asukohta selles. Tavaliste värsside puhul on d viies ehk kõige 
rõhulisem heli, poolrea algus. Kolmesilbilise rõhurühmaga algavaid värsse 
esitades nihkub ta neljandaks (3+2+3 või 3+3+2 struktuuri puhul ongi neljas 
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silp samas rollis). 2+3+3 ehitusega värssides ei saa d-d sõnarõhuga sobitada 
ilmselt seetõttu, et meloodia tipp nihkuks oma kohalt kaugele ja see muu-
daks viisi identiteeti. Teataval määral on sõnarõhu asukohaga seotud ka vii-
mase rõhurühma algusnoot a. Püüd säilitada tavalise värsiga lauldava viisi-
kuju rõhurühmade algusnoodid ja sel eesmärgil murtud värsi puhul kon-
tuuri ühe osa laiendamine ja teise kokkusurumine on eesti regilauluesitus-
tes tavaline varieerimismoodus. Nagu näidetest selgub,  ei  kasuta  Anette 
Evart seda võtet järjekindlalt, vaid teatud meloodiakontuuri puhul teatud 
kontuuri punktides.

Anette varieerib rütmi traditsiooniomaselt, seoses rohkem kui 8-silbiliste 
värssidega. Sel puhul kasutab ta kiireid noote (näide 5.4), mõnel korral aga 
pikendab viisirida silbirohkete värsside esitamiseks (näide 5.7).384

Näide 5.7. Viisirea pikendamine 9-silbilist värssi esitades. RKM, Mgn. II 1017 f.

Anette laulmistempo on üsna aktiivne. Kohati tundub kostvat pisut pinges-
tatud või  forsseeritud  hääletekitamist,  mida võis  põhjustada ebatavaline 
olukord mikrofoni ees. Tema kitsama ulatusega viisiversiooni esituses ei ole 
märgatavaid dünaamilisi rõhke ja kokkuvõttes jääb mulje pidevast, ühtla-
sest, küllaltki jõulisest ja energilisest liikumisest. Aeg-ajalt on kuulda rütmi-
lisi kopsatusi, mis laulule justkui tuge või hoogu lisavad. Anette kasutab 
laulmiseks kõneregistrit ja intoneerib suhteliselt vabalt, ilma erilist täpsust 
taotlemata, seetõttu mõjub eriti tema kitsama ulatusega viisiversiooni esitus 
kohati poolkõnelisena.

Kokkuvõtteks. Anette Evart oli üks kolmest 1965. a ekspeditsioonil kohatud 
silmapaistvast  regilauluoskajast,  kellelt  on  jäädvustatud 26  eri  regilaulu. 
Herbert ja Erna Tampere külastasid teda Oeti külas Järva-Madise kihelkon-
nas neljal korral, kolmandal külaskäigul Anette laule lindistati. Anette Evar-
tiga seotud arhiivimaterjali iseloom tuleneb  Herbert Tampere regiviisidele 
ja eriti  nende varieerimisküsimustele keskenduvast uurijahuvist.  Välitöö-
päevikus on palju ruumi pühendatud lauliku regilaulurepertuaari ja viisi-
kujunduse iseloomustamisele. Tänu sellele, et salvestamise ajal lasti Anettel 
mitmeid regilaule korrata, on temalt arhiivis kokku 36 regilaulusalvestust.

Anettelt jäädvustatu – nii regilaulud kui kombekirjeldused – seostuvad 
tema lapsepõlve ja noorusega, sellest ajast edasi ei ulatu kogujate kirjapane-
384 Seda teeb Anette ainult kolme eri värsiga ja kokku seitsmel korral, üldse oli pikemaid 
värsse ta lauludes 67.
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kus ka teadmised tema eluloost. Nii näivad need olevat kogutudki eesmär-
giga valgustada folklooripalade päritolu kuni jõudmiseni nende „kandja” 
mällu. Teisalt aga võib lähema mineviku kõrvalejätmine küsitlemisel olla ka 
poliitiliste olude poolt peale sunnitud kogumistaktika.  Anettelt kirja pan-
dud  folklooritekstide  umbisikulisus  loob  kujutluse  minevikust  kui  ano-
nüümsest, koherentsest, piiritletud Teisest. Sellist kujutamisviisi võisid sobi-
vaks pidada mitte ainult folkloristid, vaid ka laulik ise. Kuna individuaalne 
kogemus jääb selles tagaplaanile, on Anette enda suhet regilaulusse ja osale-
mist kirjeldatud kogukondlikes tavades võimalik ainult oletada. Umbisiku-
lises minevikukujutuses on siiski varjul isiklikud nostalgilised kogemused, 
millele tuginedes on ta folkloristidele vahendatud minevikku nimetanud 
„minu ajaks”.

Anette elu möödus Oeti külas, kogumisaegseks elukohaks oli Kungla ta-
lu ja sel ajal elas Anette kolmest lapsest tema juures tütar, läheduses elas po-
ja pere, kus oli viis last. Neist ühe, Kaja Eriksi mälestustes oli vanaema suure 
sisemise energiaga naine, kelle elu kulges pidevas tegutsemises, töötades 
kolhoosipõllul, hoolitsedes koduse majapidamise ja lapselaste eest. Lapse 
kogemusmaailma iseloomustavad mälestused erilistest maitseelamustest ja 
mälupildid vanaemast kodukeskkonnas. Vanaema elumaailma korrastava-
te rituaalidena kujutas ta erilist korra hoidmist ja järjekindlat kirikuskäimist.

Laul oli osa Anette elust, lisaks regilaulule on Anettelt kogutud lõpprii-
milisi  rahvalaule,  teada  on tema hea  vaimuliku  laulu  oskus,  lapselapse 
mälestused vanaemast  seostuvad sünnipäevadel  lauldud 20.  sajandi  esi-
mese poole populaarmuusikaga. Anette regilaulud olid õpitud lapsepõlves, 
peamiselt ema Annelt, aga ka lauluoskajana tuntud vanaisa  Jüri Taadalt, 
kellelt  rahvaluulekogujad  olid  1905.  a  laule  üles  kirjutanud.  Lapselaste 
mälestuste järgi laulis ta neid lastele unelauluna ka vanaduses. Oma ajas 
ebahariliku oskuse säilitamist võisid ajendada laulude seostumine kodu ja 
lähedaste inimestega, aga ka Anette konservatiivsus, kinnihoidmine kord 
omaks võetud eneseväljendusvormist.  Anette regivärsiline repertuaar an-
nab ühelt poolt läbilõike Järvamaal kauem suulises traditsioonis püsinud 
regilauludest, teisalt on selles esindatud teemad, mis võisid Anettet väga 
isiklikult puudutada, käsitledes abielunaise kogemust ja inimsuhteid.

Anette interpretatsioon esindab regilaulu hilisemat üksiesituse traditsioo-
ni. See kajastub viisivormi varieerimises ja laulmises ilma värsse kordamata. 
Teisalt võib vormi varieerimist seostada ka salvestussituatsiooni tõttu tekki-
nud esinemispingega. Kõigil teistel kordadel on vähemalt Anette viisi vorm 
olnud stabiilne. Traditsioonilisele regilauluesitusele on iseloomulikud Anet-
te rütmikujundus ja meloodiakontuuri varieerimispõhimõtted, mis arvesta-
vad sõnarõhu asukohta värsis.

231



6. Rosalie Veinberg

Rosalie Veinberg (1881–1971) oli sündinud Järva-Madise kihelkonnas, elas 
pikka aega Koeru kihelkonda jäävas Metsla külas ja elu lõpuaastatel Järva-
Jaanis. Seal külastasid teda 1964. aastal Richard Viidalepp ja 1965. aastal Sel-
ma Lätt. Rosalie Veinbergilt helisalvestatud 127 palast on regilaulusalvestu-
si 34. Ta on teadnud kümmekond suulisest traditsioonist õpitud regilaulu ja 
lisaks esitanud kogujatele trükistes avaldatud regilaule.

Rosaliega seotud kogumislugu peegeldab kahe vanema põlvkonna folk-
loristi tööstiili ja kogumispõhimõtteid –  Richard Viidalepp kohtus temaga 
kahel paaripäevasel helisalvestamisretkel, Selma Lätt korduvalt tavapärase 
suure ekspeditsiooni käigus.  Viidalepa põhjalik päevik annab võimaluse 
tutvuda tema metoodiliste tähelepanekutega helisalvestamise kohta. Selma 
Läti puhul tuleb kõneks kahe naise sarnane noorusekogemus, mis välitöö-
suhtlust soodustas. Mõlema folkloristi  puhul on võimalik jälgida, kuidas 
kogumise käigus tekkinud materjali autentsuse probleem mõjutas nii suht-
lemist laulikuga kui jäädvustamisvalikuid.

Rosalie elumaailmast kujuneb pilt kahe eri vaate põhjal: esmalt tema en-
da noorusmälestused folklooriarhiivi tekstides, teiseks allikaks on lastelaste 
ja koduküla inimeste mälestused, mis käsitlevad eelkõige sõjajärgset perioo-
di. Lastelaste kogemus on seotud koduga, Rosaliest suhteliselt kaugemal 
seisnud kaasaegsed on isikliku suhte kõrval välja toonud paar erilist, üldist 
kõneainet andnud sündmust Rosalie elust. Mälestustest tuleb esile neli tee-
mat, mis lähtuvad ühelt poolt kogujate huvist ja folkloorialaste vestluste ta-
vapärasest temaatikast, aga teisalt peegeldavad laulikule endale olulisi elu-
tahke: tööd ja sotsiaalse staatusega seotud pingeid; laulu kui kollektiivset 
suhtlemisvahendit ja autokommunikatiivset tunneteväljendamise viisi; ko-
dukoha ja järglaste erilist tähendust Rosalie elus; tema seotust institutsiona-
liseeruva kultuuri ja kirjalike eneseväljendamisviisidega ning suulise ja kir-
jaliku väljenduskultuuri sulandumist Rosalie poeetilises maailmas.

Rosalie Veinbergi laulurepertuaarist saab ülevaate ka tema enda arhiivi 
lähetatud tekstide põhjal. See annab võimaluse küsida, millises vahekorras 
võisid olla kaks eri laulustiili – regilaul ja lõppriimiline laul – tema tegelikus 
laulmispraktikas ning milline võis olla tema enda mõtteline repertuaarilii-
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gendus. Rosalie regilauludes saab eristada kahte rühma – suulisest tradit-
sioonist  õpitud laule  ja  kirjandusest  pärit  tekste.  Viimaste valik ajendab 
arutlema nende tekstide seoste üle Rosalie elumaailmaga.

Alustasime teekonda Rosalie haualt Järva-Jaani kiriku kõrval, läbi Karinu ja Metsla  
jõudsime õhtuks Paidesse. Mind ja Rosalie lapselast Anu (kes kunagi Viidalepa kü-
laskäigu ajal oli 4-aastane ja salvestamise ajal „oma väikse toolikesega ümber kuk-
kus”)  juhtisid  kohalikud  pühendunud  kodu-uurijad  ja  külaliikumise  edendajad  
Aime ja Vello Kallandi. Kui jõudsime Paidesse Rosalie lapselapse Endla juurde, kes  
oli särav, ilus ja rõõmsameelne inimene, küsisin, kas temas on midagi Rosaliest. Nii  
küsima inspireeris mind ilmselt see, mida olin teekonnal Rosalie kohta kuulnud, aga  
võib-olla lisaks veel mingi eriline sünergia, mis oli kuhjunud päeva jooksul toimu-
nud kohtumistes. Ja Endla vastaski naerdes – jah, ta oli käinud haiglas oma kuna-
gist sõbrannat Maretit vaatamas ja too oli teda nähes öelnud, et: „Tõnuaadu vana-
ema tuleb ukse vahelt sisse!”

Rosalie elust jutustati mulle kõigepealt kahte lugu. Tema mees Juhan oli 1945.  
aastal, kartes oma talust ja varast ilma jääda, kaotanud närvid ja ennast ära tapnud.  
1949. aasta aprilli alguses, üsna vahetult pärast märtsiküüditamist, asutati Mets-
lasse kolhoos. Asutamiskoosolekul oli tekkinud küsimus, mis kolhoosile nimeks pan-
na. Rosalie oli siis öelnud: „Pange Aprillinali!” Rosalie mees ei pidanud raske aja  
painele vastu. Kust võttis Rosalie jõu edasi minna ja teisi oma irooniaga veel toe-
tada? Leidsin enda jaoks vastuse siis, kui kirjutasin Rosalie elulugu ja avastasin, et  
keeruline on arvet pidada tema eluajal sündinud lapselaste ja lapselapselaste üle,  
järgmisest põlvkonnast rääkimata, ja praeguseks on tal juba 43 järglast. Rosalie oli  
teinud teistsuguse valiku kui Juhan – naiseliku valiku, milles armastus laste ja lap-
selaste vastu oli tugevam asisest varandusest.

6.1. Elulugu
Rosalie  Elisabeth  sündis  17.11.1881  Kurisool,  Järva-Madise  kihelkonnas 
Aravete lähedal. Isal  Jaan Kulpasel oli Kurisool väike „päeva koht”, mille 
eest ta pidi tegema kaks päeva nädalas mõisatööd. Jaan oli tulnud Ambla 
kihelkonnast, tema isa Joosep Kulpas olevat olnud Lehtmetsa-Ristil kutsa-
riks. Ema Ann oli sündinud Kroonlinnas, hiljem tulnud vanematega Järva-
maale, Jaaniga abiellus ta 1879. aastal. Rosalie oli pere kolmest lapsest vanim.

1899. a kevadel käis Rosalie leeris Järva-Madisel ja pärast leeri, 17-aasta-
selt läks teenima Amblasse maaler Piilbergi juurde. Ta osales Amblas laulu-
kooris ja näiteringis, oli raamatukogu lugeja. 1905. a sai 22-aastasest Rosa-
liest taluteenija Metsla külas, mis jääb Koeru kihelkonda. Ta teenis suhteli-
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selt rikast kahe talu (Kärra ja Preediku) omanikku neli aastat, võimalik, et oli 
paar aastat teenijaks ka oma tulevase mehe talus Tõnuaadul. Metslas oli ta 
kohaliku  harrastustegevuse,  koori,  näiteringi  ja  raamatukogu  asutamise 
üheks algatajaks.

7.05.1911 abiellus  Rosalie „sugulaste soovitusel lese mehe” Juhan Vein-
bergiga, kes oli sündinud 24.01.1869. Rosalie mälestuste järgi oli Juhan tul-
nud Metsla lähedalt Karinu külast, kus meheema olevat müünud mõisa vii-
na. Meheisa oli uppunud, kui lapsed veel väiksed olid. 1892. a oli Juhan ost-
nud mõisalt Tõnuaadu talu Metsla külas. Esimese naise  Miinaga, kes suri 
1907. a, oli Juhanil kaks last, vanem, 1893. a sündinud poeg Friedrich Au-
gust langes Vabadussõjas, 1898. a sündinud tütar Vilhelmine (hiljem Zahn), 
keda ka Rosalie kasvatas, abiellus kodukülla.

Perekond elas 1904. aastal ehitatud rehielamus, kus oli 4 tuba (68 m²), rehi 
(250 m²) ja tall. Perre sündis neli last, 1912 Helmi Pauline, 1914 Alfred, 1919 
Harald, kes suri järgmisel aastal difteeriasse, 1921 Juta. 1930. aastate lõpus 
(1939. a põllumajandusloenduse andmeil) oli talus kaks hobust, 9 veist (sh 4 
lüpsilehma), lambad, õuna- ja marjaaed. Talu oli külas keskmiselt jõukas, 
ent uudset tehnikat seal siiski ei olnud ja taluteenijaid ei peetud. Esimene 
tütar Helmi (abielludes Veelma) elas pärast abiellumist kuni 1940. aastateni 
naaberkülas Ellaveres (1935. a sündis tal tütar Endla (praegu Roosmaa), hil-
jem 1939. a poeg Rein). Rosalie poeg Alfred (pärast eestistamist Laanso) elas 
isatalus, käis Eesti ratsaväes, mobiliseeriti sõtta, tuli Velikije Luki all üle sak-
sa poolele ja oli soomepoisiks. Pärast sõda 1953. a ta abiellus ja elas oma pe-
rega Türil (lapsed 1955. a sündinud Silvi, 1957. a  Maie ja 1968. a  Andres). 
Teine tütar Juta (esimeses abielus Nuiamäe, teises Aavik) elas alates abiellu-
misest 1942. a kogu elu Järva-Jaanis (1943. a sündis tal tütar Helle ja 1960. a 
Anu).

Hirmust oma talust ilma jääda sooritas Rosalie mees  Juhan 11.04.1945 
enesetapu.  Rosalie elas lesena edasi Tõnuaadul. Kõigi laste elukohad olid 
suhteliselt lähedal, Rosalie juures elas sõjajärgsetel aastatel Helmi tütar End-
la, kuna tema tollasest vanematekodust Simisalust jäi kool väga kaugele. 
Rosalie oli 1949. a asutatud kolhoosi liige ja töötas kolhoosipõldudel. Kodus 
pidas ta pikka aega lehma ja haris oma aeda. Rosalie oli ka agar raamatuko-
gu külastaja. Vanaduspõlves hoidis ta palju Endla lapsi, kes olid sündinud 
1958., 1961., ja 1963. aastal, ja Juta nooremat tütart, 1960. a sündinud Anu 
(praegu Roos).

1964. a sügisel, 82-aastasena, kolis Rosalie Järva-Jaani oma tütre Juta majja 
elama ja tema üks põhitegevusi oli  väikse  Anu ja  Endla laste hoidmine. 
Samal aastal vastas ta Viidalepa üleskutsele saata Paide koduloomuuseumi-
le suulist pärimust. Algas üsna tihe suhtlemine nii Tallinna kui Tartu folklo-
ristidega. Rosalie pani kirja ja saatis neile aastatel 1964–1969 kokku 288 lk 
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kirjapanekuid.385 Ta tegi kirjalikku kaastööd ja annetas esemeid ka Paide ra-
joonidevahelisele koduloomuuseumile (praegu Järvamaa muuseum). Rosa-
lie suri 19.06.1971 ja maeti enda soovil Järva-Jaani.386

6.2. Kogumislugu
Rosalie  Veinbergiga  kohtus  folkloristidest  esimesena  Richard  Viidalepp. 
Rosalie oli vastanud tema poolt 1964. a ajalehes avaldatud üleskutsele saata 
Järvamaa muuseumile kohalikku pärimust ning seetõttu külastas Viidalepp 
teda kahel sama aasta sügise helisalvestamisretkel. Koos kolleeg Helgi Kih-
noga salvestati Rosalielt 68 pala: 27 laulu (neist 10 regilaulu) ja 13 juttu, 
usunditeateid, kombekirjeldusi ning kultuuriloolisi andmeid.387

Kirjandusmuuseumi 1965. aasta ekspeditsiooni liikmetest külastas Rosa-
lie Veinbergi Järva-Jaani kogujaterühma juht Selma Lätt, põgusamalt ka Li-
lia Briedis, Konservatooriumi üliõpilased Alo Põldmäe ja Tiit Roonurm. Sel-
ma Lätt kirjutas Rosalielt üles 87 lk mitut laadi folklooripalu, Alo Põldmäe 
ja Tiit Roonurm noodistasid 33 viisi, koos 1965. a sügisel tehtud täiendava 
salvestamisretkega lindistati temalt kokku 59 pala.388 Jätkus ka kirjavahetus 
nii KKI kui Kirjandusmuuseumiga.

6.2.1. Rosalie Veinbergi ja Richard Viidalepa koostöö
1964. a sügisel, 16.–18. septembril, tegi Viidalepp koos kolleeg Helgi Kihno 
ja instituudi autojuhi Toomas Petersooga esimese kogumiskäigu Järvamaa-
le. Viidalepa välitööpäevikust selgub, et tema huvi Rosalie vastu äratasid 
Paide muuseumisse saadetud muistendid, mis andsid märku vanema päri-
muse heast tundmisest.

Kõigepealt Paide. Paide koduloomuuseumis. Täpsustasin kirja teel saadud 
andmeid, sain veel täiendavaid teateid. Sain oma kätte saabunud vihikud.
Äratas tähelepanu üks pliiatsikirjaline tekst, milles oli häid muistendeid. Läk-
sime selle saatjat otsima – Rosalie Veinbergi. /.../  Rosalie Veinbergi leidsime 

385 KKI 41, 413/536; KKI 43, 186/91; KKI 46, 281; RKM II 204, 261/335; RKM II 221, 65/112; 
RKM II 258, 227/57; RKM II 265, 9/11.
386 Ülevaade Rosalie Veinbergi elukäigust põhineb andmetel, mis pärinevad Rosalie tüt-
retütardelt  Endla Roosmaalt (snd 1935) ja Anu Roosilt (snd 1960),  Vello Kallandi isikli-
kust andmekogust, Richard Viidalepa ja Selma Läti üleskirjutustest rahvaluulearhiivis, 
Eesti  Ajalooarhiivi  perekonnaloo  digiteeritud  allikate  andmebaasist  Saaga  (EAA 
1234-1-148, l 65; EAA 1236-1-194, l 12).
387 KKI, RLH 64: 14, 15 ja 27.
388 Selma Läti kirjapanekud asuvad RKM II 197, 31/117, Alo Põldmäe noodistused RKM II 
196, 523/9, Tiit Roonurme noodistused RKM II 213, 299/306, helisalvestused RKM, Mgn. II 
1037–1040; 1135–1137.
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kergesti kätte. Ta osutus lahkeks ja vastutulelikuks. Kohe panime magneto-
foni tööle. Võtteid soodustas see, et R. V. oli päris üksinda kodus. Seetõttu 
meid keegi ei seganud.
Algasime nendest muistenditest, mis ta juba ise oli kirja pannud. Siis püüdsin 
meelde tuletada muidki rahvajutte. Ja peamiselt rahvajutte me temalt lindis-
tasimegi, sekka kirjeldusi rahvakommetest. Alles lõpu poole hakkas tal meel-
de tulema ka rahvalaule (uinutamislaule, pulmalaule, kiigelaul jne.). /.../ Kõik 
tema andmed käivad Järva-Jaani ümbruse kohta. Kogusummas lindistasime 
temalt üle 40 numbri.389

Välitööpäevikus järgneb  Rosalie Veinbergi elulugu ja temalt kogutud ma-
terjali tutvustus.  Viidalepp on kirjeldanud regilaulude meenutamise käiku 
ja oletanud, et Rosaliele võiks veel laule meelde tulla, kui talle meenutamis-
aega anda.

R. Veinbergil on hääl veel päris meeldiv. Ta nõustus esitamagi mõningaid 
laule, kuid sõnad tulid meelde puudulikult.
Kiigelaulu alustas ta esmalt niiviisi (laul on üsna omapärase viisiga): Kiigè 
sepàd, ellàd vennàd /.../
Paremini tulid meelde mõned väiksed äiutused ja lastelaulud. („Tule, uni”, 
„Äiu, äiu”, „Tee kakku” jt.). Ta suutis meenutada ka üht pulmalaulu („Ei ole 
süüdi peerijalle”), lõikuslaulu ja „Oleks minu olemine”. Lahkusime sõbrali-
kult. Jäi mulje, et temalt võiks laule saada rohkemgi, kui ainult anda aega 
meeldetuletamiseks.390

Sama aasta 17.–19. novembril tegi Viidalepp veel ühe retke Järvamaale, “et 
saada pisut selgemat ettekujutust ekspeditsioonilise töö võimalustest Paide 
rajoonis”. 18. novembril jõuti taas Rosalie Veinbergi juurde – seekord ilmselt 
ennekõike lootuses, et naisele on vahepeal veel (regi)laule meenunud. See-
kord salvestatigi peamiselt laule.391 Külaskäigu ajal ütles Rosalie lause, mis 
Viidalepa ettevaatlikuks tegi: „„Vanas kandles” sees kõik!” Sellega viitas ta 
võimalusele, et esitatud regilaulud on trükiallikatest pärit või mõjutatud, 
mis tähendas, et tegemist ei ole jäädvustamisväärse ehk autentse materjali-
ga.

Siis olemegi Järva-Jaanis.  Rosalie Veinberg on kodus. Ning selgub, et ta on 
eelmisel päeval sünnipäeva pidanud – saanud 83 a. vanaks. Kingituspakid on 
laual virnas. Ja pakutakse meile kõigepealt õlut. Meeleolu on soodne, kuid 
võib-olla õllest on sünnipäevapidajal hääl kähisema hakanud. See kahjustab 
kvaliteeti.

389 Richard Viidalepa välitööpäevik. KKI 37, 221/3.
390 Richard Viidalepa välitööpäevik. KKI 37, 226/7.
391 Esimese külaskäigu salvestustel on kokku 42 pala, neist 10 laulu (KKI, RLH 64: 14 ja 
15). Teisel korral on salvestatud 19 laulu ja 6 juttu, kombekirjeldust ning mõistatust (KKI, 
RLH 64: 27).
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Pilt 6.1. Rosalie Veinberg lapselapse Anuga Järva-Jaanis 1964. a salvestamise ajal. Foto: 
R. Viidalepp. KKI fotokogu.

Kuuleme, et R. Veinberg olevat hiljuti Paide muuseumile saatnud pulma-
kombeid ja -laule. /.../ Sellega seoses tuleb meelde ka mõni vana laul.
Edasi püüan meelde tuletada muidki vanu laule (kiigelaule, lapseuinutamise 
laule, mardilaule jne.). Seejuures tuli usuteldaval üle huulte niisugune ütlus: 
“Vanas Kandles sees kõik!” Kuid ei saanud selgust, missugust „Vana Kan-
nelt” ta just mõtles. Seda tuleb muidugi arvestada: ta on kirjaoskaja ja luge-
nud inimene. /.../
Lindistamise juures viibis ka üks 4-aastane laps Anu Aavik, kelle suur õde pi-
di elama Tallinnas. Kuulas vaikselt, lindistamist ei seganud. Ainult ühel kor-
ral ta kukkus oma väikse pingiga ümber.392

Viidalepa päevikut lugedes äratab tähelepanu väljend, mida ta kasutab „Va-
na kandle” mainimist kirjeldades – „usuteldaval tuli üle huulte ütlus”. Sel-
lest võib välja lugeda, nagu oleks reetlikud sõnad Rosaliele suhu tulnud ko-
gemata, et ta justkui tahtmatult paljastas midagi, mida tegelikult plaanis ko-
guja eest varjata. Selline retoorika näib siiski peegeldavat pigem Viidalepa 
kui autentset pärimust otsiva folkloristi eeldust, et trükiallika kasutamise 
puhul oli põhimõtteliselt tegemist millegi varjamis- ja salgamisväärsega.

Millised kogumiseesmärgid ja -põhimõtted määrasid  Richard Viidalepa 
suhtlemis- ja jäädvustamistaktikat kohtumistel Rosalie Veinbergiga? Kõige-
pealt muidugi soov jäädvustada oma kodumaakonna kõige väärtuslikum, 
vanem pärimus. Küsitledes pidas Viidalepp silmas kõiki pärimusliike, aga 

392 Richard Viidalepa välitööpäevik 1964. a. KKI 37, 264/6.
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tunnistas siiski regilaulu eelisseisundit: vestlus Rosaliega algas küll juttu-
dest-kombestikust, aga keskendus regilauludele, kui selgus, et naine neid 
laulda oskab. Regilaule on Viidalepp võimalikult ammendavalt püüdnud 
salvestada kõigilt järvakatelt, kes neid on laulda osanud. 1964. a ajalehes il-
munud sügiseste kogumisretkede ülevaates,393 samuti 1972. a Järvamaa ko-
du-uurimusliku kogumiku artiklis  (Viidalepp 1972)  on esmalt  kõneldud 
lauludest ja alles seejärel jutupärimusest, nii nagu see eesti folklooriülevaa-
detes tavaks oli kujunenud.

Esimese külastuse aegselt salvestuselt on kuulda, kuidas Viidalepp Rosa-
lie  regilaulukogemusest  kuuldes  elavneb  ja  kõigiti  meenutamisele  kaasa 
aitab ning kergendus, kui Rosaliele meenub lapsepõlveaegse lauliku nimi.

Richard Viidalepp: Aga kas siis niisuguseid ... vanu laule enam ei lauldud, 
kui teie noor olite?
Rosalie Veinberg: Ei, nisukesi PÄRIS vanu ei lauldud jo ... Noh, oleks ma siis 
targem old, kui me karjas käisime. Meil oli üks ... üks vana inime, käis meiega 
karjas, üks vana naisterahvas. Küll SEL oli vanu laulusi! Küll ol...
V: Aga mõ...[?] – kas on mõni MIELES, mis ... mis temal ...
Rosalie: Ei ole!
V: Aga üldse, mõned sõnadki või ...
Rosalie: Ei ole änam, [...?] nii ää unustand ...
V:  Kuidas  ta  omikul  algas,  näiteks,  kas  olid  mingisugused  järjekord neil 
lauludel ...
Rosalie: Ilus ... ilusad, nihuke, vanamuodi laulud olid ja ilusad laulud olid, 
aga noh, nii, palju lapse...
V: Aga kui palju on aega tagasi sellest?
Rosalie: Noh ... ma olin siis, ei tea, kümne aastane või mis ma olin. Nüüd selle 
aa peale enam ... mäleta kedagi.
Helgi Kihno [vaikselt]: 60 aastat tagasi.
V: Ei, 70 siis tagasi!
Rosalie:  Jah. Ei mäleta enam, aga nii  palju ma mäletan, et ...  et  sel vana-
inimesel oli palju laulusi ja laulis meile seal.
V: Aga kes see oli, mis ta nimi oli?
Rosalie: [pomiseb omaette] Mis ta nimi oli? [valjult] Üiti Maja... Majame’ks, 
seal  Kurisoo  mõisa  metsa  servas  oli  üks  veikene MAJA ja  ...  Ja  mina  ei 
mäleta ... Luik, või mis ta liignimi oli.
V: Eesnime ei mäleta?
Rosalie [omaette]: Anu vist ...
V: Ann Luik?

393 Kodumaa, nr 1, 6.01.1965. Väljalõige ajalehest leidub ekspeditsioonimaterjalide köites 
KKI 37, 303.
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Rosalie: Anu vist ...
V: Anu Luik.
Rosalie: Vist oli.
HK: Või oli tal mõni üidnimi või?
Rosalie: Ei tema olnud ... No ... Maja... Majame Anuks üiti aga ... no ... selle-
pärast, et ...
V [vahele]: Ahah ... See on hea küll, jah!
Rosalie [jätkab]: Et sie ... nende isa oli e... nisukene ... käind ikka linnas noh, 
nagu KERJAMAS või. Ja linnast antud siis talle ... saksa- või nii linnarahvas 
and talle riideid iga kord siis ... tuond siis sealt pambu riideid. Ja ta ise oli sis 
sinna nottidest selle saanaüti ülesse tein ... nisuke vilets saun oli ja siis ... akati 
sellepärast teda MAJAMEHEKS üidma ja ... Majamehe Anu oli sis ja ... Tema 
tütar, tütre nimi oli Juuli, sellega me käisime ühes karjas koos.
V: Ahah ...394

Omaette tähelepanu nõudis Viidalepalt helisalvestamise metoodika. Nimelt 
1964. a lühikestel retkedel kogu pärimusmaterjal helilindistati, käsikirjana 
on vormistatud üksnes välitööpäevik. Pärimustekstide jäädvustamine ainult 
magnetofoni abil, kohati n-ö otse, eelneva kuulamise põhjal valikut tegema-
ta, oli tollal Viidalepale ilmselt veel suhteliselt uudne kogumisviis. Seda või-
maldas spetsiaalne salvestusretk – magnetofoni ei olnud vaja kellegagi jaga-
da ja ka linti pidi jätkuma.395 Viidalepp on päevikus arutlenud salvestus-
protsessi mitmete üksikasjadele üle: näiteks juttude salvestamise põhiprob-
leemiks on see, et kordamisel jääb jutust tavaliselt järele ainult konspekt või 
skelett. See on ilmselt põhjendanudki n-ö otse salvestamist ja ühte katset sal-
vestada „iseenesestmõistetavalt”, ilma esitajaga eelnevalt kokku leppimata.

Läksime tuppa. Andsin Kihnole märku, et võtku magnetofon kaasa. /.../ Lin-
dile võtsin ilma hoiatamata ja ilma igasugu sissejuhatuseta. Panime magneto-
foni käima ja sirutasin mikrofoni võimalikult lähemale. Nii võtsimegi.396

Kui võrrelda Viidalepa–Kihno 1964. a salvestusi näiteks 1965. a Selma Läti ja 
teiste Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonisalvestustega, siis eristabki esime-
si suhteliselt julge n-ö otsesalvestuse tegemine, mida illustreerib ka eespool 
toodud „ettevalmistamata” vestlus vana lauliku meenutamisel.  Võib-olla 
ajendas tallinlasi rohkem otse salvestama KKI murdekogujatest kolleegide 
eeskuju. Samas püüti siiski piirduda ainult vajaliku, folkloorse materjaliga ja 

394 KKI, RLH 64: 14 (13).
395 Nõukogudeaegses majandussüsteemis võis linti olla hooti ja võimalik, et 1964. a lõpus 
oli Keele ja Kirjanduse Instituudis ses suhtes soodne seis. Teisel salvestamiskorral on 
Rosalie lõppriimilistest lauludest salvestatud kokkuhoiu mõttes siiski ainult üks või kaks 
salmi.
396 Richard Viidalepa välitööpäevik. KKI 37, 245.
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seetõttu on salvestustel palju sisse- ja väljalülitamismüra (see on tänu tehni-
kale ja sellele, et salvestusi ei puhastatud, lintidel hästi kuulda).

Samas torkab Viidalepa päevikus silma pidev püüd saavutada salvesta-
miseks kõrvalistest helidest võimalikult vaba, steriilne õhkkond – et miski 
„ei kahjustaks kvaliteeti”. Viidaleppa on eri salvestuskordadel häirinud kel-
lalöögid, koera haukumine, sea röhkimine, aga ka see, kui laulik kõigutas 
end ja lõi jalaga takti – ehkki laulu saatvad liigutused tegelikult soodustasid 
loomulikku esitust. Nagu eespool toodud päevikutsitaadist võis lugeda, oli 
Viidalepale probleemiks ka Rosalie Veinbergi hääle kähisemine, samuti see, 
et salvestamise juures oli Rosalie lapselaps Anu.397

Puhta,  taustahelidest vaba salvestuse ideaalis peegeldub tekstikesksele 
kogumisele omane estetiseeriv lähenemine: salvestamise eesmärgiks oli lin-
dile saada puhas, steriilne ja kõlalisest kontekstist vabastatud pärimustekst. 
Selliseid tekste sobis kasutada näiteks heliväljaannetes või raadiosaadetes, 
mida võib tõlgendada suulise traditsiooni edasi kandmisena oma kohalikus 
või  rahvuslikus  kogukonnas,  mis ongi  „oma” pärimuse salvestamise üks 
funktsioone (Fargion 2005).398 Kvaliteeditaotlus seostub kindlasti üldisema 
ajastuomase „eetriesteetikaga”, tänapäevasest tunduvalt ametlikumate raa-
diosalvestustega. Raadio kõlaideaal ja väljendusstiil pidi mõjutama nii tolla-
seid esitajaid kui kogujaid. Ent kvaliteediprobleem oli aktuaalne ka prakti-
listel põhjustel – omaaegse tehnika tõttu oli kõrvaliste helide lisandumisel 
otsese salvestustehnilise praagi võimalus suhteliselt suurem.

Salvestamisprotsessi on Viidalepa päevikus nii ulatuslikult kajastatud ka 
seetõttu, et tema Järvamaa retkede välitööpäevikud on üldse kolleegidega 
võrreldes väga põhjalikud. Ta on küllaltki sageli kirja pannud intervjueeri-
tavate lühikese eluloo. Detailse pildi saab mitte ainult paikadest, inimestest 
ja kogumisprotsessist, vaid näiteks ka kogujate olmest ja ilmaoludest. Viida-
lepa kirjutised mõjuvad emotsionaalsete ja refleksiivsetena. Ta on väljenda-
nud rõõmu meeldivate kohtumiste üle – kuna tegemist on tema kodumaa-

397 Kvaliteedialaseid pingutusi illustreerivad päevikulõigud külaskäigust Johannes Pärtel-
soni juurde 18. septembril 1964: „Läksime väikese makiga. Algul häirisid mitmesugused 
mürad: sea röhkimine, mis kostis tuppa, kukkede laul ja koera haukumine. Siga rahunes, 
kui süüa sai, kuid teised vahete-vahel siiski häälitsesid. /.../ Hilisemal lindi ülekuulamisel 
selgus, et mõni koera haugatus on kõigist ettevaatusabinõudest hoolimata lindile tul-
nud.” Richard Viidalepa välitööpäevik 1964. a. KKI 37, 242/3. Lindistamisest Elli Ilometsa 
juures on Viidalepp kirjutanud:  „Tegelikult  peab mag[netofon]  olema käiku pandud 
mõni silmapilk enne seda, kui algab lauliku esinemine. See lihtne tõsiasi aga kipub sageli 
ununema. Ometi oleks tingimata vaja teha kvaliteetseid võtteid. Lindistamispaiga lähedal 
tiksus seinakell. Kui ta ühe pala puhul lööma hakkas, panime ta seisma.” KKI 37, 409/10.
398 Janet Topp Fargion on John Bailyle toetudes rõhutanud, et „oma” pärimuse salvestuse 
üks funktsioon on suulise traditsiooni edasikandmine, sel puhul ei ole oluline helilise 
konteksti jäädvustamine, vaid kvaliteetne produkt.
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konnaga,  siis  soodustas  kontaktiloomist  see,  et  jutu  käigus  leiti  vestlus-
kaaslastega tavapärasest sagedamini ühiseid tuttavaid ja paiku.399 Päeviku-
tes leiab kaastunde,400 kõhkluste ja pettumuste401 väljendusi, nimetatud on 
ka näiliselt tühiseid vastumeelsust tekitanud detaile („ebameeldivalt luristas 
ta ninaga”).

Kui Viidalepa esimesed Rosalie küsitlemise kogemused olid vägagi posi-
tiivsed, hakkas nende suhteid – hiljem ka  Selma Läti suhteid Rosaliega – 
mõjutama folkloristikas oluline autentsuse probleem. Viidalepa jaoks sai see 
alguse ilmselt juba teisel külaskäigul, kui Rosalie nimetas „Vana kannelt”, 
ehkki need regilaulud, mis ta salvestas, on ilmselgelt õpitud suulisest tradit-
sioonist. Pärast Viidalepa teist külaskäiku hakkas Rosalie oma kaastöid saat-
ma otse Tallinna ja nende puhul oli põhjust kahelda, kas regilaulutekstid on 
ikka pärit tema mälust ja õpitud kohalikust suulisest traditsioonist, kas nad 
on autentsed. Tulemuseks oli see, et suur osa neist jäeti välja KKI rahvaluu-
lekogust.  Viidalepa hoolikat tsensuuri näitavad märkused nende tekstide 
juures, mis on siiski kogusse sisse pandud; mõnel saadetisel on koos teksti-
dega kõrvaldatud tavapärane päis (saatjapoolne sissejuhatus ja Viidalepa 
kirjutatud laekumiskuupäev); saadetistes leidub jälgi vihikulehtede kõrval-
damisest.402 Viidalepa folkloorimõiste rangust, hoolikust kogude „puhtana” 
hoidmisel – aga samas siiski arusaamist folkloori protsessuaalsest loomusest 
– illustreerib hästi see, et vaatamata enda kirjutatud märkusele „Ei ole rahva-
luule!” Rosalie Veinbergi 1965. a saadetud „Elas metsas mutionu” laulu pa-
roodia juures, on ta selle teksti siiski rahvaluulekogusse paigutanud.403

Ei ole teada, kuidas Viidalepp reageeris teisel külaskäigul Rosalie märku-
sele „Vana kandle” kohta ja hilisemas kirjavahetuses trükistest pärit tekstide 
399 „Peale Tamsi ja Muuksi võib ta palju pajatada ka Esnast ja isegi Nurmsist,  nende 
ridade kirjutaja kodukülast. Seetõttu tekib usalduslik vahekord ning meie vestlus kestab 
vähemalt paar tundi.” Richard Viidalepa välitööpäevik 1965. a. KKI 37, 370.
400 Viidalepp kirjutab sümpaatsest kehvades tingimustes elavast mehest: „Kahetsen, et 
mul pole talle midagi anda. Taskust leian siiski paar kompvekki.” Richard Viidalepa väli-
tööpäevik 1965. a. KKI 37, 325.
401 Viidalepp on näiteks häiritud naiskolleegide kogumispäeva järgsest tujutusest: „Ülla-
tuseks selgus, et kõik, kes bussis istusid, olid miskipärast tusased. Mis siis juhtunud on? – 
Juhatatud objektid ei olevat olnud head jutustajad, neilt olnud raske midagi saada ... /.../. 
Eks objekte ole muidugi kergeid ja raskeid. Aga kas sellest maksab kohe tusatseda! Kui 
üks ei tea, võib pöörduda naabrite poole, küsida teiselt-kolmandalt jne.” Richard Viida-
lepa välitööpäevik 1966. a. KKI 39, 579/80.
402 1965. a ühe regilaulukirjapaneku servale on Viidalepp kirjutanud: „Nr. 1–4 ehk kir-
jandusest?“ Ühe 1965. a saadetise algusest on viis täiskirjutatud lehte välja lõigatud, alles 
jäänud vanasõnade, mõistatuste ja uuemate laulude tekstidele järgnev regilaulutekst on 
maha kriipsutatud ja üle kleebitud. KKI 41, 507; 527 ja 536.
403 Laulu pealkirjaga „Kooli hümn” oli Rosalie saatnud Järvamaa muuseumi ja sealt oli 
see koos muude pärimuskirjapanekutega lähetatud Tallinna. KKI 46, 281/2.
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saamisele. Usutavasti on ta probleemist kas otse või siis kaude juttu teinud. 
Võib-olla just tänu Viidalepa selgitustele on Rosalie püüdnud oma kirjapa-
nekutele autoriteetsust lisada väidetega: „Mina olen seda kirjutanud, mis 
ma ise olen näind ja kaasa eland”;404 „Mina üldse neid laulusi ei kirjuta, mis 
mul  peas  ei  ole  ja  mille  viisisi  ma ei  oska”.405 Hilisematele  saadetistele 
lisatud märkustest võib välja lugeda teatavat kõhklust või ettevaatlikkust: 
„Kirjutasin seda, mis meelde juhtus tulema. Ei tea kuidas nad teile küll 
meeldivad”;406 „Palun seekord sellega leppida, mina ei sa jo enam tindiga 
kirjutada.  Eks  näe,  kas  leiate  siit  ka  mõnda,  mis  teie  poolt  tunnustust 
leiab.”407 Samasuguseid  väljendeid  kohtab  hilisemates  Tartusse  läkitatud 
kirjades.408 Muidugi  pole  välistatud  see,  et  tegemist  on  puhtretooriliste 
kujunditega, millega rõhutada folkloristi ja korrespondendi vahelist hierar-
hilist  suhet.  Igal  juhul  võis  Viidalepa  vastukaja  Rosalie  saadetistele  olla 
üheks põhjuseks, miks tema kaastöö KKI-le 1966. a alguses lõppes.409

6.2.2. Rosalie Veinbergi kohtumised Selma Lätiga
Selma Lätile oli Rosalie Veinberg Kirjandusmuuseumi 1965. a Järvamaa eks-
peditsiooni kõige olulisem pärimuseteadja. Seda, et  Selma Läti ja  Rosalie 
Veinbergi jutuajamised olid pikad ja põhjalikud, näitab asjaolu, et  Selma 
Lätt on Rosalielt kirja pannud 87 lk folklooritekste ja salvestanud 41 pala.410 
Rosalie Veinbergi erilist positsiooni Selma Läti intervjueeritavate seas näitab 
seegi, et välitööpäevikus on teda tutvustatud esimesena ja kõige pikemalt 
kui „kõige suurema repertuaariga laulikut-jutustajat”. Koguja on oma päe-
vikus kirjutanud ka Rosalie eluloost, esmajoones küll lapse- ja noorpõlvest – 

404 Rosalie Veinbergilt saadud 13.01.1965. KKI 41, 436. Vrd ka märkust 1968. a Kirjandus-
muuseumi saadetise juures: „Mina ei ole ühtegi asja teiste jutu järele kirjutand, olen ise 
kõik läbi eland.” RKM II 258, 258.
405 Rosalie Veinbergilt saadud 10.05.1965. KKI 41, 489.
406 Rosalie Veinbergilt saadud 10.08.1965. KKI 41, 526.
407 Rosalie Veinbergilt saadud 30.03.1966. KKI 41, 460.
408 „Nüid ma kirjutasin neid laule, mis mul meelde tuli, mis noorel põlvel sai lauldud ja 
mängitud, eks te vaata,  kas pakub mõni teile uvi.” RKM II 204,  309; „Palun leppige 
sellega, eks te vaata, kas mõni leiab teie poolt ka tunnustust.” RKM II 221, 88.
409 1965. a oli Rosalie kohtunud ka Selma Lätiga ja hakanud Kirjandusmuuseumi korres-
pondendiks.  KKI  rahvaluulekogus  on Rosalie  Veinbergilt  kokku 124  leheküljel  jutte, 
kombe- ja mängukirjeldusi, rohkesti lõppriimilisi laule ja mõned regilaulud.
410 Ehkki  Rosaliet  oli  suhteliselt  lihtne  külastada,  sest  ta  elas  Järva-Jaanis,  kus  oli  ka 
ekspeditsiooni  peatuspaik,  oleks  Selma  Lätt  teda  ehk  rohkemgi  küsitlenud.  Ta  on 
kurtnud, et Rosaliet ei saanud alati kätte: „Küllalt kõrge ea tõttu, 84 aastat – on ta väga 
reibas, käis mitut puhku kaugemal külas, et suvel parem liikuda. Selle tõttu oli isegi raske 
temalt viimast tarkust kätte saada.” Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 248.
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seegi ei ole olnud Selma Läti tavapärane praktika, sest tema materjalis on 
ainult paari olulisema vestluspartneri elulooandmeid.

Näib, et Selma Lätt on koostööd nautinud tänu Rosalie sõbralikkusele, ju-
tustamisoskusele ja vanapärase traditsiooni heale tundmisele: „Peale laulu-
de esitamise on ta veel mõnus jutuvestja. Teab muistendeid, ise küll ei usu. 
Rahvakommete osas on head tähelepanekud.”411 Rosalie kombestikualased 
teadmised pidid kogujale hästi sobima ka seetõttu, et ta tegeles tollal juba 
antoloogia „Eesti rahvakalender” esimese köite ettevalmistamisega (Hiie-
mäe 1999: 5). Ta on väga põhjalikult küsitlenud kalendrikombestikku, mär-
kinud üles iseloomulikke rahvapäraseid termineid, näiteks: teenijate oma õh-
tu, laudas jõulut hüüdma, üpati lauda412 jne. Lisaks paistab, et  Selma Lätt on 
tundnud Rosaliega teatavat  hingesugulust.  Ehkki  ligi  30 aastat  Rosaliest 
noorem, oli ka Selma Lätt pärit maalt, temal oli õnnestunud saada haridus, 
millest Rosalie oli ainult unistanud. Ilmselt oli Selma Lätilgi kogemusi maa-
laste üsna karmist töökasvatusest, mida Rosalie oma lapsepõlvest kirjeldas. 
Selles, kuidas ta toob positiivsena esile Rosalie ja tema tutvusringkonna kul-
tuuritegevust,  intelligentsi  ja  „korralikku”,  ilmselt  siis linnalikku riietust, 
peitub äratundmine, et kunagi oldi enam-vähem sarnased edumeelsed kul-
tuurihuvilised maanoored.

Arenenud inimene ja huvidega inimene. /.../ Noorepõlve pilte vaadates on 
siinne  rahvas  olnud  sajandi  alguses  küllalt  intelligentse  väljanägemisega. 
Naistel on talvel peas õrnad valged villased sallid, mustad mantlid. Ka me-
hed on korralikult riides.413

411 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 252.
412 Järvamaal suhteliselt hästi säilinud lauahüppamise kombe kirjelduse olulisusest Selma 
Läti jaoks annab märku see, et ta on jutustuse lauahüppamisest ainsa kombekirjeldusena 
ka salvestanud. RKM, Mgn. II 1038 i. 
413 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 248/51.
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Selma Läti ja Richard Viidalepa juhtimisel tehtud helisalvestused erinevad 
märgatavalt seetõttu, et laulu ja jutustatud teksti vahekord on Läti salves-
tustel selgelt laulu kasuks, Viidalepa omadel vastupidi. Tänu Viidalepa hu-
vile oskas  Rosalie ilmselt regilaule  Selma Lätile teadlikult välja pakkuda. 
Juttude ja  kombekirjelduste  käsikirjas  vormistamiseks  oli  Lätil  võrreldes 
Viidalepa salvestamisretke kui „pilootuuringuga” ka rohkem aega. Pealegi 
võis Selma Lätt üsna täpselt teada, mida Viidalepp on varem Rosalielt sal-
vestanud.

Selma Lätt, nii nagu Viidaleppki, jõudis Rosalie regilaulude autentsuse 
probleemini, aga seda alles hiljem, pärast ekspeditsiooni. Ei ole teada, kas 
Viidalepp oli Lätile enne suviseid välitöid Rosalie võimalikust trükiallikate 
kasutamisest rääkinud. Kujuteldavale oponendile vastuväitev lause välitöö-
päevikus („ei saa arvata, et ta kusagilt maha kirjutas”) vihjab sellele võima-
lusele,  ehkki  pole  välistatud,  et  koguja  on tõrjunud omaenda  tärkavaid 
kahtlusi.

Rosalie Veinberg teab vanu regivärsse. Algul oli nende arv üsna väike, kuid 
hiljem tuletas meelde. Ei saa arvata, et ta kusagilt maha kirjutas, sest laulud 
on küllalt omapärases ja ehtsas sõnastuses. Viise on vähe. Palju laule lauldak-
se sama viisiga. Kiigelaulu esitas hästi aeglaselt – nii kiige õõtsumise rütmile 
vastavalt. Ka korduval esitamisel  oli sama lugu. Kust ta need laulud just 
õppis, see küsimus jäi segaseks. Liikus ju nooremas eas mitmes paigas Järva-
maal. Ilmselt pole ta laulud ühest allikast pärit. Lauluinimene on ta olnud 
eluaeg.414

Kokkuvõttes peegeldub 1965. a suvistest ekspeditsioonimaterjalidest siiski 
läbinisti positiivne hoiak lauliku ja tema teadmiste suhtes, mis ilmselt on ti-
hedalt seotud  Selma Läti isikliku positiivse suhtlemiskogemusega. Ta on 
salvestanud Rosalie esituses rohkesti regilaule, ka neid, mis olid pärit trüki-
allikatest.

Selma Läti teisest lühikesest kogumiskäigust 2. oktoobril 1965 võtsid osa 
veel Lilia Briedis ja Kirjandusmuuseumi tollane direktor Eduard Ertis. Sel-
ma Läti päevikus on seoses 1965. a oktoobrikuise salvestamiskäiguga kirju-
tatud:

Järva-Jaanis külastasime veel kord  Rosalie Veinbergi, kes teadis regivärsse. 
Neid ta teadis ka nüüd veel mõned (lisaks suvisele), kuid ikka ei saa otsa pea-
le, kust ta need laulud kuulnud – vanaeit laulis – nii vastas mulle. Ilmselt on 
ta need kusagilt kirjutanud. Laulab kõiki enamvähem ühe viisi peal. Peab aga 
kogu aeg paberilt vaatama. Tema repertuaaris on siiski ka huvitavaid uue-
maid laule, mis on kindlasti ehtsad.415

414 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 250/1.
415 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 266.
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Läti  seisukohtade muutumist  Rosalie  regilaulude suhtes  näitab uuemate 
laulude eelistamine salvestamisel (salvestati 5 regilaulu ja 11 lõppriimilist 
laulu). Rosalie esitus ei erinenud tol korral varasemast, sest ka suvel oli ta 
kasutanud (ilmselt mitte suulisest traditsioonist, vaid trükistest pärit) regi-
laulude esitamiseks üleskirjutatud tekste. Võib-olla mõjutas Selma Lätti va-
hepealne kogutud materjali analüüsimine koos distantseerumisega vahetust 
välitöökogemusest, võib-olla ka kolleegide hinnangud. Erinevalt KKI ko-
gust on Rosalie edaspidine korrespondents Kirjandusmuuseumiga ilmselt 
tervenisti, st koos trükistest mahakirjutatud regilaulutekstidega, arhiveeri-
tud, vaatamata autentsuse probleemi püsimisele – korrespondendikaardil 
on kõigi laekumiste sissekannete juures küsimus, kas mitte arhiivi saadetud 
regilaulud ei pärine raamatutest.

Siinses töös tutvustatud laulikutest seostus autentsuseküsimus veel  Ri-
sanda Kravtsovi repertuaariga.  Ingrid Rüütel  kui  viisiuurija hindas väga 
lauliku viisikujundust, mis Risandal oli tõesti suulisest traditsioonist oman-
datud.  Rosalie Veinbergi juurde sattunud kogujad ei olnud viisiuurijad ja 
esituse see külg jäi nende tähelepanu alt – vähemalt päevikukajastuste põh-
jal – välja. Võib-olla oleks viisiuurijate silmis Rosalie põhimõtteliselt tradit-
siooniline viisivarieerimine teatud määral õigustanud kirjanduslike tekstide 
salvestamist. Teisalt võib uskuda, et kui Selma Lätil näiteks juba suvise eks-
peditsiooni ajal tekstide autentsuse suhtes kahtlusi tekkis, siis just Rosalie 
viisiga esitus leevendas neid ja põhjendas salvestamist.

6.3. Rosalie elumaailma neli tahku
Richard Viidalepa ja  Selma Läti kirjapanekutes ja helisalvestustel on jääd-
vustatud üsna palju omaeluloolist, eriti  Rosalie lapsepõlvest ja noorusest. 
Sama perioodi mälestusi leidub ka tema enda saadetistes. Lünka teadmiste 
osas, mis puudutavad Rosalie taluperenaise- ja hilisemat kolhoositöölise-
põlve ning vanaduspäevi, on täitnud tema lastelaste Endla Roosmaa ja Anu 
Roosi ning tollasest kodukülast Metslast pärit Vello Kallandi, Maret Paabo 
ja Ants Leinbergi ning Endla abikaasa Jaan Roosmaa mälestused.

Rosalie isiksuse ja kogemusmaailma käsitlust liigendavate teemade valik 
ja rõhuasetused lähtuvad suuresti  arhiivitekstides peegelduvast folkloris-
tide huvist vanema, suulise kultuuri kollektiivsete praktikate vastu. Rosalie 
tekste lugedes ja temaga seotud mälestusi kuulates tulid esile töö ja sotsiaal-
sete suhete, laulmise ja muu väljenduskultuuri, kodu ja perekonna, haridu-
se ja institutsionaliseeruva kultuuri (sealhulgas ka teadliku pärimuseloomi-
se) teema. Põimuvad on eri ajad ja vaatenurgad:  Rosalie jutustustes domi-
neeris lapsepõlve- ja noorusaegne kogemus, kogukonnaliikmetega tuli kõ-

245



neks sõjajärgne periood, lapselaste mälestused puudutasid sama aega, ent 
vahendasid eelkõige kitsa koduse ringiga seotud kogemust.

6.3.1. Töö
Üks Rosalie jutustustes peegelduva ja  nende läbi  kujundatava minapildi 
peamisi tugipunkte näib olevat töö. See teema on tema käsitluses tihedasti 
seotud perekonna ja lastekasvatusega, nii nagu laulminegi. Töökus oli nii 
Rosalie vanematele kui talle endale ilmselt peamisi mõõdupuid inimeste 
hindamisel.416

[Rosalie räägib oma lastest:] Kõik on töökad ja tublid. Tema [Rosalie] vane-
mad sundinud ka kangesti tööle – viimaks jäävad lapsed muidu laisaks!417

Kartus oli vanematel, et lapsed laisaks jäävad. Kui vanemaid kodus polnd, 
kutsuti kohe vanem inimene kodu hoidma: „Te ei julge loomi välja aadagi, 
kui hiljaks jääte.”418

Näib, et mõlemale kogujale oma elulugu jutustades on Rosalie olulisemate 
lapsepõlvemälestustena esile toonud just esimesed töökogemused.

Juba 3-aastaselt olevat teda kodus tööle rakendatud: last hoidma. Kui laps 
karjuma hakanud, pakkunud ta talle süüa – tanguputru. Siis saanud ema 
käest tapelda. Kui 10-aastaseks saanud, käinud emal abiks kartulivõtmisel. 
See olnud Kurisoo mõisas.419

Lugedes tundus mulle, et mõned Rosalie tööga seotud mälestused olid üsna 
karmid. „Teistele järele jõuda” püüdes oli Rosalie kohati lähenenud oma 
võimete piirile. Esimesed sedalaadi kogemused olid seotud ühise tööga va-
rases nooruses.

Isal olnud Kurisos väike koht, sealt käinud [Rosalie] ka mõisas tööl. Ega alati 
teistele järele jõudnud – lausub ise.420

Ma olin üsna laps veel, käisin ka mõisa tüki peal lõikamas. Küll selg valutas. 
Karjakoppel oli ligi, tegin, et lähen asjale – polnud muud kui korraks pikali 
maha.421

416 Pirjo Korkiakangas on Soome näitel rõhutanud, et tööl kui kollektiivsel väärtusel, ini-
mese identiteedi kujundal ja lapse täiskasvanute maailma integreerumise vahendil on 
maakeskkonnas kasvanute lapsepõlvemälestustes väga oluline roll. Ka rasket tööd võida-
kse meenutada nostalgiliselt, kuna see seostub stabiilse, lihtsa ja mõistlikult korraldatud 
eluga (Korkiakangas 1996, 2004, 2006).
417 Selma Läti välitööpäevik 1965. a. RKM II 197, 252.
418 Selma Läti kirja pandud pärimustekst. RKM II 197, 58.
419 Richard Viidalepa välitööpäevik 1964. a. KKI 37, 224.
420 Selma Läti välitööpäevik 1964. a. RKM II 197, 249.
421 Selma Läti kirjapanek. RKM II 197, 57/8.
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Teine tõsine, jagamist vajav töökogemus on Rosaliele olnud teenimine Metsla 
külas. 1968. a kevadises saadetises on ta arutlenud, kas oma teenijapõlve 
mälestusi kirja panna.

Mõtlesin kord, et räägiks teile seda, kuda ma noores põlves rikast talupere-
meest teenisin 4 aastad. Tal oli 2 suurt talu. Sel ajal ei old külas ühtegi põllu-
töömasinat, kõik töö sai käsitsi tehtud. Sirp, vikat, puureha, hark, sahk, äke, 
puurull,  need olid põllutööriistad. Päikese tõusust päevaloojani kestis töö-
päev, ja ööseti said rehed pekstud.422

Sama aasta sügiseses saadetises ongi  Rosalie oma esimesest teenija-aastast 
jutustanud 20 leheküljel, kirjeldades muljetavaldava detailitihedusega olustik-
ku, aasta töödetsüklit, ja põimides pikemasse jutustusse värvikaid lühilugusid.

Raske töö kõrval leidsid noored ikkagi võimalusi koos käia. Teenijapõlv 
oli ilmselt  Rosalie kõige aktiivsem seltskonnaelu, pidude, kooris laulmise ja 

422 Rosalie Veinbergi kiri 22.02.1968. RKM II 258, 227/8.
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näitemängu tegemise periood. Ta on meenutanud kõige kiiremat, päevase 
viljalõikuse ja öise rehepeksu aega, mil siiski ei jäetud peole minemata, ehk-
ki pärast hilisõhtul kell 10 kiigelt koju jõudmist ja väikest uinakut tuli juba 
öösel kell 12 minna reht peksma. Suuresti just kohalik noorteseltskond ja 
väljakujunenud ühisharrastused motiveerisid Rosaliet sama töökohta edasi 
pidama ka järgmistel aastatel.

Vanaste küinlapäev oli ülesütlemise päev, siis mõisa moonamehed ja talutee-
nijad ütlesid üles, kui ei taht enam vana pereme juure jääda. Mina ütlesin ka 
üles, aga peremees pani mulle palka juure ja ütles, et kuskile sa ei lähe. Tüd-
rukud said kaks ja pool rubla kuus, siis mulle lubati kolm rubla. Ja sõbrad ka 
ei luband, mul oli jo palju sõpru, kellega me üheskoos laulmas ja mängimas 
käisime. Nii see elu kestis 4 aastat peaaegu ühteviisi, siis ma abiellusin.423

Kui Rosalie juba nii põhjalikult jutustas oma varasest, lapse- ja teenijapõlve 
töökogemusest, siis tekib küsimus, miks kuskil ei ole sõnagi hilisemast talu-
perenaise tööst, mis ei saanud oluliselt kergem olla. Ilmselt on selle taga mit-
med tegurid. Vanaduses on loomulik just noorusmälestuste elavnemine ja 
ilmselt oli esimese taluteenija-aasta kogemus kõige uudsem ja seevõrra ju-
tustamisväärne. Varsti see asendus rutiiniga, millest ei olnud enam vajadust 
rääkida – „nii see elu kestis peaaegu ühteviisi”. Palgatöölise kogemuse va-
hendamine sobis ka nõukogude ametliku ideoloogiaga, taluperenaise posit-
sioonis oli Rosalie juba kulakuna märgistatud (kehviktalupidajaks ei oleks 
ta end nimetada saanud). Nagu teiste laulikute puhul juba korratud,  oli 
vestluskaaslase „sobimatu” sotsiaalne staatus või võimalik seotus vabariigi-
aegsete võimu- või poliitiliste struktuuridega põhjus, miks ka kogujad esita-
jate vabariigi-aegsest elust juttu ei teinud.

Näib, et perenaisepõlv tähendas paratamatult ka teistsugust töössesuhtu-
mist: kui teenijal oli võimalik eristada ja vastandada (võõrale tehtud) töö ae-
ga ja oma, vaba aega, siis taluperenaisena Rosalie sellist eristust enam teha 
ei saanud. Rosalie lapselaps Endla arutles:

Ta oli ju taluperenaine, nagu ta on. Loomad, toimetused, pidevalt tal oli vokk, 
ta ketras, suures toas olid tal kangasteljed üleval. /.../ Ju ta pidas seda siis loo-
mulikuks, et see taluperenaine lasi nagu süstik ja lapsed veel takkatraavi.424

Võib-olla just see, et  Rosalie tundis omal nahal teenija ja taluperenaise elu 
erinevust, seda, kuidas perenaise elus puudub sõltumatu „oma aeg”, pani 
teda hiljem diskuteerima taluomanikke halvustava ideoloogilise diskursu-
sega. Lapselaps Endla mäletas tema juttudes kordunud motiivi, kuidas su-
lane võis omateenitud rahaga jalgratta osta, taluperemees seda endale luba-
da ei saanud.

423 Rosalie Veinbergi saadetis 1968. a. RKM II 258, 250.
424 Siin ja edaspidi on tsitaadid Endla ja Jaan Roosmaalt,  Anu Roosilt ja Vello Kallandilt 
pärit vestlusest 8.08.2007, kui joonealuses viites ei ole märgitud teisiti.
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Ja üks jutt, vat see jäi mul küll meelde, ta seda nagu mitu korda rääkis. Selles 
mõttes, et tahtis esile tuua just seda, et räägiti, noh, et talupidajad või talu-
peremehed on ekspluataatorid, et imevad verd. Kurnajad. Aga vanaemal oli 
see väga helgelt ja selgelt meeles ja alati ta tõi selle näite, et SULASPOISS jak-
sas jalgratta endale osta, aga peremees kõndis jalgsi või hobusega. Et paljudel 
sulaspoistel olid ostetud, jalgratas oli ju ka siis nagu see uus asi ja ikkagi /.../, 
et taluperemees ise ei jaksanud või ei raatsinud osta. Aga sulasele ta maksis 
ju nii palju palka, et sulane sai ennast riide ja elatud ja jalgratta ka muretse-
tud. /.../ Tema just selle näite tõi. Et peremees ei saanud olla kurnaja, et ta 
maksis /.../ korralikult oma töötajatele palka, et töötaja sai elada.

Rosalie on olnud küllalt tundlik talurahva sisemise sotsiaalse kihistumise ja 
varandusest tulenevate seisusevahede suhtes. Sotsiaalseid probleeme käsit-
lema võis omalt poolt ajendada ka nõukogude-aegne ideoloogia, aga Rosa-
lie ei ole oma tekstides kunagi kasutanud nõukogulikku retoorikat. Teema 
oli  talle aktuaalne ilmselt  tänu sellele,  et  lapsepõlves kuulus nende pere 
suhteliselt vaesemate hulka, aga seejuures siiski mitte majanduslikult kõige 
kehvemas seisus rahvakihti. Seetõttu on Rosalie oma nägemuses ühiskon-
nast pööranud enam tähelepanu vaesemale poolele.

Vanasti oli rikkaid vähe, vaeseid oli palju. Need olid rikkad, kel talud olid 
tasa makstud, aga rentnikud ei saand kuidagi rentigi maksetud. Siis oli tohu-
tult palju mõisa moonamehi, saunamehi ja talu teenijaid, kiriku vaeseid, kes 
igakord, kui lauapüha oli ja vana-aasta õhtu kiriku ukse taga istusid ja andeid 
ootasid.425

Lapsepõlvekodus pidi isa tegema mõisale (talu eest?) kaks tööpäeva näda-
las ja ka Rosalie oli töötanud mõisapõllul. Lapsepõlvejõulude kirjelduse  jär-
gi kuulus nende pere „vaesema rahva” hulka, kes siiski rikastele ei tahtnud 
„alla anda”.

Ega vanasti seda liha vaesemal rahval aasta läbi olnud. /.../ Ega siiski vaesed 
rikastele  alla  taht  anda,  tema lapsed  pidid  ka  jõulurõõmu saama tunda. 
Vaatas  oma viljatagavara  üle  [müüs  linnas  voorimeestele  kaeru,  tõi]  pea 
suhkrut – kui oli vähe raha, siis 10-naelase, kui rohkem, siis 15ne –, toreda 
plekk-karbi hiina teed ja kohvi ka ja jõuluküinlaid ja präänikuid ja toredaid 
kompvekid. Siis lapsed olid nii rõõmsad ja püidsid kõik vanemate soovid 
täita.426

425 Rosalie Veinbergi saadetis 1965. a. KKI 41, 417. Suhted mõisaga pole Rosalie jutustustes 
nii aktuaalne teema kui talurahva sotsiaalsed erinevused. Mõisnikke näitavad need jutus-
tused kahest küljest. Rosalie lapsepõlvekodus Kurisool on küll räägitud pajatusi mõisnike 
veidrustest ja hoolimatusest taluinimeste suhtes, aga sealt on pärit ka mitmed positiivsed 
mälestused: talulapsed said mõisaaiast õunu, jõuluajal sai talurahvas mõisa jõulupuul 
kingitusi, mõisniku proua korjas ravimtaimi ja abistas moonakanaisi, mõisnik ise käis Ro-
salie ema matustel.
426 Rosalie Veinbergi saadetis 1965. a. KKI 41, 413/4.
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Võitlust oma positsiooni pärast ja seisuseuhkust võib välja lugeda mitmetest 
Rosalie teenijapõlve lugudest. Näiteks sellest, kuidas ta siis, kui ülikokku-
hoidlik perenaine pani talle pahaks „liigset” seebi kulutamist, hankis oma 
kodust korraliku poeseebi, või kuidas ta pererahva poolt antud kõlbmatute 
pastelde asemel lasi endale ise poest ostetud parknahast „leestu peal” past-
lad teha. Noorte ühistegevust kirjeldades on Rosalie rõhutanud omavaheli-
se võrdsuse põhimõtet ja seegi reedab tema teenija-aegset tundlikkust sot-
siaalse positsiooni erinevuste suhtes. Võib-olla on taustaks ka Rosalie – ja 
Selma Läti kui tema jutustuste kirjapanija – vastandumine nõukogude ideo-
loogiale, mis taluomanike ja -teenijate vahelisi vastuolusid rõhutas.

Üldse mainib, et noored pole mingit vahet teinud talutütre ja teenijatüdruku 
vahel. Kõik käinud ühes.427

Peretütred ja teenijad, kõik olid ühes nõus. Meie tegime kõik koos. Paha ega 
üksteise kiusamist ja tagarääkimist ei old.428

427 Selma Läti välitööpäevik 1965. a. RKM II 167, 251.
428 Selma Läti kirjapanek. RKM II 167, 39.
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Teenijapõlv jäi  siiski lühikeseks episoodiks  Rosalie elus ja ei  kõigutanud 
ilmselt tema taluomaniku-identiteeti. See peegeldub tänaseni suulises päri-
muses püsinud loos Rosaliest kolhoosi asutamise koosolekul, kus ta väljen-
das ühismajandi-idee absurdsust kõigi taluinimeste positsioonilt nähtuna.

Ants Leinberg: Kas sina ei mäleta, kui see ... kolhoosi esimene koosolek oli 
rahvamajas? Roosi siis ... Öeldi, et: „Mis nimeks panna?” Roosi siis – tema 
niimoodi, ma ei tea, kuidas ta hingas, tema niimoodi, „hl” tõmbas sissepoole 
alati, niimoodi rääkis. Ja siis ... „hl”, tõmmas niimoodi, et: „hl, mis siin ikka, 
pange Aprillinali!” Ta oli ka aprillikuus vist siis, oli mingi koosolek.
Maret Paabo: Esimesel või teisel aprillil oli see.
AL: Aprillinali jah, seda ütles. Niipalju ma mäletan Roosit. Roosi, noh, palju 
mina teda ... temaga läbi ei käinud. Aga seda jah, tema ütles.
Janika Oras: Kuidas rahvas reageeris?
AL: Rahvas naeris. Ega siis esimesed koosolekud, kolhoosi tõsiselt ei võe-
tud.429

Näib, et lisaks taluomaniku-identiteedile väljendub selles juhtumis Rosalie 
lapse- ja teenijapõlvejutustustest tuttav sotsiaalne tundlikkus, mis võis teki-
tada sisemise vajaduse mingil viisil avalikult välja öelda seda, millest poliiti-
line  olukord  sundis  vaikima –  asutamiskoosolek  toimus vahetult  pärast 
märtsiküüditamist, 1949. a aprilli alguses. Rosalie väljaütlemise taga võis ol-
la ka ta isikliku elu traagika, sest ühismajandi loomine – tema mehe hirmu 
tõekssaamine – võis taasäratada tunded, mida oli tekitanud mehe enese-
tapp.

6.3.2. Laul
Rosalie on kogujatele ja hilisemates kaastöödes laulmisest palju rääkinud. 
Kindlasti ärgitas selleks folkloristide huvi laulude vastu – näiteks on ta vas-
tanud Heino Rannapi küsimustikule koduse musitseerimise kohta (Rannap 
1968). Ent siiski on kõigist tekstidest tunda, et tegemist oli Rosaliele endale 
olulise teemaga. Laulma, nagu ka tööd tegema, on Rosaliet kasvatatud.

Sel ajal, kui mina laps olin, õpetati ikka lastele vaimulikke laule. Jõulud olid 
lastele suure rõõmu pühad, mida lapsed suure põnevusega ootasid. Aga siis 
pidi laulda oskama, muidu ei lubatud jõulupuud teha. Siis õpetas laule ema 
ja kui oli, ka vanaema või isa.430

[Kirikust] tagasi tulles, siis süidati küinlad põlema ja pandi lapsed laulma. 
Ega Jõulu öösel magatud – söödi, joodi ja lauldi õlgede peal.431

429Vestlus Ants Leinbergi ja Maret Paaboga 8.08.2007.
430 Rosalie Veinbergi saadetis 1966. a. RKM II 221, 91.
431 Rosalie Veinbergi saadetis 1965. a. KKI 41, 415. Rosalie mälestustes seostus kodune 
laulmiskogemus jõuluajaga. Jõulude kui perekonnapeo erilist tähendust lapsele näitab 
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Rosalie on oma lastest jutustades töökuse kõrval teise märkimist väärt oma-
dusena rõhutanud nende laulmisoskust.

Need lapsed, kel vähegi häält oli, need tahtsid alati laulda, kui vähegi aega 
oli. Minu lapsed ja lapselapsed laulavad kõik.432

Pilt  6.5  ja  6.6.  Rosalie  ja  Juhani  lapsed Alfred ja Helmi u 1916.  a.  Noorim laps Juta 
u 1926. a. Fotod Endla Roosmaa erakogust.

Rosalie enda muusikaarmastusel on ilmselt samuti perekondlikud juured, 
ehkki  sellest  pole  lisaks  lapsepõlvejõulude  kirjeldustele  arhiivitekstides 
muud jälge kui lühikesed märkused, et isa on ta vennale kandle teinud ja 
üks tema lauludest on emalt õpitud. Ilmselt oli  Rosalie kodus õppinud ka 
oma lastelaulud, mille seas oli regivärsilisi hällilaule. Regilaulu seostas ta 
aga vana Majame(he) Anuga, kellega lapsed Kurisoo mõisametsas koos kü-
lakarjas olid käinud.433 Lõikuslaulu kommentaar („Tüdrukud ie peal kõõruta-
sid ja leikasid rukist”434) annab võimaluse kahtepidi oletuseks: tegemist võib 

see, et folkloristide küsimustele vastates on ta muid kalendripühi ja pidusid kirjeldanud 
pigem Metsla küla teenija-aja ja pisut ka Ambla perioodi mälestustest lähtudes, jõulupü-
hadest aga jutustanud oma lapsepõlvekogemuste põhjal.
432 Rosalie Veinbergi saadetis 1966. a. RKM II 221, 99.
433 RKM II 197, 46 (27).
434 RKM II 197, 35 (5). „Kõerutamine” on Järvamaal üks tavalisi termineid regilaulu laul-
mise kohta.
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olla lapsepõlvemuljega tüdrukute laulust, aga välistatud pole ka isiklik laul-
miskogemus.

Kõige aktiivsem avaliku laulmise aeg oli Rosaliele kindlasti neiupõlv, kus 
„ilma lauluta ei saand kedagi tehtud”. Enamus spontaanse laulmise mäles-
tusi näib seostuvat just Metsla külaga. Rosalie on palju jutustanud laulmi-
sest ühise töö juures.

Rosalie: Kui ma sääl Preediku talus tüdrukuks olin, siis seal külas, Metsla kü-
las oli sie muod, et kõik talutüdrukud käisivad /.../ ühest perest teise, üks 
päev sai ühes peres kartulid pandud, teine päev teises peres ja sõnikulauta-
mise aal samuti. Ja iga tüö juures PÕLD MUUD, kui SELGE LAUL.
Richard Viidalepp: Aga kes e... laulsid siis?
Rosalie: Tüdrukud laulsid, jah.
V: Või olid nii, vanemaid naisi ka seal?
Rosalie: Ei, tüdrukud, ega vanemaid naisi pal´lu ei oldki seal tüö juures, sõn-
nikulaotamise ja kartulipanemise juures.435

Vanasti, kui oli niisugune töö, kus inimesi rohkem koos oli, siis ikka lauldi. 
Kartulipanemine, sõnniku lahutamine. Kaugel heinamaadel, kus ööseti ka sai 
olla, siis õhtuti noored jälle laulsid. Rukkilõikusel, kartulevõtmisel, linatalgu-
tel, talvel jälle ketrades, suletalgutel. Lapsed olid alati kaasas, suuremad laul-
sid ka.436

Ehkki tüdrukute kooslaul oli tavaline asi ja vanemaid naisi  Rosalie ühise 
laulmise juures ei mäletanud, pärineb teenija-ajast siiski mälestus ühest erili-
sest vanemate naiste laulmisest. Ta on jutustanud, kuidas vanad naised põl-
lul olukorra lahendamiseks kasutasid regilaulusõnu, „vastasid lauluga”.

Kohe teine laulis’s kärmest(i) et:
Ei olnud süidi pierijalle,
süi oli pingi vuolijal,
vuolis pingi uurakilli,
perse jäänud irvakil.
Kohe, igal pool leiti kohe laul.
Selma Lätt: Kus te neid laule kuulsite kah?
Rosalie Veinberg: Noh ikka seal põllul, sööginõude juures, kui sai süöma aka-
ta ja. Sial põld ju söögilauda. Sial sai nasamuti kükitada ümber toidu.
SL: Kus külas see oli siis?
RV: Metsla külas.
SL: Ja kes seal need lauljad teie ajal olid?

435 KKI, RLH 64: 15 (10), vt ka RKM II 197, 35 (6); KKI 41, 486.
436 Rosalie Veinbergi saadetis 1966. a. RKM II 221, 103.
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RV: Üks Käpa Kai oli ja ja üks Anette Traasberk oli ja. Ja sis seal oli viel üks 
siisamane Ieva Süöt ja sis oli seal veel üks Mai, kes need olid siis? Eevartson! 
Nied käisid tüöl seal ja, ja sis sai sial ühes tüötada ja süia ja.
SL: No teie olite siis noor tüdruk?
RV: Nojah, ma olin siis kahekümne kahe aastane. Näe, jäid mielde.
SL: Kuidas see söömine sääl oli nii?
RV: Noh tuodi silku ja leiba ja apupiima ja, ja sis, lõuneks väl´lale, noh. Kis 
see sinna väl´lale kiedust akkas tassima. Kiedust sai õhta jälle kodu, kas kar-
tulapudru või kiislet või midagi, kartulesuppi ja.
SL: Kuidas selle lauluga sääl oli sis?
RV: No jah, sis ku mõni kükitas süömaaja juure ja kui natuke takka tirtsus, sis 
teine kohe jälle kärmesti laulis, et:
Ei olnud süidi pierijalle /.../.437

Mitmel korral on Rosalie elavalt kirjeldanud koos kevadega ärkavat tüdru-
kute laulmistungi, õues laulmise ja pidude hooaja algust. Ilmselt värskendas 
vanaduses seda mälestust iga uus kevade ja lindude saabumine.

Rosalie  Veinberg:  Noh, see kevad,  nõnna nagu ta ...  lumi juba ära sulas, 
sinililled õitsema akkasid, sis juba tüdrukud akkasid juba vastamisi laulma. 
Seal – meil oli seal üle aa või ... einamaad olid vahet –, siis seal, üiti, üks 
Prommali Liisa oli ja ... ja sis see Mündi Maia ja, nied akkasid laulma ja ...
Richard Viidalepp: Mis külas see oli?
Rosalie: Ikka Metslas. /.../
V: Kas nad siis vastamisi laulsid või?
Rosalie: Laulsid nii kaua, kui jälle läksid siis kokku või ... Jah, ja siis juba 
varsti akati pidama aru, et kus me siis pidu tieme ja ... Ja seal oli üks Pime-
Otu, sel oli pill, poisid läksid tõid Otu pilliga ja siis vaatasime, kus siis pidu 
sai teha jälle.
V: Aga mis laule siis kevadel lauldi niiviisi varakult?
Rosalie: Noh, kõiki nihukesi ... ilmalikkusi laulusi.438

Ega paberid täi tühjaks jätta. Kui Jumal elu ja tervit annab, hakkame varsti 
kevaded ootama, tulevad jälle laululinnud siia. Kui ma noor olin, sai ikka 
lindudega võidu laulda. Läksime maid vastu võtma ja maituld tegema, ikka 
lauluga.439

Rosalie on ise olnud sageli laulu algatajate seas, alates õhtusest heinamaal 
laulmisest ja lõpetades laulukoori asutamisega Metslas. Ta on muuseas ka 
437 RKM, Mgn. II 1136 b. Ka KKI, RLH 64: 15 (8).
438 KKI, RLH 64: 14 (11). Sama on Rosalie jutustanud Selma Lätile: „Laul oli alati. Kevadi, 
niipea kui sinililled hakkasid õitsma, õhta einamaale laulma. Este laulsime vastamisi, siis 
tulid teised lauljad kokku. Poisid tulid ka ja tõid pilli, vaadati, kus saab tantsu teha.” 
RKM II 197, 35 (6).
439 Rosalie Veinbergi kiri Richard Viidalepale 1965. a märtsis. KKI 41, 486.
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ise koos teiste tüdrukutega loonud ühe külalaulu stiilis laulu Seal Metslas po-
ri uulitsas, mille aluseks oli kohalik sündmus ja mida poisid hiljem olid küla-
tänavas laulnud.440

Tänu kogujate huvile kalendripühade tähistamise ja noorte kooskäimiste 
vastu on Rosalie üsna põhjalikult jutustanud noorte ühistest lõbutsemistest, 
klunkritest või simmanitest, sanditamisest, kiigelkäimisest, maipühade tä-
histamisest, jaanilaupäevast, kus põimusid vanemad ja uuemad tavad,441 nii 
nagu ka vanemad ja uuemad laulud. Kesksel kohal ühiste lõbude seas oli 
nelipühist alanud kiigelkäimine, mida Rosalie olevat lapselaste mälestuste 
järgi veel vanana sageli meenutanud. Selma Lätile on Rosalie kiigekomme-
test  jutustades  nimetanud koorilaulu  Mingem nüüd,  mingem nüüd –  „nii-
suguste lauludega me käisime kiigel”.442 Aga Metsla külakiigel on  Rosalie 
laulnud ka regilaule.

Kui hakkasid nelipühid tulema, igast perest anti üks saelaud, poisid tegid 
pingid ja põranda jne, tüdrukud panid rahad kokku, ostsivad lipuriiet, poisid 
käisid seda kiike õhtati tegemas seal /.../.
Ja kui siis VALMIS oli, siis ... nelipühilaube õhta, siis ... noh ... käisiv... siis ak-
kasivad perest peresse käima, tüdrukuid kiigele kutsuma. Nisuke kommetit 
muidu tegivad. Jah ... tulivad jälle, et: „Kiigele, noh!”
Aga esimese püha õhta, siis olivad KÕIK jalul. Olid see nuor või vana, lapsed 
ja ... ja naised, veiked lapsed süles ja kõik tulid ... kiigealune oli nii rahvast täis 
et ... et ... kõik ja ... olid alati nihukesed lõbusad pidud.
[laulab Kiigesepad, ellad vennad] Kui kiikusime, siis laul...
Richard Viidalepp:  Tähendab siis,  kui  teie  olite  noor inimene,  siis  veel(?) 
lauldi neid või?
Rosalie Veinberg: Nojah, Metslas kiikusime, kui kiik valmis oli ja kiigele läk-
sime, siis ...
V: Ja siis olid veel niisugused kiigelaulud?
Rosalie: Siis laul... Jah, laulsime veel, jah.443

Kui Metsla inimesed meenutasid kolhoosi algusaega, siis oldi ühel meelel, 
et kohalik kultuurielu oli nõukogude aja algul sama aktiivne kui enne sõda: 
endiselt peeti külapidusid, kino käis mõnda aega ka Metsla külas ja filmi-
vaatamisele järgnes tants, kolhoosi ajal muutusid keskseteks kaetud lauda-
dega kolhoosipeod. Rõhutati kogukonna ühtsust: „Erinevus on [tänapäeva-
ga võrreldes] ästi suur – vanad ja noored. Vanemad lähevad lapse sünni-

440 Selma Läti kirjapanek. RKM II 197, 86/7 (92).
441 Rosalie on jutustanud värvilistest laternatest ja küünaldest, „keisri lipust”, spetsiaalsest 
tantsupõrandast, mille ümber pandi kaski. KKI, RLH 64: 14, RKM II 197, 253; 38/9 (12).
442 RKM II 197, 39 (12).
443 KKI, RLH 64: 14 (14, 15) ja 64: 15 (14).

255



päevaks  kodust  minema.  Aga  tol  ajal  olid  titest  taadini,  olid  kõik  ühel 
peol.”444 Sel ajal oli veel ka muusika ühine, sõltudes suuresti pillimehest, kes 
parasjagu peol mängimas oli. Ühist laulmist oli neil pidudel palju ja Rosalie 
oli seal osaline.  Ants Leinberg meenutas isegi, et üks kolhoosipidu olevat 
toimunud Rosalie juures kodus. Aktiivne seltsielu vähenes Jürimardi pere-
mehe Vello Kallandi sõnutsi 1950. aastate jooksul, kui noored kehvade tingi-
muste ja maaelu perspektiivituse tõttu järjest maalt ära läksid.

Rosalie ise on 1960. aastate teisel poolel kirja pandud tekstides korduvalt 
puudutanud kultuurimuutusi ja üks neis mõtteavaldustes kordunud tee-
madest oli laulmine. Nooruses oli laul tema elu oluline osa, muusikategemi-
se kadumine nii lastekasvatusest kui noorte elust oli Rosalie silmis ilmne al-
lakäigu märk.

[Hällilaulutekstide järel:] Nüüd enam laste hällisi ei ole, laps viiakse lastesõi-
me, siis  lasteaeda, sealt kooli jne. Emad käivad tööl, ei ole aega lapsi hoida, 
vabal tundidel on kodune tegemine – toitu valmistada, pesu pesta jne.445

Nüid, kui kiegi laalab, siis ööldakse, et see on purjus. Aga siis oli moodis see 
laul ja ... poisid laulsid ja kõik ... Aga nüid on neid purjus poisse palju roh-
kem, siis purjus poisse põlndki.446

Rosalie peres kuulus laulmine sel ajal kindlalt nii lastega suhtlemise kui ko-
duse pidutsemise juurde. Lapselaste isiklikumates mälestuses oli vanaema 
unelaul  Ema viis hälli heinamaale,  Anul seostus vanaemaga raadiost tulev 
Kord elas mölder veski peal. Ühiselt meenutati, et vanaema laulis lastega koos 
lõbusama sisuga laule.

Anu Roos: Ma just enne ütlesin ju, et raadiost tuleb nüüd vanaema laul, see 
Tsimmai ruudi ralla.
Endla Roosmaa: Ja need laulud olid ju ... niisuguseid LORILAULE laulsime 
ka ...
Janika Oras: Vanaemaga siis?
ER: Vanaema ka.
AR: Jah, lorilaule laulis. Ja hästi pikad ja ...
ER: Pikad. See oli ju see ... nagu oli see Lutika Viiu. See oli ju NII PIKK. Ja KUI-
DAS tal see peas kõik oli?
AR: Jaa, Lutika Viiu ja see Tsimmai ruudi ralla.
ER: Jah! /.../ siis oli see, et [laulab] Vanapoiss oli suremas, ing oli välja minemas,  
soo-oh, või suremas. SELLE ta laulis, see oli ka täitsa pikk laul.
JO: Et talle nagu pakkus lõbu niisuguseid ka laulda?
ER: Jaa! Niukest lorilaulu ka, naljalaulu. Oligi, jah.

444 Endla Roosmaa.
445 Rosalie Veinbergi saadetis 1966. a. RKM II 221, 95.
446 KKI, RLH 64: 14 (11).
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Kodustel pidudel, sünnipäevadel, oli laulmine põhitegevus, Rosalie noorem 
tütar Juta ja tema esimene mees olid vahel laulu saateks ka akordioni või ki-
tarri mänginud. Endla meenutatud lakkamatu laulmine meenutab Rosalie 
kirjeldust noorte ühisest laulmisest tööde ajal (ei olnud „muud, kui selge 
laul”): „Kodus olid ikka, sünnipäevi tähistati ja siis me AINULT laulsime 
kogu aja.”

1960. aastate vestluste jäädvustused arhiivis, nii nagu Rosalie enda kirja-
panekudki, esindavad kodukohast lahkunud 80. aastates naise kogemust, 
kes tahab möödunut mõtestada ja tulevastele põlvedele jäädvustada. Näib, 
et laul sai sel perioodil erilise rolli minevikukogemuse taaselustamisel, het-
kemeeleolude ja tunnete sõnastamisel ja väljendamisel. See aitas rännata 
minevikus, taastada mälupilte kunagisest maailmast ja seal toimunut uuesti 
kogeda.

Näiteks võib Selma Läti kirjapanekute põhjal jälgida, kuidas Rosalie mee-
nutas oma karjapõlve Kurisool ja põimis sellega kaks regivärsilist karjase-
laulu. Vähemalt sellistena ei saanud ta neid kuulda vanalt karjuselt Majame 
Anult, sest esitatud tekstid vastavad täpselt trükistes avaldatud lauluteksti-
dele. Ometi need laulud täiendasid pilti karjase elust, äratasid ja sõnastasid 
lapsepõlvekogemust, muuseas ehk ka muljet Anu „ilusatest vanamuodi lau-
ludest”.

26. Kivinaaber. Mängiti karjas kandude või kivide otsas /.../
27. Üks vanaeit oli meiega külakarjas. Me olime korraliseks. Kus oli jänese-
kapsaid, tegi aa ümber. Vanaeit seal sees kännu otsas. Me läksime kapsaaeda.
Eit: „Aiah, vaja vaadata, kas kitsed kapsa-aas.” – „Kitsed kapsa-aas, oh teie 
kurivaimud!”
28. Karjapõli kadakane,
orjapõli ohakane.
Kesse kiidab karjapõlve /.../
29. Söö karja.
Söö karja, sineta karja,
joo karja, jumeta karja,
heida karja hingamaie /.../447

Samasugune lauludega seotud tunnete-kujutluspiltide ahel peegeldub Ro-
salie kirjas 1968. a algusest. Ta on vastanud arhiivist saadud kirjale ja raama-
tusaadetisele, tänades, et nii „vana inimest veel meelde tuletatakse”, küsi-
nud kõheldes, kas tasuks sobiks kirjutada mälestusi teenijapõlvest: „Aga ma 
ei tea, kas see üldse teid huvitab.” Seejärel jõuab Rosalie surmamõteteni: „Ja 
kui kaua mind veel seda ilma valgust lastakse näha.” Nende mõtete jätkuks 
Rosalie kirjas on laul kurbusest ja külmast hauast.

447 RKM II 197, 45/8 (26–29).
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Kurval meelel kõnnin mina,
süda rinnus rõõmuta /.../
Kõik minu õnn ja õitsev lootus
kaub ühekorraga,
sest mul langeb ainus ootus
külma hauda kaledalt.

Järgneb laulupilt vanamehest, kes punub pärga – mõrsjale või oma kalmule 
– ja kes kinnitab:

/.../ aeg meist möödub kui unenägu
ja vanadus me rinda poeb /.../.

Lõpetuseks  on  Rosalie kirjutanud regilaulu, mille kaudu ta justkui näeb 
oma tulevast lahkumist mahajääjate pilgu läbi.

Mina nutan eidekesta,
halatselen haudujada.
Eite viidi uksest välja,
armud viidi akenasta /.../.448

Samal perioodil, paar aastat enne ema surma, tegi Rosalie poeg Alfred oma 
perele mälestuseks lindistuse, mis on samuti vormistatud lahkuja tundeväl-
jendusena – nii sõnas kui laulus. Salvestusel loeb Rosalie kõigepealt lühike-
se, üsna vormellikku sõnumi mahajääjatele, mille oluliseks osaks on laul 
Ema süda. Seejärel lindile lauldud laulud ei ole enam otseselt eelneva sõna-
võtuga seotud, aga tunnistavad omalt poolt, et just laul oli see, mida Rosalie 
soovis endast järglastele alles jätta.

6.3.3. Kodu ja lapsed
Rosalie lapselaps Anu oli tema asjade seast leidnud kirja, mille ta oli kirjuta-
nud 7. septembril 1964. a, kodutalust Tõnuaadult Järva-Jaani elama asumise 
päeval. See on päevikusissekande laadis kiri iseendale, mis sündis ilmselt 
vajadusest elu raskel hetkel iseendas korda luua, panna paberile just selles 
paigas sündivad tunded ja mõtted, et neid kaasa viia ja mälestusena alles 
hoida. Sellesse kirja on jõudnud Rosaliele ilmselt väga olulised, märgilised 
kohad või asjad: puud, põõsad, koduõu. Kodukoht kannab Rosalie mälupil-
te minevikust – noorest Rosaliest ja väikestest lastest, kes veel kõndida ei os-
ka. Kiri näitab Rosalie sisemist tugevust, oskust „südant kõvaks lüüa”, pida-
des silmas elu edasiminekut, lapsi-lapselapsi. See viib mõtted Rosalie mehe 
lahkumisele 1945. aastal, näidates, mil viisil Rosalie tol korral edasimine-
kuks jõudu võis ammutada. Kirja lõpp seostub lauluteemaga, sest taas on 
Rosalie kasutanud laulu hetkemeeleolu sõnastamiseks.

448 Rosalie Veinbergi kiri 22. veebruarist 1968. RKM II 197, 227/30.
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Pilt 6.7. Tõnuaadu talu u 1940. a. Vasakult: Juhan, Helmi, Helmi tütar Endla, Rosalie ja 
Juta. Foto Endla Roosmaa erakogust. 

/.../ Ärkasin täna vara üles, päike ei ole veel jõudnud kõrgele tõusta, panin 
ruttu riided selga ja ruttasin välja. Istun vana kase alla, kes nii ustavalt ja sõb-
ralikult mu selja taga seisab. Olen nii palju ta mahla joond ja ta varjus piku-
tand. See kask oli siis alles noor, kui mina siia asusin. Ka mina olin noor ja 
kergejalgne elurõõmus inime. Nüid olen nii vana ja inetu, ei taha ise ennast 
ka näha.
Ainult see trööstib mind, et mul on head lapsed. Nad ei riidle ega mõnita 
mind. Ka lapselapsed on head. Eks ma ole neile kõigile püind head teha nii-
palju kui mul võimalik on, siin neid kasvatand.
See õue on siin kõik nende pisukesi jala- ja käpili käimise jälgi täis. Nüid on 
nad kõik juba omaette inimesed.
Kui vaatan neid puid ja põõsaid, mis mina ja minu lapsed on istutand – ka 
need on juba vanad, ei tea, kes need maha võtab. Need puud ja põõsad ja see 
koht on mulle nii armsad, et ma kudagi ei tahaks siit lahkuda.
Ah, mis siis ikka, kuivatan silmad ära ja löön südame kõvaks, ega ma’gi ilma-
sambaks jäe, peaks see surm aga ruttu tulema, et ma kellegi tüliks ei oleks. 
Nad on kõik mulle nii kallid, et ma neid ei tahaks tülitada.
Kui mind muruküngas matab,
siis veel lehkva lehi pääl
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ööbik lahkelt laulda võtab:
uinu, uinu vaikselt sa. /.../449

Nii nagu Rosaliele oli koht mälestuste kandja, seostus ka tema lapselastele 
Endlale ja Anule mälestus vanaemast kohakogemuse, iseloomulike loodus-
detailide ja asjadega. Vanaemast rääkides tulid kõigile meelde Tõnuaadu ta-
lus ja selle ümbruses kasvanud lilled, mida ta oli väga armastanud. Üheks 
oluliseks mälestuste paigaks oli toatagune aruheinamaa, „haruldaselt ilus 
koht”. Anu mäletas selle kullerkuppe, mis olid Rosalie lemmiklilled, tema 
vanema õe Helle mälestustes seostus heinamaa kevadiste ülastega.

Ja eile Hellega rääkisime ka, et Hellel on meeles vanaemast /.../ oli meeles, et 
alati, kui vanaema juurde sai minna, siis olid võsa- need -ülased. Noh, maja-
tagune oli juba lauseinamaa ja seal oli tõesti siuke võsa ja võsa all olid ülased, 
seda mäletan ju mina ka.

Endla mälestustes olid metsalillede kõrval kibuvitstega ääristatud aiatee ja 
kollased talijorjenid.

Vanaemal, aeda minnes kahel pool ääres oli kibuvitsahekk. Kibuvitsad alati 
õitsesid. Ja siis mulle meeldisid hirmsasti, seal heki kõrval kasvasid vanaemal 
talijorjenid, need hästi pikad ja kollased ja sellest lapsepõlve ajast on need tali-
jorjenid mul nii meeles ja hästi meeldisid. Ja need ju nüüd õitsevad. Mulle nii 
meeldisid. Ja siis kibuvitste vahelt läksid, siis sai aeda. Vanaema armastas vä-
ga lilli. Jah, armastas küll.

Siseruumidest oli lapselaste mälestuste tähtsaks kohaks suur rehetuba koos 
reheahjuga. Reheahjus haudusid jõulude ajal eriliselt head pühadetoidud – 
lapselastele seostus vanaema juures käimine muu seas jõuludega, mis oli 
üks olulisi teemasid ka Rosalie enda lapsepõlvemälestustes. Endla jutustas 
jõulupuud ehtinud erilistest ja ilusatest maiustustest enam-vähem sama-
moodi, kui Rosalie oli kunagi Selma Lätile oma lapsepõlvejõule kirjeldanud.

Sel ajal oli ju niimoodi, et ega jõulupuud ei ehitud ju nende kõrinatega. Kõik 
pandi ju – piparkoogid ja kompvekid, igavesed toredad kommid olid, pika 
sihukese säbrulise sabadega ja läikisid ja särasid ja ... Ikka päris küünlad olid 
kuuse otsas ja niisugused hubased ja toredad ja ... 
Janika Oras: Alati siis käisite?
Endla Roosmaa: Alati peaaegu vanaema juures, jah, ja siis niisugused huba-
sed ja mõnusad ja. Ja see oli ju suure kerisega ... selle, AHI, kus siis need veri-
vorstid ja need surisesid ja ... see ei old tavalise pliidi ahjus, see oli selle rehe 
suures ahjus oli ... haudusid seal need pühadetoidud.

Nagu  Rosalie oma mälestustes, jutustas  Endla kiikumisest ja laulmisest – 
mitte küll väljas suurel kiigel, vaid taas rehetoas.

449 Laulu, mille viimane salm see on – Nagu looduses nüüd märkab (Lauliku kevade) –, esitas 
Rosalie ka oma poja salvestatud lahkumislindil. Näib, et see laul kandis Rosaliele tema 
viimastel eluaastatel olulist tähendust.
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JO: Kas kodus oli ka laulmist?
ER: Jah. Oligi. Sealt õppisime meiegi kõik laulma ja siis me laulsime ikka Anu 
emaga. Istusime seal rehetoas, kus rehte vanasti peksti, seal oli ... aampalgis 
oli KIIK ja noh, mina olin ... ikka tükk maad noorem, kui Anu ema oli, Juta. Ja 
siis temaga istusime kiige peal ja laulsime. Ja muudkui laulsime. [Naer.] Kii-
kusime ja laulsime. Ja sel ajal oli irmsasti, tuli just see „Läänemere lained ... 
randuvad”. Seda on mul nii meeles, et siis tädi õpetas seda laulma mind.

Lapselaste mällu olid vanaemaga seoses jäänud mitmed ebatavaliselt lõhna-
vad ja maitsvad asjad: vanaema eriline marjavein, „selge, klaar, läbipaistev 
ja särav”; kaalikad, mis pärast öö otsa reheahjus haudumist olid erakordselt 
pehmed ja magusad; piparmündid, mis kasvasid maja nurga juures ja mida 
vanaema pärast plekkpurgist võttis ja teed tegi; vanaema küpsetatud maits-
vad kartulipannkoogid; erilise lõhnaga rohukapp, kust vanaema võttis laste 
rahustamiseks piparmündi- või palderjanitinktuuri ja tilgutas seda suhkru-
tükile. Näib, et  Rosalie üks kasvatusvõtteid oligi lastele millegi maitsva ja 
kergelt rahustava andmine, kui need liiga ärevil olid. Endla mäletas, kuidas 
1944. a Tallinna pommitamise ajal oli teda lohutanud vanaema segatud jook.

Pilt 6.8. Vello Kallandi, Anu Roos, Endla ja Jaan Roosmaa 8.08.2007. Foto: J. Oras, erakogu.

261



Nüüd mul tuleb see lugu meelde, kui oli Tallinnas see suur pommitamine. 
Siis olin mina ka vanaema juures. Ja siis oli niimoodi, et Tallinna pommitami-
se kuma paistis sinna Metslasse ära. Aga vat, lapse asi, akkas kartma. See len-
nukimüra, „jou-jou-jou” oli ka. Mul tuleb sellega meelde, et vanaema siis 
meie rahustuseks andis meile lõngaõli, pani sinna vee hulka, suhkrut ja ra-
hustas. Nii hea hapu asi oli, mis ta siis andis meile juua.

Endla oli algklassides käies Rosalie juures elanud ja näinud teda keset argi-
elu. Tema meenutused sarnanevad Anette Evarti lapselapse Kaja omadega 
– temagi lapsepilk nägi vanaema pidevalt tegutsemas ja toimetamas. Endla 
mäletas Rosaliet kolhoosipõllul söödajuurvilju üles võtmas, kui tema koolist 
tuli, kodus lehma talitamas, käsitöid tegemas ja ka temale õpetamas. Mitte 
ainult Endlal, vaid ka tema kooliõel ja sõbrannal Maretil oli meeles, et toi-
metamise kõrvalt, võib-olla just käsitööd tehes, oli Rosalie lapsi võlunud 
oma jutustamisoskusega. Ka Selma Lätt oli teda nimetanud „mõnusaks ju-
tuvestjaks”. Tegutsemisharjumusega seostus lapselaste meelest ka vana Ro-
salie komme istudes ja jutustades pöidlaid keerutada, et näpud oleksid har-
jumuspäraselt liikumises.

Anu Roos: Ja alati kui istus, siis ta tegi näppudega nii. Alati. Nii kui istus ...
Endla Roosmaa: Jah, siis, kui ta jutustas jah!
AR: Nii kui ta istus, siis hakkasid need pöidlad niimoodi veeretama. /.../
Janika Oras: Sõrmed ristis ...
ER: ... ja siis näpud käisid. /.../ võib-olla see oli sellest, et arjund kogu aeg käsi 
liigutama. Ja siis iljem kui ei teinud, silmanägemine ja siis, kui midagi ei tei-
nud, siis ikka näpud pidid liikuma, äkki see oligi sellest.

6.3.4. Kirjandus ja kirjutamine
Rosalie üks täitumata igatsus oli õppimine (pole teada, mitu klassi ja mis 
koolis ta käis). Amblas elades oli tekkinud võimalus edasi õppida, kuid va-
nemad olid vastu.

Koolipreili kutsus oma juurde, tahtis endaga kaasa Venemaale viia, lubanud 
koolitarkust anda. Vanemad aga olnud hirmsasti vastu – me ei näegi sind 
enam. Kahetseb kangesti, et rohkem kooliharidust pole saanud. Praegu on 
kirjaoskus päris hea.450

Rosalie ärksat vaimu näitab tema osalemine igat laadi seltsitegevuses. Tema 
algatatud ühisettevõtmiste seas oli raamatukogu asutamine Metsla külas.

Laupäeva õhtuti peeti koolimajas palvetundi ja kui selle lõppedes vanemad 
inimesed koju läksid, jäime meie, nooremad, veel juttu ajama. Rääkisin, et 
Amblas sai ikka laule ja näidendeid õppida, et kas siin ei saaks midagi teha. 
Koolmeister saatiski kõigile noortele kutsed ja hakkasime laulmas käima. /.../ 

450 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 197, 248/9.
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Õppisime laule ja näidendeid ning korraldasime pidusid, kus käis palju rah-
vast.  Seejärel  hakkasime raamatukogu asutama. Esiteks viis  igaüks omast 
käest ühe raamatu „seemneks” ja selle raha eest, mis pidude korraldamisel 
pärast kulude katmist üle jäi, ostsime jälle raamatuid. (Veinberg 1966).

Lapselapsed mäletasid, kui tihe raamatukogu külastaja Rosalie oli. See oli 
ka lihtne, sest Metsla rahvamaja oli Tõnuaadu talu vastas, otse üle tee. Aga 
lisaks lugemisele oli Rosaliel ilmselt harjumus ja soov oma mõtteid kirja 
panna, mida näitab ka kodust väljakolimise päeva kirjutis. Vanemas eas 
suhtles ta lapselaste ja lapselapselastega pidevalt kirja teel:

Meie oleme siin oma lastega vahel rääkinudki, kui raske oli omavahel suhel-
da, kogu aeg käisid kirjad. Ja alati jõuti kõik asjad ikka ära rääkida ja kokku 
leppida ja kohale minna, kui vaja. Kui ma olin seal Rakvere peda koolis, siis 
ju kogu aeg vanaemaga kirjutasime ju. Minu lapsed ka kirjutasid vanavana-
emaga, selle Rosaliega, siis, kui ta elas Järva-Jaanis. Ega nad siis veel hästi kir-
jutada ei osanud. Tema ikka kirjutas ilusti ja teatas, millal ta siis tulla saab ja ...

Minevikust kirjutamine sai Endla mälestuste järgi Rosalie elu sisuks just Jär-
va-Jaanis tütre juures. Endlal oli meeles ka Rosalie kaastöö Järvamaa muu-
seumile, mis pidi algama enam-vähem samal ajal. Rosalie kogus muuseu-
mile esemeid, näiteks meenutas Endla, kuidas Rosalie oli oma väimehelt – 
tema isalt –, muuseumile annetamiseks välja rääkinud vana heinaseemne-
külviku, kasti, mida isa viiuliks kutsus. Näib, et Richard Viidalepa esimene 
käik Rosalie juurde paar nädalat pärast tema Järva-Jaani asumist sattus väga 
õigele ajale, sest pakkus oluliselt muutunud elule uue perspektiivi, tegevust 
ja ühtlasi võimaluse luua kirjas ikka uuesti seost mineviku ja kodukülaga. 
Rosalie on lähetanud Viidalepale 1964. aastast 1966. aastani vähemalt ühek-
sa saadetist ja Kirjandusmuuseumi on ta 1965. a sügisest 1969. aastani saat-
nud kaheksa kaastööd.

Nagu eespool selgus, kujundas folkloristide suhtumist Rosalie Veinbergi 
see, et ta kasutas pärimuse esitamisel ja kirjapanekul kohati trükiseid.451 Kui-
das võis see paista lauliku enda vaatepunktist? Ei ole kahtlust, et eakale 
suhtlemisaltile inimesele, kes väärtustas haridust ja kultuuri, oli väga oluli-
ne võimalus teha koostööd teadlastega. Rosalie on folkloristidele jutustanud 

451 Näiteks  umbes  2/3  Rosalie  saadetud  mõistatusetekstidest  oli  Mihkel  Kampmanni 
„Kooli Lugemiseraamatu” I ja II osast (Kampmann 1908, 1920) maha kirjutatud. Kolleeg 
Rein Saukas väitis seda üsna kindlalt eesti mõistatuste väljaande eeltööde põhjal. Saade-
tisi raamatutega võrreldes on selgunud, et Rosalie oli õpikuid järjest lehitsenud, kopeeri-
des aeg-ajalt mõne teksti. Mingi matemaatilise valikuprintsiibi (vrd nt Krikmann 1995: 51 
jj) võib seejuures vist välistada, pigem võis kirjutaja valikut tehes lähtuda oma maitsest, 
eelistades näiteks endale varasemast tuttavaid tekste. Rosalie saadetud vanasõnu pole 
trükiallikatega võrreldud, aga pikka aega lühivormide kirjapanijaid uurinud Rein Saukas 
arvas, et ka suur osa Rosalie saadetud vanasõnu võivad olla trükiallikaist pärit.
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oma kirjutistest, mis kohalikus lehes ilmusid,452 avalik tähelepanu seostus 
rahvaluule kirjapanijatega ka tänu Viidalepa avaldatud kogumisaruannete-
le. Seega oli Rosalie motiveeritud hoidma folkloristide tähelepanu, saates 
võimalikult  palju pärimustekste  ja  eriti  kogujaid kõige  enam huvitanud 
regilaule.

Spontaanne „Vana kandle” mainimine kohtumisel Viidalepaga viitab sel-
lele, et  Rosalie poeetilisse maailma kuulusid ka kirjalikud regilaulutekstid. 
Kui folkloriste oli õpetatud (vähemalt üldises plaanis) eristama ühelt poolt 
suulist kollektiivset, st autentset, folkloori, ja teisalt kõiki muid vaimse kul-
tuuri komponente, siis ilma vastava koolituseta inimese kultuurikogemuse 
pinnalt ei saanud sellist liigitust tekkida. Kultuuripilt pidi olema tervikli-
kum, rahvaluule ja mitte-rahvaluule, suuline ja kirjalik tekst ei vastandu-
nud, pigem tajutigi neid pidevas üleminekuprotsessis: raamatulaule lauldi 
peast ja kelleltki kuuldud laule kirjutati kladesse, raamatust võis lugeda sa-
mu laule või vanasõnu, mida kuuldi-kasutati oma peres või kogukonnas.453

On loomulik, et sellisest terviklikust kultuurikogemusest sooviti „tulevas-
tele põlvedele” jäädvustada enda jaoks kas esteetilistel, ideoloogilistel või si-
sulistel põhjustel kõige olulisemat osa. Arvestades raamatu staatust ühis-
konnas võiks oletada, et sealt leitud esteetilisuse ja sageli ka didaktilisuse 
põhimõtete järgi rekontekstualiseeritud pärimustekstil (vrd Briggs 1993) oli 
folkloristide kaastööliste silmis tunduvalt suurem autoriteet kui n-ö igapäe-
vastel, argikonteksti kuuluvatel suulistel tekstidel. Miks ei võinuks sellised 
väärtuslikud tekstid esindada nende saatjat prestiižses rahvaluulekogus?454 

Siin on heaks paralleeliks poja salvestatud laulude valik, milles Rosalie esit-
leb end tulevastele põlvedele just keeruliste koorilauludega ja mitte laste 
meenutatud „lorilauludega”.

Trükitud tekstide eelistamisel võis olla ka puhtpraktiline põhjus – neid oli 
kindlasti kergem ja käepärasem „kasutada” kui elavat suulist pärimust. Vii-
mase puhul nõudis teatavat pingutust „pärimuspala” äratundmine ja suuli-

452 Lisaks eespool mainitud 1966. a kirjutisele avaldas rajoonileht Võitlev Sõna pealkirja all 
„Kuidas vanasti naist võeti” varem (1964. a) koduloomuuseumi saadetud pulmakomme-
te ülevaate (Veinberg 1964).
453 Näiteks John Miles Foley on rõhutanud, et kirjaliku–suulise dihhotoomia on paljude 
kultuuride puhul lihtsustav vaade ja et tavaliselt kasutatakse paralleelselt mitmeid erine-
vaid poeetilise kommunikatsiooni strateegiaid (Foley 2002: 26).
454 Näiteks on Rosalie saadetud mõistatustevihus raamatutekstid eespool ja oma mälu 
järgi kirja pandud tekstid alles lõpus. Viimaste seas on enamuses kahemõttelised tekstid 
(mis ongi võrreldes teiste vanapäraste mõistatustega kauem suulises traditsioonis püsi-
nud – Krikmann 1995: 39–48). Helisalvestamise ajal oli Rosalie neid nimetanud „rumala-
teks mõistatusteks”. KKI, RLH 64: 15 (7). Ilmselt ei sobinud sellised tekstid tema arvates 
suuremat kogumit alustama, sest iga algus on nagu kirjutaja visiitkaart ja enamasti ei 
taheta end lugejale esitleda kahemõtteliste tekstidega.
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sest diskursusest eraldamine, terviklikuks jäädvustamisvalmis tekstiks abst-
raheerimine. Näib, et see väide ei tohiks kehtida laulu puhul, mis argikõnest 
selgesti eristub. Ent laulgi võib sageli olla väga kontekstisidus. Näiteks Ro-
salie pulmalaulud olid nii tema esitustes kui ilmselt ka mälus lahutamatult 
seotud pildiga sellest, mis puhul ja kuidas neid esitati.

Raske on selgust saada, kuidas ja mil määral  Rosalie üldse teadvustas 
folkloristide seisukohti trükiallikates avaldatud pärimustekstide kasutamise 
suhtes. Nagu viitab Selma Läti sügisese külastuse kirjeldus (vt lk 244), sai 
Rosalie ilmselt juba Viidalepaga suhtlemise käigus aru, et kui ta tunnistab 
trükise (või käsikirja) kasutamist, väheneb tema laulude väärtus folkloris-
tide silmis, ja seetõttu ei avaldanud oma laulude kirjalikke allikaid. Teisalt, 
1965. a sügisel on ta koos muude lauludega saatnud arhiivi ühe Anna Haa-
va luuletuse koos autorinimega ning lisanud saadetisele ka trükitud laule.

Oma vanu raamatuid sorides leidsin need vanad lehed, ma ei tea isegi kust 
ma olen need saand, või mis selle raamatu nimi võis olla. Saadan mõned ter-
vemad tükid veel teile, siin on mõni laul veel peal.455

Pärimusekogujate taotluste mõistmist võiks kajastada mitmetes Rosalie kir-
japanekutes korduv isikliku kogemuse rõhutamine, millega ta püüab näida-
ta oma tekstide väärtust pärimusena (vt lk 242). Samas näib mõnegi hilise-
ma saadetise kaaskirjas peegelduvat arusaamatus, missugused kirjapanekud 
„leiavad tunnustust” ja millised mitte. Ei ole võimatu, et Rosalie kasutas tead-
matuse-retoorikat omamoodi kaitsekilbina, aga kohati tundub siiski, et kir-
jutaja tõesti ei osanud arvata, mis ikkagi on „õige” pärimus ning jättis otsus-
tamise vastuvõtjatele.

6.4. Rosalie Veinbergi laulud

6.4.1. Rosalie Veinbergi laulurepertuaar
Rosalie Veinbergi materjalides on lõppriimilise laulu ja regilaulu vahekord 
eelmise kahe laulikuga võrreldes hoopis teistsugune: 27 regivärsilise laulu 
kõrval on seal kokku 137 uuemat laulu.456 Uuema laulu ülekaal on nii suur 
tänu sellele, et Rosalie on erinevalt eelmistest laulikutest ka ise laule kirja 
pannud, andes oma repertuaarist kindlasti tunduvalt põhjalikuma ülevaate 
kui annab folkloristide välitöömaterjal. Põhiosa uuematest lauludest moo-
dustavad lõppriimilised rahvalaulud, aga Rosalie on ise arhiivi saatnud ka 
üsna palju spontaanses laulmistraditsioonis käibinud autoriloomingut, mil-
lest enamus on üldtuntud kooliõpiku- ja koorilaulud.

455 RKM II 204, 308.
456 Helisalvestustel ja käsikirjades on laulujäädvustusi (koos sama laulu korduvjäädvus-
tustega) kokku vastavalt 76 ja 221.
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Rosalie on paaril korral ise oma repertuaari kirjeldanud. Ühes jaotuses 
toob ta eraldi välja mitmeid populaarseid teemarühmi – mängu-, isamaa-, 
armastus-, röövlilaulud.

Teie soovite, et ma veel laulusi kirjutaks. Laulusi on palju, aga ma ei tea mis-
sugused teie soovile vastavad, kas mängulaulud, või isamaalaulud, või mui-
du ükskõik, mis laulud, või armastuse laulud, või röövlite laulud. Nüid on 
pikad ööd, uni läheb vahest ära, mõtetega tuleb teisi ühtelugu juure, püian 
paar tükki paberille panna.457

Omaette rühmana on Rosalie ühes oma kommentaaris nimetanud veel sõja-
laule („Vanasti olid sõjalaulud moes”), mida ta on arhiivi saatnud mitmeid, 
nii 19. kui 20. sajandi sõdadest.458 Lõppriimilisi rahvalaule on ta teisal nime-
tanud „vanadeks lauludeks”.

Kui mina laps ja noor olin, laulsime: Mu isamaa armas ja Eestimaa, üle kõige ta ja 
Minu armas Eestimaa, kus ma sündind, kasund olen ja palju isamaa laule. Siis 
veel vanu nagu Must kapten ja Rinaldiini, näki laul Kui süda mull kerkib ja keeb 
ja  Kui olin alles nooruke ja kodu elasin ja  Mõisnik ja lambrine ja  Lutika Viiu ja 
Kuninga tütar ja kuninga poeg ja Kord istus jõe kalda peal üks vaene tütarlaps (ja 
palju sarnaseid laule).459

Ehkki Rosalie nii Tallinna kui Tartu saadetud pärimuskirjapanekutes leidub 
trükiallikatest õpitud laule, oli neid tema kui koorilaulja repertuaaris kind-
lasti palju rohkem. Seda näitab kas või koos pojaga perekonna tarbeks teh-
tud salvestus, kus lisaks „Ema südamele” on veel viis laulu, millest ainult 
kaks kattuvad arhiivi lähetatud tekstidega. Selle lindistuse põhjal on Rosalie 
laulnud  järeltulijatele  muusikaliselt  suhteliselt  keerulisi  koorilaule,  nagu 
Mis mulle jutustad, koidiku tuul, Nagu looduses nüüd tärkab (Lauliku kevade), 
Kuu vaatab kõrgest, ning lihtsamaid koduteemalisi laule Kui olin alles nooruke  
ja kodus elasin ja Meil aiaäärne tänavas.

Rosalie  lõppriimiliste  rahvalaulude  päritolust  andmeid üldiselt  ei  ole. 
Laulu  Kus käisid sa, mu pojuke kohta ütleb Rosalie, et see oli „ema endine 
noorepõlve laul”, mida too vahest laulis. Ühes tekstis leiab viite laulu pärit-
olule Rosalie lapsepõlvemailt (All Aravete külas elas Kai oma kolme tütrega), 
ringmängu Varas vahelaulus on nimetatud Koeru kihelkonna ja selle lähi-
konna külade nimesid: „Seidla ja Keila, Piibe ja Preedi, Saarla ja Tammiku,

457 Rosalie Veinbergi saadetis. KKI 43, 88.
458 KKI 41, 438 jj; RKM II 221, 65 jj. Mõlemas saadetises on kuus sõjateemaga seotud laulu 
täpselt samas järjekorras ja kummalisel kombel on nende vahel sama kommentaar Kolga 
krahvi kohta, kes olla Tsitres lasknud palkonile teelaua katta, et laupäeva õhtul töölt tule-
vate taluinimeste laulmist kuulata. Sama järjekord võib tuleneda mingi ühise kirjaliku al-
lika kasutamisest.
459 Rosalie Veinbergi saadetis. RKM II 221, 90/9.
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Pilt 6.8. Rosalie Veinberg 1965. a. Foto: L. Briedis. ERA, Foto 7370.

Väinjärve, Alliku“.460 Ühe laulu,  Kätte jõudnud sügise, kolletavad lehed, kohta 
on Rosalie ise jutustanud, kuidas poeg selle sõjaväeteenistusest tõi.

Sest on 30 aastad tagasi kui eesti ratsavägi Tartus teenis, siis minu poeg teenis 
ka seal, suvel olivad Värskas laagris, kui sügise Tartu tagasi läksid siis laulsid 
seda laulu. Minu poeg tõi selle laulu.

Oma laule loetledes ei ole Rosalie eraldi nimetanud regilaule. Need võisid 
tema silmis moodustada siiski omaette rühma, kuna ühes intervjuus räägib 
ta neist kui „vanamuodi lauludest”. Rosalie regilaulud (tabel 6.1) võib jaga-
da kaheks: kõigepealt laulud, mida ta laulis  Richard Viidalepale esimestel 
kohtumistel ja mis üsna kindlasti olid õpitud kohalikust suulisest tradit-
sioonist, ja teiseks trükiallikatest pärit regilaulud. Esimeses rühmas on mõn-
dagi ühist nii Anette Evarti kui Anette Raaguli regilaulurepertuaariga. Siia 

460 Nt RKM, Mgn. II 1038 c.
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kuuluvad paar pulmalaulu, mille esitamisest konkreetses pulmaolukorras 
on Rosaliel isiklikke mälestusi – mõrsja peiukoju saabudes lauldud Ehk on 
tited tiiva all ja halvustavad värsid Vii Virule, too turule, millega sellele laulule 
vastati juhul, kui minia ämmale meelepärane ei olnud. Rosalie materjalis on 
laulust mitu teadet, üldiselt umbisikulises minevikus, aga kord on nimeta-
tud konkreetset pulma Ogametsas.461 Jääbki segaseks, kas tegemist on kor-
duvalt või ühel korral kuuldud lauluga. Sellised pulma pilkelaulud püsisid 
ilmselt kauem traditsioonis tänu seosele olulise ja meeldejääva rituaaliga, 
aga ka tänu n-ö ebasündsale otseütlemisele. Viimasesse rubriiki kuulub veel 
neljavärsiline, kõnekäänuna kasutatud Ei ole süüdi pierijalle, mida Rosalie oli 
kuulnud Metslas. Rosalie on esitanud Järvamaale iseloomuliku kiigeviisiga 
kiigelaulu Kiige katsumine, lõikus- ja orjuslaulu Sirise, sirbikene ja  Kättemaks  
sakstele, mardi- ja kadrilaulu (viimaste tekstid olid esmaesitusel väga frag-
mentaarsed, aga hilisemates jäädvustustes on tunduvalt täienenud, kadri-
laulul on teadaolev kirjanduslik eeskuju) ning mitmeid lastelaule.

Tabel 6.1. Rosalie Veinbergi regilaulud.462

Lastele
Tule, tule, unekene ... Sõua’ga, jõua sinna  

maale (Tule, uni + Imemaa)
Ää-äia, tudu, tudu tuia
Upa, upa, oalilli
Kuts lähäb karja
Tie kakku, kasta saia
Sõit, sõit linna
Kirmas, karmas, hädale abi (Varesele valu)

Ema
*Mina nutan eidekesta (Ema ja armud)
*Tulin ma üles ommikulla (Oleks ema 

näha saaks)

Töö
Sirise, sirise, sirbikene
Ei olnud süüdi pierijalle
*Lõigakeme, õigakeme (Kuulus kuhjalooja)

*Tuleb õnnis õhtukene (Reht ei pekseta 
minuta)

*Söö, karja, sineta, karja
*Karjapõli kadakane
*Kivikene allikene (Eks võind meres 

mürada)
*Linakene, linnukene (Ketruslaul)
*Sõõru, sõõru, lehmakene

Pulmad ja kalendripühad
Tule aga välla, ämmakene (Kas on mini 

meelepärane)
Vii Virule, too turule
Kiigedsepad, hellad vennad (Kiige katsu-

mine)
*Tulge jaaniku tulele (Tulge tuld hoidma 

+ Jaani hobune)
?Tere, tere, perekene (Mardilaul)
*Laske sisse kadrisandid (Kadrilaul)
Jõudke, jõudke, jõulukesed

461 Selma Läti kirjapanek. RKM II 197, 31 (1).
462 Rosalie Veinbergi regilaulude tekste esindavad iseloomulikumad värsid. Kui folklo-
ristlik laulutüübi nimi neis ei sisaldu, on see paigutatud sulgudesse värsside järel. Tärni-
dega on tähistatud  kirjanduslikud tekstid,  küsimärgiga oletatavalt/osaliselt  kirjandus-
likud tekstid.
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Laul
*Kui mina akkan laulemaie (Laulu võim: 

Ma laulan mered maaks)
*Ei ole leelo maasta leitud (Kust laulud 

saadud)

Orjus
Oleks minu olemine (Kättemaks sakstele)

*Tuleks või tulista lunda (Ikka peab ori 
olema)

?Hõbenuppu noored härrad (Palve 
sakstele)

*Kes tahab orjaksi asuda (Orja hool)
*Saja vihma, et sahiseb (Vihm, üle 

vaeslapsest)

Rosalie materjalis on vähe viiteid konkreetsetele regilaulude õppimisolu-
kordadele või õpetajatele. Oma jutustuses vanema põlvkonna laulikust Ma-
jame Anust väitis ta pigem, et ei õppinud temalt laule, vähemalt mitte tead-
likult. Küll aga on Rosalie Anu laule ilusaks nimetanud ja selline positiivne 
suhtumine seletab tema tähelepanu nende laulude suhtes, mida veel avali-
kult lauldi, ning huvi kirja pandud regilaulutekstide vastu. Rosalie lastelau-
lud võisid pärit olla kodust, sest ta oli pere teistest lastest vanem ja õppis ära 
laulud, mida noorematele lauldi.

Kui Rosalie suulisest traditsioonist õpitud regilaulurepertuaari võib pida-
da Järvamaa hilisele suulisele traditsioonile tüüpiliseks (vt 4.4.3, 5.4.2), siis 
raamatulaulude463 valik peaks enam näitama tema isiklikke regilaulueelistu-
si. Trükiallikaid võib käsitada kui Rosalie nooruses juba suhteliselt piiratud 
suulise traditsiooni aseainet. Raamatust sai ta välja valida just need laulud, 
mis teda kõige enam kõnetasid. Rosalie valik on tehtud hea maitsega – sin-
na kuulub mõnigi „kanooniline”, paljudes tekstivalimikes kasutatud laulu-
tekst, näiteks Söö karja, sineta karja (Söö, kari),464 Tuleks või tulista lunda (Ikka 
peab ori olema),465 Kivikene hallikene (Eks võind meres mürada),466 Kes tahab  
orjaksi asuda (Orja hool).467 Juba sellest loetelust selgub, et Rosalie on eelista-
463 Suur osa Rosalie regilauludest leidub tõesti 20. sajandi alguse regilaulutekstide välja-
annetes,  kusjuures  mõned tekstid  korduvad mitmes  raamatus.  Need valimikud olid 
mõeldud ennekõike  koolides  kasutamiseks  ja  seetõttu  tehti  tekstidesse  arusaadavuse 
huvides ning vastavalt  väljaandja maitsele  pisiparandusi.  Väikesi  muutusi  on tulnud 
tekstidesse ilmselt  ka ümberkirjutamise käigus.  Kõige selle  tõttu on ka mõne Rosalie 
kasutatud teksti puhul raske otsustada, millisest väljaandest täpselt need pärit on. Ena-
muse Rosalie laule saab tagasi viia Ridala valimikule (1919), aga mõni tekst lähtub ka 
Saareste (1922, esmatrükk 1918. a), Petersoni (1918), Aaviku (1919) ja Eiseni (1919) valimi-
kest ning puudub Ridala omast. Rosalie ise nimetas Viidalepale „Vanu kandleid”, aga 
kõik „Vanade kannelde” laulud, mida Rosalie on kirjutanud (ja esitanud), on trükitud ka 
mõnes nimetatud 20. sajandi regilauluvalimikest. Kolme ilmselt trükistest pärit teksti alli-
kat pole ma suutnud tuvastada. Võimalik, et kuskil on veel mingi allikas, mis ühendab 
kõik nimetatud raamatutest pärit tekstid ja ka need kolm identifitseerimata teksti.
464 VK II, nr 172a, 228, Ridala 1919: 116, Kutti jt 1935, nr 147, 64.
465 VK II, nr 297, 213–214, Ridala 1919: 100, Aavik 1919: 72, Laugaste 1948, nr 325, 260.
466 VK II, nr 188, 238, Peterson 1918, nr 24, 35, Ridala 1919: 114, Aavik 1919, nr 87, 73.
467 Veske 1879, nr 25; Ridala 1919: 97; Aavik 1919, nr 79, 67–68; Saareste 1922, nr 46, 72–73.
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nud töö- ja orjuseteemalisi laule. Tema valikus on mitu laulu karjasepõlvest, 
laulud linatööst, käsikivist, lüpsist, lõikusest ja rehepeksust. Töölauludele li-
sanduvad paar laulu laulust, paar laulu ema armastusest ja surmast ning 
jaanilaul ja täiendused sanditamislauludele. Selline tekstikogu sobib hästi 
kokku eluvaldkondade või teemadega, mis Rosaliele ka tema mälestuste 
põhjal olulised olid – töö (ja töö võõrale), laul ja ema-lapse suhted.

Välistatud ei ole võimalus, et  Rosalie ei ole teinudki lauludevalikut ise, 
vaid on kasutanud kellegi teise välja otsitud ja ümber kirjutatud regilaulu-
tekste või mulle teadmata trükiallikat. Sellist laulukogu võib pidada peda-
googiliselt õnnestunud valikuks, mis peaks leidma vastukõla iga karjas käi-
nud ja maatöödega tuttava lapse hinges. Rosalie valitud regilaulude teema-
dering on tegelikult 1918.–1919. aastal ja edaspidi välja antud lauluvalimike 
omast kitsam – puuduvad laulud noorte suhetest, lõbutsemisest, kosja-, pul-
ma- ja abielulaulud, aga ka pikad jutustavad laulud. Lisaks on Rosalie mõ-
ned tekstid väljaannete omadest lühemad. Mõlemad valikupõhimõtted so-
biksid hästi didaktilise lapsest lähtuva valikuprintsiibiga.

Aga jutustavate ja sugudevahelistest suhetest kõnelevate laulude kõrvale-
jätmist võib tõlgendada ka teisiti. Kui mõelda Rosalie repertuaarile terviku-
na, siis ilmalikest lauludest olid Rosalie saadetud materjalis ja ilmselt ka 
tegelikult lauldud repertuaaris olulisel kohal uuemad rahvalaulud. Neile 
lauludele on tüüpiline jutustav süžee ja väga sageli on tekstide põhi-intrii-
giks armastajate vahelised suhted. Küllaltki palju laule käsitles ka 19. sajan-
di lõpu eestlasele üha tuttavamaks saavat laia maailma – eksootilisi paiku, 
võõraid rahvaid, sõdu. Kooliõpiku- ja koorilauluharrastusest pärinesid isa-
maalaulud, mis olid populaarsed ka spontaansetes laulmisolukordades. Sel-
lel taustal laiendasid valitud regilaulud tema poeetilise repertuaari teema-
deringi ja andsid võimaluse käsitleda neid talle olulisi eluvaldkondi, millest 
muudes lauludes vähem juttu oli.468

6.4.2. Rosalie Veinbergi regilauluviisid ja esitusstiil
Regilaule on Rosalie enamasti esitanud ühe ja sama kaherealise septimiula-
tusega viisiga (näide 6.1), kuid kokku on temalt jäädvustatud viis erinevat 
viisi. Kiigelaul on esitatud tüüpilise Järvamaa kiigeviisiga (näide 6.2) ja Sel-
ma Lätt on kommenteerinud selle aeglast esitust: „Kiigelaulu esitas hästi 
aeglaselt – nii kiige õõtsumise rütmile vastavalt. Ka korduval esitamisel oli 

468 Talulapse maailmast ja talutöödest on küllalt palju juttu ka 19. saj lõpu ja 20. saj alguse 
kooliõpikutes pakutud lauluvaras. Paar karjaselaulu on Rosalie arhiivi saatnud (RKM II 
221, 100/1). Õpikutesse valitud tekstide poeetika ja teemakäsitlus on lapselikum ja liht-
sam, pigem romantiseeriv, ning sotsiaalsetest vastuoludest neis otsesõnu ei kõnelda.
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sama lugu.”469 Omaette viis on lühikesel pulmalaulul Vii Virule ..., kusjuures 
tegemist ei ole juhusliku improvisatsiooniga, sest laulu mõlemal esituskor-
ral on Rosalie kasutanud sama viisi (näide 6.3).  Alo Põldmäe on noodista-
nud sanditamislaulu sekstiulatusega kaherealise viisi, mida helisalvestustel 
ei kohta (näide 6.4).470 Omaette viis on veel Viidalepa–Kihno salvestatud häl-
lilauludel (üks regivärsiline ja teine rõhulises lastelaulu värsimõõdus) ja sa-
mal korral salvestatud mardilaulul (näide 6.5). Muudel kordadel on Rosalie 
hällilaulu esitanud oma põhiviisiga.

Näide 6.1. Rosalie Veinbergi põhiviis. KKI, RLH 64: 27 (5).

Näide 6.2. Rosalie Veinbergi kiigeviis. KKI, RLH 64: 27 (8).

469 RKM II 197, 250.
470 Ei ole võimatu, et tegemist on katkega improviseerivast viisi otsimisest, sest 1964. a sal-
vestustel on Rosalie ka mardilaulu esitades eriti algusosas nagu viisi otsides improviseeri-
nud, jõudes tasapisi enam-vähem sama viisini, mida just kasutas kahes eelnevalt esitatud 
lastelaulus (näide 6.5). 1965. a salvestusel aga laulis ta mardilaulu oma põhiviisiga.
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Näide 6.3. Rosalie Veinbergi pulmalauluviis. KKI, RLH 64: 27 (6).

Näide 6.4. Rosalie Veinbergi sanditamislaulu viis Alo Põldmäe välitöönoodistuses. 
RKM II 196, 526 (87).

Näide 6.5. Rosalie Veinbergi kaks hällilaulu. KKI, RLH 64: 27 (9 ja 10).

Rosalie regilauluesitustes on jooni traditsioonipärasest viisikujundusest, aga 
ka tunnuseid, mis sellest erinevad. Kõige paremini saab viisikujundust jälgi-
da tema põhiviisi esitustes, teistest viisidest on liiga vähe jäädvustusi. Laulik 
varieerib viisi vormi, kasutades kahte erinevat järelrida, mõlemad kulgevad 
viisi algusreast madalamal ja laskuvad lõpuks alumisele tugihelile (näide 
6.6 ja 6.7). Kõige sagedamini tuleb kvindilt laskuv järelrida kasutusele siis, 
kui algusreas on murtud värss ja seetõttu tavalisest erinev viisikuju. Murtud 
värsi esitamine tekitaks nagu pinge,  mis tuleb lahendada „rahulikuma”, 
laskuva viisikäiguga. Mõnel korral näib laskuva järelrea kasutamine märki-
vat laulu(osa) lõppu. On siiski ka paar terviklaulu ja paar pikemat laululõi-
ku, kus Rosalie kasutab läbivalt ainult seda järelrea versiooni.471 Selline vor-
mi varieerimine, kus ajuti tekib neljarealise terviku mulje ja samas on ridade 
471 KKI, RLH 64: 15 (9); RKM, Mgn. II 1136 a.
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vaheldumine jälle vaba, viitab üksilaulmise traditsioonile, nii nagu seegi, et 
Rosalie lauldes värsse ei korda.

Näide 6.6. Kahe erineva järelrea (a ja b) vaheldumine. RKM, Mgn. II 1038 b.

Värsiehitusega seotud meloodiakujundusest kõneldes näib  Rosalie puhul 
olevat kohane alustada ebatüüpiliste juhtumitega, sest neid on tema esitus-
tes suhteliselt palju (suure ulatuse ja akordikäikudele toetuva ehitusega viis 
ise ei soodusta traditsioonilisele regilauluesitusele tüüpilist sujuvat kohan-
dumist muutuvate rõhurühmadega). Üsna sageli muudab Rosalie murtud 
värsside esitamisel viisirea pikkust: jätab mõne silbi ära või laulab kaks silpi 
kiiremini rütmiüksust jagades (näide 6.8). Pikemate viisiridade puhul liitub 
enamasti esimesele rõhurühmale lisasilp, mida 20. sajandi regilauluesitustes 
ka üldisemalt ette tuleb (Lippus 1995: 66, Särg 2001, Oras 2001, vt ka näide 
5.7). Mõnede pikemate viisiridade aluseks on aga traditsioonilisest erinev 
värsikuju (näide 6.9).

Üks värsi  silbiarvu ebatraditsioonilise  vähendamise või  suurendamise 
põhjusi on kindlasti see, et oma trükiallikatest pärit laule on Rosalie ilmselt 
alati esitanud paberilt. Murtud värsside esitamisel on pingelises salvesta-
missituatsioonis tekkinud mõnel puhul segadus sõnade ja viiside ühildami-
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sel, mis väljendub ebakindlas esituses, takerdustes,  komistustes ja kohati 
kirjaliku tekstiversiooni mõningases muutmises.472

Näide 6.7. Kvindilt laskuva järelrea (b) kasutamine mitu korda järjest. RKM, Mgn. II 1136 d.

Üle poole murtud värssidest on siiski esitatud traditsioonilise rütmi ja ka-
heksa noodi pikkuse viisireaga. Ka meloodiakontuuri muutused on üsna 
korrapärased, eriti intensiivsema ja selgepiirilisema esimese viisirea puhul. 
Esimese viisirea kõrgeim aste  f kuulub alati kokku teise rõhurühma algu-
sega ja kolmanda rõhurühma algusesse jääb viisikäik  dc, ükskõik, kas see 
sõltuvalt värsi ehitusest algab viisi neljandast, viiendast või kuuendast noo-
dist (näide 6.10). Viisi järelridade varieerimine on mitmekesisem, aga siingi 
sõltub viisikuju värsi ehitusest. Rohkem näiteid on teise viisirea laskuvast 
versioonist. Siin on kõige sagedasem murtud värsiga seotud muutus rea 
teist poolt alustava viisikäigu ag nihkumine tahapoole, kui värss lõpeb kol-
mesilbilise sõnaga (näide 6.11).

472 Näiteid silbiarvu suurendamisest võrreldes trükitud versiooniga:  viereda viisi sõrme-
kesta pro  veerta viisi sõrmekesta;  akkijalad Alutahaje pro  hakkjalad Alutahaje;  imetlesid Viru  
isandad pro imestid Viru isandad; enne muida emata tütar pro enne muid emata tütar. Silbiarvu 
vähendamine: Viru varese sulge pro Virumaa varese sulge; kuhjad paistvad Kundaje pro kuhjad  
paistvad Kunda’aie;  peretütreid pelasta pro  peretütterid~tüttereid pelasta;  pereeite ehmata pro 
pereeite ehmatele.
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Rosalie viisikujundus tervikuna peegeldab regilaulu individuaalset aren-
dust: esitusnormiks on viisikujunduse abil sõnarõhkude esiletoomine, kuid 
seejuures on värsi- ja viisirea pikkus suhteliselt vabad.

Näide 6.8. Näiteid lühematest viisiridadest. a) RKM, Mgn. II 1038 e (oleks ma suve söö-
mata); b) RKM, Mgn. II 1136 c (viel varem vaenelapsi).

Näide 6.9. Näiteid pikematest viisiridadest. a) RKM, Mgn. II 1136 a (imetlesid Viru isan-
dad); b) RKM, Mgn. II 1040 g (kui see lämmi linnasterehi).

Näide 6.10. Rosalie Veinbergi põhiviisi esimese rea sagedasemad viisikujud eri ehitusega 
värsse esitades (kokku 136 korral, välja on jäetud ainult ühel korral esinenud viisikujud).
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Näide 6.11. Laskuva järelrea sagedasemad viisikujud eri ehitusega värsse esitades (kokku 
69 korral, väiksemas kirjas on ainult korra ettetulnud viisikujud).

Rosalie tugevat ja kõlavat häält kuulates on raske uskuda, et tegemist on väi-
kest kasvu naisega, kes on jõudnud oma kaheksakümnendatesse eluaasta-
tesse. Eriti siis, kui ta laulab kõrgemalt, pooleldi peahäälega, omandab hääl 
kohati vägagi jõulise särava kõla, mis ka hääletugevuse poolest rinnahäälest 
ei erine. On tunda, et uuemate laulude esitused pakuvad häälele rohkem või-
malusi, on ladusamad ja suurema mõnuga esitatud. Eriti väljapaistev hääle-
kvaliteedi osas on Rosalie poja salvestus, milles võib kuulda tema hääle te-
gelikku jõudu ja sära. Selle taustal tundub, et kõigil folkloristide salvestatud 
esitustel on häält talitsetud ja esitustes on pinget. Folkloristide salvestustes 
näivad probleemid tekkivat ka sellest, et kohati valib Rosalie millegipärast 
väga madala registri,  häälekvaliteet muutub kehvemaks ja hääl ise pisut 
raskemini juhitavaks. Võib-olla on see seotud salvestamisolukorra pingega 
ja raskustega minna vestluselt üle laulule,  võib-olla mõjutab seda tradit-
sioon esitada regilaule rinnahäälega.

Kokkuvõtteks.  Rosalie  Veinbergiga on seotud rohkesti  mitmekesist  päri-
musmaterjali, kuna kaks kogenud folkloristist kogujat, kes tema juures käi-
sid, leidsid temas eest hea pärimuseteadja ja sümpaatse, koostööalti inimese. 
Juba esimene koguja  Richard Viidalepp tegi oma 1964. a lühiretkedel kül-
laltki ulatuslikke helisalvestusi. Selma Lätt külastas Rosaliet 1965. a ekspe-
ditsiooni käigus korduvalt, tehes nii käsikirjalisi märkmeid kui helisalvestu-
si. Mõlemad pidasid vajalikuks jäädvustada ka Rosalie kui oma ajas ja kesk-
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konnas  väljapaistva  pärimuseteadja  elukäiku,  keskendudes  tavapäraselt 
noorusajale.

Kumbki kogujatest ei olnud eelkõige laulu-uurija. Nii või teisiti kajastu-
vadki  mõlema  jäädvustustes  huvi  rahvajuttude  ja  kombestikukirjelduste 
vastu ning Rosalie sellealased teadmised ja oskused. Kogutu peegeldab ka 
üldist põhimõtet koguda žanriliselt võimalikult mitmekesist vanemat päri-
must, sellele vaatamata näitavad eriti helisalvestused, et kogujad tunnus-
tasid regilaulu prioriteetsust.

Folkloristide suhtlemise Rosaliega muutis keerulisemaks küsimus tema 
regilaulutekstide autentsusest. Seetõttu jättis Viidalepp saadetud käsikirju 
arhiveerimata ja see mõjutas ka Selma Läti valikuid 1965. a sügisesel salves-
tamisel. Viisikujundusele ei ole kumbki koguja oma päevikus palju tähele-
panu pööranud, ent ilmselt õigustas oskus regilaule viisiga esitada  Selma 
Läti jaoks teatud määral Rosalie regilaulude salvestamist.

Rosalie elumaailma kujutamisel tulid nii tema enda kui teiste mälestustes 
esile neli keskset teemat. Noorusmälestuste peateemadeks olid töö (töökus 
kui väärtus ja töö kui katsumus) ja laul. Laul oli lahutamatu osa elust nii 
töötegemisel kui noorte ühistel pidudel. Poliitilised pöörded lõhkusid palju 
Rosalie elu, aga temas oli piisavalt jõudu edasi minna ja säilitada oma elu-
rõõmus iseloom. Kolhoosiaja algusperioodil osales ta küll seltskonnaelus, 
pühendus  aga  aina  enam lapselaste  ja  lapselapselaste  hoidmisele-kasva-
tamisele, oma väiksele majapidamisele ja raamatutele.

Viimase suure elumuutusega, kodutalust lahkumisega 1964. a langes kok-
ku kohtumine folkloristidega ja uue tegevusvaldkonna avanemine – päri-
muse jäädvustamine. Selle eelduseks oli Rosalie kirjandushuvi, varasemad 
kultuuriharrastused ja harjumus end kirjalikult väljendada. Jäädvustamise 
idee oli Rosalie viimaste eluaastate üks olulisem mõtestaja, ta tegi kaastööd 
rahvaluuleinstitutsioonidele, kohalikule muuseumile ja lindistas koos poja-
ga oma laulmist perekonna jaoks. Ka Rosalie kirjalikes mõtisklustes sai laul 
oluliseks tunnete väljendamise vahendiks.

Rosalielt salvestatud ja tema enda poolt arhiivi saadetud lauludest moo-
dustavad regilaulud lõppriimiliste laulude kõrval suhteliselt väikse osa. Te-
ma regilauluvalik, mis ei lähtu ainult suulisest traditsioonist, vaid ka kirjali-
kest allikatest, näib keskenduvat just neile teemadele, mis olid laulikule olu-
lised, lõppriimilistes lauludes aga suhteliselt kõrvalised. Rosalie on teadnud 
mitut regilauluviisi ja tundnud nende – näiteks kohalike kiigeviiside – tra-
ditsioonilist esitusstiili.
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7. Minna Kokk

Minna Kokk (1892–1971) elas Hargla kihelkonnas, Sarus ja hiljem Mõnistes. 
Aastatel 1957, 1965 ja 1970 on temalt salvestatud kokku 28 regilauluesitust. 
Minna ise on aastatel 1957–1969 kirja pannud ja arhiividesse saatnud üle 700 
lehekülje tekste: laule, kombekirjeldusi, mitmesuguseid pärimusjutte ja isik-
likke mälestusi.

Peale folkloristide on Minna Kokega473 koostööd teinud ka murdekogu-
jad  ja  raadiotöötajad.  Seetõttu  vaatlen  kogumisloo  peatükis,  kuidas  on 
kujundanud salvestusprotsesse eri institutsioonide esindajate kogumisees-
märgid ja -meetodid. Tänu sellele, et 1957. a raadio- ja 1970. a murdelindis-
tused sisaldavad suhteliselt palju vestlusi, on võimalik jälgida Minna suhtu-
mist kogujate tegevusse ja esitatava repertuaari valikusse ning arutleda ko-
gumist suunanud ideoloogiliste ja (esitaja) esteetiliste eelistuste erinevuse 
üle. Kirjeldades eri kogujate kohtumisi Minnaga, tulevad esile mitmed asja-
olud, mis koguja–esitaja kontakti ja tehtud jäädvustusi mõjutasid.

Minna isiksuse ja elumaailma kujutus lähtub valdavalt tema enda kirja 
pandud tekstidest, mille adressaadiks oli küll rahvaluulearhiiv ja teised pä-
rimust koguvad asutused, ent mida isiklikust kogemusest lähtuva käsitle-
mislaadi tõttu võib vaadelda autoetnograafiliste tekstidena. Sissejuhatuseks 
on omaette alapeatükis tutvustatud Minna korrespondenditegevuse motii-
ve, lähemalt iseloomustatud tema kirjutamisstiili ja kõrvutatud tema kirja-
panekuid eluloolise jutustuse liikidega.

Minna elumaailma tutvustuses valisin ja tõlgendasin allikmaterjalis haju-
salt paiknevaid mälestusi-arutlusi, lähtudes viiest põhiteemast: lapsepõlve- 
ja karjasekogemus, pulmarituaal, sotsiaalsete suhete ja vastuolude kajastu-

473 Kohalik käänamine on „Kokk, Kokõ, Kokkõ”, aga kirjakeele mõjul käänatakse nime 
tänapäeval pigem „Kokk, Koka, Kokka”. Üliõpilaste murdesalvestuselt on kuulda, kui-
das Minna arhiivist saadetud raamatust rääkides mainib,  et sinna on sisse kirjutatud 
„Minna Kokõlõ” – ilmselt oli raamatusse kirjutatud „Kokale”, aga suuliselt üteldes tuli 
esile Minna loomulik hääldus (TÜ EMSA, F 143 (11)). Suulise nimeütlemistraditsiooni 
järgi peaks perenimi tegelikult olema eespool: „Kokõ Minna”. Siinset versiooni soovitas 
kohalikku päritolu murdeasjatundja  Mariko Faster. Versioon „Minna Koke” jääb vaa-
tamata murdepärasele käänamisele omamoodi hübriidkujuks.
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sed, püha mõiste ja usuteema ning armastus. Sellise jaotuse aluseks oli en-
nekõike lugejamulje Minnale endale tähtsamatest kirjutamisvaldkondadest, 
aga ühtlasi võimaldas see süstematiseerida Minna vahendatud laulmismä-
lestusi ning viidata laulutekstide võimalikele kokkupuutepunktidele tema 
isikliku kogemusmaailmaga. Olen arutlenud ka selle üle, milline mõtteviis 
kujundas Minna kogemusi ning nende väljendamist, kuidas suhestuvad te-
ma isiklikud arusaamad kirjutamisaegse avaliku (meedia)diskursusega.

Minna regilaulud on ainult osake tema suurest repertuaarist, kuhu kuu-
lusid eri aegade populaarsed laulud. Väärib tähelepanu, kuidas ta ise oma 
laulurepertuaari ajalooliselt liigendas ja kuhu ta selles kontekstis paigutas 
regilaulud.  Minna  regilaulutekste  iseloomustades  on  põhjust  välja  tuua 
nende varieeruvust, eriti pulmalaulude puhul. Tema regiviiside ja esitusstii-
li analüüs erineb eelmistest viisivaatlustest ja põhjuseks on Võrumaa regi-
laulu erijooned.

Minu esimene kokkupuude Minna Kokega oli tema esitatud laul „Oma ema ja võõ-
rasema ootavad koju”, üks „Eesti rahvamuusika antoloogia” mõjuvamaid lugusid.  
Vaenelaps kurdab, et teda ei oodata koju ja jäetakse parimatest paladest ilma – võõ-
rasema paneb kivid ja kännud anumate kaante peale. Oma ema ootab last ja laseb  
talle kõike head tuua. Laulu algusepisoodile järgnevad „Ema ja armud” ning „Ema 
haual”. Ema viiakse kodust. Teda on kaks – surnukeha ja ema arm(astus), mis astub  
üle läve, teed mööda, üle matuseaia kehale järele, kargleb kaevamise ajal haua lähe-
dal, et lõpuks sinna sisse langeda. Tütar kinnitab, et kui ta teaks, kus on Tooni tare,  
varastaks ta ema Toonilt tagasi, upitaks seina või puutüki najale püsti, peseks maa-  
ja surmahaisu hoolikalt maha. Siis kutsuks keegi teda kullakeseks – nüüd vaeslast  
ainult  sõimatakse.  Minna  asjalik,  pisut  kare  kõneregistris  hääl  koos  võrumaise  
„hakitud” laulmisstiiliga tekitab tunde, et see lugu jutustab igapäevareaalsusest,  
tavalistest iseenesestmõistetavatest asjadest.

Kunagi hiljem püüdsin Minnaga seotud päevikute, helisalvestuste ning lauliku  
enda käsikirjade põhjal kirjeldada, mis toimus Minna kohtumistel folkloristidega ja  
millised olid toimunu tagamaad. Kui olin oma ettekande teksti  Olli Kõivale saat-
nud, kirjutas ta mulle vastuseks kirja. Kirjas oli muu seas tagasihoidlik vihje selle  
kohta, et peaksin paari oma seisukohta ehk muutma või teisiti väljendama: „Ma loo-
dan, et Sa mõistad ...” See lause pani mind otse füüsiliselt tundma minevikus kohal  
olnu jõudu ja jõuetust. Kohalolija jõud on tema kogemuses, millest käsikirjadesse,  
fotodele ja helilindile jõuab ainult udune peegeldus. Välitöö on ju omamoodi tervik-
lik lõik elust, see koosneb inimeste kohtumistest, kohtadest, värvidest, lõhnadest,  
tegudest ja tunnetest. Enamus sellest jääb meile, kes me üritame heita pilku aasta-
kümnete taha, paratamatult kättesaamatuks. Aga Olli lause andis edasi ka jõuetust,  
mida tunneb inimene, kes on asetatud uuritava rolli. See meenutas ja meenutab jät-
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kuvalt, kui suur on vastutus kunagiste kogujate ja esitajate ees – nad loodavad, et  
me mõistame.

7.1. Elulugu
Minna sündis 25. või 26. detsembril 1892 Krabi mõisas Rõuge kihelkonnas 
Mari Uipu vallaslapsena.474 Minna ema Mari (Marin, Maria, 1858–1946) oli 
sündinud Sarus Andruse talus.  Kui Mari oli  12-aastane, võeti  tema isalt 
Kusta Uipult ära talu, mille võlga ta maksta ei jõudnud, ja temast sai Mõnis-
te ja Saru vallakasakas.475 Mari oli karjane ja teenija Saru Mati talus, hiljem 
mujal Saru peremeeste juures. Minna elas lapsena emaga Sarus onu talus 
(kas kogu aeg või mingi perioodi), ema viimane teenistuskoht enne abiellu-
mist oli Saru koolmeistri Kalkuni juures. 5.10.1901 laulatati Mari lesk Madis 
Uipuuga (1837–1920), puutöömeistriga Mõnistest. Koos emaga asus 8-aasta-
ne  Minna nüüd elama kasuisa juurde Tursa küla Tursa talu popsikohale. 
Minna käis ühe aasta Saru, edasi Mõniste vallakoolis, tema täpne kooliaeg ei 
ole teada, aga 1905. a mässu ajal oli ta veel koolilaps. Ilmselt 1902. a oli Min-
na esimest aastat karjaseks. 6.12.1902 sündis vend August ja paaril järgmisel 
suvel hoidis Minna kodus venda, seejärel käis suviti jälle karjas, kuni läks 
15-aastaselt (u 1908. a) Varstu „Mei preili juurde tüdrukuks“.

1910. a käis Minna leeris ja abiellus 29.06.1910. Abikaasa Jaan Kokk (1879–
1930) oli sündinud Mõnistes ja olnud noorena mõisnike Wulfide juures tee-
nijaks. Minna ja Jaani esimene poeg Valter sündis umbes 1913. a ja suri viie-
nädalasena. 22.08.1914 sündis teine poeg  Herbert  Ernst,  sünnikohaks  on 
meetrikaraamatus märgitud Langensee (kas Pikkjärve kõrvalmõis Karula 
kihelkonnas  või  Pikajärve  mõis  Kanepi  kihelkonnas).  1915.  a  sai  Minna 
mees Jaan Mõniste mõisniku Arthur Wulfi kutsariks ja ilmselt koliti Mõnis-
tesse. 1916. a sügisel võeti Jaan sõjaväkke, aga pääses siiski Tverist valge pi-
letiga koju. 20.03.1917 sündis Mõnistes kolmas poeg Leonhard Walter.

1918. a paiku läks Minna vend August „16-aastase poisikesena” koos Pu-
naarmeega Venemaale. 1920. aastate teisel poolel rajas  Minna pere kodu 
Kikoja külla, Mõniste jaama lähedale (Mehkale ehk Jaama) Valga-Ape raud-
teeliinil.

Sis ku noid asuniku maid anti, sis meele õi saa määrästki, üts´ väikene nulga-
kõnõ siin oll´, üüldi nii „käsitüükrondikõnõ”. No maja tekk´ õks pääle. Ui, 
rabasi kõik üüq ka mihega linnu ...476

474 Hargla  koguduse  meetrikaraamatutes  on  kuupäev 13.12.1892 vana kalendri  järgi, 
Minna ise on pakkunud oma sünniajaks 26. detsembrit.
475 vallakohtu teener
476 TÜ EMSA, F 143 (8).
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Laenudokumentide põhjal on Mõniste mõisa 3,42 ha suurune asundustalu 
(Kuusistu nr 135) rendile antud 1925. a, 1926. a juulis on valminud maja 
alusmüür, katus sai peale sama aasta septembris. Kunagi pärast 1926. aastat, 
kui  „kodanliku popsiseaduse alusel  lõhuti  meie isamajake” Tursal,  asus 
Minna juurde elama tema lesestunud ema.  1930. aasta aprillis suri  Minna 
mees ja sama või järgmise aasta sügisel juhtus Minnal õnnetus: jalga lõi 
põletik, mida maal ravida ei õnnestunud, ja  Minna sai valla kulul Tartu 
haiglasse. Ta ei lubanud jalga amputeerida ja haiglasse tuli jääda kauemaks 
kui vald oli valmis maksma. Jalg terveks ei saanud, Minna ei saanud tööd 
teha ja tekkinud haiglavõlga ei õnnestunud tasuda. Seetõttu müüdi paari 
aasta pärast oksjonil võla katteks Minna vallasvara – „jäeti mind, kahe kar-
guga santi, kahe pojakese ja vana ematükiga nelja seina vahele”.

Minna pojad said tööle ja elu läks paremaks. 1938. a alguses pidas vanem 
poeg Herbert Mõniste raudteejaama juures kauplust, nooremal, Leonhardil, 
oli  veoauto ja ta pidas veoäri Mõniste vallas.  Minna majapidamises olid 
lehm, hobune ja siga. Veoauto ostmist toetas Minna meestuttav, kellega ta 
oli  tutvunud ajalehekuulutuse kaudu (hiljemalt 1937. a alguses),  kes aga 
1938. a haigestus ja suri.

1939. a alguses sattusid Minna ja ta poeg Herbert kindlustuspettuses süü-
distatuna vangi – Minna võttis süü enda peale ja põhjendas tegu meele-
heitega kauplusevõlgade pärast. 1941. a juunis vabastati Herbert ja ta „ka-
dus sõjakeerisesse teadmatult”. Noorem poeg Leonhard töötas Valgas raud-
teel, abiellus ja 1941. a sündis tal poeg Heino.

Minna vabanes vangist Saksa okupatsiooni ajal. 1946. a suri tema ema. 
Minnast sai kohaliku kolhoosi liige, ent tervis ei lubanud kolhoositööl käia 
ja ta tegeles koduse majapidamisega. Poeg Leonhard elas pärast Teist maa-
ilmasõda kodukandis, oli Mõniste meierei ja hiljem Kalevi kolhoosi auto-
juht. 1948. a sündis Leonhardi teine poeg Ülo. Ülo lõpetas Eesti Põllumajan-
dusakadeemia ja on pensionärist talupidaja Pärnumaal Kaisma valla Metsa-
vere  külas  Koka talus.  Minna esimene pojapoeg Heino on 1959. aastast 
tänaseni kinomehaanik ja elab Varstu vallas Matsi külas.

1957. a kohtus Minna esmakordselt rahvaluulekogujatega, temast sai ko-
he ka rahvaluulearhiivi kaastööline, põgusamalt tegi ta kaastööd Mõniste 
Muuseumile,  Etnograafiamuuseumile  ja  KKI  rahvaluulesektorile,  samuti 
kohalikele ajalehtedele. 1961.–1962. aasta paiku suri Minna sõjajärgne elu-
kaaslane  Artur Pihu. Samal ajal suri Leevi tuberkuloosihaiglas ka  Minna 
vend August. Minna elas üksi kodutalus, oma viimastel elukuudel oli poja 
juures, suri 11.09.1971 ja on maetud Hargla surnuaeda.477

477 Ülevaade Minna Koke elukäigust põhineb andmetel, mis pärinevad Minna enda kirja-
panekutest ERAs ja temaga tehtud helisalvestustest TÜ Eesti murrete ja sugulaskeelte ar-
hiivis, Minna lapselastelt Heino Kokalt (snd 1941) ja Ülo Kokalt (snd 1948), Hargla kogu-
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7.2. Kogumislugu
Minna Kokega kohtusid folkloristid 1957. a Kirjandusmuuseumi rahvaluule 
osakonna suvisel ekspeditsioonil. Ekspeditsiooni ühiseks peatuskohaks oli 
Varstu koolimaja, koguti peamiselt tollases Antsla rajoonis Urvaste, Karula, 
Hargla ja Rõuge kihelkonna aladel. Minnat külastas kõigepealt Olli Kõiva. 
Seejärel käis ta koos raadioreporter Ivar Trikkeliga Minna laule salvestamas. 
Veel salvestas Olli Minna laule koos Herbert ja Erna Tampere ning Richard 
Hanseniga Minna kodus ja lõpuks toimus Saru saeveskis üks selle ekspedit-
siooni suuri salvestamisi. Kokku on 1957. aastast arhiivis 32 pala.478 Salvesta-
misi kajastavad Olli Kõiva päevikumärkmed, pärimustekste ei ole folkloris-

duse valduses olevatest meetrikaraamatutest, Eesti Ajalooarhiivi perekonnaloo digiteeri-
tud allikate andmebaasist  Saaga (EAA 1295-1-757, l 307; EAA 1295-1-758, l 138; EAA 
1295-1-729, l 35; EAA 1295-1-730, l 30) ja Riigiarhiivi dokumentidest (ERA 1356-4-1129; 
ERA 1947-1-8258; ERA 1947-1-11699; ERA 3653-12-3221).
478 RKM, Mgn. II 63–64; RKM, Mgn. II 72–75.
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ta arhiivi saatnud 1967. a. 
ERA, Foto 11542.



tid Minnalt ei sel ekspeditsioonil ega ka hiljem kirja pannud. 1965. a lindis-
tasid  Minna kaheksa laulu Herbert Tampere koos  Aino Strutzkiniga Eesti 
Raadiost, kasutades raadio tehnikat.479 1967. a külastasid Tampered Minnat 
veel ühel lühikesel salvestamis- ja filmimisretkel, ent sellest käigust on arhii-
vis ainult kolm fotot. 1970. a salvestasid keelenäiteid ja kuus laulu ülikooli 
murdekogujad Aino Valmet,  Maimu Meho (hiljem Kindmaa) ja Jaan Kap-
linski koos murdepraktika üliõpilastega.480

7.2.1. 1957. aasta ekspeditsioon ja Ivar Trikkeli raadioreportaaž
20.06.–17.07.1957 toimus Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna teine kuu 
aega kestnud suur ekspeditsioon (vt ptk 2.3.2, 2.4.2). Kui esimene nii ulatuslik 
ekspeditsioon 1956. aastal  ja  ka hilisemate aastate põhilised välitööd toi-
musid Saaremaal, kooskõlas rahvaluule suurväljaannete tollase avaldamis-
plaaniga, siis tekib küsimus, miks põigati 1957. a Lõuna-Eestisse.  Herbert 
Tampere on ühes artiklis seda valikut põhjendanud vajadusega lõpetada 
varasem töö, mille käigus materjali oli kogutud Eesti–Vene piirialadel (Seto-
maal ja sellest põhja pool Peipsi-äärsetel aladel) etniliste suhete uurimiseks.

1957. a suvel töötati Antsla ja Valga rajoonis, et esialgsel kujul lõpule viia eel-
misest kogumisperioodist  ülejäänud etnilise ajaloo valgustamiseks vajalike 
materjalide kogumist Kagu-Eestis ning katsetada uute kogumisplaanide teos-
tatavust ka teistes piirkondades. Ekspeditsiooni keskuseks valiti koht (Vars-
tu), millest võis arvata, et siia kokku jooksevad mitme folkloorirajooni piirid. 
Saadud materjalid lubavad teha tähtsaid metodoloogilisi järeldusi rahvaluule 
rakendamiseks etnogeneesi teenistusse. (Tampere 1961: 443).

Uute kogumisplaanide all on ta silmas pidanud kogumismetoodikat, mida 
hakati kasutama nn suurtel ekspeditsioonidel – ekspeditsiooni ette valmis-
tades teavitati kohalikke meedia kaudu, ligi kuu aega töötati samas piirkon-
nas, elati ühes püsivas peatuspaigas ja külastati korduvalt samu inimesi, eri-
list rõhku pandi helisalvestamisele ja pildistamisele. Lisaks artiklis esitatud 
põhjendustele oli läänepoolse Võrumaa näol tegemist  Herbert Tamperele 
südamelähedase piirkonnaga, kus ta oli üleskirjutusi teinud ja viise fono-
grafeerinud oma esimesel kogumismatkal 1928. a ning ka 1930. aastatel. Olli 
Kõiva meenutuste järgi oli Tampere põhihuviks leida oma kunagisi ja uusi 
esitajaid ning salvestada magnetofoniga nii palju vanemat materjali kui või-
malik, eriti muidugi rahvalaule. Juba sel ajal oli Tamperel plaanis kunagi 
salvestustest heliväljaanne koostada. 1957. a kuulus ekspeditsioonivarustus-
se kaasaskantav poolmehaaniline, patareidega magnetofon Dnepr 8, ekspe-
ditsiooni keskpaigas, alates 4. juulist, saabus folkloristide käsutusse Teadus-

479 RKM, Mgn. II 1129–1130.
480 TÜ EMSA, F 143 (7, 9–13).

283



te Akadeemia maastikuauto koos vooluvõrgust töötava „statsionaarse elekt-
rimagnetofoniga” Dnepr 3 (vt ka ptk 2.4.2).481

Pilt 7.2. Rühm ekspeditsioonist osavõtjaid Varstu koolimaja trepil. Vasakult: Olli Niine-
mägi, Ellen Veskisaar, Erna Tampere, Jaan Jõgever, Selma Lätt, Andres Tampere, Olli 
Jõgever. Foto: H. Tampere. ERA, Foto 2846.

Ekspeditsiooniseltskonnas  olid  Kirjandusmuuseumi  töötajad  Herbert  ja 
Erna Tampere,  Selma Lätt, Olli Jõgever, arhiivi noored töötajad Olli Kõiva 
(tollal Niinemägi) ja Ellen Liiv (tollal Veskisaar), keda Selma Lätt oma päe-
vikus „meie neiudeks” on nimetanud. Ekspeditsioonist võttis osa botaanik 
ja teenekas rahvaluulekoguja Gustav Vilbaste, viise kirjutas tollal Konserva-
tooriumis õppinud koorijuht  Helgi Sirmais, kaasas olid Tamperede poeg 
Andres ja Olli Jõgeveri lapselaps Jaan Jõgever. 26. juunil liitusid veel Anatoli 
Garšnek  Konservatooriumist  ja  Silvia  Porosson,  kelle  peatuspaigaks  sai 
Antsla. Herbert  Tampere  nimetab  neid  „Kirjandusmuuseumi  poolt 
juhendatud,  kuid  Muusikafondi  poolt  finantseeritud  sõsarekspeditsioo-
niks” (Tampere 1961: 444).482 4. juulil liitus kogujatega Kirjandusmuuseumi 
helitehnik Richard Hansen.

481 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 49.
482 Silvia Porosson lõpetas Tartu muusikakooli muusikateooria erialal 1951. a ja konserva-
tooriumi koorijuhina 1965, 1957. a ekspeditsioonipäevikus on Selma Lätt teda tutvusta-
nud kui Tallinna Muusikakooli õpetajat (RKM II 64, 22). Porosson oli ise samuti Võru-
maalt pärit, oma ekspeditsioonimaterjalile on ta lisanud Põlva kihelkonnas Moostes ela-
nud emalt Alice Porossonilt üles kirjutatud laulud (RKM II 65, 485/596).
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Ekspeditsiooni tulekust oli raadios varem teada antud, ka selle tulemusi 
kajastati  meedias.483 Eriline sündmus oli  ekspeditsiooni töö tutvustamine 
raadioreporter Ivar Trikkeli poolt eraldi reportaažsaates, mis oli eetris juba 
13. juulil, enne ekspeditsiooni lõppu. Olli Kõiva arvates võis tema kursuse-
kaaslane Ivar Trikkel ekspeditsioonist juhuslikult raadiost kuulda. Oma mä-
lestustes on Trikkel kirjutanud 1950. aastate keskpaigast kui edasimineku ja 
otsingute ajast just raadiodokumentalistikas (Trikkel 1998: 46–53). Rahva-
kultuur  oli  nõukogude ajal kahtlemata poliitiliselt  sobiv saateteema, aga 
ilmselt oli sellel temaatikal Trikkeli jaoks ka isiklik tõmme.

Olen ka ise armastanud külavaheteid pidi mikrofoniga uidata, „Hõbehalliga” 
sügisõhtuil koos Aadu Hindiga Pime-Kaarli taoliste laulu- ja jutumeeste juu-
res maarahva ehedat eluhingust helilindile talletanud. Kas polnud see mingi 
seletamatu sisesund, otsida eestlast sealt, kust „uue elu” traktorid ei olnud 
veel siberliku sügavkünniga üle käinud. (Trikkel 1998: 79).

Ehkki juba 1955. a oli alanud koostöö raadio toimetaja Aino Strutzkiniga, oli 
reporter  Trikkeli  saabumine  ja  soov  kajastada  folkloristide  tööprotsessi 
ootamatu ja tekitas isegi teatava tõrke. See sundis päevaplaane muutma ja 
tegelema millegi harjumatuga – reportaaž erines senistest stuudios tehtud ja 
hoolikalt ettevalmistatud pärimust tutvustavatest saadetest. Olli Kõiva mee-
nutas, et „tookord Tampere natuke vaatas viltu nende reporterite peale, kes 
väljastpoolt tulid, et segavad tööd”. Folkloristide häiritust võib välja lugeda 
ka mõnedest päevikuväljendustest.

Vihmase hommiku tõttu ei  olnud varaseid väljaminejaid.  Korraga sööstis 
tuppa raadiomees sm. Trikkel. Hakati siis ka varsti seadma kokku laulikute ja 
pillimeeste ning jutustajate nimestikku. Sõidetigi siis välja Kõrgepalu suunas. 
/.../

483 27.07.1957 on Antsla rajooni ajalehes ilmunud allkirjata teade rahvaluulekogujatest: 
„Hiljuti lõpetas oma töö Tartu Kirjandusmuuseumi ja Riikliku Teatrimuuseumi teaduslik 
ekspeditsioon,  kes  viibis  rajoonis  ligemale  kuu aega.  Uurimistööde  käigus  Mõnistes, 
Varstus, Tsoorus ja Antsla lähemas ümbruses koguti rahvaluulet, muistendeid, revolut-
sioonilisi mälestusi, rahvalikke taimede ja loomade nimetusi ning helilindistati rahva-
viise.
Kogutud materjalid anti üle Tartu Kirjandusmuuseumile ja teatrimuuseumile, kus need 
teadusliku töötaja sm. Tampere ja helilooja Garšneki juhendamisel läbi töötatakse.
Nagu ekspeditsioonist osavõtjad lahkumisel kõnelesid, jäid nad oma tööga väga rahule ja 
said ootamatult palju uusi materjale.
Praegu töötab rajoonis järjekordne teaduslik ekspeditsioon rajooni pinnase ja veekogude 
uurimisel.”
(Kolhoosi Elu, nr 89, 2).
6.08.1957  on  kohalikus  lehes,  19.09.  ajalehes  „Sovetskaja  Estonija“  ja  hiljem  ajakirjas 
„Nõukogude  Naine“  ilmunud  Olli  Kõiva  sulest  pikemad  kirjutised  ekspeditsioonist 
(Niinemägi 1957a, 1957b).
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4.VII
Tänane päev möödus õieti laulikute lindistamisega raadioautol. N. ö. minu 
laulikutest lindistasime /.../.484

4. juulil keerleb elu raadioauto ümber. Kuna nad saatesse tahavad saada ka 
jutustajaid ja laulikuid, sõidetakse autoga paremate objektide juurde ja lastak-
se neil lindile rääkida.485

Koostöö Trikkeliga osutus siiski viljakaks ja seda mitmes mõttes. Kõigepealt 
mõjutas tema tehtud raadiosaade kohaliku kogukonna suhtumist kogujate 
töösse (näiteks õnnestus hiljem inimesi kergemini kiire heinatöö juurest sal-
vestamisele saada), see aitas kujundada ka n-ö pärimusteadlikkust.

16. VII Viimane päev Varstus. Püüame igat minutit kasutada helilindistami-
seks. Hommikupoolikul lubati MTJ-ist voolu. Läksime Vana-Roosasse haa-
rangule. Raske on praegu enam kedagi kätte saada. Rahvas on heinamaal. 
Tühja me sõit siiski ei läinud. Kanala juurest saime autosse  Marie Nuti, tee 
pealt  August Languse ja ühisel nõul võrgutasime ära ka  Maali Käärmanni. 
Suured teened olid siin sõnakal August Langusel, kes meie tööst hästi aru sai. 
13. juulil oli ta kuulnud ka raadiosaadet meie ekspeditsioonist. Nähtavasti 
meeldis see talle väga.486

Suurt huvi pakub kõigile  oma häält pärast kuulata.  See, kuidas vanapaar 
Haavisted kuulavad, ei lähe vist eluaeg meelest ära. Sellistele lihtsatele ini-
mestele on tehnika veel midagi hästi kõrget.  Jaan Haavistel on pisarad sil-
mas, kui raadiost tema naise hääl kostab, ja ta ütleb: „Nüüd võib ära surra, 
nüüd on meie hääl ka raadios.”487

Ilmselt oli sedalaadi saatel üldisemaltki värskendav, inimlikkust ja loomu-
likkust väärtustav mõju. Vastandina ametlikule, distantseeritud raadioteks-

484 Selma Läti välitööpäevik. RKM II 64, 35/6.
485 Ellen Liivi välitööpäevik. RKM II 63, 274.
486 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 114/5.
487 Ellen Liivi välitööpäevik. RKM II 63, 275.
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Pilt 7.3. Olli Niinemägi salvestab 
Marie Haaviste jutte, vasakul Olli 
Jõgever. Foto: R. Hansen. 
ERA, Foto 2945.



tile ja professionaalsete mudelite järgi töödeldud rahvamuusikale andis see 
võimaluse kuulata tavalist maainimest kõnelemas oma kogemustest ja tege-
mas muusikat kodusel viisil. Efekt võis olla samasugune nagu Richard Vii-
dalepa ja Aino Strutzkini 1956. a tehtud saatel:

Pilt 7.4. Ümbervõtmine Eesti Raadio magnetofonilt KMi magnetofonile Võrus Kreutz-
waldi Memoriaalmuuseumi õuel. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 3128.

Otse hämmastama pani, kui palju kohtasime sellel sõidul vastukajasid R. Vii-
dalepa saatele Tudulinna laulikutest. Sellest ei olnud juttu mitte ainult nende 
inimeste juures, keda me otseselt külastasime ja kellele esitasime rahvaluule-
alaseid küsimusi.  Sellest tuli juttu koguni mitme inimesega, kellelt lihtsalt 
teed küsisime. Ilmnes, et saade, milles laulsid ja kõnelesid lihtsad vanainime-
sed, oli äratanud paljude huvi ja pannud mõtlema mõnegi, kellele rahvaloo-
ming polnud mitte ainult muuseumieksponaadiks, vaid põlvest põlve talleta-
tud väärtuslikuks elukogemuste pagasiks. (Strutzkin 1962: 75).

Lisaks oma tegevuse populariseerimisele saadi  Trikkeliga tehtud koostöö 
tulemusena arhiivi  täiendavaid helisalvestusi.  Ümberlindistamine toimus 
4. juuli hilisõhtul Võrus Kreutzwaldi muuseumis, sest ekspeditsiooni pea-
tuspaigas  Varstus  õhtul  elektrivoolu  ei  olnud.488 Siiski  ei  saanud  kogu 
materjal ümber võetud – näiteks puudub ERA salvestustelt  Minna Koke 
elulugu, mille salvestamist Olli Kõiva on oma päevikus kirjeldanud, samuti 
lõiguke kohtumise algusest, mis on olemas raadiosaates.489

488 Vt Ellen Liivi ja Olli Kõiva välitööpäevikuid. RKM II 63, 275/6; RKM II 63, 54.
489 Raadiosaade on säilinud ja asub Eesti Filmiarhiivis (EFA 319. H. HL 302).
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Raadiosaade otsib populaarses vormis vastust küsimusele, miks rahva-
luulet ikka veel kogutakse. Intervjuus  Herbert Tamperega läheb jutt üsna 
kohe regilauludele – ilmselt ei olnud selle taga ainult Trikkeli huvi, vaid re-
porter mõistis teema olulisust Tampere jaoks. Tampere kinnitab, et regi-
lauluoskajaid leiti üle ootuste palju.

Ivar Trikkel: Paljud raadiokuulajad kindlasti küsiksid, kas TÕESTI IKKA LEI-
DUB veel vanu laulikuid?
Herbert Tampere: Me oleme siiski väga PALJU leidnud niisuguseid inimesi, 
kes on omas noores põlves, on veel KUULNUD ja /.../ selgeks õppinud vanu 
kaasitusi ja igasuguseid muid vanu regivärsilisi laule nagu karjaselaule, siis ... 
vaeslapselaule ja teisi niisuguseid. Me ei lootnud, et NII palju võib veel vana 
rahvalaulu kuulda.

See kajastub ka ekspeditsioonil tehtud helisalvestustes: 263-st arhiivis leidu-
vast 1957. a ekspeditsiooni salvestusest on 175 laulud, neist omakorda regi-
laule (koos lastelauludega) 111 (vt tabel 2.2).

7.2.2. Olli Kõiva esimene kohtumine Minna Kokega 2. juulil 1957
Olli Kõiva külastas Minnat esimest korda üksi, oma päevikus on ta jutusta-
nud pikast teekonnast ja Minna juures toimunud vestlusest.

2. VII 57 Käisin Mõniste raudteejaama asunduses. Mõniste mõisa juurde saab 
sõita bussiga, edasi on aga veel ~7 km jala minna. Nii kulus palju aega lihtsalt 
käimiseks. Mõniste jaamast juhatati mind Kokke Minna juurde, kes teadvat 
vanu laule ja lugusid. Minna Kokk (64 a.) teab tõepoolest palju ehtsaid regi-
värsse, mida lapsena emalt õppinud. Lubab ise laulud üles kirjutada ja meel-
de tuletada selleks ajaks, kui lindistama tuleme. Ka jutte teab  Minna Kokk 
palju. Kui puukidest rääkima hakkab, siis ei saa teda enam pidama. Kõige 
rohkem on tal aga praegune kolhoosi elu hingel. Kirub vargaid ja arendab 
üldse õiglast kriitikat. Minna Kokk teeb kaastööd kohalikule ajalehele, vahel 
ka värssides. Ta armastab väga lugeda ja kurdab, et vaeste olude tõttu ei saa-
nud rohkem õppida kui Mõniste külakoolis. Tuleb välja, et Mõniste rahvama-
ja juhataja  Lepp olevat teda juba palunudki rahvalaule üles kirjutada. Kin-
nitanud seejuures, et omast käest ei tohi ühtegi sõna juurde panna. Selles osas 
vist Kokaga enam raskusi ei tule. Lepp on head eeltööd teinud. Minna Koka 
juurest on väga raske ära tulla – tema jutule ei tule üldse vahet sisse.490

Päeviku põhjal näib, et koguja ja laulik on omavahel hea kontakti saanud. 
Minna oli aktiivne suhtleja ja jutukas inimene. Ollis on tema jutuvool pea-
aegu et kimbatust tekitanud – ta ei ole teinud üleskirjutusi,  lootes peatselt 
lindistama tulla. Pealegi lubas Minna ise kõik arhiivile kirja panna. Olli töö-
ülesannete hulka kuulus sel ajal tegelemine korrespondentide võrguga ja nii 
oma välitöökohtumistel kui ajakirjanduses ilmunud kirjutistes pidas ta  sil-
490 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 43/4.
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mas vajadust leida uusi kaastöölisi. Minna juhtum oli ilmselt eriti lootusri-
kas tänu kohaliku koduloomuuseumi rajaja, kodu-uurimise eestvedaja ja 
ühtlasi rahvamaja juhataja Alfred Lepa eeltööle.491

Minna ilmselt  ei  olnud enne folkloristidega  kohtumist  muuseumidele 
kaastööd teinud,  Minna kaastööd Mõniste muuseumile pärinevad 1957. ja 
1960. aastast. Ka ei ole Minna nime 1955. a Alfred Lepa eestvõtmisel kogu-
tud materjalis, mis laekus arhiivi 1958. a.492 Samas on tõenäoline, et Minna 
oli  kodulooringi  tegevusega siiski  kursis. Seetõttu,  aga kindlasti  ka tänu 
lugemishuvile  ja  ajakirjanduse  jälgimisele,  oli  idee  pärimust  kirja  panna 
Minnale tuttav ning suhtumine sellesse kõigiti  positiivne –  „ta  oli  väga 
missioonitundeline ja suurem entusiast kui meie ise”, nagu Olli meenutas.

Pilt 7.5. Ekspeditsiooni liikmed Mõniste Koduloomuuseumi juures. 1. reas vasakult Alf-
red Lepp (Mõniste muuseumi direktor), Olli Jõgever, Gustav Vilbaste, Herbert Tampere, 
2. reas Olli Niinemägi, Ellen Veskisaar, Erna Tampere, 3. reas Richard Hansen, Helgi Sir-
mais, seisab Selma Lätt. ERA, Foto 2891.

491 Alfred Lepp oli 1948. a asutanud kohaliku kodulooringi. Näiteks 1955. a 1. oktoobril oli 
toimunud rahvaluulematerjalide tutvustamise õhtu, millest  „võtsid osa ka vanad kol-
hoosnikud, rahvalaulude ja juttude esitajad, kellelt oli materjal saadud”. 1956. a alguses 
tegeldi materjali kogumisega 1905.–1907. a revolutsiooni kohta (Viikmaa 1956). Teema oli 
ajakohane, kuna neil aastatel tähistati ametlikult 50 aasta möödumist „esimesest Vene 
revolutsioonist”. 1957. a moodustati Mõnistesse Valga Rajoonidevahelise Koduloomuu-
seumi filiaal ja Lepast sai selle noorem teaduslik töötaja ning fondide hoidja (Lepp 1961).
492 RKM II 79, 9–334.

289



7.2.3. Esimesed salvestamised 4. juulil 1957
Ülejärgmisel päeval käis Olli eri seltskondadega Minna juures koguni kaks 
korda. Kõigepealt sõideti sinna samal hommikul saabunud maastikuauto-
ga, koos  Tamperede ja  Richard Hanseniga.  Esialgu salvestati  portatiivse 
magnetofoniga,  sest suur  magnetofon vajas  elektrivoolu.493 Minna reakt-
sioon suurenenud seltskonnale oli positiivne: „Midä enämb, tuu paremb!” 
Salvestamise ajal tekkis üsna tavaline vastuolu kogujate ja esitaja eelistuste 
vahel.

Helilindistasime talt palju vanu ja uusi laule. „Vanaaegseid leelutusi” Minna 
Kokk hästi ei taha laulda. Ütleb, et on „üts jorutamine. Mis tsipake noorem, 
sel on juba rohkem viisi.”494

Samal õhtupoolikul mindi Minna juurde koos Ivar Trikkeli ja raadiorahva-
ga. Minnal tuli lindile rääkida ja laulda raadiosaate jaoks. Avaliku esinemise 
võimalus sobis Minna esinejaloomusele. Olli meenutas, et „raadiosse Minna 
tahtis väga pääseda – enamus, kelle hääl oli korras, tahtsid”.

Minna Kokk oli raadioautost väga huvitatud. Laulude vahele rääkis ta repor-
terile kogu oma eluloo ja palju muudki huvitavat mõnusas Mõniste murdes. 
Reporter muidugi salgas maha, et see kõik lindile läks.495

Raadioreporteri salvestamismeetod erines folkloristide omast oluliselt. Folk-
loristide eesmärgiks oli napile lindivarule salvestada „puhtaid” folkloorinäi-
teid, nii nagu Olli väljendas – „neto”: ”Tollastele kogujatele oli juba fono-
graafi kasutamise ajast verre jäänud, et neto pidi tulema lindile.” Trikkel va-
jas reportaaži jaoks sundimatut vestlust. Seetõttu tuli salvestada suhteliselt 
palju ja linti ei pidanud kokku hoidma, sest pärast saate valmimist salvesta-
tu kustutati. Sundimatu õhkkonna nimel ei andnud Trikkel täpselt märku, 
mida salvestatakse ja mida mitte. Olli päevikumärkust mahasalgamise koh-
ta täiendab väike episood arhiivi kopeeritud lindistusel, kus  Minna näib 
ootamatult märkavat, et vestlust salvestatakse.

Kulõt ti! Panõq sii ...!
Ivar Trikkel: Ei, las me paneme, see on nii tore jutt.
Minna Kokk: Ah sa! [naerab]496

Lisaks eluloole ja vestlusele lauludest-kommetest on Trikkel püüdnud sõna-
dega edasi anda ka intervjueeritavate elukeskkonda, eriti luua pilti loodu-
sest. Raadiosaates on mitu korda juttu Lõuna-Eesti mägedest ja orgudest, 
korduvalt kuuleb epiteeti „ilus”. Olli meenutas, et reporteriretoorika oli pi-

493 Ilmselt on kaasaskantava magnetofoni salvestuste kvaliteet põhjuseks, miks selle korra 
salvestusi arhiivis ei ole – hiljem salvestati samad laulud uuesti parema tehnikaga.
494 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 50.
495 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 53/4. 
496 RKM, Mgn. II 63 e.
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sut võõrastav nii temale endale kui Minnale.  Minna haakumatust sellega 
näitab lõik salvestusel, kus Trikkel püüab panna Minnat rääkima kodukan-
di loodusest.

Ivar Trikkel: Te olete sündinud ka siinsamas Mõnistes.
Minna Kokk: Jaa, ikka ... [ohates]
IT: Siin ilusate mägede, metsade vahel.
MK: Jah ... Niimuudu jah. Mis te sis viil tahat´ lauldaq?497

Trikkeliga koos tehtud salvestustel on ka episood, kuidas Olli Kõiva – jät-
kuks esimesel külaskäigul sõlmitud kokkuleppele, et  Minna hakkab arhii-
vile kaastööd tegema – nagu püüab saada Minnalt avalikku kinnitust ja see 
episood on jõudnud ka raadiosaatesse. Minna näitel oli Ollil hea võimalus 
propageerida raadiokuulajate seas korrespondendiks hakkamist.

Olli Kõiva:  Minna Kokk aitab meil ise üles kirjutada. Talvel saadab meile 
muuseumi.
Minna Kokk: Ma saada kõik jah.
Ivar Trikkel: Ah nii ka, jah!
MK: Ma kirjuta teile jutte ja. Ma kir´uta teile tondijutte ja puugijutte ja kõkõ 
ma kir´uta teile.
OK: Me ei jõua ju korraga kirjutada kõike ära.
MK: Ei, kos te sis korraga jõuat, jah. Küll ma esi saada nüüd teile, sis ma kiŕ u-
ta näid nii ...498

Tänu rohkelt salvestatud vestlusele, mida ka arhiivi koopiale ümber võeti, 
on hästi jälgitav, kuidas kogumise osapoolte huvid-eelistused põrkuvad ja 
kuidas kolm vestluspartnerit proovivad kompromisse leida. Minna ei taht-
nud raadiosaates laulda regilaule, vaid uuemaid rahvalaule. Ta leiab, et „van-
nuvanõmbide” laulud ei kuulu „sellesse ilma” ja püüab reporterit teha enda 
liitlaseks, süüdistades või vähemalt imestades, et folklorist otsib kõige vane-
mat, mis ilma peal on. Lõpuks, pärast regilaulude esitamist, saab  Minna 
laulda uuemat rahvalaulu, mida ta ise kõige ilusamaks peab.

[vestlus pulmalaulude kuulmisest ja esitamisviisist]
Ivar Trikkel: Ehk on meeles ka mõni nendest lauludest.
Minna Kokk: No mõni värsikene õks om meelen, näid. Oot, oot, kuis ta algus 
mul ... Ei no ma tiiä esi külq, algust. No ku mi – näet kõik om nii meelest ära 
lännu – sis ma näile [folkloristidele] ka enne lauli no nii, üts´ neli salmikest 
saa nii, niigu vastastikku veidükene.
IT: Noh, laseme tulla.

497 RKM, Mgn. II 64 b.
498 RKM, Mgn. II 63 e.
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MK: Ei ole nuu viisiq illusa sukugi, alv om nuid laulda. Ei ole määrastki õiget 
viisi ja ... Hääl ka ei ole ju mitte midagi enam, kas tuu sis enam midägi om. 
Oodot, mis tuu edimäne oll´? Teil on tähendedü ülesse.
[Minna laulab pulmalaulu]
IT: Ei, aga kui vanad need kaasitused on?
MK: Noh need on sadaviiskümmend aastat vanat, nii omma ju vannuva-
nõmbide lauluq. Egass´ nee ei ole /.../ see ilma laulu, mis ma praegu lauli.
IT: Kelle käest teie sis kuulsite neid?
MK: Ma kuulsi küll peris esi, ku ma lats´ olli, ma olli mõne viie aastanõ, sis 
ma kuulsi küll esi peris pulman oma kõrvaga, ku vanainimese lauliq, peris 
vanaq inimeseq, vana mutikõsõ lauli. Noh, no ma olli sis viie-aastane, nu ma 
ole p(õ)rra kuuekümne nellä. Noh. Mu imä oll´ sündünü juba Mahtrasõa 
aigu 1857-mel aastal. No, no muidukina ... ja sis, see om ju igävene vana. 
Igavetsi vannu, kas sis no see ilma aigu änam kiäki säärtsid.
No nimä KORJASE noid ARMÕDU vannu, näet, nii.
IT: Nojah, rahvaluulekogujatele just meeldib see, jah.
MK: Naa tahtva õkva tuut, nii et mis tuu kõgõ vanõmb maailma pääl om.
IT: No jaa ...
Olli Kõiva: Siin ümbruses ei ole keegi nii hästi mäletanud, kui Minna Kokk.
[Minna laulab veel pulmalaule]
MK: Nii, rohkep ma ei mõista ka taad. No ku o’s nii, ku neid eluaig oles ka 
ilman nii meelde tuletanu. Noh nüüd tulõ äkki aig, kuna tahõtas näid miilde 
tuleta. Ku nad ennembi meelde oles tuld, noid olõs ku palju olnu, aga na om 
kõik meelest ära lännü. Ei tea, mida sis veel laulad või? /.../
Mis te sis  viil  tahat´ lauldaq.  Ega ma naid vannu laule vast ei laula.  Ega 
raadion naa ei ole ilusa-äi.
IT: Noh, aga mis te laulda tahaksite, mis teile endal kõige rohkem meeldib, 
mõni armas laul?
MK: Ei tea, kas vanõmpit laulõ vai uusi?
OK: A kuidas see, mis teile meeldis, kas vaeslapse laul, et võõras iks imä, 
võhlu imä.
MK: Ta om pikk´ väega ja ... ja ta vanna muudu lõõr(u)tamine. Mul ei miildü 
ta raadion-õi.
OK: Aga see, et ema ruttas varha väll´ä koolda. Sel oli ilusam viis.
MK: Taa?
OK: Kuidas linde juures targaks õppis.
MK: Ahah, ahah, no toda om, tuu om lühkene ka, õga tuu nii väga pikk ei 
ole.  Tuut  võisi  na  laulda  viil´,  sis  ...  sis  ma  vannu  laulõ  ei  taha  änamp 
raadiodõ laulda.
IT: Noh, siis laulame uuemaid, jah. Laulame selle ära.
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[Minna laulab vaeslapselaulu]
No laulame, no laulame siis nüüd, mis teil endale meeldib.
MK: Oot, oot, kas ma laula – ega ma praeguse aja laule ei laula. Ma laula sis 
vast noid, mis viiskümmend aastat tagasi lauldi nii.
IT: Laulame neid laule, mida sis lauldi, kui teie noor olite.
MK: Ma laula noid, mis sis ku ma karjan käve, ku ma noor olli kah, mis sis ka 
laulti. No ma laula üte laulu, kuis tüdruk enda ära uput´, kel – noh nii nigu 
latse peräst vai, tuu om üts´ väga illus laulukõnõ.
IT: Jah.
MK: Tuu om kenä. [laulab:]
Mets ja maa kõik hingvad unerahus /.../.499

Nagu sama päeva eelmiselgi salvestamisel, oli Minnale regilaule esitades 
probleemiks eelkõige viis, mis ei olnud tema meelest ilus ja mida tal oli sel-
lepärast lausa „halb laulda”. Vastumeelt olid talle just lühikesed ühtlase rüt-
mi ja kitsa heliulatusega viisid, vanamoodi „lõõrutamised” või „jorutami-
sed”, millega ta laulis nii oma pulmalaule kui ka pikki vaeslapselaule. Need 
esindasid kaasajast erinevat esteetikat ja näisid sobimatud muutunud muu-
sikamaailmas, seetõttu püüdis  Minna vähemalt raadiosse uuemaid laule 
pakkuda. Eri salvestustele jäänud vestluskatkete põhjal on Minnas esitamis-
tõrget tekitanud veel regilaulude staatilisus, eriti pikad kordusstruktuurid 
(vt lk 309–310). Vähemalt esimestel salvestamiskordadel tuli  tal regilaule 
meenutades pingutada –  Minna väitis, et ei ole neid lapsepõlvest-karjase-
põlvest saati laulnud.

Mõni viiskümmend aastaka ei olõq mõtelnuki noide pääle sukugi. Ku näid 
kunagi oles vahel miilde tuletunu. Aga no ei ole kunagi mõtelnu neide pääle, 
selle omma na kõik meelest lännu.500

Minna muusikaline maitse tuli nii selgelt välja just tänu sellele, et salvestati 
raadio jaoks: tänu raadio spetsiifikale on salvestusel üldse olemas pikk vest-
lus, kus Minna oma seisukohti avaldab; teiseks adresseeris Minna end raa-
diosaates avalikkusele ja ka oma lähemale kogukonnale, kes regilaulu enam 
oma  muusikaks ei pidanud.  Folkloristidele olevat Minna Olli meenutuste

499 RKM, Mgn. II 63 d, 64 a–c.
500 RKM, Mgn. II 63 d, 64 a. Eelnevad tsitaadid pärinevad intervjuust Trikkeliga. Olli 
Kõiva rõhutas seda salvestust kommenteerides kõige raadioga seonduva maagilist mõju 
mõnedele laulikutele: „Hoogsa vahetralliga „Joodiku kojukutsumise” laulu vastu polnud 
Minnal tegelikult midagi. Selle laulis ta mulle kohe esimesel kohtumisel. Vestluses raa-
dioreporteriga, kes pealegi oli kena noormees, satub Minna oma uuema ja ilusa laulure-
pertuaari hüperboolse kiitmise tuhinasse, vanast räägib vaid nagu must-valge vahekorra 
rõhutamiseks.” (Olli Kõiva kiri 9.12.2006). Olli kommentaar toob välja publiku mõju esi-
taja hinnangutele, vaidlustamata siiski, et uuema laulustiili esteetika pidi Minnale ja ka 
teistele tema põlvkonna laulikutele olema sisemiselt palju omasem kui regilaulu oma.
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järgi regilaule üsna meelsasti laulnud ja tema arvates  Minna siiski hindas 
neid ning pidas nende jäädvustamist oluliseks.

See, kuidas Olli Kõiva Minna seisukohti tõlgendas, lähtus suuresti tema 
isiklikust muusikakogemusest. Mulle tundub usutav Olli arvamus, et tema 
ja  Minna esteetilised tõekspidamised olid üsna lähedased. Nende mõlema 
lapsepõlve laulumaailm – uuemad rahvalaulud, kooli-, koori- ja vaimulik 
repertuaar – oli üsna sarnane ning mõlemal oli oma regilaulukogemus, lau-
lude tekstid olid neile arusaadavad ja suutsid neid emotsionaalselt mõju-
tada.501 Ka Ollile tundus lühike pulmaviis monotoonsena, sügavamate tun-
nete väljendamiseks vajas ta teistsugust muusikakeelt.

Minu meelest just viisi vastu oli Minnal tõrge ja sisuliselt ta elas neisse laulu-
desse väga sisse. Ta pidi ikka neid mõttes kandma lapsepõlvest peale. Talle 
meeldis oma häält kuulata ja emotsionaalse meloodiaga ennast välja elada – 
see muusikaline külg oli talle väga oluline. See pulmalauluviis on ju väga 
monotoonne ja lausa raiuv kohe, on nagu selle mõtte ja tunde tagasihoidmi-
seks, mitte väljendamiseks. Mulle meeldib regilaulu siiski rohkem lugeda kui 
laulda. Nad saadavad mind oma mõtte ja kujundiga. Mulle, nagu Minnalegi, 
oli kohe vastuolu selle vaeslapselaulu sisus ja viisis. Pulma sõimulauludes on 
ta õigel kohal.502

7.2.4. Suur salvestamine Saru saeveskis 8. juulil 1957.
1957. a ekspeditsiooni üks suuremaid salvestamisi toimus 8. juulil Saru sae-
veski  punanurgas,  kus  sai  lindistada  elektrimagnetofoniga.  Tegemist  oli 
sündmusega ka kohaliku rahva jaoks.

8. VII 57 Sõitsime hommikul suure magnetofoniga (D3) Tiitsa veskile. Kohal 
aga selgus, et sealne vool ei sobinud helilindistamiseks. Tuli Saru saeveski 
ümber kolida. Kui oma magnetofoni Saru saeveski punanurka üles seadsime, 
oli meil kohe uudishimulik poistesumm järel.503

Töö lõppes, kontsert läks lahti. Publikut oli siin kaugelt rohkem kui mõnel kam-
mermuusika kontserdil ülikooli aulas. Meie aga, peab ütlema, helilindista-
mise ajal publikut ei armasta. Helilint ei tee valikut, võtab peale ka igasuguse 
„pealekauba” jutu.  Kui see asjaolu selgus, valitses punanurgas täielik vaikus. 
Isegi poisikestesumm ukse juures rahunes. Vaimustust võis aga igaühe sil-
mist lugeda. (Niinemägi 1957b: 10).

501 Tuleb muidugi arvestada, et Olli esimesed regilaulukogemused olid pärit kirjalike regi-
laulutekstide lugemisest, seetõttu nägi ta tekste ehk rohkem eraldiseisvana kui Minna, 
kellele tekst ja viis pidid moodustama terviku. Aga Olli meenutas, et oli siiski ka n-ö liht-
sate viisidega laule, mis talle just viisiga esituses mõjusid ja kõrvu jäid, näiteks Helmi 
Villa regilaulud samalt ekspeditsioonilt.
502 Vestlus Olli Kõivaga 17.07.2007.
503 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 68/9.
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Seni kui Selma Lätt oma laulikud Mõnistest ja Sarust autoga kohale tõi, otsi-
sin mina pillimehi. /.../ Pärnametsa504 kodust sõitsime Minna Koka juurde, et 
tedagi Sarusse tuua. Minna puhastas parajasti suhkrupeete. Lõunane toime-
tus oli ka tegemata. Kuid laulma oli Minna siiski nõus. Andis minu kätte lüp-
siku ja ruttas ise kleiti  vahetama. Veerand tunni pärast olime juba autos. 
Minnal oli kaasas värske sõiraratas. Kostitas meid kõiki.
Vahepeal olid esimesed laulikud juba laulu lõpetanud ja autojuht viis nad 
koju tagasi. /.../ Nüüd oli Minna Koka käes järg. Üle kahekümne laulu laulis 
ta järjest ja oleks vahet pidamata edasi laulnud, kui pillimehed poleks järje-
korda oodanud.505

Olli Kõiva meenutas, et  Minna tahtis väga salvestamisele tulla ja oli tõesti 
sattunud erilisse lauluhoogu – ilmselt oli tal esinejakalduvusi, sest võõras 
koht, sündmuse tähelepanuväärsus kohalikus kontekstis ja publiku olemas-
olu mõjusid talle ergutavalt, mitte ahistavalt.

504 Pillimees Arnold Pärnametsale toodi kodust lõõtspill.
505 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 70/2.

295

Pilt 7.7. Lindistamist jälgiv 
„publik” Saru saeveskis. 
Foto: R. Hansen 1957.
ERA, Foto 3022.

Pilt 7.6. Minna laulab Saru 
saeveski punanurgas  
8.07.1957. Foto: R. Hansen. 
ERA, Foto 2922. 



Saru saeveskis tehtud salvestused ei erine tollastest tavapärastest „netosal-
vestustest”. Minna on laulnud ilmselt kogujate soovil kõigepealt regilaule ja 
seejärel  lõppriimilisi  rahvalaule,  vestlust neil  salvestustel  peaaegu ei  ole. 
Väike pulmalaulu-teemaline vestluskatke näitab, et selgi korral vastandusid 
salvestajate ja esitaja eelistused.  Minna püüab öelda, et  talle ei  meeldiks 
(kõiki) pulmalaule esitada, ent  Herbert Tampere vastab konkreetsel asjali-
kul toonil: „Võtame kõik.”

Minna Kokk: Tuu „kask´e” sobis ju egä viisi perra ja siis pulmalaulule võid 
tuu „kask´e ja kanike” laulda juurde kui tahad.
Herbert Tampere: Ikka kõik jah.
MK: Aga mulle too väga ei miildü.
HT: Võtame kõik need pulmalaulud, mis siin oli. Mi iks veli virgakene. Mi iks 
neiu noorekene. Vellekene, ellekene. Peiupoissi pehmekene.
MK: Jah, jah, jah. /.../506

Päevikulõik Saru salvestamise kohta jutustab ka sellest, et noor Olli Kõiva 
oli Minnale paari külaskäigu järel omainimeseks muutunud. Muidu ei oleks 
Minna teda lüpsikuga lauta saatnud. Selline lähedus tekkis ilmselt tänu Olli 
soojale ja südamlikule suhtlemisele. Pealegi oli koguja maalt pärit noor nai-
ne, kes oleks sobinud Minnale tütreks. Minnat ja Olli Kõivat ühendas mõle-
ma avatud ja siiras suhtlemislaad, ehkki samas olid nad piisavalt erinevad 
inimesed. Minnas oli kindlasti rohkem enesekehtestamissoovi, teravust ja 
aktiivsust, Olli teistsuguseid ühiskondlikke hoiakuid ja käitumislaadi oli ku-
jundanud Minnast erinev sotsiaalne kogemus.

Olli Kõiva hiljem enam Minna juurde ei sattunud – vahele tulid aspiran-
tuuriaastad ja laste sünd –, ent nende kirjavahetus ja vastastikku pühade-
kaartide vahetamine jätkus kuni Minna surmani.507 Minna on pöördunud Ol-

506 RKM, Mgn. II 73 a. Võimalik, et Minna tahab hoopis öelda, et talle ei meeldi „kaske, 
kaanike” refrääniga pulmalaule esitada – temalt ei ole kordagi selle refrääniga esitusi sal-
vestatud, ent oma kirjapanekutes on ta seda ise kasutanud. Herbert Tampere on 1935. a 
pidanud refräänilise pulmalaulu puudumist üheks põhiliseks Mõnistemaa, st Hargla ki-
helkonna kolme idapoolse valla eristavaks jooneks: „Viiside hulk on siin palju suurem 
[kui lääne ja põhja pool, Oandimaa alal], leidub laulude spetsiaalviise /.../, pulmades ei ole 
kaasitusi, s.t. kas´ke-refräänilisi laule jne.” Taheva vallast (lääne poolt) pärit Leena Karh 
on Tamperele 1935. a öelnud: „Mõniste rahvas laulis pulmalaule  laulu moodi, Tahevas 
kaasitati” (ERA II 115, 164). Mõniste piirkonna eripära on Tampere seostanud varem 
Põhja-Lätit asustanud eesti hõimudega (Tampere 1935: 20, vt ka Tampere 1956b: 258, 
kaart lk 269). Samas, oma hilisemas „Eesti rahvalaule viisidega” pulmalaulude ülevaates 
ta seda vahet ida- ja läänepoolse Hargla pulmalaulude vahel ei rõhuta (Tampere 1960: 199–
200) ja see ei tulegi arhiivijäädvustuste põhjal väga selgelt esile.
507 Muuseas oli Olli ema Ottilie Niinemägi selle põhjal, mida Olli kodus kirjavahetuse 
põhjal jutustas, kirjutanud Minnale kirja, et haiguse tõttu füüsiliselt kannatavat ja seetõttu 
ka psüühiliselt kurnatud Minnat toetada. Alles on Minna vastus 17. aprillist 1970, kus ta 
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li kui väga lähedase inimese poole: „Tervist, minu kallid Tartu sõbrad. Ja minu 
väike Olli, minu pailaps ...”, „Kallis Ollikene, kui raske on olla vana ja hai-
ge ...” Paljude arhiivi saadetud pealtnäha autokommunikatiivset laadi mõ-
tiskluste taga võib olla ka kujuteldav suhtlemine just Olli, isiklikult lähedase 
noorema naisega.

Pilt 7.8. Minna maja juures 8. juulil 1957. Vasakult: Herbert Tampere, Artur Pihu (?), Olli 
Niinemägi, Minna Kokk, Erna Tampere. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 2926. 

7.2.5. Hilisemad külaskäigud Minna juurde
1965. a korraldasid Herbert Tampere ja Aino Strutzkin sügisesi salvestamis-
käike Eesti Raadio tehnikaga. Salvestusi tehti võimalikult kvaliteetse mater-
jali saamiseks raadiosaadetesse ja arhiivi, kuid mõeldi ka tulevasele heli-
plaadivalimikule (Lätt 1968: 86). Käidi ka Hargla kandis ja Minna pool. Sel-
lest käigust on arhiivis kaheksa laulu (peamiselt regilaulude) salvestused. 
Kogumispäevikuid neist retkedest ei ole, kuid Minna on kohtumist meenu-
tanud oma 1967. a kevadel saadetud kirjas.

Lugupeetud härra Tampere!
Andestage, et ütlen teile härra, aga ma ei saa teisiti, minule olete teie ikka här-
ra, seltsimees jäägu teistele. Ootasin möödunud suvel teid Mõnistesse, mõt-

jutustab „kallile lugupeetud tundmatule Õele” oma füüsilistest kannatustest, usulistest 
tõekspidamistest ja tänab toetuse eest.
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lesin et külastade ka mind, või olete pahane minu peale kui ülemöödunud 
sügise käisite karduli võtmise ajal selle Tallinna raadio autoga, et ma siis ei 
saanud midagi laulda, see tuli nii ootamata, ei saanud mõtteid koguda, võõ-
ras kohas, ma nägin küll, et see Tallinna preili oli minu peale pahane, aga ei 
olnud midagi teha, et oli nii ja mitte teisiti. Teie parimad lauljad Mõnistes 
ongi surnud. Surnud on Julius Paas ja tema õde Petti Tuvikene, Marie Ant-
sov on surnud ja minust ei ole ka enam mingid lauljad, ei ole enam healt ja 
palju muidki vigu.508

Kirja põhjal oli 1965. a salvestamisest Minnale jäänud tunne, et ta ei vasta-
nud kogujate ootustele. Minna peab põhjuseks küll külaskäigu ootamatust, 
aga mulle näib, et probleemiks võis olla kontaktisaamine, kuna kaasas ei ol-
nud Minnale lähedaseks saanud südamlikku  Ollit. Ehkki  Minna on oma 
kirjades Herbert Tamperet – nagu teisigi arhiivitöötajaid – sõbraks nimeta-
nud , esindas ta seejuures siiski auväärset kõrgemal positsioonil isikut, kel-
lest  laulik teatud määral  distantseerus,  pöördudes  tema poole sõnadega 
„lugupeetud härra”. „Tallinna preili”, ilmselt  Aino Strutzkin, oli Minnale 
võõras ja tõenäoliselt erines Ollist oma asjaliku suhtlemisstiiliga.509 Ehkki 
salvestustel on tõesti mõned üksikud mõtlemispausid ja komistused, ei saa 
öelda, et Minna oleks esinenud ebakindlamalt kui 1957. a salvestustel, vaid 
hääl on vanemaks muutunud. Kõnekam on ehk see, et salvestatud on tõesti 
suhteliselt vähe laule.

1967. a külaskäigust on märge  Erna Tampere välitööpäevikus ja kolm 
Herbert Tampere tehtud fotot, kus varasemast tunduvalt kõhnem  Minna 
poseerib toolil, ajaleht käes.

Viimased salvestused on Minnaga teinud murdekogujad, Tartu ülikooli 
üliõpilased, keda juhendas Aino Valmet. Kaasas olid Varstust pärit Maimu 
Kindmaa, kes oli äsja eesti filoloogina ülikooli lõpetanud ja töötas Varstus 
õpetajana, ning ülikoolis just aspirantuuri lõpetanud Jaan Kaplinski. Maimu 
Kindmaa mäletas Minnat voodiserval  istumas, kepp käes,  nii  üliõpilaste 
sinna jõudes kui lahkudes. Küsitlemine on käinud vist üsna tavalist rada – 
Minnalt oodati juttu „muistsest ajast”.510 Algul on räägitud haigustest; siis, 
avastades (või ette teades), et Minna tunneb hästi vanu pulmakombeid, pi-

508 Minna Koke kiri 1967. a. RKM II 247, 381/2.
509 Ma ei ole Aino Strutzkiniga isiklikult kokku puutunud, asjalikkust olen välja lugenud 
tema helisalvestustel kõlavatest vestlustest. Kindlasti mõjutas suhtlemist see, et Minna ja 
„Tallinna preili” elasid geograafiliselt ja kultuuriliselt väga erinevas keskkonnas, üks riigi 
äärealal, teine pealinnas.
510 TÜ murdearhiivi helisalvestustega tegeleva Pärtel Lippuse mulje järgi on ka murdeko-
gujate  varasematel  magnetofonisalvestustel  minevikuteemasid  (st  puhtamat  murret) 
eelistav valikusõel olnud tunduvalt tihedam kui hilisemal perioodil (üks murdekogujate 
märksõnu oli varasemal perioodil näiteks „suitsutare” – sel teemal küsiti  ja lasti kee-
lejuhtidel rääkida, olid nad ise suitsutares elanud või mitte).
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kalt pulmadest, seejärel talutöödest vanal ajal, nii nagu Minna ema neist oli 
jutustanud.  Minna jõudis kõigi  teemade juurest arutluseni kaasaja üle ja 
võib-olla oli see üks põhjusi, miks Maimu Kindmaale on jäänud mälestus, et 
„neid asju, mis Aino Valmetit huvitasid, ei olnud kuigi palju”.511

Pärast kommete ja tööde teemalist vestlust läks jutt lauludele. Jaan Kap-
linski ütles Minnale,  et  on tema regilaule muuseumis lintide pealt palju 
kuulanud ja oskas konkreetseid laule küsida. Nüüdki tekkis Minnas teatav 
tõrge vanade laulude vastu, aga see, et noored inimesed kõnelesid tema 
oma keeles ja vähemalt ühele need laulud siiralt meeldisid, on pannud teda 
oma hoiakut kui mitte muutma, siis vähemalt teisiti väljendama.512

Ku vanast´ karja man, karjalatseq ka ja ... kui laulma naksi, sis kasvõi hummo-
gus´puul üte laulu tõmmati, tuu, [tüdinud häälel] ajab ärä tuud samma üte 
joruga ja tuud ... ei tulõq aru õi otsa!
Jaan Kaplinski: Kas tulõ mõni vana laul viil miilde, kos no arru ei otsa õs olõ?
Minna Kokk: Ojah, noid kül ma ei tahaki sugugi ... nu omma nii hirmsa ku ... 
Ja olõ-õi meelen ka enamp õi.
JK: Olõ-õi na joht hirmsa ...
MK: Noh, tuu, tuud ma lauli kül noilõ ka ... noilõ õks, noilõ ... Tuu om ka nii 
üts´ ... Jälle, noh, kas noid vanaaolidsi laulõ, noh, noid oll´ ku pallu, kas mul 
naid äkkine ... Tuu om niimoodu, nigu ütest joodikast et /.../.513

MK: Noh, säärtse om vana lauluq. Säärtse vana laulu [hakkab naerma] i-i-
imeliku lauluq. Kas põrra säärtseid laulõ om? 
JK: No mullõ na miildüse väega. Ma olõ näid pall´u kullõlnu.
MK: Nojah, neid ommõ nii pall´u ...514

7.3. Minna Koke maailm käsikirjades
Töö järgneva osa aluseks on valdavalt Minna enda pärimuskirjapanekud ja 
vestlused  helisalvestustel.  Minna  pärimuskirjapanekud  jagunevad  laias 
laastus  kaheks,  laulutekstide  kirjapanekuteks  ja  jutustusteks  kodukoha 
ajaloosündmustest, paikadest, kommetest ja inimestest. Viimased põimu-
vad tihedalt omaelulooliste mälestuste, isiklike kogemuste kirjeldustega.

Kuna Minna on siinsetest laulikutest kõige väljapaistvam pärimusekirju-
taja,  siis  valgustan  kõigepealt  pisut  lähemalt  tema  korrespondenditööd. 
Arutlen tema kirjutamisajendite, kirjutiste adressaadi ja kirjutamislaadi üle, 

511 Vestlus Maimu Kindmaaga 6.02.2007.
512 Ka Kaplinski esindab 1960. aastatel muutunud suhtumist regilaulu traditsioonilise esi-
tuse esteetilisse väärtusse, millest oli juttu Ingrid Rüütli ja Risanda Kravtsovi kohtumiste 
kontekstis.
513 TÜ EMSA, F 143 (9, 10).
514 TÜ EMSA, F 143 (13).
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lähtudes tekstide iseloomustamisel eri taustsüsteemidest. Seejärel vahendan 
kujutlust, mis mul Minna kogemusmaailmast tema tekste lugedes tekkis. 
Kuna allikmaterjal oli väga mahukas ja esindas biograafia subjekti enda üht-
set vaatepunkti, on lähenemisviis varasemate peatükkidega võrreldes üldis-
tavam ja tõlgenduslikum.

7.3.1. Minna Kokk arhiivi korrespondendina
Minna esimesed oma kirjapanekud arhiivis pärinevad samast aastast, mil 
folkloristid teda esimest korda külastasid, 1957. a lõpust. Ta on rahvaluule-
arhiivi kirjapanekuid saatnud üheksal korral, 1957–1959 337 lk,515 1962. a 109 
lk,516 1967. a 171 lk ja 1969. a 72 lk.517 Lisaks on Minna kirjutanud 96 lk päri-
must Mõniste muuseumile (1957. ja 1960. a)518 ning maininud ka suhtlemist 
Võru muuseumiga. 1965. a alguses on Keele ja Kirjanduse Instituudi rahva-
luulekogusse jõudnud 18 lk Minnalt pärit, kellegi (ilmselt üliõpilase) poolt 
ümber kirjutatud tekste.519 Minnat on külastanud Eesti Rahva Muuseumi 
kogujad ja hiljem, 1969. a, on ta tollasele Etnograafiamuuseumile saatnud 
24 lk kirjeldusi rahvariietest ja oma lapsepõlveaegsest maaelust.520

Minna kirjutamisaktiivsuse taga oli ilmselt mitmeid ajendeid. Vabataht-
like korrespondentide puhul on läbi aegade rõhutatud rahvuslikku missioo-
nitunnet. Sellega liitus isikliku tunnustuse vajadus, osalemine uut laadi sot-
siaalsetes suhetes aitas tõsta enesehinnangut ja sotsiaalset positsiooni. Oma 
osa  oli  ka  teatavatel  materiaalsetel  hüvitistel  ja  preemiaraamatutel  (vrd 
Stark 2006: 116–145). Ka  Minna on olnud väga tänulik saadud raamatute 
eest ja 1970. a üliõpilastele uhkusega jutustanud tehtud kaastööst. Kuna ta ei 
saanud tööstaaži puudumise tõttu pensioni, olid talle arvatavasti tähtsad ka 
väiksed preemiasummad.

Millist rolli mängis Minna töös rahvuslik missioonitunne ja kuidas tema 
seda mõistis? Minna tekstid on kohati vägagi nõukogulikud ja raske on ot-
sustada, kas kõik kirjutatu vahendab tema isiklikke veendumusi või on ta 
oma juttu „kaunistanud” või „vormistanud” tollasest ajakirjandusest meel-
dejäänud väljendite abil.521 Minna on kriitiline Eesti Vabariigi suhtes ja tema 
ainus otsene rahvuslik mõtteavaldus seostub ärkamisaegsete meeleolude ja

515 RKM II 69, 647/70; RKM II 79, 376/521; RKM II 92, 329/441 ja 443/96.
516 RKM II 135, 113/208 ja 261/73.
517 RKM II 247, 381/504 ja 508/54; RKM II 270, 195/266.
518 MF 155, Ar. 74: 19–22. Sisukirjete järgi sisaldavad need samu mälestusi  kui KMile 
saadetud tekstid ja ka mõningaid laule.
519 KKI 43, 270/87. Käsikirjal on märkus: „KKI-le toonud Pille Kippar 16. III 1965”.
520 ERM, KV 223, 763–783. Kaastöö ajendiks oli taas isiklik kontakt „Ainukesega”, ilmselt 
Aino Voolmaaga.
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mõisavastase hoiakuga. See sobitus ka nõukogude ideoloogiaga, kuna sisal-
das viite klassivastuoludele ja ei seostunud otseselt poliitilise sõltumatuse 
ideega.

Kirjutan siin veidi armsa eesti rahva möödunud aegade mälestusi, et kõik see 
mida olen ise näinud ja olen kuulnud enda vanematelt ja paljudelt vanadelt 
inimestelt, kirjutan selleks, et see kõik ei mullastuks koos minuga. Armastan 
nii väga oma Eesti kodumaad, „nende piina pigistused kostku mulle kustu-
mata”, olen uhke selle peale, et olen eestlane ja laulan: „See on see maa, kus 
minu häll kord kiikus mõisa väljadel.”522

Siiski näib Minnale tähtsaim motiiv olevat seesmine vajadus oma elukoge-
must vahendada („kirjutan, et see kõik ei mullastuks koos minuga”). See 
vajadus oli päritud eelmistelt põlvkondadelt kui ainuvõimalik olemise ja 
eriti just vananemise viis. Gerontoloogiline uurimus on pidanud mälestuste 
vahendamist  eakate  inimeste arengus  ja  loomingulises  väljenduses  väga 

521 Eriti torkab see silma 1967. a Oktoobrirevolutsiooni juubeli puhul korraldatud võist-
lusele saadetud materjalides.
522 Kaastöö aastast 1959. RKM II 92, 400.
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oluliseks (vrd nt Kirschenblatt-Kimblett 1989, Hyry 1995, Palomäki 2004: 12, 
102–103). Ei ole juhus, et Mall Hiiemäe on Kodavere jutustamistraditsiooni 
jälgides esile toonud Minna eaklassi (60–65) kui jutustajate kuldvanuse – siis 
saavad kokku elav huvi ilmas toimuva vastu, elukogemus ja peremurede 
koorma üleandmine noorematele, mis annab jutustamiseks aega (Hiiemäe 
1978: 119). Jutustamisest kui vältimatult vajalikust igapäevavahendist, mis 
aitas luua kohalikku ja perekondlikku identiteeti, hoida sidemeid eelmiste 
põlvkondadega, kõnelevad Minna emalt ja kasuisalt kuuldud rohked isiku-
jutud ja kohapärimuslood. Minna komme hinnata nii vestlustes kui kirjapa-
nekutes kõrvuti eri ajastute olusid näib olevat seotud koduse jutustamis-
tavaga: detailirohked kirjeldused, kuidas kasuisa ja ema nooruses riietuti, 
söödi, millised olid sugudevahelise suhtlemise normid, suhted mõisaga jne, 
viitavad, et sedalaadi juturepertuaar võimaldas arutleda sotsiaalsete muu-
tuste üle ja nendega kohaneda (vrd Klein 2006b, M. Kõiva 2003, Dégh 2003: 
14). Minna ema ja kasuisa vanusevahe võis kodustes vestlustes olude-kom-
mete teemalist dialoogi omalt poolt elavdada.523

Mõned Minna märkused tekitavad mulje, et elukogemuse vahendamisel 
peab ta mõnikord adressaadina silmas konkreetseid isikuid arhiivist, kelle-
ga ta oli isiklikult suhelnud. Teinekord paistab peamiseks auditooriumiks 
olevat reaalne kohalik kogukond, tema kahe koduvalla rahvas. Kohalikele 
olid suunatud tema ajalehes avaldatud mälestused ja folkloristidki võisid 
Minna silmis olla kohalikele suunatud teadmise potentsiaalsed vahendajad. 
1958. a on ta arhiivi kirjutanud: „Ma usun, et kõik need jutud oleks tarvis 
ajalehes ilmuda, et Mõniste ja Saru rahvas ise neid loeks.” Kohaliku mälu ja 
identiteedi hoidmist on Minna kindlasti silmas pidanud Mõniste muuseu-
mile kaastööd tehes.

Korrespondents rahvaluulearhiiviga ei tekkinud tühjale kohale: suhtle-
mine folkloristidega oli Minnale ainult üks mitmest kirjaliku eneseväljendu-
se kanalist. Kirjutamissoodumus lähtus kindlasti  Minna erilisest huvist ja 
armastusest kirjanduse vastu. Ta oli läbi oma elu kirglik lugeja – lapsena ku-
lutas ta oma laadaraha raamatute peale, 12-aastaselt on ta käinud kodust 
15 km kaugusel raamatukogus, 1956. a ajalehekirjutises on Minnat nimeta-
tud Mõniste raamatukogu üheks kõige sagedasemaks külastajaks.524 Minna 
523 Näib, et Minna kasutatud ajaline jaotus „see juhtus ~ seda lauldi 100 ~ 70 ~ 50 aastat ta-
gasi” võiks samuti lähtuda sellest, kas Minna seostas laulu või lugu kasuisa, ema või 
enda noorusega. Minna sageli korratud ajatähiseks on Mahtra sõda, millest 1958. a möö-
dus 100 aastat ja nõukogude ajaloojutustuses oli see talurahva klassivõitluse sümbol. Täh-
tis sündmus Mahtra sõda märgib Minna kasuisa noorpõlve ja ema sündimise aega: „See 
on minu kasuisa jutustus Mahtra sõja ajast, kui minu kasuisa oli kahekümne aastane ja 
astus eitede ning taatidega ühist  kirikuteed.”; „Mu imä oll´  sündünü juba Mahtrasõa 
aigu, 1857. aastal.”
524 Kolhoosi Elu, nr 62, 22.05.1956.
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lugemishuvi seostub vajadusega õppida, avardada silmaringi: „Oi seda lu-
gemise himu, mis mul küll oli ja see on minul tänapäevani, kui mind küll 
siis oleks olnud võimalik koolitada.”525 Juba enne arhiivile kirjutamist oli 
Minna teinud kaastööd kohalikule ajalehele.526 Minna pojapoeg  Ülo Kokk 
meenutas, et vähemalt vangis olles oli vanaema pidanud päevikut, mis hil-
jem ringles külanaiste käes ja läks kaduma.

Minna kirjaliku väljenduse vormijateks olid kindlasti ajakirjandus ja raa-
matud, ennekõike ehk 19. sajandi sentimentaalne ja seikluslik rahvaraamat. 
Seda tunnistab jutustamisstiil ja silmatorkav (aja)kirjanduslike käibefraaside 
kasutamine.527 Vaatamata kirjanduslikele mõjudele jätavad  Minna tekstid 
siiski mulje kirjutatud kõne(luste)st, vestelist laadi trükisõna ja suulise jutus-
tamistraditsiooni sulamist (vrd Pöysä 2006: 232). Ainult osa tema kirjapane-
kutest vastab korrespondendi kaastöö vorminõuetele, mis eeldasid tradit-
siooniliste rahvaluuležanride palade kaupa kirjapanemist.  Minna on seda-
laadi liigendust kasutanud ainult selgepiiriliste poeetiliste vormide puhul 
(laulud ja mõistatused). Ka küsitluskavale rahvameditsiinist (Kask, Villako 
1959) vastates on ta astunud vestlusse kujuteldava lugejaga, esitanud oma-
poolseid küsimusi ja arvamusi, hajunud jutustades kõrvalteemadesse. Min-
na jutustavate tekstide laad vastab üsna täpselt  Walter Ongi määratletud 
suulisuse  tunnustele  (2004:  33–57):  aditiivsus,  kuhjamine,  liiasus,  aga ka 

525 RKM II 247, 500.
526 Olli Kõiva päevikumärkus: „Minna Kokk teeb kaastööd kohalikule ajalehele, vahel ka 
värssides.” RKM II 63, 43. Minna kodurajooni Antsla lehest Kolhoosi Elu (ilmus 1951–
1959) olen põhjalikumalt läbi vaadanud 1951., 1956. ja 1957. aasta numbrid, pealiskaudse-
malt 1952–1953 aastakäigud, Minna kirjutisi olen sealt leidnud ainult ühe: 13.–18.07.1957, 
nr 83–85 „Suure revolutsiooni esimesel etapil. Mustsõda Mõnistes”. Lehe satiirirubriigis 
on küll allkirjata või pseudonüümiga kirjutisi, ent läbi vaadatud aastakäikudes ei leidu-
nud selliseid, mida julgeksin Minnale omistada. Kas võis Minna osaleda näiteks 1956. a 
toimunud esimesel rajooni kirjandusvõistlusel, mille kunstiliselt saamatuid töid I. Pull-
man 28.02.1957 lehenumbris karmilt kritiseerib?
Võru rajooni leht Töörahva Elu on bibliografeeritud alates 1960. aastast ja Minna Koke ni-
me all leidub vaid kodulooline „Kiri Mõnistest. Viimane näljaaeg” 17.04.1969. Ent 1966. a 
on Minna kirjutanud, et temalt ilmus Võru lehes paar naljajuttu, seega pole võimatu, et 
varjunime all on ta ajalehtedes veel muudki avaldanud.
527 Minna kasutab vahemärkusi „Esimese~Teise jao lõpp”, pealkirju ja vahepealkirju ning 
paaril korral isegi vinjetti. Pärast peateemast kõrvalekaldumist kasutab ta jutujärje kätte-
saamiseks  vestelist  laadi kirjandusele  iseloomulikke  vormeleid:  „Siinkohal  kaldusime 
peajutuainest kõrvale ...”; „Läksin oma jutuga kaugele, võtkem nüüd see koht, kus ...”. 
Näiteid (aja)kirjanduslikest vormelitest: „öine suudlus põles neiu huultel”, „noorte elu on 
moraalselt väga madalal tasemel”, „looduslikult ilusaim koht”, „kulaku ohver”, „kodan-
liku valitsuse röövlid”, „kadus sõjakeerisesse teadmatult”, „need ravimismeetodid, mis 
mina kõnesoleva sajandi algul enda lapsepõlvest  olen talletanud,  vana paganliku aja 
sajanditest läbi küündiv ebausk” jmt.
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võitlev häälestus ja empaatilisus.528 Juttude järjestus on enamasti juhuslik ja 
assotsiatiivne, episood hargneb episoodist, minevikupilt kutsub esile arut-
luse või otsese võrdluse kaasajaga (nt M. Kõiva 2003: 65–66, Hiiemäe 1978: 
35). Suulisele kultuurile on tagasi viidav keelekasutuse silmatorkav vorme-
lirikkus ja murde-elementide kasutamine.

Ehkki Minna vahendas pärimustekstides suuresti omaenda ja oma lähe-
mate inimeste isiklikke kogemusi, on tema tekstid väga kaugel Lääne kon-
ventsionaalse (kirjutatud) autobiograafia mudelist.529 Kirjutades lähtus Min-
na siiski rahvaluulearhiivi nõudmistest ja need eeldasid kogukonna ühispä-
rimust esindavate omavahel sidumata tekstide loomist. Ei ole teada, kas te-
malt on lühikest elulooülevaadet küsitud. Võib oletada, et Minna ise ei vaja-
nud oma kultuuritraditsioonist lähtudes enesetunnetamiseks kogu elu haa-
ravat lineaarset narratiivi (vrd Okely 1992: 5–8, Abu-Lughod 1993: 30–31, 
Smith, Watson 2001: 124–126, Metsvahi 2004). Ühes saadetises on tal siiski 
alaosa pealkirjaga „Minu enda elulugu”. Selle pealkirja all jutustab ta oma 
jalahaigusest ja selle raviga kaasnenud varandusekaotusest. Niisuguse trau-
maeluloole sarnaneva elujutustuse taga võib olla tervisekaotuse loo nägemi-
ne elu võtmenarratiivina – vähemalt konkreetse kirjutamishetke (võib-olla 
pessimistlikus) meeleolus (vrd Kaivola-Bregenhøj 2006: 41, Smith, Watson 
2001: 21–23, Kirss 2003).530

7.3.2. Minna elu- ja laulumaailm

7.3.2.1. Lapsepõlve argipäev, karjaseelu
Minna jutustatud varasema lapsepõlve mälestustes puuduvad pildid ko-
dust, need on pigem seotud liikumisega, suhtlemisega väljaspool kodu. See 
võib tuleneda sellest, et Minnal ja ta emal päris oma kodu ei olnud, viidates 
samas nende suhtlemisvalmidusele, loomupärasele uudishimule ja innuka-

528 Samu tunnuseid on Katre Kikas nimetanud Jakob Hurda korrespondendi Hans Anton 
Schultsi tekste analüüsides (Kikas 2006: 38–39).
529 Kui iseloomustada Minna tekste tervikuna autobiograafiakirjutuse kontekstis, võiks 
neid kõrvutada mitteteadlase  autoetnograafiaga,  milles  mina ei  ole  kujutatud indivi-
duaalse ja eristuvana, vaid suhtes ühiskonnaga ja milles suur osa on etnograafilisel kirjel-
dusel (vrd Watson 2001, Reed-Danahay 2002). Minna kirjutiste fragmentaarsuses, line-
aarse elumatka- või saavutusteloo puudumises ja selles, et ta paljuski avab end suhte 
kaudu endale olulistesse inimestesse, võiks näha ka naiselikku või suhteautobiograafiat 
(vrd Mason 1980, Eakin 1999, Smith, Watson 2001: 201–202). Tiina Kirsi tähelepanekute 
järgi on eesti elulugudele üldomane kirjutaja suhestatus kogukonnaga ja see võib lähtuda 
talupojaühiskonna mudeli mõjust (Kirss 2002).
530 Traumaelulugudes  luuakse  elu  kriitilisest  sündmusest  võtmenarratiiv,  mis  nõuab 
jutustamist ja võib varjutada muud elusündmused, olles ka jutustamisaegse identiteedi 
põhikujundajaks.
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le osavõtule kogukondlikest sündmustest. Kodusest keskkonnast on Minna 
maalinud paar lapse maailmanägemist vahendavat nostalgilist pilti. Esime-
ne neist on seotud lapsepõlvekogemustega Sarus. Nii siin kui Minna muu-
deski lapsepõlvemälestustes kuulub ema juuresolek iseenesestmõistetavana 
toimunu juurde – nagu Anni Vilkko on soome naiste omaelulugude põhjal 
tõdenud, on ema otsekui osa elusündmustest, kõikjal argisena lähedal olev 
metafoorne maastik tütrele (Vilkko 1998: 203, 206).

Ja tuhat lapsepõlve mälestust  tärkab, kõneldes tollest vanast Saru veskist. 
[Suure veskijärve] veerimööda kasvasid load, kalmused, soetõlvad, pütsikät, 
kaugemal järves kasvasid valged vesiroosid. Ei suuda küll sõnades seda ilu 
kirjeldada, see kõik seisab vaimusilma ees. /.../ Kui ma viskan tagasi pea 70 
aastat, kui ma olin nelja, viie, kuue aastane, tollest ajast mälestan ma kõike 
veel kui eilset päeva, ma olin lapsena imeterane ja tragi nagu kõik tüdruku 
lapsed.  Minu emakene elas oma venna majakeses,  Saru koolimajast  veidi 
edasi, kõrge mäe ääre all, sealt oli Saru veski juure üle kopli vähem kui pool 
kilumeetrid. Minu ema käis iga suve veski möldril heina tegemas, seal järve 
ääres ja mina olin alati emaga kaasas. Kui hommiku vara niitma mindi, siis 
viidi mind unisest peast kaasa ja heina saadu sisse magama, kui toodi pruu-
kost, aeti mind ka sööma, kui mindi veel niitma, siis mina hakkasin riisutud 
heina kandsu mööda käima ja korjasin tsipi heinaritsiku suuruseid konnakesi 
põllekeste, neid hüples seal väga palju. Kui juba palju sai, läksin ema juurde 
ja näitasin. Ema ütles: „Oi Mints, sa oled väga halb laps, miks sa väikesi kon-
nakesi piinad, mine ruttu ja puista kõik sinna lombi sisse!” Ma ütlesin: „Seal 
on ju vesi, nad upuvad ju ära.” Ja missugune rõõm oli, kui leidsin sealtsamast 
nurme kraavi  perve seest  kimalase  pesa.  Hõikasin ema appi,  ema tuli  ja 
vaatas: vähe mõne kuplakese sees oli mett, enamasti olid valged pojad.531

Üks ere mälupilt erineb muudest lapsepõlvemälestustest oma ebatavalise 
staatilisuse ja meditatiivsusega. See annab edasi vaikset rahulolu oma kodu 
saamise – ja ühtlasi ühiskondliku positsiooni paranemise üle.

Kui ma seitsme-aastane olin, abiellus minu emake Mõniste valda ühe vana 
lese mehega, see oli kakskümmend aastat minu emast vanem. Nii läksime 
meie jäädavalt Saru vallast ära. Kasuisal oli popsi majake Peetri jõe kalda 
peal,  väga ilus koht. Sellest sai minu uus tõeline kodu, kus elasime väga 
õnnelikult. Kasuisa oli puutöömeistri, käis suvel väljas maju ehitades ja talvel 
tegi tares puutööd, oli höövlipink sees. /.../ Juba varsti esimesel suvel õitses 
meie aknakese all punane jorjen ja oli mitu suurt sirelipuhma. Jõe pool akna-
kese taga kasvas suur kitseloidaka puhm, iga talve külmaga tulid sinna pu-
naste kõtukestega leevikesed. Ma talvel istusin aknakese all ja harjutasin hee-
geldust ja leevikesed olid kui punased õunakesed minu silma ees. Oh, süda 
tahab lõhki minna, õnne valus mälestades!532

531 RKM II 270, 223/5.
532 RKM II 270, 230/1.
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See kasuisakodu kirjeldus ja Minna paljud juhuslikumad märkused („luge-
sin kasuisale ja emale ette ja nutsime kõik koos”; „kadunud emake ja kasu-
isa jutustasid minule juba ammu lapsepõlves”; „vaat nii oli kõnelnu vana 
Utra Rein veskilistele ja kasuisa kõneles  minule,  kui  ma vast 10-aastane 
olin”) loob kujutluse hubasest koos jutustamise ja ettelugemise miljööst. Ju-
tustamise kõrvale kujutlen ka laulmist – Minna on väitnud, et kõige rohkem 
laule õppis ta emalt, kes „oll´ ka väega, nii, lauluarmastaja”.533 Aga vähemalt 
mõned Minna mõisateemalised laulud („Laulud, mis lauldi saja aasta eest 
Mõnistes”) võiksid pärineda kasuisalt. Kuna varsti pärast ema abiellumist 
sündis Minnale vend, siis pidid popsitares kõlama lastelaulud. Neid laulis 
kindlasti ka Minna, kes jäeti kahel suvel karjast koju, et ta last hoiaks.

Minna esimene, korduvalt meenutatud iseseisvuskogemus pärines Saru 
kooliõpetaja Kalkuni peres karjaseks olemisest. Selle mälestusega seostus nii 
negatiivne varase tõusmise kui positiivne eduka hakkamasaamise kogemus.

Juba kaheksa aastaselt hakkasin karjas käima, kui raske oli küll üles tõusta, 
silmakesed olid poolkinni, kui jalakesi kinni pandsin, ei oskanud noid jalarät-
tikesi  kuidagi  mähkida.  Perenaine,  Saru koolmeistri  Kalkuna emand aina 
kiirustas: „Minna, tee nüüd ruttu, söö kah, muide rahva kari juba läts!” Võt-
sin siis kui kassike mõne suutäiekese unisest peast ja siis välja. /.../ Kui mul 
uni ära läks, siis ma olin ütlemata tragi, karglesin, laulsin, hullasin kutsikaga, 
hoidsin karja, keegi ei olnud minust tragim. Seitse lehma oli ja kakskümmend 
lammast, isegi kuri pull, kellele pandi laud silmade peale ja nende kõikidega 
tulin ma toime.534

Üks Minna värvikamaid karjasepõlvepilte on seotud tugevate tunnetega – 
suure kurbuse, solvumise ja vihaga. Kas  Minna võis juba siis tõlkida oma 
tundeid romantilistesse vormelitesse, mida ta meenutades kasutab: „veike 
rind tahtis valust lõhkeda”535 ja „keegi ei mõista mind”?

On säilinud mu mällu üks jaanipäev mu lapsepõlvest, kui olin kaheksa-aasta-
ne ja käisin esimest suve karjas, Saru kooliõpetaja juures. Nüüd pidin olema 
sel tähtsal päeval karjas ja ei saanud enam ema seelikusabast kinni hoides 
surnuaias ringi käia, see päev oli minul valus. Olin karjaga suure maantee 
ääres koplis, kui hakkasid sõitma pikas reas kirikuliste vankrid, piki tolmust 
maanteed, surnuaia suunas. Igas vankris istus ka lapsi, minusuguseid, hele-
dais suve rõivais, käes sinililli vanikud ja meelespealilli kimbud. Piilusin sõit-
jaid vana õõnes paju seest, vargsi. Oh, kuis mu veike südameke juba siis os-

533 Herbert Tampere ja Aino Strutzkini salvestused 1965. a. RKM, Mgn. II 1130 c.
534 RKM II 247, 499/500.
535 Minna karjaserepertuaaris on olnud vähemalt kaks laulu, kus „valust lõhkes rind”. 
Samas ei pea kujundit  „süda~rind lõhkeb” tingimata  sentimentaalsete laulude tradit-
siooniga seostama, sest see on kurvastuse väljendusena üldtuntud. Minna on seda väl-
jendit oma tekstides väga palju kasutanud.
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kas valutada, olin õnnetu ja kurb et pidin olema karjas, olin haavunud ja isegi 
vihane.
Ja et karjakopli ääres oli just rukkiväli, kus kasvas nii palju sinililli, siis käisin 
rukkivälja risti-pikuti läbi, noppisin endale sületäie rukki sinililli, istusin suu-
re mätta otsa ja hakkasin endale pärgi punuma, esimese suurus enda pea 
järele, teine veiksem, kolmas veel veiksem, jne, kuni oli valmis sinililli kübar. 
Pandsin kübara endale pähe ja tuju tõusis. Karja lõunaks koju ajades muutusi 
päris vallatuks, aelesin niisama ilma põhjuseta mullikaid ja lambaid, kirju 
kutsikas kareldes mu kõrval. Kutsika nimi oli Nogi – Jaapani kindrali nimi, 
sest siis oli Jaapani sõja aeg, 1904. aasta ja mina ise olin see nimeristija.
Ent vaevalt saabusin koduväravasse, kui juba käre koolmeistri eit jõudis ära 
silmata mu sinililli-kübara ja kõigest väest pani mind sõimama, et see vii-
mane võrukael on nüüd maha tallanu terve rukkivälja nii palju sinililli korja-
tes, mis säärasega küll tuleks teha. Ja nii olin mina lõplikult löödud, tol jaani-
päeval. Võtsin peast enda sinililli kübara ja hiilisin häbelikult tarrõ, seal ku-
gistasin pisarate saatel mõne suutäie toitu, siis pugesin kui peksasaanud koer 
enda asemele. Oi, kudas ma seal siis nuuksusin, kuis mu veike rind tahtis va-
lust  lõhkeda,  tõotasin  kurja  kättemaksu  kõikidele  kurjadele  koolmeistri 
emandatele, juba siis tundsin, et keegi ei mõista mind.536

Just karjaskäimist on Minna oma mälestustes kõige tihedamini laulmisega 
sidunud. Laulmine sisustas päeva, peletas metsloomi, aitas karjastel omava-
hel suhelda ja kuskil kuulmisulatuses viibivate inimestega kontakti otsida. 
Minna on meenutanud, et oli karjaste seas üks suuremaid lauljaid.

Kõiki neid laule, mis siin on kirjutatud, laulsid vanasti Mõniste ja Saru talu-
tüdrukud ja -poisid töö juures, õhtul kambri magama minnes, ja alati kõige 
rohkem karja lapsed. Ja mina olin see päälaulja karjas.537

Minna suurest repertuaarist ja laulmislustist on peres räägitud lugu, mis 
näib olevat kujunenud tema laulikuidentiteedi sümboliks.  Minna on seda 
pärimusekogujatele jutustanud kolmel korral, iga kord ilmselt omal algatu-
sel.

Oi jumalakõnõ, mis no nee laulu, nee ei olõ midagi. Mul om miljuneid laulõ, 
nii ütelda, mis viiskümmend aastat tagasi laulti, nii, ku ma karjan käve, ma is 
tiiki muud ku ommukust õdaguni lauli. ~ Sis sääl saman Saru koolimaja man, 
koolimaja takkan nuuq kõrge mäe ommaq, siis ma muud is tii, ku õnnis päev 
lauli. ~ Ma nigu lõokõ lõõriti kõik pääväq karja man. Ega mu suu sukugi rahu 
is püsü.
Üts´ oll´ küsünü mu imä käest niimuudu, et: „Ma jäi üts´kõrd kullõma, et – 
ma olli sis viil väga väikene, mõni säitsme aastane latskõnõ – et ma jäi üts´-
kõrd kullõma, et mis ta suq tütär tan mäe otsan laul, õt kas ta ütte laulu laul 

536 RKM II 92, 397/9.
537 RKM II 79, 401.
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kõgõ päeva vai? Jäti päris hobõsõ adra ette saisma, jäi kullõma, aga mudku: 
üte lõpõt´, tõsõ alust´.”
~ Üts´ oll´ üülnu mu imäle, üts´ peremehe poig säält, nii et: „Kulõ, mii jäi jo 
hulgas, näet, kõik kullõma nii, kas ta ... kas ta tütärlats´ puha ütte laulu laul 
kõik päiväd, mis kõik pääv laul.” Jäänu nimäq kullõma – eih, üte lõpõtas, tõi-
sõ alustas. Õks noid laulõ.538

Minna väitis, et teab „miljoneid laule” ja tema laulutagavara oligi ilmselt vä-
ga suur. Ta on salvestamisel laulnud või arhiivile kirja pannud kokku 140 
eri laulu. Kõik arhiivi lõppriimiliste laulude küsitluslehe 199 laulu on Minna 
sõnutsi talle tuttavad ja karjas lauldud.

Ma kai,  mis tema [Olli Kõiva] and´ mulle tuu lehe, näet, kohe nuu laulu 
omma üles märgitu, nuu omma juba nii, umbes tuu aolitsõ lauluq, mis viis-
kümmend aastat tagasi lauldi, nuu omma viimätse kui kõik mul teedäq.539

Sama on ta öelnud populaarsete koorilaulude kohta, mille tekstid ta leidis 
kogumistöö preemiaks saadetud luuleantoloogiast.540

Karjas käies ei olnud ma iialgi vaik, kui lõokene lõõritasin ma vahetpidamata, 
kõik Liidia Koidula, Anna Haava, Miina Härma laulud olen tuhat korda läbi 
laulnud, laulsin noorena laulukoorides.541

Osa koorilaule võis olla õpitud emalt, kes samuti oli kooris laulnud, aga 
Minnat õpetas ka koorilauljast Kalkuni perenaine, kes „oll´ väega imelik 
suur laulja”. Vastuvõtlikkust uutele lauludele näitab Minna mälestus kool-
meistri suurest sünnipäevapeost, kus külaliste seas oli Jaan Lattik.

Neid  setu  laule  laulis  1900.  aastal  noor  üliõpilane,  värvimüts  peas,  meie 
kuulus pastor Jaan Lattik, kes kodanlikul ajal oli ka Eesti haridusminister ja 
käis  hommikumaal  Palestiinas  reisimas.  Missuguse  ääretu  huviga  mina 
lugesin tema reisijutustust „Lõunamaale”, see oli minule kõige huvitavam 
raamat. /.../ Käisin esimest suve Saru koolmeistri Kalkuni juures karjas, olin 
veikene kui piibunaelake.  Kalkun pidas iga aasta augustikuul enda sünni-
päeva ja siis oli suur pidu, oli palju võeraid koos. Karulast olid Lattikad, mõ-
lemad vennad üliõpilased, Jaan oli vanem vend.542

Karjapõlve on kuulunud ka regilaulud. Usun, et just tänu karjas laulmisele 
olid emalt õpitud regilaulud Minnal nii hästi kinnistunud, et pikkade teks-
tide ladus esitamine ei olnud talle probleem. Ehkki Minna ei ole oma nappi-

538 RKM, Mgn. II 64 a (1957); 1130 c (1965); TÜ EMSA, F 143 (11) (1970).
539 RKM, Mgn. II 64 a.
540 Ilmselt „Eesti luule” 1955.
541 RKM II 92, 400.
542 RKM II 92, 443. Saru koolmeistri Henno Kalkuni (snd 4.08.1845) poeg Julius Osvald 
(hiljem Kaljuvee) oli olnud Karula kooliõpetaja, sealt ilmselt ka tema sõprus Lattikutega. 
1904. a juulis, kui  Juhan Aavik käis Harglas rahvaviise kogumas, on ta oma päevikus 
maininud, et tutvus Kalkuni juures „üliõpilase hra Latikaga” (EÜS I 753).
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des laulukommentaarides vaeslapselaule karjaserepertuaari osana kirjelda-
nud, sobib nende sõnum hästi väljendama väikese lapse tundeid, kes peab 
veetma suve iseseisvana kodust eemal ja tegema rasket igapäevatööd. Min-
nagi repertuaari kuulunud laulu „Ema haual” kohta on tema eakaaslane 
meenutanud, et just karjas käies oli sellel eriline tähendus.

„Ema haual” on siin liitunud läti vaeslapselauluga, millelt on ka viis võetud. 
Vanem  tütar  Magda  mäletab,  et  isa  õde  laulnud  seda  lapsi  hällitades. 
Noorem tütar meenutab, kuidas ta karjas käies seda laulnud ja ise nutnud.543

Minna esimese karjaseaasta kurva jaanipäevamälestusega kõlab kokku laul, 
kus „võõras võhlu imä” vaeslast kodus vastu võtab. Küllap oli veel teisigi 
hetki, mil Minna tundis, nagu oleks ta jäetud „oja viirde, taivalindõ kasvata-
da”.

Minna seostab oma tekstides ja vestlustes karjaskäimisega just kordus-
struktuuridega laule, kõigepealt Joodiku kojukutset, mida ta on esitanud uue-
ma viisi ja tantsulise „trii-rilla, traa-ralla” refrääniga. Ta on selgitanud, kui-
das niigi pikka laulu oli võimalik veel pikemalt laulda.

Ega seda võit laulda, laulda SADA kõrd taad ümbre, noidsamu ütsi sõnnu, 
mis tuu avitas, ku taat kas ku palju kõrdu laulaq. Tan om, tan algus, ku ma 
nii, peris lats´ olli, ku ma kuuli, [nakas?] algusõs pääle juba loomõst. Juba 
hopõn kotun kooleman, lihm kotun kooleman. No sis laula otsast jälleq kõik 
nuuq viguri takast järgi.
Ivar Trikkel: Seda võib hommikul laulma akata ja õhtuni välja.
Minna Kokk: Õdaguni, jah. Ja kar´usõ karja man teki nii, sis tuu om niisama 
nii et, et no kuis tuu oll´, et laul ei lõpõ konagi. Et oodaq, ku ma otsast kinni 
võtaq, laul ei lõpõ konagi. Tuu tulõ nii vällä [naerab].

Kord pärast „Venna sõjaloo” laulmist on Minna viinud samuti jutu karjaste 
vanade laulude pikkusele:

Na vanaaolisi,  nu peris  vanaaolise lauluq omma säärtse.  Ku vanast´ karja 
man, karjalatseq ka ja ... kui laulma naksi, sis kasvõi hummogus´puul üte lau-
lu tõmmati, tuu ajab ärä tuud samma üte joruga ja tuud ... ei tulõ aru õi otsa!

Minna salvestusele jäänud naerus ja kurtmises, et laulule „ei tule aru ega 
otsa”, näib peegelduvat teatav segadus – vastuolu kaasaegse esteetika ja ko-
gumisolukorra tingimuste ning laulu kunagise funktsiooni vahel. Veel paari 
kommentaari põhjal võib oletada, et laulikut on vähemalt lindile laulmisel 
häirinud pikad paralleelsete värsirühmade jadad (kes kõik sõjast tulevat 
venda ära ei tunne; kes kõik on kodus suremas, kui noormees kõrtsis pras-
sib; kes kõik püüavad venda sõjast välja lunastada), sest need muudavad 
laulu staatiliseks ja võimaldavad tegelaste lisamisega teksti ikka pikemaks 
venitada. Kunagi karjas käies ja lauldes oli selline pikendamine põhjenda-
543 Olli Kõiva välitööpäevik, kommentaarid Juulie Koobakese tütardelt Lehtilt ja Magdalt 
Rõuge kihelkonna Vana-Roosa k. RKM II 63, 18.
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tud, lauldigi aja „täitmiseks”, nii nagu paljudel teistel puhkudel, kus „laul 
piäb aga edekohe käümä” (Oras, Tamm 2002: 121, vrd ka Kõiva 1964: 61).544

A ku taad tahad nii laulda nigu ta perisest õks vanast´ laulti, sis laulaq KÕIK 
VIIMÄDSEQ, selle ütle, et puul päivä kar´usõ lauli ja ... Küll siis tulli tuu tiid-
misegä, õt: hopõn kotun koolõman ja lihm kotun koolõman ja [pooleldi naer-
des] ... ja kui sis alust´, alusti perekunnaliikmõist kõigist, sis kõkõ perämine 
oll´ imä. Ku siis ütel´, õt: No kül olluq kuuq minna, imä koolõs, tõist ei saa. 
Muidu naist sai tõist ja kõkõ viimäst sai tõist ... es poiss es läheki kõrdsist 
kodu. [Naerdes:] Noh, säärtse omma nu vanaaegse lauluq, jah, jah, no siis 
niimoodu, õt tiiä-äi noid vanaaegseid laulõ.545

7.3.2.2. Pulmad
Minna kõige esimesed pulmakogemused näivad seostuvat toiduga. Koos 
emaga  vaadiliseks546 käies  võisid  pulmad  tunduda  peaaegu  muinasjutu 
imemaana, sest vaadilised tõid kokku ennenägematu koguse piima.

Mis mina nägin, kui laps olin, noh nii 6- või 7-aastane, kuis vanemad inime-
sed saajas vaadiga käisid, nii nimelt naised lastega, ka mina käisin ühes ema-
ga. Naised /.../ läksid isegi mitu versta kaugele säärase kandamiga, vaadiga, 
ja kandsid niimoodi saajatare manu ilmatu palju rõõska piima kokku, nägin 
oma silmaga, et piimakambris oli mitu suurt vannitäit ja toobritäit piima /.../. 
Siis noid piimaviijaid koos lastega kutsuti ka sööma, pulmaliste perri,  kui 
pulmalised ära põhtjade547 tantsima läksid. Nii sõin minagi ühes emaga noid 
pulmaliste perri, ja kui söönuks saime, siis läksime põhtja manu tantsijaid 
kaema.548

Minna on 1959. aastal koostatud pikas pulmade kirjelduses549 meenutanud 
üht värsket pulma, mis jäi igati alla sajandi alguse suurejoonelisele ja sünd-
musterohkele rituaalile, kui „nii palju nalja sai pulmas selle kahe päevaga, et 
pärast pulmi oldi päris haige sellest suurest lõbust”.550

544 Olli Kõiva juhtis mu tähelepanu sellele, et just kogumisolukorras võib sedalaadi kor-
dusstruktuuride esitamine tunduda mõttetu. Näiteks Liis Pull on öelnud kogujale „tüütes 
laul” (Kõiva, Rüütel 1997: 576). Ent pulmas laulavad naised sama laulu võimalikult pi-
kalt, sest traditsioonilises esitusolukorras oli kombestikule vaja teha katkematut saate-
muusikat.
545 TÜ EMSA, F 143 (10).
546 Hargla kandi sõna traditsiooniliste kutsumata pulmakülaliste (lapuliste) kohta.
547 rehealune, põhu panipaik
548 RKM II 92, 353/4.
549 RKM II 92, 329/94; laulud ka RKM II 247, 433/42; KKI 43, 270/87; pulmalaule ja kombe-
kirjeldusi on jäädvustatud kõigil helisalvestuskordadel.
550 Samamoodi on Minna hiljutist pulma vanale vastandanud 1970. a: „No peeti sii üle 
raudtii üte pulma märtsikuun. Noh, kats´ tarrõ oll´, küländ suurt tarõ, söögilaud ja ... Es 
tandsi konki saa, es määrastki sõitu kohegi, es mitte midagina! Valgan olli ju ära regist-
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Hiljem  kadusid  need kombed ja  tänapäeva  noorsugu ei  tea  neist  pulma 
kombeist midagi. Nüüd on moeks võetud: pulmi peetakse laubäva õhtu-öösi, 
päeval  käiakse  registreerimas ära mõne saatjaga.  Tööst  väsinud inimesed 
tulevad laubäva õhtu kokku, istuvad söögilauda, aina söövad, joovad ja istu-
vad, vanemad inimesed tukuvad, lausa magavad, pea laua peal. Minul oli 
hiljuti juhus olla säärases pulmas, mis ei paku iial huvi. Ei olnud seal ühtki 
pulmamängu,  ei  talvel  veikese  toa  ruumi  pärast  ühtki  tantsu,  joobnud 
inimesed aina räuskavad ja ajavad rõvedusi suust välja. Siis hakatakse hom-
mikul  koju minema,  mõned täisjoonud jäävad veel  sinna  toa nurkadesse 
magama. See on kõik, mis mul on öelda täna päeva pulmast, mida just hiljuti 
nägin, tänapäeva pulm ei olegi kõnelemisvääriline. Kuigi noorsugu on väga 
haritud, mingisuguseid pulmakombeid ei ole.551

Laupäevaõhtusele tööpäevast väsinud inimeste kokkutulemisele vastandub 
kirjelduses „talurahva pulma” dünaamiline algus pühapäeva hommikul. 
Peiupoolsed sõidavad pruudikoju ja kui pärast „dokumentide näitamist” 
väravad lahti tehakse:

/.../ peigmees oma sugulastega sõitis pruudi muru pääle sisse, ühest vankrist 
kargas kesk muru maha üks eit ja hakkas ennast hööritades kõvasti laulma:
Küll ma kae kaienen,
küll ma näe nättenen,
kas om muru purust puhas,
purust puhas, lastest lakke?
Ku om muru purust puhas,
purust puhas, lastest lakke,
siis om neiu poisest puhas,
poisest puhas, latsist lakke.
Kui eit laulu lõpetas, tuli keegi, andis eidele viina, siis kutsuti kiiresti kõik 
sisse ühiselt sööma, et peale söögi algab kohe laulatusele sõit, kuna aeg kip-
pus kasinaks jääma.552

Sellest ja teistestki Minna kirjeldustest on tunda, et pulmalaulikute auväärne 
roll rituaali läbiviijana oli pigem taandunud ja „eitede” või „vanamuttide” 
laul mõjus koomilise, seltskonda lõbustava vahepalana: „suure naeru saatel 
anti vanule muttele viina, viidi tarrõ söögilauda istma, ja kästi viil laulda”. 
Rituaali pidulikumat poolust saatnud lauludest teadis Minna siiski regivär-

riirdu, tulli siia süümä-jooma aint[?] ja tuu olli pulm. No kas vanast´ siis nii pulmi peeti! 
Või jummal´!” TÜ EMSA, F 143 (6).
551 RKM II 92, 343/4. See on muidugi ainult ühe pulmapeo mulje. Olli Kõiva päeviku järgi 
olid veel 1957. a mitmed Minna kirjeldatud kombed kasutusel: „Tegelikult pulmas küll 
enam ei kaasitata, aga vahel naljaks siiski lauldakse veel mõnda vana pulmalaulu.” Tuli 
ette saunategemise, pulmasandiks käimise ja nooriku kasuka peale tõstmise kombe täit-
mist.
552 RKM II 92, 345.
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silisi  tanutamissõnu,  noorpaari  äratamise,  minia  meelepäraseks  kuuluta-
mise ja mõrsja ema kängitsemise laulu. Lauluga juhiti ka põllelappimist, kus 
pidulikkuse kõrval oli võistlust ja koomikat, nii et  Minna on seda pulma 
„viimaseks naljaks” nimetanud.

Kahe suguvõsa esindajate „vastastikku laul”, „sõimamine” oli üks 20. sa-
jandi alguse regivärsilise pulmalaulu põhivaldkondi. Seda tunnistab Minna 
regivärsiline pulmalaulurepertuaar, samuti Harglast ja ümbruskonnast ko-
gutud pärimuse üldpilt. Loomulikult jäid võistulaulud tänu emotsionaalselt 
laetud esitusolukorrale 8-aastasele Minnale ka hästi meelde: naised on „kui 
vihased kuked ja sõimamistel ei taha lõppu tulla, pehme südamega noorik 
juba ikkõb”. Korduvalt on juttu mõrsja nutust, mille halvustamine esile kut-
sus, samuti lauljate suurest ägedusest. Minna on näinud kaasikuid nii hoo-
gu minemas, et neid oli vaja lahutada.

Mina nägin Handu talu pulmas, kui vanad naised läksid oma vastastiku lau-
luga nii tülli, et vana peremees Kotleb viskas toobiga vett naistele vahele, et 
neid koost lahutada. Peigmehe kottun, enne tanu pähä panemist, olid need 
laulud kombeks.553

Pulma sõimulaulud olid koos konkreetse mälupildiga varasest lapsepõlvest 
meelde jäänud näiteks ka Ingeri 19. sajandi suurlaulikule  Lari Paraskele. 
Senni Timonen tõdeb, et kõik Paraske varasemad konkreetsed laulumäles-
tused on seotud psühhofüüsilise mälu ja eriolukordadega (Timonen 2004: 
253–255).554 Ka Minna pulmalaulumuljet süvendas kindlasti esituse füüsili-
ne poolus – ta on korduvalt kirjeldanud, kuidas lauldes „tsiirutati”: „naised 
kukuvad hoogu, käed puusas tsõõritavad ja tsiirutavad endid vastastikku”. 
Olli Kõiva päevikukirjelduse ja hilisema meenutuse järgi liigutas Minna tsii-
rutades ülakeha laulurea ajal kahe nõksu või kummardusega poolkaares 
ühes suunas,  järgmise rea ajal  teises,  „tegi  viisi  kahes rõhutamise kohas 
jõnksu, nagu andis hoogu kaasa laulule”, käed olid seejuures puusas ja jalad 
suhteliselt liikumatud.

Nojah sis,  äkki  sis,  ku naksi  nuuq kaasi... noid kutsuti  nii: kaas´ka,  noid 
lauljaid: kaas´ka. Noh siis pruudisugulasi puult ja peigmesugulasi puult, kas 
oll´ sis pruudi õdõ ja peigmehe õdõ, lätsi vastastikku laulma, või jälle pruudi 
tädi ja peigme(he) tädi, vai mõni tsõdsõ või vanainimene nii lätsi vastastikku 
laulma. Nuu lätsi nigu võistlema, nii et kumb sis tõsõ lauluga üle lüü, noh, 
tuu om sis muidukina õks jälle ÜLE tõsõst. Nojah, ja rahvariide oll´ näil sälän, 
või nii noh nigu vanast olligi tuuperäst. Nüüd pandasse rahvariided ainult 
nii et, et pandasse rahvariided, a sis OLLIGI nuu riide sällän – pihtsärgi ja 

553 RKM II 92, 360.
554 Sama kehtis ka eelmiste laulikute mitme laulu puhul, mis olid lapsele meelde jäänud 
ebatavalistes olukordades.
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kõik nuu sääntse, mütsüsi ja kõik nii, kuis na olli, uhkede kõik vällä tennü.555 
Nojah sis nä leiq käeq puusa, nuu laulja, ütsikult, lauli nii, üts´tõist vasta, käeq 

nii puusa. Sis kis laul´, sis tuu höörüt´ ennast, näed nii, säärästmuudu, noh 
nii, nigu meil p(õ)rr(a) rahvatantsijaq tegeväq. Näed nii, sis tuu tsiirut´ enne 
ütest tüküst nii ja laul´. Tõnõ sais. Ja ku tõnõ naksi laulma, sis naksi jäl tuu 
ennast  nii  tsiirutama,  käeq puusan  ja  sis  tõnõ sais.  Noh,  nii  sis  olli  nuu 
laulmiseq, noh.556

Olli enda mälupildis seostus esituse füüsiline poolus omakorda laulusõnade 
erootilise sisuga. Tsiirutamist minu palvel näidates kurtis Olli, et temal tuleb 
see nurgeliselt välja, aga „Minna oli selline ümar”, liigutas väga hoogsalt ja 
eriti meeldejääv olnud see, kui Minna laulis „nisa man ninnihais” ja siis tal 
rinnad tsiirutades liikunud „nagu illustratsioon”.

Minna teine suurem pulmade laulmiselamus seostus samuti liikumisega 
– pulmasõitudega mõrsja kodust kirikusse ja hiljem peiukoju: „kui säärane 
pulmarong sõitis läbi valla ja kui pruut oli veel teisest vallast, nagu see tihti 
juhtus, et sõideti läbi mitme valla, siis jäi küla kuulatama ... männid mäe ta-
ga mäletama ...”.557 Sõidu ajal lauldi ilmselt lõppriimilisi laule ja lauljateks oli 
ennekõike noorem rahvas. Minna tunnistab, et oli „hull laulja” ja on pulmas 
laulnud häälekaotuseni.

Kui pruudi väravast välja sõideti,  siis  kohe hakkasid noored tüdrukud ja 
poisid laulma, ka vanemad inimesed laulsid kaasa, nii et küla kumises:
Kodu sinust pean lahkuma.
Jää jumalaga nüüd /.../.
Kui pruut oli kõva südamega ja väga rõõmus, siis laulis kaasa, kui oli pehme 
südamega ja kurb, siis aina ikkes. Mina ise 16-aastaselt olin säärases pulmas 
ja laulsin enda hääle nii ära, et pärast noid pulmi mitu päeva sosinal rääkisin, 
mina olin hull laulja.558

Mõrsja kodust lahkumine oli ajalooliselt ja ilmselt ka Minna noorusajal üks 
pulmarituaali kurvemaid hetki. Näib, et ennastunustav laulmine andis või-

555 Lisaks sündmuse erilisusele ja omapärastele lauluga kaasas käivatele liigutustele kuu-
lus pulma- ja pulmalaulude kogemusse ka osalejate pidulik riietus, mida Minna on väga 
peentes detailides kirjeldanud. Lisaks sellele, et ta oli teadlik etnograafide huvist ja ta ema 
oli ka hea käsitöötegija („Minu ema oskas väga ilusaid niidiseid nööpe teha, kaaltaguseid 
ja värbleid kirjuta, seepärast kõik perenaised lasksid temal õmmelda.” RKM II 92, 342), oli 
riietus Minna nooruses oluline märk selle kandja sotsiaalsest staatusest ja kogukondlike 
normide täitmisest. Seetõttu oli üldisemalt tavaks riietuse detailidele erilist tähelepanu 
pöörata – näiteks on täheldatud, et keskklassi või talupojapäritolu inimeste kirjades 20. 
sajandi alguskümnenditel on riietest väga palju kirjutatud (Helsti 2006, Kalkun 2008).
556 RKM, Mgn. II 63 a.
557 RKM II 92, 346/7.
558 RKM II 92, 355/7.
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maluse läbi teravdatud kogukondliku solidaarsuse kogemuse olukorra tõsi-
dusest üle saada (vt Ottenberg 1996: 192).559

Midagi lähedast Minna karjasepõlveaegsele ja pulmade ennastunustavale 
laulmisele nägid folkloristid 1957. a ekspeditsiooni Saru saeveskis toimunud 
salvestamisel (ptk 7.2.3). Olli mälestuste järgi laulis Minna tol korral hoog-
salt mitte ainult lõppriimilisi laule, vaid ka regivärsse. Näib, et regivärsilised 
pulmalaulud saidki Minna „oma” lauludeks alles folkloristidega suheldes. 
Ta  jutustas  kogujatele,  et  „enamuses  kaasitanud  ikka  vanemad  naised, 
„noore es tihka””.560 Kaasitamine oligi vanemate, abielunaiste ülesandeks, 
aga Minna väljend näib viitavat ka sellele, et noored ei oleks söandanud nii 
vanamoodsaid laule laulda. Omal ajal kuulus Minna nende hulka, kes „ei 
tihanud” kaasitada. Aga kui folkloristid teda 1957. a küsitlesid, julges ta 
nende ees asuda pulmakaasitaja rolli.  Olli Kõiva mäletas, et  Minna laulis 
mõnuga, bravuurselt, „see meeldis ja oli ta karakteri kohane” ja arvas, et 
„kui regilaulutraditsioon Mõnistemaal edasi oleks kestnud, saanuks Min-
nast kindlasti hinnatud võistulaulja – selleks oli tal temperamenti ja võistle-
mise indu enam kui piisavalt.”561

Pulmakaasitaja rolli sisseminemise soovi näitab ka see, et salvestamise 
ajal pulmalaule esitades tõusis ta alati püsti ja „tsiirutas” kaasa.562 Võimalik, 
et Minna silmis kuulusid traditsioonilised esitusliigutused nii lahutamatult 
võistulaulmise juurde, et ta ei saanud neid rahulikult istudes laulda. Midagi 
sarnast võis toimuda nende karjala itkejatega, kes itkemist alustasid hilises 
keskeas ja uues elukeskkonnas, ent olid noorena vanu itkejaid jälgides kaasa 
saanud mitte ainult oskuse sõnu ja viisi luua, vaid ka traditsioonilise itke-
mishoiaku ja liigutused (Tenhunen 2006).

7.3.2.3. Võim ja vastupanu
Minna kirjutistes on silmapaistval kohal sotsiaalse ebavõrdsuse ja ülekohtu 
ning füüsilise vägivalla teema. Kõige elamuslikumalt on ta edasi andnud 
oma elusaatust mõjutanud õnnetuse ja haiguse lugu. Sellest jutustades on ta 
kasutanud nõukogulikku vaenlase-retoorikat – see pakkus omamoodi dis-
kursiivse raami, muutes loo „tunnistuslikuks” ja ühendades individuaalse 
trauma teiste sotsiaalselt madalamal positsioonil olijate, kannatava kollek-

559 Simon Ottenberg viitab seejuures Victor Turneri kirjeldatud mõistele communitas, limi-
naalses seisundis tekkivale rühmakogemusele, kus tajutakse kollektiivset emotsionaalset 
seotust ja tavapärase sotsiaalse hierarhia kadumist – Turneri enda üheks näiteks, millest 
võib leida ühisjooni pulmasõidu „hullu” ühislaulmisega, on rock-kontsert (Turner 1975: 
262–265).
560 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 51.
561 Olli Kõiva kiri 9.12.2006.
562 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 51 ja 73.
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tiivi saatusega (Skultans 1998: 47, Kirss 2003: 220). Ilmselt aitas agressiivne 
vastandumine sotsiaalsele Teisele Minnal  juba enne nõukogude ideoloo-
gilise retoorika omandamist rasket kogemust taluda.

Olin kolmekümne kuue aastane, kui suri mees. Üheainsa aasta pärast mehe 
surma sain elada tervelt, siis tuli katastroof, jäin eluajaks täitsa vigaseks. [Sep-
tembris] sain oma kartulikese võetuks, [tuli] suure Tikuti talu peretütär ja 
ütles: „Sa, Minna, tule meile homme rehepeksu massina manu, sinul on oma 
lehmapaaritamise päev tasuda.” Oh, seda aega on hirmus meele tuletada, kui 
ma sinna ei oleks läinud, oleks ma praegu terve olnud! Olen kulaku ohver, 
ränga töö invaliid. [Minna pidi hommikust öösel kella üheni väga rasket tööd 
tegema. Pimedas küünis hüppas talle kass kaela, Minna ehmatas, sest kartis, 
et  see  on kodukäija,  äsja  surnud  Tikuti  talu  peremees.]  Kui  ma väljusin 
küünist, värisesin kogu kehast ning jäingi otsekohe haigeks, suure vaevaga 
jõudsin öösi kell pool kolm koju. [Jalg paistetas üles ja valutas, roosipaberid ei 
aidanud, lapsed – vanem poeg oli 15-aastane – käisid vallamajas palumas ja 
Minna saadetigi valla kulul Tartusse haavakliinikusse. Ta ei lubanud oma 
jalga maha lõigata, aga arstid ei saanud teda ka valla kulul haiglas oldud 
kahe nädala järel välja lasta. Nii tekkis suur ravivõlg. Kahe aasta pärast, kui 
Minna  veel  karguga  käis,]  ei  jõudnud  vallavalitsus  oodata,  kuni  mu 
pojakesed oleks suuremaks saanud ja oleks maksnud.
Äärmiselt toore iseloomuga abivallavanem  August Kikkas tuli Valga linna 
pristaviga minu poole, ja kirjutas minu vallasvara, kuipalju seda minul leidus 
kõik üles.
[Vara müüdi oksjonil võla katteks.] Kõik see hirmus röövellik julmus oli seda 
hullem, et ma jäin ikka jalast sandiks. Kõik eluaeg surmani vean järel seda 
paistetand põlvest sirget jalga. /.../ Kõik enda elupäevad surmatunnini nean 
neid röövleid, kodanliku valitsuse ajast, kes nii julmalt rõhutuid jalge alla 
tallas. Kas oli mind, vaest vigast inimest, tarvis niimoodi paljaks riisuda, sõna 
tõsises mõttes me olime peale selle päris nälga suremas. Üks hea inimene 
andis meile kevadel lehma söödale, et saime piima ja Saru laua vabriku oma-
nik R. Kuus võttis poisikesed kevadel tööle, jõe rakati pääle /.../ siis hakkas 
meil ka elu sisse tulema peale selle hirmsa riisumise.563

Minna tundlikkus seisusevahede ja ülekohtu suhtes, sisemine vajadus selle-
le vastu astuda, võib aga pärineda juba lapseeast. Näiteks kõigis riietuse ja 
rituaalide kirjeldustes on ta eraldi välja toonud talupojaühiskonna eri kihid: 
„peremehed – sulased, popsid, mõisamoonamehed; peretütred – teenijatüd-
rukud; rikkad – vaesed”. Tema pulmakirjeldustes on varanduse teema kül-
laltki olulisel kohal ja ta on jutustanud piinlikest olukordadest, kui vaesem 
rahvas ei suutnud kõiki kombeid nõuetekohaselt täita. Näiteks on  Minna 
korduvalt meenutanud emalt kuuldud juhtumit, kuidas pärast onu pulmi 
toonud keegi annetena saadud särgid tagasi, sest „neile om väega jämedast 
563 RKM II 135, 126/133; RKM II 247, 503/4.
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rõivast hamõ antu” ja nõudnud ka oma kingitud hõberubla tagasi. Ühes 
pulmas, kus Minna oli pruutneitsiks, tegi isamees julma nalja mõrsjaemaga, 
kellele vaene peigmees ei olnud jõudnud kingi osta, pannes vastava tsere-
moonia ajal mõrsjaemale jalga kuskilt leitud vanad kamassid.

Minna sotsiaalse hierarhia taju teravdasid kindlasti kasuisa mälestused 
mõisaorjusest. Mõnistes andis sedalaadi traditsioonile rohket ainet parun 
Eduard Theodor Wulf (1823–1900). Parun olevat palju füüsilist vägivalda 
kasutanud ja elu lõpul, kui toapoiss vanadusest liikumisvõimetut parunit 
vankrikesega  ringi  sõidutas,  pildunud mõisa  kartulipõllul  kartulivõtjaid: 
„kelle taga ta kartuli leidis, suure kartuli, võttis maast üles ja pani võtjale 
tagant pähä või selga”.564 Minna on meeles hoidnud alaväärsuse ja abitu viha 
tunde, mille pidid tekitama Wulfi sõnad teomeestele, kelle seas oli ka kasuisa: 
„Santlaagrid, kas sellest on veel vähe, et teie tallate minu maad, joote minu 
vett,  hingate minu õhku sisse ja soojendate endid minu päikese käes?”565 
Kasuisalt võiksid pärineda ka Minna mõisaülekohtu-teemalised laulud.

Minna tekstides leidub aktiivset protesti sotsiaalsel jõupositsioonil olijate 
suhtes: „minul oli juba lapsest saadik niisugune ind veres, et vaenlaste vastu 
tuleb võidelda.” Et sedalaadi tundeid pidi  oma lastesse istutama  Minna 
särtsakas ja ettevõtlik ema, paneb arvama Minna jutustus ühest otsesest või-
mule vastuhakkamisest.

[Pops Kusta, joodik ja seitsme lapse isa ei jõudnud makse (pearaha) maksta. 
Kui Minna oli umbes 10-aastane, pidi Kusta pere lehm oksjonil müüdama, et 
kaheaastast maksuvõlga tasa teha. Kusta tuli  Minna vanemate juurde] ning 
palus: võtke teie minu lehmake oksjonipäevaks enda poole, ma ei või ju teda 
ära lasta müüa, lapsed surevad siis tõesti nälga. [Kasuisa oli kohkunud ja ise 
korraliku maksumaksjana ei tahtnud seadust rikkuda,] aga ema ütles: saagu 
mis saab, too aga lehm siia, ega raiskadel või lehma ära lasta müüa, seitse last 
sureb nälga, ei tea, mis valu sel vallavalitsusel nii suur peaks olema, et kohe 
vaesel hinge välja võtma. /.../ Mind aga õpetati hirmsasti, et: hoia sa, Minna, 
et sa kellegi ei kõnele! Ei,  Minna ei kõnelnud kellegi, minul oli juba lapsest 
saadik niisugune ind veres, et vaenlaste vastu tuleb võidelda. [Lehma ei lei-
tud, Kusta kutsuti Võrru kohtusse, kasuisa kartis veel hullemini, aga] ema oli 
tragi, ütles Kustale: mine Võrru ja anna mind tunnistajaks, küll mina tean mis 
kõnelen, hätta ei jää keegi. [Ema läks Võrru kohtuistungile ja] mina kasuisaga 
siis  kodus palvetasime, et kohus hästi läheks. [Kohus lahendas asja vaese 
popsi kasuks, ema tunnistust ei olnud vajagi.]566

564 RKM II 247, 489/90.
565 Tegemist on traditsioonilise mõisajutuga, mis siiski ei välista samalaadset tegelikku 
juhtumit.
566 RKM II 92, 478/83.
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Küllap sai teadmise, et „vaenlaste vastu tuleb võidelda” kodust kaasa ka 
Minna kümmekond aastat noorem vend August, kes 16-aastaselt Vabadus-
sõja  ajal  punaarmeelastega  kaasa  läks.  See  oli  perekonna  oluline  „must 
plekk” sõjaaegses suhtlemises „valgetega”, keda Minna oma lugudes näeb 
ennekõike peremehe-seisuse esindajatena, samuti Eesti Vabariigi ajal. Aga ei 
ole võimatu, et see mõjutas ka vabariigi-aegsete kohalike võimude suhtu-
mist, kui  Minna haigestus ja töövõime kaotas. Vastandumisega võimule, 
kellega Minna perel seostusid isikliku ülekohtu kogemused, võib seletada 
ka Minna ja ta vanema poja Herberti kindlustuspettust, mille järel mõlemad 
mõneks ajaks vangi sattusid.567

Minna on palju jutustanud kohalike inimeste saatusest kriitilistes ajaloo-
sündmustes. Neid tekste on mõjutanud nõukogulik retoorika ja teadmine, 
millest ja kuidas peab rääkima, võib-olla ka lootus näiteks Oktoobrirevolut-
siooni aastapäeva puhul korraldatud kogumisvõistluse preemia saada. Te-
ma jutustustes on esil „vale” poole ehk nõukogude-vastaste vägivallateod. 
Need olidki üks osa kogukonna traagilistest kogemustest segastel aegadel ja 
Minna on neist jutustanud siira kaastundega. Kas meelsus võis teda takis-
tada teise poole samalaadseid tegusid märkamast või (hiljem) mäletamast? 
Korra on Minna möödaminnes maininud „hea ja lahke”, ühtlasi „rikaste ja 
haritud inimeste” perekonna „väga rasket saatust – ei taha sellest kõnelda-
gi”, vihjates ilmselt sõjajärgsetele repressioonidele. See iseenesest väike de-
tail lubab oletada, et Minna ei näinud inimsuhteid siiski nõukogude mustri 
järgi. Pigem kasutas ta sobivatel juhtudel isiklike, sotsiaalse keskkonna ja 
kasvatuse poolt kujundatud suhtumiste kirjapanekuks avalikust trükisõnast 
omandatud väljendeid ja mõtlemisskeeme.

Minna ajaloosündmuste kirjeldustes on ka palju poliitiliselt neutraalseid 
jutustusi lapsepõlve ja naiseea isiklikest kogemustest, kus erinevate võõras-
tega (mustasajalised; punased; valged; koeraliha söövad baierlased; saks-
lane;  peninukid,  hommikumaa sõdalased;568 ilusad toredad  venelased  ja 
kaukaasia ülitoredad pikad poisid; tagaliini sõjavägi569) suheldes tuli rinde 
ülemineku raskel ajal ellu jääda, peret, toitu ja vara kaitsta.570 Samasugune 
567 Minna on kirjutanud, et ta „vanem poeg kadus 41. aasta sõjakeerisesse teadmatult”. 
Herberti  vabastamisotsus  on allkirjastatud  Tallinnas  17.06.1941,  tema vennapoeg  Ülo 
Kokk rääkis, et ta viidi ära juuniküüditamisega. Ehkki Minna ise ei ole folkloristidele oma 
vangisolekust kirjutanud, mäletatakse kohalikus kogukonnas Minna poja lugu tänini.
568 Nende all on Minna silmas pidanud Nõukogude Liidu vägedesse kuulunud lõuna-
poolsete rahvaste esindajaid.
569 „Mis me küll siis läbi elasime kui [pärast nõukogude vägede tulekut] see tagaliini sõja-
vägi siin puhkusel oli, seda on võimata iial ära rääkida, kui palju kannatust, kui palju lah-
ket nägu pidid näitama, kui süda valust lõhkema kippus ...” RKM II 247, 553.
570 Neid võib võrrelda nn hakkamasaamislugudega, kus tagantjärele rõhutatakse edukat 
raskete aegade üleelamist, jättes sageli avaldamata tegelikult kogetud hirmu ja ebakind-
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inimsuhete-kesksus ja apoliitilisus läbib peaaegu kõiki Minna sõjateemalisi 
laule (peamiselt Esimese maailmasõja aegne repertuaar), kus domineerivad 
lõppriimilised surma(minemise)laulud. Laulude meeskangelane on passiiv-
ne ja saatusele alistunud, tema nõrkuse peapõhjus on kodust eemal viibimi-
ne. Langenu kalm on võõral maal, seltsimeestele antakse kaasa tervitused, 
mis on mõeldud kodustele ja kallimale. Peaaegu kõigis lauludes, ka regivär-
silises nekrutilaulus, on rohkesti pisaraid ja paari kommentaari põhjal näib, 
et neid võidigi esitada nagu itke.

Küll läbi maa ja mõtsa /.../.
Lauldi kui jaapani sõtta nekruteid saadeti.571

Ta sängitadi kaugel kodust
seal võera mulda magama /.../.
Seda laulu laulsin ma alati oma kalli onupoja Jaani mälestuseks, kes langes 
Jaapani sõjas.572

Neid laule laulsid Mõniste mõisa moonatüdrukud, aedvilja rohides, heinal, 
rukkipõllul  ja igal  pool.  Maali Käärmani peigmees sai Karpaatites surma, 
Maali nuttis ja laulis.573

Nii nagu sõjalaulud, nii ka Minna repertuaaris olnud üldtuntud vangilau-
lud väljendavad passiivset kannatust, kuid nende seas on ka üks n-ö koha-
lik vanglalaul konkreetsetest oludest ja sündmustest.574 Vangilaulude üles-
kirjutamine ja mäletamine näitab nende laulude olulisust Minnale – see pidi 
aitama enda ja poja vangistaatust mõtestada ning keerulist eluperioodi üle 
elada. Võib-olla ei ole juhus, et 1957. a Saru salvestuse ajal on Minna esita-
nud salvestajatele järjest neli vangilaulu. Need on viimased laulud ja see-
tõttu kuuluvad ehk lindistamise vabamasse osasse: tähtsad vanad laulud on 
salvestatud,  esitaja  võib nüüd laulda rohkem omal  valikul.  Vangilaulud 
seostusid tagantjärele võib-olla nii emotsionaalselt raske elulõiguga kui ka 
mälestusega vangistuses olnud ja kaotatud pojast?

Minna suhet nõukogude korda on raske lühidalt kokku võtta. Ta kiidab 
oma tekstides – peamiselt ikka Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva võistlusele 
saadetud kirjutises – riigikorda, ja kritiseerib oma kodukandi inimeste tegu-
sid, hoiakuid ja kombeid, samas seostamata seda riigivastasusega. Näib, et 

luse tunded (Ukkonen 2000b: 139–140).
571 RKM II 63, 52. Näiteks ka harglalane Anna Kond on kommenteerinud laulu Kui imä  
minnu hälli pand´: „Vanast, kui sõtta viidi, lauldi.” Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 92.
572 RKM II 69, 382.
573 RKM II 69, 386.
574 Vangilaulud kannavad Minna saadetises kõnekaid allkirju, näiteks „Lasnamäe vangla, 
19. novemb. 1939. a. Tallinn” ja „Tallinna Patareis 5. augustil 1940. a.” RKM II 135, 142 ja 
144. Helisalvestuse kommentaarina on Olli Kõiva kirjutanud: „Mälestus kodanliku aja 
vanglast. Naisvangide tehtud laul Lasnavangimajast”. RKM II 63, 73.
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ta järgib tollaseid avaliku kriitika mudeleid: ajalehtede kriitika- ja satiirilehe-
külgedel  püüti  teravate sõnavõttudega korvata  majanduslike mõjutusva-
hendite  puudust,  võidelda  majandusliku ebakompetentsuse  ja  ühistatud 
varanduse raiskamise vastu. Ka Minna ainus arhiivi saadetud omaloomin-
guline laul – „Laul tänapäevast”, kus kohaliku maaelu allakäiku vahenda-
takse Mõnistesse saabunud kuradi pilgu läbi – kuulub luulevormis kriitika 
žanri.

/.../ Vanamehel [kuradil] om suur rõõm,
et traktoristid on marujoodikud,
autojuhid on tagasihoidlikumad,
selle üle vana veidi pahandab.

Riigivara vargaid on tuhandeid,
ei neist keegi enam jagu saa,
väiksemaid vargaid ajaleht noomib,
suurile vargaile ei lausuta sõnagi.

Viinavabrikuid on Mõnistes üle saja,
korravalvurid ei tea neist ühtegi,
ükski noor ei taha enam maatööd teha,
peetakse vaid sünnipäevapidusid.

Tütarlastel ei ole enam voorust,
joodikud kohtlevad neid toorelt,
vanakuradil on nii hea meel,
et kargab rõõmu pärast püsti /.../.575

Minna laulu allakäigupilt on kõikehõlmav, kõlades kokku isikliku perspektii-
vitustundega ja umbusuga riiklike võimustruktuuride suhtes: „Kes seal [sot-
siaal]ministeeriumis seda nii pikka kirja loeb, kes mind usub, et see kõik nii 
on olnud ja kes siis õieti minule kaasa tunneb, jäägu kõik nii nagu too on.”576

7.3.2.4. Püha ja põlvkonnad
Arhiivi saadetud kirjapanekute põhjal oli Minnale suurimaks pühaks jaani-
päev. Ta on kirjeldanud jaanipäevaga seotud erineva taustaga toiminguid ja 
sümboleid: vana lätimõjuline liigo-refrääniga jaanilaul; jaanituled tõrvatün-
nides, mis õhtuhämaruses lõid „mitmeskümnes kohas särama kui taeva-
tähed, ei jõudnud neid ära lugeda”; tants ja kiikumine; romantilises stiilis 
kirjeldatud sõnajalaõie otsimine ja öine suudlus, mis jaanipäevahommikul 

575 RKM II 247, 432.
576 RKM II  135,  136.  Haige jala tõttu ei  olnud Minna kolhoosis  töötanud – ehkki oli 
kolhoosi astudes oma vara loovutanud – ja nii ei saanud ta pensioni, sõltudes lähedaste 
abist. Tsiteeritud 1962. a kirjutises arutles ta võimaluse üle esitada toetusetaotlus minis-
teeriumi. Võimalik, et pessimistlikku tooni võimendas elukaaslase kaotus, kelle kaevuri-
pension ilmselt oli olnud ka Minna oluliseks elatusallikaks.
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„põles veel neiu huultel”; lapsele ereda mälestuse jätnud kogukondlik sur-
nuaialkäimise rituaal; jaanipäeva staatus rahvusriigi suure pühana. Mäles-
tuste kirjutamise ajaks olid kommetes toimunud nii suured muutused, et 
ehkki jaaniõhtu tähistamine oli võimu poolt lubatud ja ka Minna kodurajoo-
nis korraldati ametlikke pidusid, ei leidnud Minna oma kaasajas enam seost 
nooruse pühadekogemusega.

Nüüd, 1959. aastal, mis võib olla ka minu elu viimane aasta, nüüd pidin jaa-
nilaupäeva õhtul pisaraid valama, süda pidi valust lõhkema. Kell üksteist 
ronisin suure vaevaga üles kõrgele enda keldri otsa ja nägin kõige suuremat 
imet, mis pani vere soontes tarduma: meie Mõniste sovhoosis ei vilkunud 
ainsatki jaanituld, kõik ümberringi oli pime surnud öö! /.../ Nii siis kaob see 
igivana jaanilaupäeva õhtu koos enda jaanipäevaga Mõnistest, sest jaanipäe-
val oli harilik tööpäev, Eesti igivanal rahvuspühal!577

Minna on oma tekstides korduvalt maalinud pilti inimhulkade liikumisest 
kiriku poole – mitte ainult jaanipäevakirjelduses, vaid ka üldisemas usutee-
malises arutelus ja teisal rahvarõivaste kirjeldamise kontekstis. Korra on ta 
kirikuteeliste kujutuse pealkirjastanud kirjandusliku vormeliga „iidsete ae-
gade hämarusest” – lisaks lapsepõlvekogemusele  viitab  Minna selles  ka 
põlvkondlikule järjepidevusele, oma vanemate minevikulugudele „sest ras-
kest muistsest ajast”, „kui minu kasuisa oli kahekümne aastane ja astus eite-
de ning taatidega ühist kirikuteed”.578 Tema kirjeldustes on tõesti pisut nä-
gemuslikkust, mineviku müstifitseerimist.

On pra-aegu justkui silmas nood orjaaegsed vanad süngete nägudega me-
hed, pikad õlgadeni valged ja hallid juuksed lehvimas tuules, astusid maan-
teed kiriku poole /.../. Peremehed sõitsid hobustega, sulased ja mõisa moona-
mehed jala ning naised ja lapsed tee veert mööda kui pilv.579

Lapsele pidi seesugune ühine kiriku poole kulgemine andma erilise kogu-
konnatunnetuse, vanemate juttude taustal ilmselt ka kogukonna ja tema ri-
tuaalide järjepidevuse tunde, mida väljendab jaanipäeva nimetamine „igi-
vanaks”, „esiisade suurpäevaks”.

Eelmised sugupõlved on sageli Minna mõtiskluste teemaks, näiteks seo-
ses korduvate surnuaia ja kalmekohtade teemaliste kirjelduste-arutlustega.

[Võrust  autoga  Tsooru kaudu koju  tulles  tegime  peatuse,  vaatasime  väl-
jakaevatud luid,] mina korjasin neid luukesi taskuräti pääle, minu pojapoeg 
Heino, autojuht, riidles minuga, et mis ma neid surnuluid korjan, tema ei võt-
vat mind enam auto pääle, jäägu ma siia ja korjaku siin luid. Aga mind see asi 
kõik väga huvitas. Auto pääle mind siiski võeti kõigi surnuluudega, kodus 
pandsin luukesed klaaspurgi sisse ja vindiga kaas peal. Suvel tahame veel 

577 RKM II 92, 399/400.
578 ERM, KV 223, 764–768.
579 RKM II 79, 418.
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sinna ekskursiooni teha, kui seal kaevatakse, sest ehk hakatakse meid ennast-
ki varsti põletama.580

Ajaloohuvi seostub kaasajaprobleemidega – ta on uurinud maa seest välja 
tulnud pealuude hambaid, mis kõik olid terved, ja see tähelepanek kordub 
mõtisklustes kaasaja haiguste- ja arstiderohkuse üle võrreldes  Minna noo-
rusajaga („kui inimesed oleks [olnud] säärased hädavaresed kui nüüd, ena-
masti  kõik ilma hammasteta sandikari,  kõigil  valehambad suus, mis see 
peaks küll tähendama”). Teiseks aktuaalseks probleemiks talle on surnute 
kremeerimise tava, mis Minna arutluses haakub usu kadumise ja saabunud 
uue paganlusajastu teemaga.

Jah, kui Eestis ennem veel elasid ristiinimesed, nagu nüüd veel see hauda 
varisev vana põlv, niinimetatud igandid, siis ei tahetud jah laibalahkamist – 
sellest jäi omastele järele hirmus halb mälestus. Aga nüüd noorpõlve paga-
nad, nendel on ükspuha, raiu nende silma ees nende isa või ema tükkideks, 
neil pole sellest külma ega sooja. Isegi räägitakse, et hakatakse nüüd kah lai-
pu põletama nagu päris vanasti paganate ajal. Noh, on ka üks ilus komme 
paganatele.581

Minnat on häirinud igasugused surmaga seotud puutumatusenormide rik-
kumised. Näiteks see, kui kalmekohalt veeti teetegemiseks liiva („see oli ka 
üks rumal töö, nagu mujal liiva ei oleks”) või kui matusepaika ehitati lau-
dad: „Mõniste sovhoos [ehitas] enda karjalauda ja sigala selle surnuaia koha 
peale – nagu mujal ruumi ei oleks – ja väetab virtsaga noid muistse orjakeste 
luid. Oh, kuis mu süda küll valutab seda mõeldes.”582 Matusekohtades, aga 
ennekõike Hargla surnuaias olles on Minna eri eluetappidel tajunud surma 
paratamatust ja otsinud kontakti teispoolsega.

[Lapsena surnuaiapühal] imestasin lugematuid ristide ridu ja meelestuvad 
surmani õpetaja sõnad, kuis ta pühalikult vanikutega ehitud kantslist kõne-
les: „Inimene on kui rohi, kui lilleke väljal.”583

Siis veel see huvitav Kindrali surnu kelder [Hargla kirikus]. On hea, et mina 
kord noid muumiaid nägin, muidu oleks mu süda alati vaevelnud, tea mis-
sugused nad ikka on. [Kirstud tehti lahti ja kõik vaatasid neid ülevalt luugi 
kaudu.] Mina, et veel paremini näha, lasksin kõhuli maha luugi ääre peale ja 
nägin väga hästi. /.../ Kui mina nüüd selle suure Kindrali kuju silmitsesin 
puusärgis, siis /.../ ma mõtlesin: kus on nüüd sinu suur vägi ja võimus ... sa 
kaduv inimene?584

580 RKM II 135, 180/1.
581 RKM II 135, 179/80.
582 RKM II 247, 390.
583 RKM II 92, 396.
584 RKM II 247, 394/5; RKM II 79, 471.
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Hargla surnuaed on koht, kus puhkavad minu vanemate vanavanemad ja 
kuhu pannakse ka mind igavesele unele, see aeg ei ole enam kaugel. Nüüd 
olen ma neli suve iga üle kahe nädala käinu surnuaias ja ma oleks seal iga 
päev käinu, kui ma elaks seal ligidal. Kõige enam armastan ma käia seal all 
taga nurgas, kus juba mets on peale kasvanud, kus ainult mõni üksik vana 
ristike veel pedajate vahel seisab, kus ei ole enam lilli ei pärgi. /.../ Seal noide 
vanade ristikestega ajan ma juttu, istun sinna maha ja küsin, kas teie olete siis 
need, kes elus kõige enam kannatasid mitmesaja aasta vältel, hirmsat orjust, 
peksmist, piina ja nälga.585

Minna tekstides on mitmeid usu- ja kirikuteemalisi arutlusi, mida kindlasti 
ajendas nõukogudeaegne, eriti 1958.–1959. a aktiviseerunud religioonivasta-
ne propaganda (vrd Lahtinen 1991: 77–78). See haakus ilmselt Minna vane-
mate jutustatud lugudega õpetajatest kui  maarahva ahistajatest  ja  mõisa 
toetajatest. Kodune pastoritevastane meelsus võis kujundada juba ta lapse-
põlvekogemusi.

Siis ma panin kirikus tähele, ma olin imeterane laps ja see on mul surmani 
meeles, kuis need kaugelt tulnud väsinud inimesed kirikus pinkidel magasid, 
mõnel suugi lahti, ja ükskord lõi õpetaja nii kõvasti rusikaga kantsli pääle, et 
ma hirmsasti  ehmatasin ja ütles:  „Ma lasen pingid kirikust  välja lõhkuda 
nagu on veneusu kirikus, et siis teie ilusti püsti seisate ja Jumala sõna kuula-
te.” Kirikust koju tulles ma kuulsin, kui moonanaised tee pääl kõnelesid, et 
Mõniste mõisa kubijas oli kord heinaajal laupäevasel päeval ütelnu: „Tekke, 
tekke rutaten tüüd, kaege, et haina õdagus kuhja saava, hommen om teil aigu 
kerikun maada küll.” Siis nägin ma lapsena veel, kuis kirikus papikotiga raha 
korjati /.../ Ema keelust hoolimata saistasin pingi pääle ja vahtisin, kuis see 
toimub. [Jutluse ajal vöörmünder kogus sellega raha] ja kui nägi, kes magas, 
selle nina ees kõristas kõvasti seda kuljust, et ta pidi ärkama ja papikotti raha 
panema.586

Usu poolt- ja vastuargumente kaaludes oli Minnale siiski keskseks surma-
küsimus. Üks taolisi arutlusi kannab pealkirja „Minu enda tunded”.

Kui iseäralised on tunded jalutades üksi vaikses surnuaias. Kääbaste ja ristide 
read levitavad hauataguse elu salapärasust, mis kõneleb maise elu tühjusest 
ja kaduvusest. Kui viletsana ja labasena tundub maapealne elu surma pidu-
liku ja ähvardava ülevuse kõrval. Jumalaga ja surmaga ei maksa inimlastel 
naljatada, me ei ole seda näinud, seal käinud, sellepärast ei või midagi teada. 
Kas mõtlete, et elu kestab igavesti ja olete mureta? Sada aastad on ajameres 
vaid täpe ja saja aasta pärast on jällegi see põlv rahvast, suured ja veikesed, 
mulda varisenud.587

585 RKM II 247, 391/2.
586 RKM II 247, 479/80.
587 RKM II 247, 397.
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Minnat mõjutasid tugevasti ka omaenda ja teiste vahendatud üleloomuli-
kud kogemused, ta oli veendunud ihust lahutatava vaimu olemasolus.

Vaimusid ma siiski usun kõigest hoolimata, räägitagu nii palju kui tahab, et 
inimene on niisama kui loom, kui veri välja jookseb ja rohkem pole midagi, ei 
ole nii, ma ise olen oma silmaga üliloomuliku asja näinud, selgete silmadega 
ja meelemõistuse juures olles.588

Minna näib oma siseväitluses olevat jõudnud vormelini, mille ta on kirja 
pannud kahel  korral  ja  mis  otsekui  vabastab  isiklikust  seisukohavõtust: 
„[Tänapäeval] ei hoia kirikut enam üleval käsk, nüüd peab ilmsiks tulema, 
kas usk on vaim ja elu.” Tema isiklik valik näib lähtuvat soovist mõista sur-
ma traditsioonilisel viisil, saada maetud Hargla pastori poolt, jumalasõna-
ga,589 vaimulik raamat pea all.

7.3.2.5. Armastus
Minna „miljonite laulude” peamine teema on armastus, enamasti õnnetu ar-
mastus. Üks laulude kesksemaid tegelasi on petetud ja maha jäetud neiu, 
kes pahatihti lõpetab oma elu. Laul on kas neiust minategelase kaebus või 
petjast noormehe kahetsus või ka kolmandas isikus jutustatud (hoiatus)lu-
gu. Mõnel neist lauludest on  Minna käsikirjades ilmekad pealkirjad:  Neiu 
kurbtus, Neiu pisarad, Rasked pisarad, Petetud neiu laul, Neiu surm. On ka laule 
petetud ja maha jäetud noormehest, aga neis kohtab lisaks passiivsele kan-
natamisele ka eneseuhkust ja agressiivsust. Armastuse teele võib lauludes 
tulla ka väliseid takistusi: sõda, vangilangemine, vanemate keeld, armastatu 
hukkumine. Ballaadide kõrval leiab lüürilisi laule vastamata armastusest ja 
lahkumise valust.

Võiks arvata, et nende laulude maailm jääb reaalsest elust väljapoole, aga 
see näib olevat siiski seotud Minna enda tunnete ja hinnangutega. Minna on 
jutustanud kaks suure armastuse lugu. Kumbki ei ole temast endast – üks 
olevat juhtunud ema nooruses Sarus, teine on tema ema lugu.

[Tursa talu pops Juudi Kusta armus ja tõi Sarust koju teise naise Marina. Ko-
dus tekkisid kahe naise vahel pahandused, pärisnaine andis Kusta kohtusse. 
Marin viidi kahe lapsega (üks oli rinnalaps) Sarusse, kust ta pärit oli. Marin 
põgenes ja jättis lapsed sinna taluperesse, kuhu ta viidi, selle peremees teatas 
kohtusse. Kohtumehed hakkasid Marinat ja Kustat otsima, Kusta naine juha-
tas nad armastajate jälile. Järgmisel päeval sai Kusta kohtus 50, Marin 25 vit-

588 RKM II 247, 418.
589 Kordub eelnevas tsitaadis kasutatud võrdlus „inimene kui loom”, seekord seoses mat-
miskommetega: „Paljukese seda õpetajat nüüd tarvitatakse, ka surnuid hakkavad inimesed 
ise matma kui loomi. Mina küll tahaks seda väga, et meie kallis Hargla õpetaja minu lahtise 
haua juures seisaks ja oma kalli julgustava pühaliku sõna minu mälestuseks ütleks ja see 
saabki varsti nii olema, sest ma tunnen, et õhtu jõuab ja päev veereb.” RKM II 247, 407/8.
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sahoopi ja Marin viidi jälle Saru peremeeste juurde. Mõne aja pärast nad põ-
genesid Lätimaale.] Kui mina neid ridu kirjutan, siis kukkus pisar silmast 
käele ... ning minul on hale meel, et vaene Marin kui emahunt jooksis öösi 
oma laste juurest ära oma kallima mehe juure, kellega koos nad kannatasid. 
[Kõik naersid ja pilkasid neid,] aga mina ei naera pra-aegu, kui ma seda 80 
aastat hiljem kirjutan, see oli ainus tõeline armastus, mida tänapäeval ei leita! 
[Lugu on juba unustatud.] Ainult mina tean kõik ja panen kirja selle loo, kuis 
80 aastad tagasi Mõniste vallas armastajaid veriseks peksti.590

[Minna ema Marin sattus teenima väga halvas olukorras tallu, kus ta oma et-
tevõtlikkuse ja energiaga mitmed asjad tunduvalt paremale järjele viis. Pere-
poeg hakkas teda armastama, tunne oli vastastikune. Ükskord vanaperenaine 
kutsus Marina tagakambrisse: me laseksime Otil su ära võtta,] sest paremat 
perenaist ei saa maa päält kostki, [aga oleme vaesed ja Wulf ajab meid majast 
välja, kui me ei jõua „kritikassa maksu” ära maksta, on üks peretütar, kelle 
kaasavarana saaksime vajaliku 100 rubla. Marinal seda raha ei olnud ja ta 
otsustas ära minna.] Ott keelas küll, et ära mine, ma võtan su ikka ära, saagu 
mis saab. Tema oli ütelnu: „Ei tule sellest mida välja, vaest miniad tsüsitas 
eluaeg ja tema on igas asjas süüdi.” Tuli ära ja läks Leegust Pangi manu tüd-
rukuks, aga süda jäi sinna Oti kätte. /.../ Omast emast kirjutades mul väga sü-
da valutab. Ühe näruse saja rubla pärast sai kahe noore inimese süda purus-
tatud, olgu äraneetud see raha, kui palju tema pärast on südamevalu, igasu-
guseid roimi. Mul on nii suur südamevalu emakese pärast. /.../ Tema jutust 
minule kõik oma elu lapsest saadik ja ütles, et kõige armsam on temale olnud 
see Matsi Ott, kelle peale ta on mõtelnud elu lõpuni.591

Jutustused on ühelt poolt tihedasti seotud reaalsete sotsiaalsete oludega, aga 
samas on neis ka 19. sajandi romantiliste juhuse- ja saatuselugude paatost, 
mis rõhutas armastajate erilisust ja sõltumatust teistest inimestevahelistest 
suhetest (vrd Soikkeli 1999: 30). Kannatused pühitsevad tõelist tunnet, nii 
nagu Minna lapsepõlve ühes lemmikraamatus vagast Jenoveevast või tema 
noorusaegsetes armastuslauludes. Minna silmis on armastustunne kõrge ja 
õilis, sellega ei sobi näiteks madal manipulatiivne armumaagia, millest oli 
juttu ühel küsitluslehel: „Mina pean seda kõike tühiseks tembutuseks, eba-
usuks, kõigi sääraste nähtuste tegelik alus oli vaid armastus.”592

Nii nagu Minna noorpõlve traagilistes armastuslauludes, on ka tema ju-
tustustes õnnetu armastus seotud surmaga. Minna on teadnud palju vallas-
lapsega seotud sotsiaalsetest praktikatest. Näiteks pulmakombestiku-teemat 
sisse juhatades arutleb ta võimaluste üle, mis (tulevasel) vallasemal olid en-
da ja lapse õiguste kaitseks. Nii selles arutluses kui ka mujal tema tekstides 
tulevad kõneks ka õnnetute naiste enesetapujuhud. Minna mälestused sur-
590 RKM II 92, 465/77.
591 RKM II 270, 256/63.
592 RKM II 135, 203.
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nuaiakäikudest emaga näitavad, et emale läks nende naiste saatus väga kor-
da ja vihjavad, et temalgi võis kriitilisel hetkel enesetapuvõimalus peast läbi 
käia.

Ja siis kui ma olin alles lapsuke ja ema seelikusabast kinni hoidsin, et rahva 
sekka ära ei kao, surnuaia pühal ja ka muidu viis ema minu sinna vana sur-
nuaia müüri taha, õhtu poole, kus praegu pedajamets vanade kääbaste peal 
kasvab, näitas mulle seal müüri taga künkakesi ja kääpaid, kuhu muiste ene-
setapjaid maeti. Enesetapjale ei löödud kella, ei läinud õpetaja matma, aeti 
hauda surnuaia müüri taha kui koer, õpetaja ei lubanud risti peale panna, 
omaksed olid siiski pannud. Mina olen ka nüüd seal vaatamas käinu /.../.593

Lapsega tüdruku teema olulisus Minnale peegeldub ehk ka laulus, mille ta 
valis raadios esitamiseks. Siis, kui raadioreporter Ivar Trikkel pärast regilau-
lude esitamist ütles: „No laulame siis nüüd, mis teile endale meeldib!”, valis 
Minna laulu „Mets ja maa kõik hingab unerahus”: „No ma laula üte laulu, 
kuis tüdruk enda ära uput´, kel – noh nii nigu latse peräst vai. Tuu om üts´ 
väga illos laulukõnõ.”594

Näib, et „tõeline” tunne oli Minna silmis võimalik ainult minevikus. Oma 
roll oli selles möödunud aegade karmimatel moraalireeglitel ja suhtlemis-
normidel, millest osa tollaste armastajate kannatusigi tulenes. Minna teksti-
des kordub ema lugu pastori manitsusest leeritüdrukutele, mille tuumaks 
on hirmu ja ohutunnet sisendav metafoor.

Minu ema kõneles, kui tema leeris käis /.../, siis õpetaja vana Golbe oli leeri-
päeval keriku kantslin hirmsasti kärknu ja pauknu ja oli ütelnud: „Armsa tü-
tarlatse, keä ti siin saisat Issanda altri iin, mina hoiatan teid kurjade nahksar-
vedega pullide eest, sest mina ütle teile: kui nee pulli puseva, ei nee haava pa-
rane.” Ema ütles, et nema, tütarlatse, värisenu altari ees, ei julgenud kuhugi 
poole kaia.595

Vastandiks on kaasaeg, kus „vahetatakse mehi ja naisi kui vanast mustlased 
hobuseid, truudus on tänapäeval haruldane asi, armastust ei olegi, on ole-
mas vaid kirg.”596 Näib, et 20. sajandil tasapisi toimunud seksuaalsuse ja in-
dividualismi sissetung arusaamadesse intiimsuhetest ei sobinud Minna ro-
mantilise armastuse mudelist lähtuva mõttemaailmaga (vrd Soikkeli 1999).

Iseendaga seoses ei ole Minna oma kirjutistes armastusest rääkinud. Kas 
oli teema liiga isiklik või tundus romantiline armastus hoopis liiga ebaelu-
line, et iseenda „tavalisest” elust ja tunnetest nii mõelda? Kõnekas on see, et 
kõige lähedasematest inimestest tuleb juttu seoses üleloomulike kogemuste-
ga. Minna on jutustanud painaja-kogemusest oma esimese lapse surma eel, 

593 RKM II 247, 414.
594 RKM, Mgn. II 64 c.
595 RKM II 79, 469.
596 Samas.
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venna surmahetkel nähtud nägemusest, endelisest unenäost enne elukaas-
lasega kaevanduses juhtunud õnnetust. Ehkki ta rääkis neist asjust usutee-
maliste arutluste ja meditsiinialase küsimustiku kontekstis, viitavad need 
samas ka tema erilisele seosele jututegelastega.

Filmitegija  Mark Soosaar on ühes intervjuus umbes samaealise Kihnu 
naise Olga Sutiga küsinud: „Kas teie elus on armastust ka olnud palju või ei 
ole?”597 Kui selline küsimus oleks esitatud Minnale, siis võib-olla oleks tema 
vastus sarnanenud Olga Suti omaga, kes leidis, et mehe vastu „natuke kaas-
tundmust ikka oli” ja siis rääkis pikemalt tunnetest oma laste ja lastelaste 
vastu. Ema-lapse suhe on üks olulisi, armurikkamaid regilauluteemasid ja 
selle parimaks näiteks on laul Ema haual (lk 279). Ka üks Minna lõppriimilisi 
laule  Sügisehommik nii niiske ja vilu jutustab emast – minategelane püüab 
temaga haual asjatult kontakti leida –, manitsedes neid, kelle ema veel elab. 
Laulude kontrastsuses peegeldub taas erinevus romantilise armastusekuju-
telma ja  realistlikuma,  tegutsemisele  orienteeritud  mõttelaadi  vahel,  ehk 
Minna enda sõnutsi: „Et siis olõs viil vällä toonu hauast, kui jo matõt oll´.”598

7.4. Minna Koke laulud

7.4.1. Regilaul Harglas Minna eluajal
Herbert Tampere on 1935. aastal teiste kogujate töö ja isikliku kogemuse 
põhjal pidanud Minna kodukanti eriti lauluderikkaks.

Hoopis erilaadse laulude ala moodustavad Hargla idavallad Mõniste, Saru ja 
Vastse-Roosa, laulurajoonina tsentri järele nimetatud Mõnistemaa. See on üks 
rikkalikumaid laulumaid Eestis, ehk küll siingi vana traditsioon näitab kiiret 
hävinemise tendentsi. (Tampere 1935: 20).599

Siiski oli läänepoolnegi Hargla tema hinnangul naaberkihelkondadest lau-
lurikkam, „veel tihti võib kuulda pulmades kaasitamisi, jaanilaule, karjaste 
õlletamisi jne.” (samas: 18–19).

Ka 1957. a märkisid vana pärimuse rohkust Mõniste kandis nii kohalikud 
inimesed600 kui  kogujad.601 Regilaule kasutati  siiski  ainult  erandjuhtudel: 
„Tegelikult pulmas küll enam ei kaasitata, aga vahel naljaks siiski lauldakse 

597 Intervjuu Olga Sutiga (Tungi Reet), Kihnu, Rootsiküla. Kogujad Mark Soosaar ja Enn 
Säde 1973. a. RKM, Mgn. II 3310 (10).
598 TÜ EMSA, F 143 (12). Utoopilisele naistelüürikale omaselt kujutletakse tegutsemist, et 
leevendada olukorra kurba paratamatust, vrd Knuuttila, Timonen 1999: 218.
599 Loomulikult sõltub siingi hinnang kogujast: 1904. a Harglas liikunud Juhan Aavik ei 
pidanud seda eriliselt rikkaks piirkonnaks, ehkki ta ei kurtnud ka laulude puudumist; 
ajalootudeng Otto Liiv on 1924. a kirjutanud: „Mulje üldiselt Hargla kihelkonna kohta, et 
sealt on hävinud nii muinasmälestused kui rahvaluule rahva teadmisest.” E, StK 24, 109.
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Pilt  7.10.  Laulikuid  sõidutatakse  TA  Presiidiumi  maastikuautoga  koju  lindistamiselt 
Antsla Keskkooli internaadis. Vasakult: Olli Niinemägi, Anna Põder, Charlotte Tamme-
mägi, Silvia Porosson ja autojuht Õlle. Foto: R. Hansen. ERA, Foto 3129.

veel mõnda vana pulmalaulu.”602 Enamus 19. sajandi lõpukümnenditel sün-
dinud inimesi mäletasid kaasitamist oma noorusest või olid ise pulmas kaa-
sitanud. Aga 20. sajandi algupoolel oli traditsioonis toimunud pööre.

Tuud [pulmalaul Kes käskis kõrtsis kõnelda] lauleti mu pulmas 1906. aastal. Va-
na naise laulsi. Ema rääkis, et peigmehe sugulase oli sõimanu pruuti, pruudi 
sugulase peigmeest, aga ma ei ole seda kuulnud. /.../ Kui ma naine ol´li, siis 
na laulu jäiva maha.603

Mu pulman mehe sugulasõ naksõ kaasitama. Kiilti arq, es lasta kaasta, oll´ va-
na muud.604

600 „Kõik [Vana-Roosas] soovitavad meil Mõniste poole minna. Seal olevat nii jutte kui 
laule rohkesti saada.” Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 16.
601 „Hargla ümbrus (aleviku ümbrus) on rahvaluulest vaesem kui näit. Mõniste kant. Seal 
pea igas peres teadis keegi midagi jutustada.” Selma Läti välitööpäevik. RKM II 64, 29.
602 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 12. Märkuses mõeldakse küll Vana-Roosa kanti, 
aga muu materjali  põhjal kehtib see ekspeditsioonipiirkonnas üldisemalt.  Üks 1957. a 
kogujatest,  Ellen Liiv, on päevikus näiteks kirjutanud kaasitamisest, mis pidi toimuma 
1940. aastatel: „Saan mõned värsid pulmakaasitusi, kuid sellises sõnastuses, et lausa häbi 
on kirja panna. Tõesti, see kaasitamistraditsioon on oma lõpul muutunud selliseks, et ta 
pidi kaduma.” (Kaasitust, millest jutt käib, olevat laulnud meeslaulja üle kümne aasta ta-
gasi peetud pulmas.) RKM II 63, 270 ja 388.
603 Olli Kõiva välitööpäevik, kommentaar 72-aastaselt Miina Pangelt Vana-Roosast, pärit 
Mõnistest. RKM II 63, 61.
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Pilt 7.11. Julius Paas Tämbälses, kuulsa lauliku Hipp Paasi poeg. Küsitlevad Herbert ja 
Erna Tampere. Foto: R. Hansen 1957. ERA, Foto 2958.

Mitmel puhul on kogujatele räägitud kaasitamise tõttu tekkinud tülist või 
solvumisest ja sellega on põhjendatud ka kaasitamise keelamist. Ei oska ar-
vata, kas solvumine tuli sellest, et võistulaulud kui omaette traditsiooniline 
register (nt Tarkka 2005: 215–216) muutus võõraks ja arusaamatuks ning 
laule mõisteti liiga „otse” kui isiklikku rünnakut või kuulus ka varem seda-
laadi laulmiste juurde väike solvumine.

Miina ühes pulmas olla peigmehele hirmus ropusti kaasitanud. Peiupoolsed 
kaasitajad näidanud siis Miina maja poole ja laulnud: See o maja näl´la ma-
ja ... Miina vihastanud ja läinud ära.605

Tema [Peti Tuvikese] pulma ajal peigmees polevat lubanud kaasitada, et te-
kib pahandus.606

Kui pulmalaulu esitusi veel Teise maailmasõja järel erandina siiski ette tuli, 
siis muud regilaulud avalikult esitatuna olid saanud suureks harulduseks. 
Olli Kõiva on kirjutanud vanast naisest, kes karjas olles laulis lastele vanu 
laule:

Poisid soovitasid meid Kond, Anna juurde minna. – „Kond mõist vanu ilu-
said laule. Karja juures laul.” /.../ [Kuule, kulla koduimä kommentaar laulikult:] 
„Lastele karja man vahel naljaks jorutada.”607

604 Selma Lätile jutustanud Lota Pikk, 77 a Mõnistest, pärit Rõuge kihelkonna Tsooru val-
last, Kõrgepalust. RKM II 64, 63 (1).
605 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 24. Jutt on 73-aastasest Miina Põdrast, kes elas 
Rõuge kihelkonnas, Tsooru kn.
606 Selma Läti välitööpäevik, kommentaar 66-aastaselt Peti Tuvikeselt, pulmalaulik Hipp 
Paasi lapselt, kes elas Mõniste kn, Piili talus. RKM II 64, 20.
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1950. aastatel valdasid veel paljud vanemad inimesed vähemalt mingil mää-
ral regilaulukeelt, eriti kõnekad on lood Võrumaal populaarsete vaeslapse-
laulude mõjust:  „Vaeslapselaulu esitades hakkas ta [Kati Toom] hääletult 
nutma ja hääl katkes.”608 Olli Kõiva välitööpäeviku lõik Katri Sikust, kes elas 
Rõuge kihelkonnas Varstus, on hea näide regilaulust autokommunikatiivses 
rollis.

Suureks elamuseks olid mulle pimeda vanakese Katri Siku laulud. Katri Sikk 
kaotas juba kolmeaastaselt ema. Teda kasvatas vanaema, kes Katrile palju 
regivärsilisi  laule õpetas.  Nüüd vanana ja pimedana meenutab Katri Sikk 
sageli tundide viisi vanaema laule. Nii on tal meeles püsinud laulud, milli-
seid enam ammu ei laulda, näit. „Tütarde tapja” jt.609

Minna oli kogumisajal vaieldamatult Hargla kihelkonna üks suuremaid re-
gilaulutundjaid, kuid siiski mitte ainus. Näiteks 1957. a on regilaule salves-
tatud veel viielt Hargla naiselt,610 kõige rohkem (11) Pauline (Pauliine) Pih-
lakult, kellelt Herbert Tampere ja Eduard Oja olid juba 1928.–1935. a laule 
jäädvustanud.611 1965. a on veel 14 regilaulu salvestatud tuntud pulmalau-
liku Hipp Paasi pojalt Julius Paasilt.612

7.4.2. Minna Koke laulurepertuaar
Minnalt on arhiivis 197 laulujäädvustust, 45 neist on helisalvestatud ja 152 
on ta ise üles kirjutanud. Helisalvestustel on tänu kogujate eelistusele üle-
kaalus regilaulud, Minna enda üleskirjutustes uuemad laulud, ent siiski on 
ta kirja pannud ka arvestatava hulga regilaule (lõppriimilisi laule 92, regi-
laule 52, lisaks 6 loitsu ja 2 lastelaulu). Minna teadis umbes 36 eri regilaulu 
(arv on tinglik, sest olen eraldi lauludeks lugenud ka laulumotiivide erine-
vaid kombinatsioone), salvestatud on kokku 28 regilauluesitust, ent korduv-
salvestuste tõttu on nende seas eri laule ainult 12.
607 Olli Kõiva välitööpäevik, kommentaar 78-aastaselt Anna Kondilt, Mõniste kn. RKM II 
63, 92/3.
608 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 87. Kati Toom elas Urvaste kirikumõisas. 
609 Olli Kõiva välitööpäevik. RKM II 63, 119.
610 Tegelikult tehti helisalvestusi rohkem, aga kõiki kogumispäevikus mainitud salvestusi 
ei ole arhiivi pandud.
611 1957. a salvestused RKM, Mgn. II 83–84. 1930. a pärineb 11 vaharullisalvestust (ERA, 
Fon. 278–280). 1958. a salvestati Pauline Pihlaku laule koos Eesti Raadioga (RKM, Mgn. II 
167–168).
612 RKM, Mgn. II 1131–1132. Hipp Paas näibki rahvaluulekogude põhjal olevat suurim 20. 
sajandi Hargla lauluteadja, temalt on üles kirjutatud umbes 140 regilauluteksti. Näiteks 
1921. a on  Paulopriit Voolaine üles kirjutanud 78 regilauluteksti  (E, StK 9, 119/226 ja 
280/96) ja 1929. a Leeni Seim 36 regilauluteksti (ERA II 57, 437/77 ja 484/91). Tuntud lauli-
kult Liis Peltserilt on Herbert Tampere 1935. a kirja pannud 58 regilauluteksti, helisalves-
tusi on temalt 22 (ERA II 115, 113/58; ERA, Fon. 439–443; ERA, Pl. 21 B4, 24 A1–B3, 27 A1).
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Minna on  püüdnud  oma laulurepertuaari  ajaliselt  võimalikult  täpselt 
määratleda, lähtudes nii folkloristide küsimustest kui ka omaenda ajaloo-
teadlikkusest.  Regilaule on  Minna iseloomustanud kui eelmiste põlvede, 
eelmise aja, „teise ilma” laule: „väga vana”, „igävene (armõdu) vana”, „va-
naaegne ~ muistne laul”, „(peris) vana-aolidse lauluq”, „sadaviiskümmend 
aastat vanad”, „vannuvanõmbidõ lauluq”; „[ei ole] see ilma lauluq, kas sis 
no see ilma aigu änam kiäki säärtsid”. Oma põhirepertuaarist vanemaks on 
Minna pidanud ka paari uuemat mõisateemalist ja vaimulikku laulu, öel-
des, et neid lauldi 100~70 aastat tagasi.

Kõige olulisemaks pidas Minna oma repertuaaris 50–60 aastat tagasi laul-
dud lõppriimilisi osalt trükiste kaudu levinud laule, mida ta teadis „viimast 
kui ühte“ ja mida oli kokku „miljoneid”.

Kõik need laulud siin on keskaegsed laulud, mis mina 60 aastad tagasi karjas 
käies laulsin, neid nüüd enam ei laulda. Ainult need kolm Vangi laulu on 
kodanliku aja lõpul.
Oot, oot, kas ma laula – ega ma praeguse aja laule ei laula. Ma laula sis vast 
noid, mis viiskümmend aastat tagasi lauldi, nii.613

Nagu tsitaadid näitavad, on Minna oma noorusaegseid populaarseid laule 
eristanud mitte ainult varasematest, vaid ka hilisematest, „praeguse aja lau-
ludest”, kusjuures esimese vabariigi lõpul õpitud vangilaulud jäävad otse-
kui üleminekualale. Minna „praeguse aja” laulurepertuaari kohta andmeid 
ei ole, sest ei folkloristid ega ka Minna ise pole sellest juttu teinud.

Minna on oma 50 aasta tagust noorpõlverepertuaari nimetanud „kesk-
aegseteks lauludeks”. Selline periodiseerimine võis olla ka kogukonnasise-
selt tarvitatav – „keskmise aja” mõistet 20. sajandi alguse kohta on omaaeg-
sest populaarsest repertuaarist kõneldes kasutanud ka teised temaealised, 
Karksi laulik Kadri Kukk ja Kuusalu inimesed, kellele see on ilmselt seostu-
nud mitte ainult kindla laulu-, vaid ka tantsukihistusega.614

Uusi, riimilisi rahvalaule aga nimetatakse keskaja lauludeks. Need on laulud, 
mis kuuluvad ajaliselt regivärsiliste ja tänapäeva laulude vahele. (Kokamägi 
1956).615

613 RKM, Mgn. II 64 a; RKM II 135, 160; RKM, Mgn. II 64 c.
614 Rudolf Põldmäe on 1936. a kogumispäevikus maininud „nn. „keskaegseid” tantse” 
Kuusalu rannas, mis on tema sõnutsi „ilmselt vanemate seltskonnatantsude moonuti-
sed.” ERA II 128, 431.
615 1956. a kogumispäevikus on Hilja Kokamägi keskaegsetest lauludest kirjutanud seoses 
Risanda Kravtsovi ja Aliide Salströmi eelistustega, vt lk 141.
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Ema käest olen kuulnud ta, ega ma, võõraste käest ei ole ma mitte [regilaulu 
kuulnud]. No neid, neid keskaja laule, neid küll, neid küll olen ka võõraste 
käest ka kuulnud.616

Minna regilaulurepertuaaris on esindatud ainult teatud teemavaldkonnad. 
Tänu korduvatele üleskirjutustele on pidevalt täienenud pulmalaulude osa 
– eri ajal üles kirjutatud tekstid ei kattu, motiivikombinatsioonid muutuvad, 
juurde tuleb uusi värsse ja motiive. See näitab, et Minnal oli olemas piisavalt 
mitmekülgne baaskogemus, mis lubas tal mõista regilaulu kui teatud loovat 
vabadust eeldavat tekstimaailma (nt tabel 7.1).

Tabel 7.1. Minna poolt lindile lauldud ja kirja pandud mõrsjapoolsete laulud peiu pilka-
miseks, millega osalt on põimitud mõrsja kiituslaul. Tekstid on esitatud esituste (salves-
tuste ja käsikirjasaadetiste) kronoloogilises järjestuses.

Mi õks näiu noorõkõnõ,
nagu uibu ossakõnõ,
vislapuunõ vitsakõnõ.
Käege määran märsikene,
tsiapaha pööräkene,
võtt mi virga viituuja,
rutulitse ruuakiitja.
Ma mõtle’ks päävä paistema,
kuu kulda kallutamma –
nuu mi näiu anuma aiasaiban,
kanni kua kaardõn.617

Peiupoissi pehmekene,
noorimiisi nõrgakene,
taalõ olgu’ks nuustik nulga pääl,
tatirätik tala pääl,
minka peiu suu pühk,
kasi häüsäst habõna.618

Urust tuli unitsiga,
mäe alt mägrakaru,
võtt mii virga viituuja,
rutulitse ruuakiitja.
Kaege, määran märsikene,
tsiapaha pööräkene,
õdagult om unine,
hommugult om hooletu.619

Peiupoissi pehmekene,
noorimiisi nõrgakõnõ,
ei mõista naasele tsuuge tettä,
naase vokki paranda.
Taalõ olgu õks nuustik nulga pääl,
tatirätik tala pääl,
minga miis suu pühk,
kasi häüsäst habõna.620

616 Kristi Salvele jutustanud Karksi kihelkonnast pärit Kadri Kukk 1973. a Sürgaveres. 
RKM, Mgn. II 2409 f.
617 1957. a salvestus. RKM, Mgn. II 63 c.
618 RKM, Mgn. II 63 e, kordub täpselt samuti, 6-värsilisena ka teisel 1957. a salvestusel 
RKM, Mgn. II 73 d.
619 Minna Koke üleskirjutus pika pulmakirjelduse kontekstis 1959. a. RKM II 92, 368. 
Samasugune tekst on Minna Kokelt ümber (või üles) kirjutatud ja üle antud 1965. a. 
KKI 43, 271.
620 Minna Koke üleskirjutus pika pulmakirjelduse kontekstis 1959. a. RKM II 92, 369/70.
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Peiupoissi pehmekene,
noorimeesi nõrgakene
kõik üü kõrtsin kõõrutelles,
kraavi pervin peeritelles,
ega ei talda kuu tulla.
Taale olgu õks nuustik nulga pääl,
tatirätik tala pääl,
kohe õks peiu suu pühk,
kasi häüsäst habõna.621

Kaege, määran märsikene,
tsiapaha pöörakene.

Urust tuli unitsiga,
mäe alt mägrakoer,
võtt mii virga viituuja,
rutulitse ruuakiitjä.
Noorimiisi nõrgakene,
peiupoissi pehmekene,
taalõ olgu õks nuustik nulga pääl.
tatirätik tala pääl,
minga õks peiu suu pühk,
kasi häüsäs habõna.
Õdagult om unine,
hummogult om hooletu.622

Minna regilaulud jagunevad üsna selgepiirilisteks eri sisu ja funktsiooniga 
rühmadeks (tabel 7.2). Pulmalaule esindavad lisaks võistulauludele pulma-
rituaali eri osi saatnud laulud: tanu pähepanemise laul (Via, imä, vitsuda, imä), 
noorpaari äratamise laul (Tõuse üles, noori naisi), mõrsja emale kingituse and-
mise laul (Toogõ õks nättä näiu immä), põllelappimise, „hiidiraha korjamise“ 
laul  (Tulõ  no  siiä  lähembäde,  mõrsjaesä,  jakujee)  ja  laul,  millega  ämm minia 
omaks võttis ja mida Minna järgi on lauldud peiukoju saabudes või pulma 
lõpus623 (Mul om minnij meeleline). Teise tavandiga seotud rühma kuuluvad 
kalendrilaulud – lätipärase liigo-refrääniga jaanilaul ja sanditamislaulud.

Tabel 7.2. Minna Koke regilaulud.624

Pulmalaulud
Mõrsja halvustamine

Mia mi õks näkki näiu kottun ... Usse iin  
oli pilla-palla ... Is ole muru purust puhas  
(Imed võõras külas + Laisk talu + Kas 
on neiu poistest puhas)

Sija sõit oli säärane ... Mia ma õks näie  
näiu kottun ... Mõrsja imä loona laiska  
(Sõit peiukoju + Imed võõras külas + 
Laisk perenaine tanuta tares)

Perenaine loona laiska (Laisk perenaine 
tanuta tares)

Küll ma kae kaienen (Kas on neiu poistest 
puhas)

Vellekene, ellekene ... Taa om laisk latsest  
saani ... Ei ole muru purust puhas ... Ta 

    om kuri nigu kuradi hoppen ... Ei anna  
süüä esäle (Laisk neiu + Kas on neiu 
poistest puhas + Kuri kui kuradi 
hobu / Tuuakse tuline kurat)

Vellekene, ellekene ... Taa om laisk latsõst  
saani ... Taa om kuri nigu kuradi  
hoppõn ... Tarrõ lätt tarõ tõrisõs ... Ei  
anna süüä esäle (Laisk neiu + Kuri kui 
kuradi hobu / Tuuakse tuline kurat)

Vellekene, ellekene ... Taa om kuri niigu 
kuradi hoppõn ... Tarrõ lätt tarõ tõrisõs ...  
Ei anna süüä esäle (Kuri kui kuradi 
hobu / Tuuakse tuline kurat)

Mi iks veli virgakene (Neiu kutsub poisi 
metsa)

621 Minna Kokelt ümber (või üles) kirjutatud ja üle antud 1965. a. KKI 43, 272.
622 Minna Koke üleskirjutus 1967. a. RKM II 247, 436.
623 RKM II 92, 358 ja RKM II 247, 442.
624 Minna Koke regilaulude tekste esindavad iseloomulikumad värsid. Kui folkloristlik 
laulutüübi nimi neis ei sisaldu, on see paigutatud sulgudesse värsside järel.
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Peiu halvustamine ja neiu kiitus
Peiupoissi pehmekene (Peiu halvus-

tamine)
Kaege, määran märsikene ... Urust tull  

unitsiga ... Noorimiisi nõrgakene (Näe, 
kes viis virga / Orust orik + Peiu hal-
vustamine)

Urust tull unitsiga ... Kaege, määran mär-
sikene (Orust orik / Näe, kes viis virga 
+ Peiu halvustamine)

Mii õks näiu noorekene (Neiu kiitus + 
Anumate puhtus)

Mi iks näiu noorekene ... Kaege, määran  
märsikene ... Ma mõtli päävä paistema 
(Neiu kiitus + Näe, kes viis virga + 
Anumate puhtus)

Üles ta tull üli varha (Anumate puhtus)
Vastaslaulja sõimamine

Pea suu, vana peiga (Vanatüdruk koogu 
otsas)

Muud rituaali saatvad laulud
Via imä, vitsuda imä (Tanu kinnitamine)
Tõuse üles noori naisi ... Uni ei anna uuta  

kuube (Nooriku äratamine + Uni ei 
anna uuta kuube)

Toogõ õks nättä näiu imä (Kas ema ilus)
Tule no sijä lähembäde, mõrsja esä jakujee  

(Rahakorjamine)
Mull om minnij meeleline (Kas on mini 

meelepärane?)

Oma ema
Võõras õks emä, võhlu emä (Oma ema ja 

võõrasema söök)
Võõras õks imä, võhlu imä (Oma ema ja 

võõrasema söök + Ema ja armud + 
Ema haual)

Imä ruttas varha vällä koolta ... Tõsõ no  
üles, imäkene (Ema ja armud + Ema 
haual)

Seal ma käve karjaga (Ema haual, siirde-
vormiline versioon)

Imä ruttas varha vällä koolta ... Säält ma,  
lats´, laulu sai ... Too tulgu mooga jut-
tõlõm (Ema ei viinud vette + Palju 
sõnu + Imetegija)

Ütskõrd olli noorimeesi. (Joodiku koju-
kutse)

Emakene hellakene (Memme vaev)

Sõjalood
Veli läts sõtta sõdima (Sõjamehe armsad 

koju jäänud)
Hõbõhõnõ tihalanõ (Venna sõjalugu)

Ikõ, ikõ, vellekene sääl sõan saistõnõn (Sõjast 
lunastatav vend)

Mõisaorjus
Ma paneks ärrad äestama (Kättemaks 

sakstele)
Ei tea, kas om esä süüd ... aganaleib oli kottis  

laonu (Orjaks kasvatatud + Teomehe 
söök)

Tulõ no ussõ, härrakene (Palve sakstele + 
Kubjas, lase õhtule)

Kalendrilaulud
Lähme jaani kaema, liigo, liigo.
Laske sisse katrisanti, katri

Laskõ sisse märdisantõ
Kitsipung kiitsakas (Mardi sajatus)

Lastelaulud
Liiri-lõõri lõokene
Tsõe, tsõe tsõdsele ... Mis sääl aia all oll´  

(Sõit-sõit + Meri õue all (ahel) + Tii, tii, 
tihane)

Ptruu, ptruu Riiga (Sõit-sõit)
Kikas ütel kanale (Kukk ja kana siblimas)
Hiire sõidi hirsi mööda (Kus sa lähed, hii-

rekene?)
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Loitsud
Valu varessele, halu harakale
Jeesus sõitis silda mööda (Valu sõnad)
Vana tigedus, vana peltsebuul (Lapse kae-

tamise vastu)

Jumal sisse siiä majja (Teretamise sõnad)
Aitüma sannakütjalõ
Kokku, kokku koorekene

Kasuisa mälestustega varasemast ajast ja mõisateema aktuaalsusega veel 
Minna lapsepõlves võib seostada  Minna orjuslaule (Kättemaks sakstele, Or-
jaks kasvatatud + Teomehe söök, Palve sakstele + Kubjas, lase õhtule). Minna lõpp-
riimiliste sõjalaulude kõrvale paigutuvad regivärsilised sõjalaulud (Sõjame-
he armsad koju jäänud; Venna sõjalugu; Sõjast lunastatav vend), mis võisid sajan-
di algul toimunud sõdadega seostuda samuti kui lõppriimilised sõjalaulud 
(vt lk 318). Näiteks sealsamas Saru koolimajas, kus Minna oli karjaseks, on 
teenijatüdruk  Miili Käär just Vene-Jaapani sõja ajal 1904. a suvel laulnud 
Juhan Aavikule Hõbõhõnõ tihalanõ (Venna sõjalugu), täpselt samade algussõ-
nadega ja sama viisiga nagu Minnagi seda teadis.625

Üks väga oluline valdkond Minna regilaulurepertuaaris on vaeslapselau-
lud – kaks pikka liitlaulu Oma ja võõrasema söök + Ema ja armud + Ema haual 
ning Ema ei viinud vette + Kust laulud saadud + Imetegija. Minnal on kaks esi-
tust, kus Oma ja võõrasema söök on teistest osadest eraldi, nii et ta võis nähagi 
neid eraldi lauludena, mida temaatilise läheduse tõttu sobib omavahel ka 
liita. Lisaks on  Minna teadnud  laulu  Ema haual Lõuna-Eestis populaarset 
siirdevormilist läti viisiga versiooni Seal ma käve karjaga, kon mul magasi esä,  
imä. Ema-lapse  suhet  käsitleb  Minna  lauludest  veel  Joodiku  kojukutse ja 
1969. a on Minna oma ema elulugu jutustades tsiteerinud kolme värssi lau-
lust Memme vaev.

Lisaks eelpooltoodule on  Minna teadnud ka loitse ja lastelaule, millest 
osa on olnud regivärsilise(ma)d, osa mitte. Need on enamasti jäänud helisal-
vestamata  –  helis  on ainult  hüpituslaul  Ptruu,  ptruu Riiga.  See  on üsna 
ootuspärane, sest kuna Minna teadis pikki jutustavaid regilaule ja pulma-
laule, ei jõutud ilmselt nende liikide põhjalikuma küsitlemiseni.

7.4.3. Minna Koke regilauluviisid
Minna Koke põhiviisiks võib lugeda tema pulmalaulude viisi, mida ta on 
kasutanud ka mitme muu laulu esitamiseks. See on piirkonna üks tüüpilise-
maid viise üldse ja sellel lauldaksegi eelkõige pulmalaule. Viis on kahereali-
ne ja kvardiulatusega (näide 7.1). Esituses torkab silma rütmi rõhutamine, 
mida süvendab võru murdele omane hääldus. Minna kasutatud rütmilised 
liigutused jagasid viisi selgelt kaheks neljanoodiliseks poolreaks.

625 Juhan Aaviku kirjapanekud 1904. a. EÜS I 789 (51).

334



Näide 7.1. Minna Koke põhiviis. RKM, Mgn. II 63 b.

1957. a salvestustel on Minna oma vaeslapselaule esitanud pisut teistsuguse, 
kuid samuti kaherealise ja kvardiulatusega626 viisiga, mida vähemalt Hargla 
kihelkonnast ei ole rohkem üles kirjutatud (näide 7.2). Esimesel salvestami-
sel koos Ivar Trikkeliga on Olli Kõiva seda laulda paludes öelnud, et see oli 
ilusama viisiga kui pulmalaulud, aga Minna on seda viisi pidanud pulma-
viisiga väga sarnaseks: „Taa om ka säändsesa(ma) leelutamise viisi pääl ja 
taa om ka noid igivannu.”627 Algusmotiivi ja meloodiakontuuri sarnasuse 
tõttu on see mõneti lähedane Hõbõhõsõ tihalasõ (Venna sõjaloo) viisile (näide 
7.3), erineb aga rütm – võimalik, et tol korral kombineeris Minna Hõbõhõsõ  
tihalasõ meloodia oma põhiviisi ühtlase rütmiga ja kujundas nii uue viisi.

Hõbõhõsõ tihalasõ laulu aga laulis  Minna alati  selle viisiga,  mis rütmilt 
meenutab idapoolse päritoluga viise.  Minna teisel sõjalaulul,  Ikõ, ikõ, velle-
kene (Sõjast lunastatav vend), on samuti omaette viis (näide 7.4), mille Lõuna-
Eestile iseloomuliku laiendatud kaherealise struktuuri tõttu tuleb esitades 
värsiosi korrata (nt Tampere 1935: 41, Rüütel 1994: 67). Ka sellel viisil on 
omapärane, karjala nn kalevalaviisidele sarnane pikkade lõpuhelidega rüt-

626 Juhuslikult tuleb teises viisireas ette lõpuhelile laskumist alumise abiheli kaudu.
627 RKM, Mgn. II 64 b.
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miskeem.628 Sama viisi on Harglast varem kahel korral üles kirjutatud ja ühe 
variandi on Karl August Hermannile saatnud J[ulius] Kalkun, ilmselt sama 
Saru koolmeistri poeg, kelle peres Minna karjaseks oli.629

Näide 7.2. Minna Koke teine kaherealine kvardiulatusega viis. RKM, Mgn. II 64 b.

628 Herbert Tampere on juhtinud tähelepanu Lõuna-Eesti regiviiside ühisjoontele vene, 
aga ka valgevene ja ukraina, samuti läti viisidega (Tampere 1935: 20, Tampere 1956: 19). 
Ingrid Rüütel on kitsa ulatusega kaherealisi erilise rütmi ja sageli laiendatud vormiga 
Lõuna-Eesti regiviise, millel on palju sarnast ka idapoolsete läänemeresoomlaste regiviisi-
dega Ingerimaal ja Karjalas, seostanud Ida-Balti kultuuri mõjuga I aastatuhandel (Rüütel 
1998: 57–61).
629 EÜS IV 211 (275), juures sõnad Võõras ai usse hoonest. J. Kalkuni saadetised Hermannile 
on dateerimata. Teise variandi on  Tütarde tapja sõnadega üles kirjutanud Juhan Aavik 
1904. a Mõniste vallas 40-aastaselt Mari Mürgilt (EÜS I 776 (1)).
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Näide 7.3. Hõbõhõsõ tihalasõ (Venna sõjaloo) viis. RKM, Mgn. II 72 c.

Näide 7.4. Laulu Ikõ, ikõ, vellekene (Sõjast lunastatav vend) viis. RKM, Mgn. II 73 g.

Kadrilaulu on Minna laulnud lindile ühel korral refräänilise viisiga (näide 
7.5), millel on ühisjooni läti liigo-lauludega (Tampere 1960: 20). Kõige uue-
näolisem oma tantsulise rütmi ja „trii-rilla, traa-ralla” refrääniga on Minna 
Joodiku kojukutse viis (näide 7.6). Minna ainus helisalvestatud lastelaul piir-
dub kvardilt laskuva motiivi kordustega, olles meloodia ja ühtlase rütmiga 
taas tüüpiline Lõuna-Eesti lastelauludele630 (näide 7.7).

Minna esitustes meloodiakontuur märkimisväärselt ei varieeru. Ehkki lau-
ludes on mõned värsid, mida ehituse järgi võib tõlgendada murtud värsina, 
ei ole Minna ühtki neist esitanud nii, et mitmesilbilise sõna rõhk langeks viisi 
rütmiskeemi nõrgale osale. Seega ei saa tema puhul rääkida murtud värsiga 
seotud variaablusest nagu eelmiste laulikute puhul. Lauldes Minna ei korda 
värsse ja on uue värsirühma ja viisi alguse sünkroniseerimiseks korranud kas 

630 Nt Rüütel 1994: 26, 39, Salve, Sarv 1987: 36, 168.
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värssi või kaherealise viisi teist viisirida (näide 7.2 lõpp). Kohaldamisprob-
leem on siiski harv, sest laul koosneb valdavalt paarisvärsilistest üksustest.

Näide 7.5. Minna Koke kadrilauluviis. RKM, Mgn. II 73 f.

Näide 7.6. Joodiku kojukutse. RKM, Mgn. II 72 d.

Näide 7.7. Lastelauluviis. RKM, Mgn. II 74 d.
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Minna lauludes  tekib rütmiline varieerumine väga muutliku silbiarvuga 
värssidest, mis on selle piirkonna regilaulude eripära. Eriti märgatavad on 
veerandnoodid, mis tekivad lõunaeesti regivärsile omastest kahte värsipo-
sitsiooni täitvatest pikkadest silpidest (M. Sarv 2003) ning rütmimuutusega 
võib seostuda ka viisimuutusi. Kõige silmatorkavamaks muutuseks Minna 
esitustes on viisirea laiendamine, kui värsis on tavalisest rohkem silpe (näi-
de 7.8). Teinekord aga laulab ta ebatavaliselt palju silpe ära väga kiiresti, nii 
et viisirea üldine kestus ei muutu: näiteks tuu tulgu õks muka juttõlõm või tuu  
olõs minu kutsunu kullakõsõs surutakse lauldes kokku.

Näide 7.8. Viisirea laiendamine suure silbiarvuga värsi puhul. RKM, Mgn. II 63 c.

Minna esitused on energilised ja rütmilised. Pisut „hakitud” rütm tuleneb 
võru murdekeele geminaatiderohkusest, samuti sellest, et laulus, nii nagu 
murdekõneski, kanduvad sõnaalguse kaashäälikud eelmise, vokaaliga lõp-
peva sõna lõppu, asendades grammatilist kõrisulghäälikut (Keem 1997: 6, nt 
säält ma_iks lats´ laulus sai, säält mas sõsar sõnas sai). Kuna need murdekeele 
iseärasused on Minna esitustes väga selgelt kuulda, võib neid nimetada kõ-
nepärasteks. Minna hääletoon on üsna intensiivne. Regilaule laulab ta suh-
teliselt madalas registris, uuemates lauludes domineerib samuti kõlav rin-
nahääl, aga ka Minna kõrgem register on jõuline ja särav. 1957. a oli Minna 
64-aastane ja tollal tehtud salvestused erinevad märgatavalt 1965. a oma-
dest, nii nagu Minna välimuski erineb oluliselt 1957. ja 1967. a tehtud foto-
del. 1965. a salvestustel on Minna hääl karedam ja vähema kõlajõuga, endist 
sära ja selgust on ainult aimata. Alles on jäänud „hakkiv” energiline esitus-
stiil. Näib, et häälekvaliteedi muutus võib olla omalt poolt mõjutanud kogu-
jaid 1965. aastal vähem salvestama. 1970. a ilmunud plaadiantoloogiasse on 
valitud Minna 1957. a esitused – Oma ema ja võõrasema söök ja Joodiku koju-
kutse.

Kokkuvõtteks. Minna Kokega Mõnistest kohtusid folkloristid esmakordselt 
Kirjandusmuuseumi 1957. a ekspeditsioonil. Tänu sellele, et  Minna Koke 
juures on pärimust salvestanud eri institutsioonide esindajad, on tema sal-
vestustele jõudnud suhteliselt rohkelt vestlusi ja salvestuskonteksti kajastu-
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si. Esimene pikema vestluse salvestus tehti raadioreportaaži jaoks, teine pä-
rineb murdekogujatelt. Salvestatud vestlustes ja  Olli Kõiva päevikumärk-
metes tuleb esile Minna esteetiliste eelistuste vastandumine folkloristide ko-
gumisideoloogiale. Olli Kõiva näitest selgub, et vahel siiski võis ka koguja 
jagada esitaja esteetilisi eelistusi.

Kogumistöö mitmesugused kajastused lubasid heita pilku kogujate erine-
vatele suhtlemisstrateegiatele, esitaja–koguja kontakti mõjutanud inimlikele 
ning olukorrast tingitud asjaoludele. Minna ja Olli Kõiva lähedase kontakti 
aluseks, vaatamata nende isiksuste erinevustele, oli mõlema suhtlemisstiili 
siirus ja avatus. Positiivselt mõjus see, et  Olli Kõiva oli Minnaga sarnasest 
keskkonnast pärit noor naine, märkas ja mõistis isiklikust kogemusest lähtu-
des tema erksat maailmanägemisoskust ning kirjandushuvi.  Herbert Tam-
pere ja Aino Strutzkini põgusam ja distantseeritum suhtlemine 1965. a ei ole 
ilmselt  jäädvustamisele  soodsalt  mõjunud.  Murdekogujate  puhul  võis 
kontakti soodustada „omakeelne” küsitlemine, Jaan Kaplinski huvi Minna 
lauluoskuse vastu ja regilaulu väärtustamine.

Minnaga seotud materjali teeb eriliseks see, et ta ise on aastatel 1957–1969 
Kirjandusmuuseumi,  aga juhuslikumalt  ka teistesse arhiividesse saatnud 
üle 700 lk oma pärimuskirjapanekuid. Tema kirjutamistöö taustaks on tra-
ditsiooniomane vajadus vahendada minevikukogemust oma kogukonnas ja 
ühtlasi  suhestuda muutuva maailmaga,  samuti  kirjandushuvi ning soov 
end kirjalikult väljendada. Minna arhiivitekstid ei ole ebaisikulised, kollek-
tiivset teadmist esindavad rahvaluulekirjapanekud, vaid pigem lähedastelt 
kuuldud isikujutud ja isiklikud mälestused, mille temaatika lähtub ühelt 
poolt  rahvaluulekogujate  huvidest,  teisalt  Minnale  endale  aktuaalsetest 
probleemidest. Ta on mälestustega sidunud arutlusi eri aegade ühiskonna ja 
argielu erinevustest, põimides oma kõne- ja murdekeelsesse väljendusse eri 
aegade ilu- ja ajakirjanduslikku retoorikat. Rahvaluulearhiivi kogumisspet-
siifika tõttu ei moodusta Minna kirjapanekud süsteemset tervikut, sarnane-
des spontaansele jutuvestmistraditsioonile. Neis võib leida ka suhteautobio-
graafia, samuti kogukonna- ja olustikukeskse autoetnograafia tunnusjooni.

Oma erilise emotsioonide vahendamise oskusega on Minna loonud elava 
pildi ühiskonna vaesemat kihti esindava vallas- ja hiljem kasulapse, abielu-
naise ja üksi elava vana kolhoosniku maailmast, koduümbruse oluliste koh-
tade, töö ja sotsiaalsete suhete, kogukondlike pidude ja 20. sajandi pöörde-
liste ajaloosündmustega seotud kogemustest. Lisaks oma mälestustele kuu-
luvad sellesse maailma lähedaste inimeste vahendatud lood enda või kogu-
konnaliikmete elujuhtumustest, mis on edasijutustajaid puudutanud ja nen-
de identiteeti väljendanud või kujundanud.

Laulud ja laulmine on olnud oluline osa Minna elumaailmast. Laulmise 
üks tippaegu oli karjasepõli, mil ilmselt kujunes välja ka Minna teadlikkus 
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oma erilisest lauluoskusest. Kahesugune laulmiskogemus seostub pulmade-
ga: Minna ise on olnud „hull laulja”, mis puutub uuemat repertuaari, ja kõr-
valtvaataja,  kui  vanad naised esitasid regivärsilisi  võistulaule.  Need olid 
muljetavaldavad, ent siiski juba mõneti anakronistlikud ja noored „ei tiha-
nud” laulmises osaleda. Minna sõja- ja vangilaulude passiivne üldhoiak sar-
naneb apoliitilise, alalhoidva hoiakuga tema jutustustes enda ja teiste koha-
like saatusest keerulistes ajaloosündmustes. Teisal on tema jutustustes ag-
ressiivsust võimu ja varanduse omanike ülekohtu suhtes. Minna püha-ku-
jutelma tuumaks näivad olevat lahkunute mälestusega seotud kohad, tema 
arutlusi suunas vajadus mõtestada surma ja austus vanade kommete vastu. 
Minna romantilise armastuse kujutlusest lähtuvate jutustuste mentaliteedis 
on ühisjooni tema lapsepõlves populaarsete lõppriimiliste armastuslaulude-
ga ja sentimentaalse rahvakirjandusega. Tema enda lähisuhteid tekstid otse 
ei kajasta.

Oma laulurepertuaarist rääkides on Minna kasutanud iseloomulikke aja-
määratlusi: regilaulud on „teise ilma” kuuluvad 150-aastased, ennemuist-
sed, vanavanemate laulud; regilaulude ja „praeguse aja laulude” vahele jää-
vad „keskaja laulud”, Minna nooruseaegne uuema laulu repertuaar. Minna 
regilaulude hulka on tekstide varieerumise tõttu raske määratleda, tema 
tekstikujundusele on iseloomulik motiivide erinev kombineerimine ja te-
maatiliselt sobivate laulude liitmine. Tema repertuaaris paistavad oma pik-
kuse ja terviklikkusega välja spetsiaalviisiga sõjalaulud, uuema viisi ja ref-
rääniga esitatud Joodiku kojukutse ja neile lähedase sõnumiga vaeslapselau-
lud. Minna põhiliseks üldviisiks on kaherealine kvardiulatusega viis, mille-
ga ta kõige rohkem on esitanud pulmalaule. Rütmiline mitmekesisus viisi-
kujunduses lähtub Võrumaa iseloomulikust värsiehitusest. Minna esitusstiil 
on energiline, murdepäraselt „hakkiv” ja rütmi rõhutav. Tema hääl on jõuli-
ne ja särav eriti varasematel, 64-aastaselt tehtud salvestustel.
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8. Kokkuvõte

Risanda Kravtsov, Anette Raagul, Anette Evart, Rosalie Veinberg ja Minna 
Kokk oskasid – eranditena oma ajas – laulda regilaule. Neilt on aastatel 
1957–1970 arhiividesse salvestatud kokku 192 regilauluesitust. Naised olid 
sündinud ajavahemikus 1880–1909 ja elasid Eesti eri paikades: Minna Kokk 
ajaloolisel Võrumaal, teised Põhja-Eestis, rannikust kuni peaaegu Mandri-
Eesti keskpunktini. Tegemist ei ole „suurlaulikutega” selle sõna ajaloolises 
tähenduses – puhtsuulise regilaulutraditsiooni seisukohalt võib naisi pidada 
marginaalseteks, traditsiooni kadumisjärgu laulikuteks, aga samas on neil 
tänu suhteliselt arvukatele helisalvestustele väga oluline positsioon meie tä-
nases (regilaulu)kultuurimälus. Minu eesmärgiks oli jõuda lähemale nende 
naiste individuaalsetele elumaailmadele ja selgitada, milline koht oli neis re-
gilaulul.

Folkloristlikus traditsioonis on pikka aega toiminud mõtlemismudelid, 
mille järgi arhiivi jõudnud tekstid esindavad eelmodernset traditsiooni ja 
20. sajandi regilauluteadjaid, kellelt neid jäädvustati, on nähtud mitte aktiiv-
sete  traditsioonis  osalejatena,  vaid  pigem  minevikulaulude  passiivsete 
„kandjate” ja folkloristidele üleandjatena. Indiviidikeskne, biograafiline lä-
henemisviis võimaldas alternatiivset vaadet arhiivi jäädvustatud lauludele: 
käsitlesin  laule  osana  konkreetsete  20.  sajandi  inimeste  elumaailmadest, 
nende  aktiivsest  loovast  eneseväljendusest,  mida  omalt  poolt  mõjutasid 
kontaktid folkloristidega. Individuaalsete kogemuste kajastuste narratiivse 
käsitlemise eesmärgiks oli rõhutada nende unikaalsust võrreldes üldistatud 
kultuurimudelitega.  Keskendudes  laulikute  ja  nendega  seotud  inimeste 
argikogemusele  püüdsin mõista  ja  lugejale  lähendada minevikukultuuri 
kui Teist. Minevikulise Teisena võib siinse töö kontekstis käsitada ajaloolist 
regilaulutraditsiooni üldisemalt, 20. sajandi regilaulupraktikaid ajastu sot-
siaalkultuurilises kontekstis, aga ka omaaegseid folkloristlikke välitöid.

Siinse uurimuse allikmaterjaliks oli 1950.–1960. aastatel rahvaluulearhiivi 
jäädvustatu, samuti laulikutega seotud folkloristide ja laulikute lähedaste 
tänased mälestused. Minevikulaulikute individuaalse kogemuseni jõudmi-
seks tuli mõtestada selle kajastamise spetsiifikat neis eri laadi allikates ja see 
analüüsitasand moodustab uurimuses omaette tekstikihi laulikute elu- ja 
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laulumaailma vaatluse kõrval. Arhiiviallikate puhul jälgisin, kas ja kuidas 
vahendavad individuaalset kogemust folklooriarhiivi tekstid, mille loomise 
eesmärgiks oli eelkõige kollektiivse kogemuse fikseerimine. Esile tuli indi-
viduaalse  ainese  erinev  osakaal  arhiivitekstide eri  liikides  („arhiivižanri-
des”), aga ka iga konkreetse koguja ja korrespondendi jäädvustustes. Folk-
loristide ja laulikute lähedaste tänased mälestused näitasid uuritavat lauli-
kut läbi teiste inimeste pilgu, mida omalt poolt suunas vestlus minu kui 
folkloristiga – kolleegiga või põgusa tuttavaga. Folkloristid mõtestasid kaas-
ajas oma kunagisi erialaseid ja isiklikke kontakte, laulikute lähedased oma-
korda ühe nooruseaegse lähisuhtega seotud kogemust. Eri laadi allikate in-
tegreerimist  soodustas  nende  tekkimisprotsessi  sarnasus:  ka  1950.–1960. 
aastatel loodud arhiivitekstid on folkloristlikul kohtumisel toimunud või 
hiljem sellest ajendatud meenutamise tulemus; meenutamishetke ja jääd-
vustatud minevikusündmuste ajaline distants aga on enam-vähem sama 
kui distants tänaste mälestuste ja arhiivimaterjali kogumisaja vahel.

Laulikute elumaailmani jõudmiseks kasutada olnud allikad on kujune-
nud inimestevahelises  suhtlemisprotsessis,  individuaalsete  elumaailmade 
dialoogis. Seetõttu pidasin oluliseks teadvustada, kuidas uurimuses osale-
jad – laulikud,  nende lähedased,  folkloristidest kogujad ja siinkirjutaja – 
omavahel suhestuvad, mis viib inimesed üksteisemõistmise ja uue teadmise 
loomiseni.  Ühegi  siinse uurimuse osaleja  paigutumist  teiste suhtes,  isegi 
uurija–uuritava positsioonil  olijaid ei  saa üheselt  määratleda.  Eraldus- ja 
ühendusjooni võib tõmmata nii soo, vanuse, sotsiaalse staatuse, perekonna-
seisu, päritolukoha kui isiksuseomaduste põhjal. Uurimuse osalejate mitme-
se  paigutumise  teadvustamisega  püüdsin  taandada  oma  jõupositsiooni 
uurijana ja otsisin teid ühisele emotsionaalsele kogemusele toetuvaks üks-
teisemõistmiseks.

Soovides leida kogemuslikku ühisosa teiste uurimuse osalejatega lähtusin 
empaatilise kuulamise põhimõttest: olla emotsionaalselt avatud, aktseptee-
rida teise inimese isiklikke jutustamisvalikuid ja kogemuse mõtestamise vii-
se. Laulikute ja nende maailmade mõistmisprotsessi teetähisteks olid teiste 
ja minu enda äratundmiselamused. Ameerika sotsioloog  Norman Denzin 
(1989) on neid kirjeldanud kui pöördepunktielamusi, epifaaniaid, mis kor-
rastavad seniseid teadmisi ja võimaldavad väljuda nende teadmiste poolt 
etteantud  mõtlemisraamidest.  Siinsete laulikute  puhul võisid eri  inimeste 
äratundmiselamused ühineda mitmelülilisteks kogemuskettideks,  mis ula-
tusid minevikuinimesest vahendajate kaudu minu kui uurijani.

1950.–1960. aastatel välitöid teinud kogujate suhtumisi kogumistöösse ja esi-
tajatesse kujundas eelkõige „oma kodus” välitöid tegeva uurija mitmene 
identiteet (vrd „kahepaiksus”, Lila Abu-Lughod 1991). Kogumistöö fooniks 
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oli ametlik soosing folkloori kui „töötava rahva” kunstipärandiga tegelemi-
sele. Nii kogujad kui esitajad soovisid väärtustada ja säilitada rahvuslikku/
kogukondlikku pärimust, samuti seostusid rahvaluulekogumisega isiklikud 
nostalgiatunded – intervjueeritavatel tekkis nostalgiline seos oma noorus-
ajaga, folkloristidel maa kui kasvukeskkonnaga. Tänu maapäritolule ei otsi-
nud kogujad maainimestes eksootilist  Teist,  vaid oskasid inimeste elu ja 
folkloristidega tehtavat koostööd näha maainimese pilguga. Sellele vasta-
valt kujundati oma suhtlemislaadi ja tööpõhimõtteid, kuni osalemiseni ini-
meste argitöödes, mis pragmaatiliste põhjuste kõrval oli ka kogujapoolse 
tunnustuse  ja  empaatia  väljenduseks.  Mall  Hiiemäe puhul  võib  rääkida 
teadlikust kogumismetoodilisest „kahepaiksusest”: oma kogukonna jutus-
tamistraditsiooni vaatleja kogemusest lähtudes eelistas ta välitöösuhtluses 
võrdse vestluspartneri positsiooni folkloristist küsitleja omale.

Arhiivijäädvustuste iseloomu kujundas oluliselt nii kohtujate kui iga ko-
gumisolukorra  individuaalsus.  Jäädvustusi  mõjutas  erialaste  hinnangute, 
ajaliste ja tehniliste võimaluste kõrval esitajaga tekkinud inimlik kontakt. 
Mitme naiskoguja päevikutes ja kirjutistes, aga veel enam mälestustes kajas-
tusid laulikutega kohtumisel kogetud emotsioonid, mis lähtusid suuresti 
kohtujate ühistest identiteediosadest ja soodustasid kontaktiloomist. Ära-
tundmiselamused võisid tekkida sookaasluse ja noorusaegse sotsiaalse po-
sitsiooni, vaimsete huvide või isiksuse ühisjoonte pinnalt: näiteks nägi Ing-
rid Rüütel  Risanda Kravtsovis sarnasust oma „põhjaranniku vanaemaga”, 
eriline kohakogemus assotsieerus koguja kujutluses Risanda viisi ja esitus-
stiiliga.

Kuna vaatlusalusel perioodil oli välitööde üheks olulisemaks eesmärgiks 
regilaulude salvestamine, olid omaette arutlusteemaks folkloristide salves-
tuspõhimõtted, salvestamisolukordade eripärad ja nende mõju salvestustu-
lemustele. Piiratud salvestustehnilised võimalused sundisid kogujaid tege-
ma tihedaid valikuid esitajate repertuaarist. Valikutes peegeldus ajastuoma-
selt  regilaulu  sümboliväärtus,  vanema  ja  kohalikuma  muusikapärimuse 
eelistamine, ning need ei langenud täiesti kokku esitajate endi (aga osalt 
ilmselt ka kogujate) esteetiliste eelistustega. Ülejäänud žanride, eriti mitut 
laadi kontekstilise ja isiklikku kogemust peegeldava materjali osakaal sal-
vestustel erineb siiski eri aegade lõikes, aga ka institutsiooniti ja eri folklo-
ristide jäädvustustes.  „Netosalvestustest” – põhimõttest salvestada ainult 
„puhtaid” folklooritekste ja kombekirjeldusi – jõudsid folkloristid 1960. aas-
tate lõpuks ulatuslikuma taustaainese jäädvustamiseni, kuna selleks ajaks 
paranesid tehnilised võimalused ja muutus suhtumine kontekstilisse mater-
jali.  Risanda Kravtsovi ja  Minna Koke laule salvestanud  Ingrid Rüütli ja 
Jaan Kaplinski hinnangud näitavad ka regilaulu kui kaasaegsest erineva esi-
tuskultuuri esteetilise külje väärtustamist 1960. aastate lõpul.
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Helisalvestamine oli 1950.–1960. aastatel maal haruldane sündmus. Esita-
jad pidid seoses oma hääle „loovutamisega” tajuma, kuidas traditsioonili-
selt anonüümne pärimusdiskursus muutus märksa individualiseeritumaks 
ja tundma suurt isiklikku vastutust, mida süvendas helisalvestuse seostu-
mine esinemisega raadios laiemale avalikkusele. Esinemispinget võis eriti 
1950.  aastatel  lisada salvestamine võõras keskkonnas ja paljude inimeste 
juuresolekul. Salvestusolukorra muutsid ametlikumaks suured magnetofo-
nid, millega töötades küsitleja ja salvestaja vahel võis puududa silmside, va-
bamat ja intiimsemat õhkkonda võimaldasid kujundada portatiivsed mag-
netofonid. Laulikute reaktsioon sõltus siiski suuresti varasemast laulmisko-
gemusest ja esitajaomadustest: Risanda Kravtsovi 1962. aasta, aga ka Anette 
Raaguli ja Anette Evarti esialgsele või tervet salvestust mõjutanud esinemis-
pingele vastandub näiteks  Minna Koke laulmislust 1957. aastal Saru sae-
veski punanurgas toimunud publikuga salvestusel.

Laulikute elumaailma ja isiksuse tutvustustes vahendasin enamasti eelkõige 
laulikute ja neid meenutanud inimeste isiklikke kogemusi, püüdes neid si-
duda üldisemate teadmistega laulikute elukäigust selle sotsiaal- ja kultuuri-
ajaloolisel taustal. Kuna mul olid kasutada laulikute endi ja neid meenuta-
nud lapselaste lapse- ja noorusemälestused, sain käsitleda eelkõige laulikute 
noorpõlve ja hilise eluperioodi kogemusi. Lapsepilgu-kogemused muutis 
siinset kirjutamiseesmärki silmas pidades oluliseks nende vahetus, emotsio-
naalsus ja isiklikkus, koos tähelepanuga kitsa argise koduringi, naiste ja las-
te maailma vastu. Just seetõttu on neil eeldusi haakuda meie kõigi nostalgi-
lise minevikukogemusega ja luua seeläbi emotsionaalseid sidemeid lauliku-
tega. Vaatlusest jäi peaaegu välja laulikute naisepõlv, lastekasvatamise ja ta-
luperenaiseks olemise periood: vanema folkloori omandamiseks oli see juba 
„liiga hiline” ja seetõttu ei pakkunud huvi folkloristidele; nõukogudeaegse-
te  repressioonide  tõttu  välditi  lähiminevikust  kõnelemist,  eriti  vestluses 
võõrastega; naiste endi seisukohalt võis tegemist olla elu suhteliselt rutiinse-
ma ja seetõttu vähem meeldejäänud perioodiga. Lisaks tuleb arvestada, et 
vanemas  eas  aktualiseeruvadki  eelkõige  nostalgilised  noorusmälestused. 
Keskendumist just naistevahelisele põlvkondlikule suhtlemisele soodustas 
see, et laulikute abikaasad olid suhteliselt varakult surnud ja valdavalt nais-
soost lapselapsed mäletasid neid põgusalt või üldse mitte.

Ehkki seoses folkloorimõistes sisalduva kollektiivsusetunnusega on indi-
viduaalse kogemuse kajastusi rahvaluulearhiivi tekstides läbilõikes kindlas-
ti tunduvalt vähem kui omaeluloolistes mälestustes, kinnitab siinne vaatlus, 
et arhiivimaterjalis on mitmel eri moel põimitud kollektiivse ja individuaal-
se kogemuse peegeldused. Kõige ilmekama vastandipaari moodustasid ses 
osas  Erna  ja  Herbert  Tampere  suhteliselt  põgusad  jäädvustused  Anette 
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Evartilt ja 700 lehekülge  Minna Koke korrespondendikirjapanekuid. Üsna 
suur osa  Anette Evarti kombekirjeldustest ei viita isiklikele osalemiskoge-
mustele, umbisikulises „folkloristlikus minevikus” (vrd „etnograafiline ole-
vik”, Fabian 2002 [1983]) teated tekitavad kujutluse üldkehtivast ja ajatust 
teadmisest, mida laulik paiguti siiski individualiseerib, kasutades mõistet 
„minu aeg”. Tegemist ei ole kogujate poolt „peale surutud” väljenduslaadi-
ga, vaid pigem jagatud arusaamadega eelmiste põlvede kollektiivse tead-
mise esitamisviisist, mis ühtlasi annavad esitajale võimaluse hoida varjul 
oma elu privaatsemat poolust ja välistavad individuaalse ainese kogumi-
sega seotud eetilised probleemid.

Minna Koke kirjapanekutes seevastu väljendub tema oskus ja vajadus 
rääkida  isiklikust  kogemusest  ja  emotsioonidest,  mida  omalt  poolt  või-
mendasid sentimentaalsest rahvakirjandusest ja meediast omandatud väl-
jendusvõtted.  Hilisemast elujärgust jutustamise üheks eelduseks on tema 
puhul  sisemine  valmisolek  sobitada  oma  elust  jutustamine  nõukogude 
ideoloogilise ajaloodiskursusega.  Minna Koke tekstid „alluvad” folklorist-
like kogumisjuhendite pakutud raamile (veel) vähem kui teiste korrespon-
dentidena  tegutsenud  laulikute  Risanda  Kravtsovi  ja  Rosalie  Veinbergi 
omad ning pakuvad nii  alternatiivset,  individualiseeritumat vaadet  suu-
lisele pärimusele. Seejuures kumab kõigi korrespondentide tekstidest läbi 
kogukonnakeskne mõtlemislaad, lähiringkonna inimeste ja nende lugude 
oluline osakaal isiklikus identiteedikujunduses.

Laulikuid küsitledes on erilise tähelepanu all olnud regilauluga seonduv, 
korrespondentidest laulikud on folkloristide huvi silmas pidades vahenda-
nud laulumälestusi  ka  enda kirjapanekutes.  Neis  tulevad esile  värvikad 
„õpetajaisiksused”:  Risanda  Kravtsovil  vanaema  Mai  Kravtsov,  Rosalie 
Veinbergil vana karjusnaine Majame Anu ja Anette Raagulil Kaeramäe isa, 
Jüri Tiksman. Laulikud on meenutanud ebatavalisi regilaulu kuulmise olu-
kordi – suulises hilistraditsioonis näivad just need olevat üheks oluliseks re-
gilaulude kuulmise ja äraõppimise mooduseks. Ainult korra kuuldud lau-
lude  meeldejätmiseks  lõid  soodsa  pinnase  regilaulu  kui  väljenduskeele 
tundmine ja olukordade emotsionaalne laetus (vrd Timonen 2004: 253–255). 
Vaatamata sellele,  et mitme lauliku regilauluteadmised pärinevad emalt, 
puuduvad analoogilised mälupildid oma emaga seotud laulmiskogemus-
test. Ema „märkamatu” õpetajaroll meenutab eluloouurijate tähelepanekuid 
emast kui tütre iseenesestmõistetavast „metafoorsest maastikust” (Vilkko 
1998: 206). Ehkki „folkloristlikus minevikus” kommentaarid võimaldavad 
paiguti eri tõlgendusi, näib, et kõik viis laulikut on lapsepõlves või noorena 
regilaule laulnud:  kas karjas,  ühistööde või  kalendrirituaalide ajal.  Siiski 
võib eriti  Risanda Kravtsovi ja  Minna Koke mälestustest välja lugeda, et 
regilaul ei olnud neile kui noortele (täiesti) omane laulmisstiil – ei kogu-
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kondliku traditsiooni ega ka isikliku maitse järgi. Anette Raaguli teistest eri-
nev, läbi elu väldanud regilaulude väikses seltskonnas kooslaulmise koge-
mus näib seostuvat Kõrvemaale omaste suhtlemisvormidega, lisaks mõjus 
soodsalt kohaliku regilaulu sulandumine uuema laulustiiliga.

Nende teadmiste põhjal on raske öelda, kas haruldase regilauluoskuse 
omandamist lapsepõlves mõjutasid rohkem erilised laulikud kogukonnas 
või keegi perekonnast (kui need ei lange kokku nagu Risanda Kravtsovi pu-
hul). Regilaulu omaksvõtmist soodustas kindlasti naiste vaimne võimekus 
ja ergas huvi maailma asjade vastu, mis laienes ka minevikule, ning austus 
eelmiste põlvkondade traditsioonide vastu.

Naiste elu Teise maailmasõja järel valgustasid põgusamalt folkloristide ja 
korrespondentidest laulikute endi kirjapanekud, rohkem tuginesin lähedas-
te, eelkõige lapselaste mälestustele. 1950.–1960. aastate kirjapanekutes tuli 
kaasaeg kõneks minevikumeenutuste taustal, mis sundisid tõmbama paral-
leele muutunud olude ja tavadega. Hoopis teistsugusena kujutasid seda pe-
rioodi laulikute lapselaste argised lapsepilgu-mälestused. Need peegeldasid 
lapse mõnevõrra staatilist ja detailitundlikku maailma. Vanaema on nähtud 
pidevalt tegutsemas, mälestused seostusid eriliste, vahel lapsele salapäraste 
või kättesaamatute asjade, meeldejäävate lõhnade ja maitsetega: tubased ja 
välistööd,  kirikuskäimine, kudumine; mälupildid aialilledest,  lumivalgest 
padjavirnast, lukustatud kapist eriti hinnaliste raamatutega, eriliselt lõhna-
vast rohukapist; mälestused vanaema erilistest toitudest. Vanemad lapse-
lapsed vaatasid vanaema ja lapse suhet ühtlasi ka kõrvalpilguga – kui oma 
laste suhet vanavanaemaga.

Kogumisajal  1950.–1960.  aastatel,  mil  isemusitseerimise  traditsioon  oli 
veel väga üldine, oli laulmine kõigile viiele naisele loomulik tegevus. Regi-
laul jäi neile paratamatult „teise (laulu)keele” rolli – kodused meenutasid 
neid seltskonnas uuemaid laule laulmas ja kolme naise omaloodud laulud/
luuletused on samuti uuemas stiilis. Folkloriste võib pidada laulikute (v.a 
Anette  Raagul)  peamiseks  või  ainsaks  avalikumaks  „regilaulukogukon-
naks”. Folkloristide tähelepanu oli oluliseks põhjuseks meenutada ja esitada 
osalt juba unustusse vajunud laule: laulikud said osaleda uutlaadi sotsiaal-
ses suhtluses, see tõstis nende staatust kohalikus kogukonnas ja andis raa-
diosaadete kaudu võimaluse pääseda laiema avalikkuse ette. Laulude mee-
nutamine ja esitamine ei olnud siiski lihtsalt reageerimine välisele nõudlu-
sele, vaid aktiivne loominguline tegevus, mille käigus sobitati lauludele eri 
viise ja varieerimisvõimalusi. Risanda Kravtsovit ja Rosalie Veinbergi ajen-
das folkloristidega suhtlemine otsima ja avastama täiendavat tekstirepertu-
aari.

Naiste argielus oli regilaulu roll nii enne kui pärast folkloristidega kohtu-
mist eelkõige autokommunikatiivne. Regilauludele mõtlemine ja omaette 

347



laulmine taaselustas mälestusi minevikust ja lahkunud lähedastest inimes-
test. Autokommunikatsioonina võib osalt käsitada vanade laulude laulmist 
väikelapsele, mis läbi elu kuulus laulikute argipraktikasse. Omaette (ja las-
tele)  laulmist  kui  autokommunikatiivset  tegevust  võib  ses  mõttes  võrd-
sustada ka regilaulude lugemisega raamatust või üleskirjutamisega arhiivi 
saatmiseks. 

Kõik laulikud tuginesid kohalikule muusikalise esituse traditsioonile – 
seda näitab viiside ja tekstide sobitamine laulu funktsioonist lähtudes, sa-
muti avaldub see viisivarieerimise aluspõhimõtetes. Juba nooruses kuulsid 
naised  regilaulu  peamiselt  üksiesituses,  nende  hilisem viisikujundamine 
võis üksiesitusele omaseid jooni veel lisada: enamasti lauldakse ilma värssi 
kordamata, varieeritakse vormi, vahelduvad eri viisiversioonid, tuleb ette 
laulurea  pikendamist  ja  lühendamist.  Helisalvestustelt  kuulduva  viisi-
kujunduse, aga ka hääletekitamise, tämbri ja esitustempo puhul tuleb arves-
tada, et esitajat on paratamatult mõjutanud loomulikust laulmisest erinev 
pingeline salvestusolukord – salvestamistingimustest tulenevaid erinevusi 
võib välja tuua kõigi korduvalt jäädvustatud laulikute puhul.

Siinse  biograafilise  käsitluse  eesmärgiks  oli  jõuda  arhiivitekstide  juurest 
laulvate inimesteni, näha neid tegutsemas oma ajas ja keskkonnas, avastada 
ning sõlmida ühendusi eriaegsete inimeste ja nende eneseväljendusviiside 
vahele. See, et suur osa minu töö allikatest pärines just arhiivist, näitab, et 
pealtnäha  anonüümne  tekstiladu  peidab  rohkesti  elavat  individuaalsust 
ning võib vastata paljudele seni esitamata küsimustele – eriti, kui lasta arhii-
vitekstidel end juhtida reaalsesse maailma ja elavate inimesteni. Eriaegsetes-
se mälestustesse süvenemine kinnitas, et kontakt minevikuga toimib suu-
resti läbi emotsionaalsete kogemusseoste, mis aitavad mõista arhiiviteksti-
deks saanud poeetilis-muusikalist eneseväljendust ühe osana minevikuini-
meste ainukordsetest kogemusmaailmadest.
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Summary

The  regilaul  World  of  Five  20th  Century  Women:  Archival  Texts, 
Experiences and Memories
This study introduces five Estonian female singers of the 20th century who 
performed regilaul in the 1950s and 1960s: Risanda Kravtsov, Anette Raagul, 
Anette Evart, Rosalie Veinberg and Minna Kokk. Regilaul is an archaic song 
tradition from the Balto-Finnic region, which withdrew from continuous 
oral use during the 19th and 20th centuries, while at the same time becoming 
a national cultural symbol. Due to their knowledge of regilaul, singers were 
a primary focus of the interest of folklore collectors, and thanks to the relat-
ively numerous recordings that have been made of their songs, they hold an 
important place in our contemporary cultural memory. At the same time, 
20th century singers have been seen as passive rememberers, “bearers” of 
tradition, without taking interest in the meaning of regilaul to them as indi-
viduals at different stages of their lives, or in how they understood their 
contacts with folklorists and the collaborative tradition-creating process.

In this study, I have analysed the singers’ individual experiences with 
regilaul. The objective of the biographical approach is to position knowledge 
connected with one genre of folklore against the background of the singers’ 
lives. The women’s contacts with folklorists and experiences with the cre-
ation of archival tradition is an altogether separate field of research. Since 
these are people from the past, it was necessary to use indirect information 
to reach an understanding of their lives and songs – i.e. archival sources and 
the memories of folklorists and the singers’ relatives. Thus I have, alongside 
descriptions  of  experiences,  analysed the specific  nature  of  the  ways in 
which individuals are represented in different sources. Since these repres-
entations of the singers have been created through dialogue between many 
persons, I have examined questions of the mutual relations between parti-
cipants, as well as the role of emotions and individual experience in the pro-
cess of understanding another person.

The five singers were from different parts of Estonia, and different num-
ber of regilaul pieces by them has been recorded (13–81). The quantity and 
character  of  the other  archival  recordings  also differs.  Risanda Kravtsov 
(1909–1987) and Anette Raagul (1880–1971) lived in historic Harju County, 
the first in the coastal village of Tapurla in Kuusalu parish, and the other in 
eastern Harju County, in the village of Vetla in Kose parish. Anette Evart 
(1886–1976) and Rosalie Veinberg (1881–1971) came from Järva-Madise pa-
rish in historical Järva County – Annette Evart lived in Oeti village, whereas 
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Rosalie Veinberg spent most of her time in Metsla village in Koeru parish, 
and in Järva-Jaani village where folklorists visited her. Minna Kokk (1892–
1971) lived in Southern Estonia, near the Latvian border, in Saru and Mõ-
niste villages. Songs were recorded from all of these women in the 1950s 
and 1960s, and there are a total of 192 regilaul recordings from them, mainly 
in the Estonian Folklore Archives. Three of these singers – Risanda Kravt-
sov,  Rosalie  Veinberg  and  Minna  Kokk  –  have  corresponded  with  the 
archives, with Minna Kokk sending the greatest number of folklore tran-
scriptions to the archives (700 pages). In connection with the singers, the 
activities of several different folklore collectors has been examined: folklo-
rists Mall Hiiemäe, Hilja Kokamägi, Olli Kõiva, Selma Lätt, Ruth Mirov, 
Ingrid Rüütel, Herbert and Erna Tampere, and Richard Viidalepp, as well as 
dialect researchers and radio journalists.

The monograph consists of eight chapters, the first of which investigates 
theoretical and methodological issues, uniting views of different studies of 
the individual that have inspired this research. The second chapter, which is 
devoted to the fieldwork of the 1950s and 1960s, presents the institutions 
that recorded folklore in Estonia, and the fieldwork principles of the era, 
and sets the background for the analysis of specific fieldwork meetings in 
the following chapters about the singers. Chapters 3 to 7 are devoted to the 
five  singers.  All  of  the  treatments  of  the  singers  have  been  tentatively 
divided into four sub-sections: first of all,  the biographical facts that are 
known about the singers; this is followed by the story of the recording of the 
songs, which focuses on the problems connected with the communication 
between the singers and collectors; after that, I examine the singers’ world 
on the basis of archival texts, the memories of people who came into contact 
with the singers; finally, I offer an overview of the singers’ singing reper-
toire, with an emphasis on their performance of regilaul, recorded texts and 
melodies.

Theoretical and methodological observations
In order to examine regilaul as a part of the lives of certain 20th century indi-
viduals, and as their active and creative form of self-expression, I have used 
an individual-centred, biographical approach. In selecting individual expe-
rience as the central object of examination, I have proceeded from the phe-
nomenological approach of the post-structural anthropology, primarily the 
ideas of Michael Jackson, a representative of existential anthropology, and 
feminist  anthropologist  Lila  Abu-Lughod.  The objective  of  the narrative 
treatment of experience was to emphasise the incompatibility of individual 
experience with generalised cultural models, and to inform readers of the 
complexity and uniqueness of individual cases. Combining the principles of 
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Lila Abu-Lughod’s Writing against Culture and new cultural history, I have 
attempted to understand and bring closer to the reader the culture of the 
past as Other, based on the everyday experiences of singers and people con-
nected with them. In the context of this study, the Historical Other can be 
seen as the historical regilaul tradition more generally, as well as 20th century 
regilaul practice in the era’s socio-cultural context, but also folklorists’ field-
work in the 1950s and 60s.

In order to reach the individual experiences of singers who lived in the 
past, it was necessary to articulate the specific features of the manner in 
which this  is expressed in various types of sources – archival texts  and 
memories that have been communicated to me orally. This level of analysis 
forms a separate textual layer alongside the examination of singers’ lives 
and songs. In the case of sources from the folklore archives,  I  observed 
whether and how texts that were primarily created for the purpose of docu-
menting collective tradition convey individual experience. Here the diffe-
rent proportion of individual material in different types of archival texts 
(‘archival  genres’)  became evident:  transcriptions  of  folklore  (individual 
pieces) are mainly oriented towards general knowledge of the past, whereas 
folklorists’ fieldwork diaries primarily reflect their individual experiences. 
Correspondents’  dispatches  do  not  always  correspond  to  the  folkloric 
‘norm’, as they communicate personal experiences, meanings and interpret-
ations. Individual information can be found in archival texts because not 
only oral artwork, but also diverse material connected with religion and 
customs, everyday life and (cultural) history has been documented in Esto-
nian archives since the 19th century.

The  present-day  memories  of  folklorists  and  singers’  descendants 
showed the singers under examination through other persons’ eyes, which 
guided the discussion with me as a folklorist – seen as a colleague or a 
passing acquaintance. The folklorists attempted to express in the present 
day their one-time professional and personal contacts, and the relatives of 
the singers in turn expressed an experience connected with a close relation-
ship from their youth. Personal memories also have a collective facet that 
can be seen in the choice of what is memorable, instances of the communica-
tion of memories and narrative patterns of communication that are unique 
to the culture. Since the singers’ relatives and friends recollected their child-
hood, vivid memories from a child’s point of view have quite an important 
position in this study; due to their detailed and emotional nature, these rep-
resent a more direct experience, which depends relatively less on models of 
collective interpretation of the past.

The sources that were available to reach an understanding of the singers’ 
lives were created in the interpersonal communication process, in the dia-
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logue between individual life experiences. Thus I considered it important to 
recognise  how  participants  in  the  study  –  singers,  their  relatives  and 
acquaintances, folklore collectors and the author of this study – are posi-
tioned. This leads people to mutual understanding and also broadens their 
knowledge. None of the positions of the participants in this study vis-à-vis 
the others, even those in the role of researcher or the subject of this research, 
can be defined unambiguously: the researchers’ side includes all folklorists 
and also the author of this study, but at the same time folklorists who collec-
ted material are in the position of those under investigation; singers are 
“objects of investigation” of both folklorists and relatives and friends. Lines 
that separate and unite participants can be drawn on the basis of gender, 
age, social status, marital status, origin and personality traits. By recognising 
the multiple roles of all of the participants, I sought to relinquish my posi-
tion of  authority  as  researcher  and reveal  the  preconditions  for  mutual 
understanding based on common emotional experience.

Wishing to find an empirical intersection with the other participants in 
the study, I proceeded from the principle of empathic listening: to be emo-
tionally open, accept other persons’ personal narrative choices and means of 
expressing experience.  Others’  and my own insightful  experiences  were 
turning points in the process of understanding singers and their worlds. 
American sociologist Norman Denzin (1989) has described these as turning-
point  experiences  or  epiphanies  that  reorganise existing knowledge and 
make it possible to emerge from the cognitive boundaries provided by that 
knowledge. In the case of these singers, various persons’ insightful expe-
riences could unite into a chain of experience that extends, through interme-
diaries, from persons who lived in the past to me as a researcher.

Fieldwork
The attitude of folklorists who did fieldwork in the 1950s and 1960s towards 
their research material and towards performers was mostly shaped by the 
multiple identity of researchers doing fieldwork in “their home” (compare 
“halfie” in Abu-Lughod 1991). The background of the fieldwork was the 
official Soviet-era favouring of work with folklore as the artistic heritage of 
the “working people”. Both folklorists and performers wished to value and 
preserve national/community heritage, and personal feelings of nostalgia 
were also connected with the recording of folklore – interviewees had a nos-
talgic  connection with their  youth,  whereas folklorists  had a connection 
with the countryside as the environment in which they grew up. Due to 
their own rural background, the folklorists did not look for an exotic Other 
among rural population, but were able to see people’s lives and co-opera-
tion with folklorists through the eyes of country dwellers. This shaped the 
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way they communicated and worked, up to participation in individuals’ 
everyday work, which in addition to pragmatic reasons was also an expres-
sion of recognition and empathy from the collector.  In the case of Mall 
Hiiemäe, one can speak of a conscious “halfie-position” in her gathering 
methodology: on the basis of her experience as an observer of her com-
munity’s narrative tradition, when doing fieldwork she preferred the posi-
tion of equal conversation partner to that of folklorist/interviewer.

The individuality of those who met and each meeting shaped signific-
antly the nature of archival records. The documentation of the meetings was 
influenced by professional assessments, the time limit and technical possib-
ilities, and also the personal contact that was achieved with the performer. 
Several female collectors’ diaries and writings, but also memories reflected 
the emotions experienced during the meetings with singers, which origin-
ated largely from the identity overlap with the interviewees, and promoted 
the creation of an empathy between folklorist and performer. Familiar emo-
tions can arise through shared gender, social position in youth, intellectual 
interests or personality traits: Ingrid Rüütel, for instance, saw in Risanda 
Kravtsov a similarity with her “grandmother from the northern coast”, and 
the collector had a particular place-related experience in connection with 
Risanda’s manner and performance style; older generation folklorist Selma 
Lätt must have felt the similarity between her own childhood environment 
and dreams and those of Rosalie Veinberg. One has to search for the singers’ 
attitude towards folklorists mainly in the observations of collectors them-
selves. There are also some references in correspondents’ letters, for instance 
Minna Kokk’s addresses to Herbert Tampere as “mister” – “leave the term 
‘comrade’ for others” – and towards Olli Kõiva, “Little Olli, my dear”, “my 
good child”.

Opportunities for documenting meetings differ somewhat in the case of 
writing down by hand and audio recording. The so-called frontal principle 
of interviewing, which covers all folklore genres and also the individual 
professional preferences of the collectors, is more evident in the case of the 
written documentation of folklore. In the case of audio recording, the lim-
ited technical possibilities forced collectors to make repeated choices from 
the  performers’  repertoires.  The choices  reflected  the  symbolic  value  of 
regilaul in that period, the need to record older and more local musical tradi-
tion that was disappearing,  and that did not completely match the per-
formers’ own (and to some extent also collectors’) aesthetic preferences. The 
proportion of other genres, especially several types of materials reflecting 
contextual and personal experience, nevertheless differs from one period to 
another, but also from one institution to another and between the recordings 
of different folklorists. From the principle of recording only “pure” folklore 
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texts and descriptions of customs folklorists reached a more extensive docu-
mentation of background material at the end of the 1960s, since by that time 
technical possibilities had improved, and the attitude towards contextual 
material had changed. The recordings were also influenced by co-operation 
with radio: the need to present material on the radio promoted the record-
ing of (more personal) conversations.

Audio recording in the countryside was a rare event in the 1950s and 
1960s. In connection with the “surrendering” of their voices, performers 
must have sensed how the traditionally anonymous discourse of tradition 
had become considerably more individualised, and feel their great personal 
responsibility, which was intensified by the association of audio recording 
with performance on the radio to a broader audience. Performance stress 
may have been intensified, especially in the 1950s, by recording in a foreign 
environment and in the presence of many people. The recording situation 
was made more official by the large tape recorders,  sometimes carried out 
without eye contact between interviewer and recorder. On the other hand, 
portable tape recorders made it possible to achieve a freer and more intim-
ate atmosphere. As a result, the different recording conditions of the five 
singers differ considerably, from the relatively free communication in an 
intimate home atmosphere – for instance meetings between Richard Viida-
lepp, Helgi Kihno and Rosalie Veinberg in 1964 and the visit to Risanda 
Kravtsov in summer 1969 – to recording in official atmospheres, a negative 
example of which is Risanda Kravtsov’s unsuccessful performance at the 
Leesi Community Centre in 1962. The singers’ reaction depends largely on 
previous singing experience, contact with the collector and performing abi-
lity: Minna Kokk, for instance, got into the swing of things at a recording 
with a local audience at the Saru lumbermill in 1957. Performance stress also 
occurred in unusual  uses  of  melody that  differed from other  visits,  for 
instance in the case of Anette Evart.

Singers’ childhood and youth
The personal memories of the singers and people who remembered them 
were of central importance in presenting the singers’ lives and personalities, 
and I attempted to connect these with more general information about the 
singers’ lives against the social and cultural background. Since I possessed 
the singers’ own childhood memoirs and those of their grandchildren, I was 
mainly able to examine the singers’ experiences from their youth and later 
period of life. In terms of the objective of this text, the singers’ childhood 
experiences were significant due to their directness, emotionality and per-
sonal nature, as well as attention towards the narrow home circle and the 
world of women and children. It is precisely for that reason that they can 
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harmonise with our nostalgic experience of the past and thereby create emo-
tional connections with the singers.

The fact  that what  is  reflected in the folklore archives of  the singers’ 
earlier life, preceding the fieldwork period until  the end of the 1940s, is 
mainly  their  childhood  and  youth,  and  very  seldom  life  as  a  married 
woman, arises primarily from the collectors’ objective of finding as anti-
quated folklore as possible. Interest in the singers’ origin and earlier period 
of life can be interpreted as a need to document not so much the performer 
as the “life” of traditional texts – up to the point they reach the performer’s 
memory. Biography was not considered to be a folkloristic genre or even an 
object for documentation, and the folkloristic status of personal narrative 
was just developing. In addition to observing the principles of historical 
text-based folkloristics, one must also take political circumstances into con-
sideration – the creation and maintenance of trusting relations presumed 
that in the course of fieldwork, individuals’ lives during the independent 
Republic of Estonia and during the Second World War would not be dis-
cussed,  as  these  topics  were  grounds  for  repression  during  the  Soviet 
period. The everyday routine of adults did not offer as much material for 
discussion as the pursuits and discoveries of childhood and youth, and in 
addition, elderly people have a tendency to be nostalgic about their youth.

In the case of folklorists’ accounts, there is the problem of how to separate 
the teller’s personal experience from them, and to what extent it is even rep-
resented in the texts. For instance, information about singing and customs is 
frequently presented without reference to specific events and the teller’s 
personal  participation,  and  is  in  the  impersonal  or  even  third  person. 
Together with past use, one gains the impression that the narrator is inter-
mediating a distant, timeless, “objective” and generally valid knowledge. 
This form of intermediation has been referred to in my study as “folkloric 
past” – by analogy with Dutch anthropologist Johannes Fabian’s term “eth-
nographic present” (Fabian 2002 [1983]). Such a style certainly does not arise 
solely from the collector’s way of interviewing, but is instead influenced 
more by models of the communication of cultural tradition – both older oral 
tradition-related discourse and 19th-20th century literary tradition discourse – 
models of communicating tradition that were shared by both collectors and 
performers.  Persons’  individual  style  of  expression  and  willingness  to 
recount the more private side of their life (in public) plays an important role. 
The ability and need to speak about personal experience and emotions is 
particularly evident  in Minna Kokk’s  correspondence.  It  appears that in 
addition to personality traits and verbally acquired narrative models, her 
writings were influenced by sentimental popular literature and means of 
expression acquired from the media. One of the prerequisites for discussion 
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of the later period of life – traumatic events in her personal life and the com-
plicated period of the end of the Second World War – is, in the case of 
Minna Kokk, an internal preparedness to reconcile telling about her life with 
the ideological historical discourse of the Soviet Union.

In interviewing the singers, particular attention has been devoted to mat-
ters connected with  regilaul, and the correspondent–singers intermediated 
song memories in their  own writings,  due to the interests  of  folklorists. 
These  come  to  the  fore  in  colourful  ‘teacher  personalities’:  for  Risanda 
Kravtsov, grandmother Mai Kravtsov; for Rosalie Veinberg, the old shep-
herd woman Anu and for Anette Raagul, “the father of Kaeramäe”, Jüri 
Tiksman.  The singers  have recollected unusual  situations in which they 
heard  regilaul – in the late oral tradition these appear to be an important 
means for hearing and learning songs. The ability to remember songs that 
had only been heard once was promoted by the knowledge of regilaul as a 
means of expression and the emotional charge of situations (cf. Timonen 
2004: 253–255). Regardless of the fact that several singers’ regilaul repertoire 
comes from their mothers, they lack memories of singing experiences con-
nected with their mothers. The mother’s “imperceptible” teacher’s role is 
reminiscent of biographers’ observations that mothers are like daughters’ 
“metaphorical landscape” (Vilkko 1998: 206). Although comments in the 
“folkloric past” enable different interpretations, it appears that all five sing-
ers have sung regilaul in their youth: whether while pasturing animals, dur-
ing collective work or on calendar rituals. Reading between the lines, one 
can, however, draw the conclusion that regilaul was not a singing style that 
was (completely) suitable to them as young people – neither in terms of 
community tradition or personal taste, at least in cases of Risanda Kravtsov 
and Minna Kokk. Anette Raagul’s completely different, life-long experience 
of singing regilaul together in small groups appears to be connected with the 
forms of communication characteristic of the sparse settlement of Kõrve-
maa, in the forest and bog belt. This persistence of regilaul in the repertoire 
for  collective  singing  promoted  their  merging  into  more  contemporary 
singing style.

Based on existing knowledge, it is difficult to say whether the acquisition 
of the rare ability to sing regilaul in childhood has been more influenced by 
the presence of extraordinary singers in the community or someone in their 
own family (when these do not coincide, as in the case of Risanda Kravt-
sov). The acquisition of the ability to sing regilaul was definitely promoted 
by the women’s distinctive intellectual ability and sharp interest in world 
affairs, which also extended to the past, as well as respect for traditions 
received from previous generations.
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Later lives, co-operation with folklorists
The women’s lives after the Second World War were described briefly in the 
writings of folklorists  and correspondent singers, but I concentrated more 
on the memoirs of relatives and friends, especially grandchildren. In the 
writings from the 1950s and 1960s, the singers spoke of the life of that time 
against the background of memories of the past, which encourage one to 
draw parallels with changed situations and customs. In the folklorists’ field-
work diaries, the women’s lives during the gathering period are described 
in passing, in the context of circumstances that promoted or inhibited docu-
mentation – limited attention towards the performers’ everyday lives may 
have been influenced by the fact that it was not considered necessary to 
describe familiar “ordinary” rural  life to collectors during “home” field-
work. Mall Hiiemäe, whose fieldwork task was to observe communication 
across county borders, has in this connection recorded data concerning the 
contemporary musical social network that included Anette Raagul;  Hilja 
Kokamägi has described the singing at Risanda Kravtsov’s 60th birthday.

The ‘extra-folkloric’ and more everyday memories seen through a child’s 
eyes differed from folklorists’ and singers’ own viewpoint. Such memories 
reflected the somewhat static and detail-based world of children. Grand-
mother is seen to be always in action, and memories are connected with spe-
cial things that are sometimes mysterious and inaccessible to children, or 
memorable smells and tastes: domestic chores and outdoor work, going to 
church, sewing; recollected images of flowers in the garden, a snow-white 
heap of pillows, a locked cupboard with particularly valuable books, a dis-
tinctively-smelling medicine cupboard; memories of special food cooked by 
grandma.  Older  grandchildren  also  observed  the  relationship  between 
grandmother and child from another angle – as their own children’s rela-
tionship with their great-grandmother.

During the studied period, the 1950s and 1960s, when the tradition of 
spontaneous music-making was still very general, singing was a natural 
activity for all five of the women. Regilaul inevitably had the position of “an 
alternative lyric language” for them by the time: they preferred to perform 
newer, rhyming songs for folklorists and the public in general, and their 
families also remembered them as having sung newer songs in company, 
and three of the women’s self-composed songs/poems are also in a newer 
style. Folklorists can be seen as the singers’ main or only public “regilaul 
community”.  An exception to this is Anette  Raagul,  who in addition to 
using regilaul in small gatherings, also once performed them at a party at the 
local kolkhoz in 1961. For the others, folklorists’ attention was one important 
impetus to remember and perform partly already forgotten songs: the sin-
gers were able to participate in a new type of social communication, it raised 
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their status in the local community and offered them the opportunity of 
broad fame among the general public through radio programmes. The com-
memoration and presentation of songs was not, however, simply a reaction 
to  external  demand,  but  active  creative  activity,  during  which  various 
melodies  were  matched  to  songs,  and different  variations  were  experi-
mented with. Risanda Kravtsov and Rosalie Veinberg were inspired by their 
communication with folklorists to search for and discover additional textual 
material for their repertoire from the publications. This new means of self-
expression helped Rosalie Veinberg adapt to her new home, whereas for 
Minna Kokk, visits and correspondence with folklorists may have helped to 
compensate for her lack of mobility and later living alone.

In the women’s everyday lives, the role of regilaul both before and after 
meeting folklorists was above all auto-communicative. Thinking of regilaul 
and singing on their own revived memories of the past and of deceased rel-
atives and friends. One can also see the singing of old songs to small chil-
dren as a form of auto-communication; this was part of the women’s every-
day practice. Singing to oneself as an auto-communicative activity can be 
equated to the reading of regilaul from a book or the preparation of a tran-
script to be sent to the archives.

All of the singers were based in their singing on the local tradition of 
musical performance – this is demonstrated by the matching of melodies 
and words based on a song’s function, as well as the principles of melodic 
variation. Even in their youth, the women mainly heard regilaul performed 
by a single singer, and in later melodic composition features of single per-
formance were added: singers mainly sing without repeating verses, the 
musical form is varied, different versions of the melody alternate, and song 
lines are lengthened and shortened. In the case of the melody that can be 
heard from an audio recording, as well as musical variability, timbre and 
tempo, one must take into consideration that performers have inevitably 
been influenced by different recording situations that differ from ordinary 
singing – in all of the repeatedly recorded performances by singers, one can 
note differences arising from the recording conditions.

The objective of this biographical examination was to reach from archival 
texts to singing people, to see them operating in their time and environ-
ment, discover and make connections with people from different eras and 
with their means of self-expression. The fact that a large proportion of the 
sources  used  in  my  research  originate  from  archives  shows  that  what 
appears to be an anonymous body of texts conceals a great deal of vibrant 
individuality, and may answer many yet unasked questions – particularly, 
when we allow archival texts to lead us into the real world and closer to liv-
ing persons. In-depth examination of memories from different periods con-
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firmed that contact with the past takes  place largely through emotional 
experiences that help one understand poetic-musical self-expression as one 
part of the extraordinary world of experience of the people of times past.

Translated by Alexander Harding
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