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Sissejuhatus

Kuid eestlased ei söandanud omade nii suure tapmise tõttu tulla lätlasi jälitama, vaid  

mitu  päeva  korjates  kokku  ja  põletades  õnnetuid  surnukehi,  mis  lätlased  olid  neile  

jätnud, pidasid oma kombe järgi peiesid rohkete itkude ja jootudega.  (HCL XII, 6). 

Niimoodi kirjeldab Henriku Liivimaa kroonika 1208. aastal toimunud lätlaste sõjakäigu 

lõppu sakalaste vastu. See on üks esimesi kui mitte kõige esimene kirjeldus eestlaste 

matmiskombestikust. Tähelepanuväärsel kombel mainitakse siin laulmist eestlaste seas 

ja  seda  koos  põletusmatustega.  Rohkem  kui  seitsesada  aastat  hiljem  kirjeldas 

Aleksander  Lehtmets  Vastseliinast  oma  kandi  surmaga  seotuid  kombeid: „Ku lautsi  

valmiss sai ja kuulja lautsi pääle ar panti, siss ku oll mõni küläinemiisi ka sääl, siss  

laulti mõni laul kah. Ja siss laulti kah, ku ineminõ ar kuuli õnnõ. Inne õs liigutõdali, ku  

laulti  õks  tuu  värsikene  ar.  Siss  ku  lautsilõ  ar  panti,  siss  käve  peräst  õga  öie  

küläinemiisi kokko. Nuu siss lauli sääl kõik üü... Ku kirstu vällä naati viimä, siss naksi  

inemisõ laulma,  siss  lauli  ni  kavva,  ku kuuljaga värehtist  vällä  ar  sõidõti.  (kirjapilt 

lihtsustatud) (ES KT 73) (Kaal jt 2005: 499–500). Ta jõuab lühikese kirjelduse puhul 

mainida laulmist kuuel korral erinevate matuseriituste osana. Matmiskombestik on väga 

palju muutunud selle seitsmesaja aasta jooksul, kuid vähemalt laulmine on jäänud.

Minu magistritöö on jätk bakalaureusetööle „Arheoloogiline vaatepunkt regilaulutüübile 

„Ema haual““ (Kama 2010). Seega on ka magistritöö üldine teoreetiline ja metoodiline 

lähtepunkt regilaulule sama kui minu bakalaureuse töös. Ka pole mul täiendusi juba seal 

käsitletud historiograafia osale (Kama 2010: 13–14). 

Lühidalt kokkuvõttes on mu uurimustöö aluseks arusaam vaimse kultuuri ja materiaalse 

kultuuri terviklikkusest. Uurides vaimset kultuuri, saame me informatsiooni materiaalse 

kultuuri kohta ja uurides materiaalselt kultuuri, saame me teavet vaimse kultuuri kohta. 

Arheoloogid on enamasti kasutanud oma uurimustes viimast varianti, sest kaugemate 

perioodide  kohta  ei  ole  meil  tavaliselt  teisi  säilinud  allikaid  peale  arheoloogiliste 

leidude.  Mina  proovin  kasutada  teist  teed  võrreldes  üldise  lähenemisega  ja  katsun 

minevikku  uurida  läbi  vaimse  kultuuri.  Minu  uuringus  on  vaimse  kultuuri  allikaks 
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regilaulud,  mille kaudu ma proovin süüvida mineviku vaimsesse ning materiaalsesse 

kultuuri  matmiskombestikus.  Matmiskombestik  on  väga  hea  võimalus  niisuguseks 

katseks, sest matuste protsessis on vaimne ja materiaalne maailm väga tihedalt seotud 

ning inimene asetseb justkui nende kahe maailma vahel. Uskumuste kohaselt liiguvad 

inimesed pärast surma ise vaimsesse maailma, kuid nende keha kaotab vaimse kultuuri 

kandmise võime ja vaimse kultuuri kandjast saavad luud mullas. Seega saab vaimne 

kultuur  liikuda  ainult  läbi  elavate  inimeste  põlvkonnast  põlvkonda,  vähemalt  enne 

kirjakultuuri ja muid informatsiooni salvestamisvõimalusi. Põlvkondade kaupa on edasi 

antud meie geenid, väga pikalt on edasi antud meie keelt, aga kui pikalt on edasi antud 

laule?

Minu bakalaureusetöö üks püstitatud eesmärke oli vastata küsimusele, kas regilaulu ja 

arheoloogia  kõrvutamine  on  õigustatud  (Kama  2010:  4).  Vähemalt  minu  hinnangul 

õnnestus mul näidata, et nende kahe allikaliigi omavaheline sidumine on õigustatud ja 

selline kõrvutamine annab palju uudset informatsiooni. Minu bakalaureusetöö allikaks 

olnud  „Ema  haual“  laulutüüp  on  küll  ülekaalukalt  populaarseim  matuseteemaline 

regilaulutüüp, kuid peale selle eksisteerib veel palju teisi tüüpe, mis võivad sisaldada 

sama  huvitavat  informatsiooni.  Sellest  lähtudes  soovisin  ma  teada  saada,  mis 

informatsiooni  annavad  arheoloogiaga  kõrvutades  ülejäänud  matuseteemalised 

regilaulud?  Seega  on  minu  magistritöö  eesmärk  vaadelda  kõiki  matuseteemalisi 

regilaulutüüpe,  kõrvutades neid arheoloogilise informatsiooniga, proovides muuhulgas 

ka  regilauludes  kajastuvaid  matustega  seonduvaid  elemente  dateerida.  Lisaks 

arheoloogilisele  informatsioonile  kasutan  ma  ka  palju  ajaloolist  ja  muud  folkloorset 

teavet, et anda võimalikult terviklik pilt regilaulu elementide seosest neid ümbritseva 

kultuuriga ja regilaulutüüpide või nende üksikelementide dateerimise võimalustest. Ma 

vaatlen ka neid „Ema haual“ laule, mis on kogutud minu bakalaureusetööst välja jäänud 

piirkondades (Kama 2010: 12). Kõikide piirkondade laulud annavad mulle tervikpildi 

selle  laulutüübi  elementidest  ja  võimaldavad  ka  vaadelda  huvitavamate  elementide 

regionaalset  levikut.  Erinevate  laulutüüpide  analüüsimine  annab mulle  ka  võimaluse 

laulutüüpe üldiselt ja nendes sisaldavaid elemente omavahel võrrelda.
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Esimene ülesanne oli matuseteemalised regilaulud üldse üles leida. Ma uurisin selleks 

Ülo  Tedre  Eesti  rahvalaulude  antoloogiat 

(http://www.folklore.ee/laulud/erla/index.html),  otsisin  Eesti  Kirjandusmuuseumi 

tüpoloogilisest koopiate kogust matustega seonduvaid laulutüüpide nimesid ja kasutasin 

interneti  Eesti  regilaulude  andmebaasi  (http://www.folklore.ee/regilaul/).  Vaatamata 

kolmele  üksteist  täiendavale  allikale  ei  ole  kindlasti  minu  käsitluses  kõiki 

matuseteemalisi  regilaule.  Matuseteemaliste regilaulude leidmise teeb raskeks see,  et 

keegi ei ole laule otseselt sellest aspektist tüpologiseerinud ja organiseerinud. Nii võib 

mõni  laulutüüp  koosneda  ainult  osaliselt  matuseid  kirjeldavatest  lauludest.  Mõned 

laulud võivad matuseid riivata ainult põgusalt ja tekib küsimus, kus on matuste piir? 

Enda  töös  olen  ma  proovinud  leida  matuste  kirjeldusi  ja  sellega  seonduvaid 

mütoloogilisi kirjeldusi. Terminit „matus“ ei kasuta ma enda töös ainult niiöelda maha 

matmise  puhul,  vaid  see  tähendab  üldisemat  kehaga  käitumisviisi  pärast  surma  ja 

sellega seostuvaid kombeid.

Joonis 1. Matuseteemaliste regilaulutüüpide suhe ja nendes sisalduv laulude arv.  

Punasega on tähistatud magistritöös ja sinisega bakalaureusetöös analüüsitud laulude 

arv.
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Matuseteemalisi laule läbi lugedes eristus lisaks „Ema hauale“ neli suuremat laulutüüpi. 

Nendest arvukamad olid „Poisi  ja neiu matus“ (181 laulu) ja „Ema ja armud“ (185 

laulu), mõnevõrra väiksemad olid „Kivine kirst“ (128 laulu) ja „Avanenud hauad“ (102) 

laulu  (Jn  1).  Lisaks  leidsin  ma  veel  mitmeid  väikesearvulisi  matuseteemalisi 

regilaulutüüpe, mille alla kuulub 110 laulu. Lisaks uutele regilaulutüüpidele analüüsisin 

ma enda magistritöös läbi 395 „Ema haual“ laulu ajalooliselt Läänemaalt, Saaremaalt, 

Pärnumaalt  ja  Tartumaalt  ehk  aladelt,  mis  jäid  bakalaureusetöös  käsitlemata. 

Magistritöös käsitletud „Ema haual“ laulud ei anna enam väga palju uut informatsiooni 

minu bakalaureusetöös tehtud elementide analüüsile, küll on aga „Ema haual“ laulud 

olulised  võimalikult  hea  tervikpildi  saamistest  matuseid  puudutavate  elementide 

üldpildist  ja  levikust  Eesti  piires.  Laulutüüpide  mahu  võrdlusest  (Jn  1)  väljendub 

selgesti, et „Ema haual“ laulud on mitu korda arvukamad kui ülejäänud laulutüübid ja 

seega  annavad  need  laulud  kõige  parema  võimaluse  regionaalseks  vaatepunktiks. 

Kõikide  levikukaartide  puhul  tuleb  meeles  pidada,  et  seda  on  kindlasti  mõjutanud 

erinevates  piirkondades  toimunud erineva  taseme ja  ulatusega  rahvaluule  kogumine. 

Samamoodi nagu ka arheoloogias mõjutab üldpilti  erinevate piirkondade ja muististe 

erinev uuritus. Kui arheoloogias saame me seda olukorda parandada, siis regilaulude 

puhul  on  selleks  liiga  hilja  ja  me  saame  ainult  tegeleda  nende  andmetega,  mis  on 

muuseumitesse jõudnud. 

Kindlasti ei ole ma üles leidnud ka kõiki matuseteemalisi regilaule, mis on rahva seast 

kogutud. Siiski arvan, et analüüsitud on piisav hulk laule üldistuste tegemiseks. Ühest 

puudujäägist andmetes olen ma ise täiesti teadlik, nimelt kasutasin ma ajaloolise Pärnu-, 

Viljandi-  ja  Tartumaa  „Ema  haual“  laulude  puhul  ainult  interneti  Eesti  regilaulude 

andmebaasis (http://www.folklore.ee/regilaul/) leiduvaid laule, kuid ei vaadanud sama 

piirkonna  laule  läbi  Kirjandusmuuseumi  tüpoloogilisest  kogust.  Kindlasti  leidub 

Kirjandusmuuseumi kogus veel laule, mis interneti andmebaasist puuduvad. Tegemist 

oli  ajapuudusest  tingitud  teadliku  otsusega,  sest  minu  hinnangul  peaks  analüüsitud 

lauludest piisama üldistuste tegemiseks. Kokku analüüsisin ma oma magistritöö jaoks 

läbi 1101 erinevasse tüüpi kuuluva laulu. „Ema haual“ laulutüübi analüüsis kasutan ma 
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ka lisaks 444 „Ema haual“ laulu andmeid, mida ma käsitlesin enda bakalaureusetöös. 

Erinevad laulutüübid teevad analüüsitud laulude arvu andmise mõnevõrra raskeks, sest 

üks  laul  võib  koosneda  mitmest  laulutüübist  või  sisaldada  mitmele  tüübile 

iseloomulikke  elemente.  Seega  kajastavad  antud  arvud  just  erinevates  laulutüüpides 

olevate laulude kogusummat, mitte üleüldist laulude kogusummat. Samas olen pidanud 

ka läbi lugema laule, mis minu analüüsis ei väljendu. Matuseteemalistes tüüpides leidus 

ka laule, mis ei kirjeldanud matuseid ja mõnel juhul polnud üldse seotud laulutüübiga, 

kuhu need olid paigutatud. Välja jätsin ka laulud, mis kordasid sõnasõnaliselt mõnda 

juba  olnud  laulu.  Nähtavasti  on  mõni  laul  mitu  korda  arhiivi  salvestatud  erinevate 

viidete alla (selliseid näiteid ei olnud palju). Välja jätsin ka laulud, kus oli ainult neli või 

vähem värssi. Tegemist võis olla küll põhimõtteliselt matuseteemalisse tüüpi kuuluva 

lauluga, kuid oma fragmentaarsuse tõttu on see sobimatu üldises analüüsis.

Laulude analüüsi meetod on samasugune kui minu bakalaureusetöös. Nimelt laulu läbi 

lugedes panin ma iga laulu puhul kirja, milliseid elemente see sisaldab ja mis kontekstis 

need  esinevad.  Valik,  missuguseid  elemente  laulude  puhul  jälgida,  on  kindlasti 

subjektiivne.  Minupoolne elementide valik sõltus esmaselt sellest,  milliseid elemente 

see laul sisaldab, kuid on ajendatud ka arheoloogilisest ja muust informatsioonist, mida 

saab  lauluelementidega  võrrelda.  Kõiki  elemente,  mida  ma  laulude  puhul  üles 

täheldasin, ei ole ma oma magistritöös analüüsinud. Analüüsisin neid elemente, mis olid 

laulutüüpidele  omasemad  ja  mille  kõrvutamine  arheoloogiaga  andis  rohkem 

informatsiooni.

Oma töö käigus olen pidanud laule ümber tüpologiseerima. Esiteks olen pidanud valiku 

tegema  erinevate  tüpoloogiliste  määrangute  vahel,  sest  kohati  erinevad  laulude 

määrangud Ülo Tedre antoloogias, Kirjandusmuuseumi tüpoloogilises kogus ja interneti 

regilaulude  andmebaasis.  Teiseks  olen  pidanud  mõned  laulud  täiesti  uude  rühma 

paigutama. Esineb nii inimlikke eksitusi tüpoloogiates kui ka minu töö jaoks sobimatuid 

üldistusi.  Üheks  põhjuseks,  miks  selle  magistritöö  tüpoloogia  eelnevatest  erineb,  on 

kindlasti see, et minu vaatepunkt lauludele on teine ja minu jaoks on kõige olulisemad 

matuseid puudutavad elemendid. Minu hinnangul on Ülo Tedre tüpoloogia kohati liigagi 
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üksikdetailidesse laskuv ja seega koosnevad paljud tüübid ainult ühest-kahest laulust. 

Väikeste  laulutüüpide  puhul  ei  saa  väheste  andmete  tõttu  teha  üldistusi. 

Kirjandusmuuseumi ja interneti regilaulude andmebaasid on kohati jälle liiga üldised ja 

vähe järjepidevad. Paljud laulud olid paigutatud lihtsalt laulutüübi „Ema haual“ alla, 

kuigi  need  võisid  sisaldada  samu elemente  kui  laulud,  mis  olid  samas  andmebaasis 

väiksematesse  tüüpidesse  tüpologiseeritud.  Selleks,  et  võimalikud  tuleviku  uurijad 

saaksid vajaduse korral minu tüpologiseeringut kasutada, lisasin ma magistritöö lõppu 

nimekirja, kus laulutüüpide all on kirjas kõigi sinna liigitatud laulude viited (Lisa 1). 

Harvadel  juhtudel  võib  mõni  matuseteemaline  laul  kuuluda  kõige  rohkem  kolme 

erinevasse matuseteemalisse tüüpi, aga enamasti kuulub üks laul siiski ühte tüüpi. Kui 

tüpologiseerimine on subjektiivne,  siis samamoodi on subjektiivne ühe laulu mõiste. 

See oleneb näiteks sellest, kas laulik tegi pausi kahe sarnase süžeeliini vahel või kas 

üleskirjutaja otsustas need eraldi või koos kirja panna. 

Sarnaselt enda bakalaureuse tööga, toon ma ka magistritöös välja julgemaid hüpoteese, 

kuigi tõestust nendele oletustele võib olla raske anda. Siiski ma arvan, et niisugused 

julgemad oletused annavad teistele  uurijatele  võimaluse  neid  kas  toetada või  ümber 

lükata. Kirja panemata jättes jääb sündimata ka teaduslik diskusioon. Võrdlemisi vähe 

käsitlen ma ka regilaulule omast algriimi mõju lauluridadele. Tahtes näha regilaulu kui 

algriimi pandud sõnade rida, ei tohiks regilaulud sisaldada süžeid ega ideid. Kahtlemata 

oli regilaulu sõnum siiski see, mis allutas endale algriimi ja just algriim on see, mis on 

olulist  sisu  edasi  kandnud.  Just  algriim  ja  parallelism  on  muutnud  regilaulu 

konservatiivseks. Minevikus algriimi seatud lauluridu on keerukas muuta ja lihtsam on 

neid samal kujul edasi kasutada. Nii leidub just algriimides vanu elemente ja algriim on 

säilitanud huvitavat informatsiooni mineviku kohta.

Oma magistritöö olen ma jaganud kaheksasse sisupeatükki. Kaks esimest peatükki on 

teoreetilised. Esimene neist käsitleb laulutüübi mõistet ja laulutüüpide tekkepõhjuseid. 

Teine  peatükk  käsitleb  regilaulu  ja  arheoloogia  kõrvutamisel  tekkivaid  küsimusi  ja 

probleeme.  Regilaulude  analüüsiga  tegelevad  kuus  järgmist  peatükki.  Kolmas  kuni 

kuues  peatükk  analüüsivad  nelja  suuremat  regilaulutüüpi.  Seitsmes  peatükk  käsitleb 
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väikesearvulisi  matuseteemalisi  regilaule  ja  kaheksas  peatükk  analüüsib  laulutüüpi 

„Ema haual“. Siin esitan kokkuvõtvad üldistused selle laulutüübi kohta, analüüsides uut 

informatsiooni ja regionaalset elementide levikut.

10



1. Laulutüübid ja nende tekkepõhjused

Sissejuhatuses  mainisin  ma  palju  regilaulutüübi  mõistet  ja  kirjeldasin  regilaulu 

tüpoloogiseerimist. Olen selle süsteemi üle võtnud eelnevatelt uurijatelt ja teinud pigem 

väikeseid  muutusi,  jättes  üldise  rühmitamisviisi  alles.  Eelneva  süsteemi  pimesi 

järgimise asemel on kindlasti põhjust küsida, kas erinevad tüübid regilaulus on teadlaste 

konstruktsioon, mida tegelikus laulumaailmas traditsiooniliselt ei eksisteerinud, või on 

tegemist regilaulu olemusest tingitud süsteemiga? Ühelt poolt on laulutüübid kindlasti 

teadlaste töö tulemus, kuna laulik laulma hakates ei öelnud, et ta laulab näiteks „Ema 

haual“ tüüpi laulu.  Taive Särg on tüübi defineerinud kui sarnaste variantide kogumi, 

mille kokkukuuluvuse kriteeriumi määrab tüpoloogia koostaja, püüdes võimalust mööda 

järgida  traditsioonikandjate  poolt  järgitavaid  (enam või  vähem hajusaid)  piire  (Särg 

2005: 29). Nii on tüpoloogia koostamisel osa nii teadlastel kui ka nende uurimisobjekti 

loomupäral.  Minu hinnangul  on hea tüpologiseerija  see,  kes  oskab võimalikult  hästi 

järgida  regilaulust  endast  tulenevaid  rühmasid.  Ülo  Tedre  on  regilaulu  tüübi 

defineerinud  kui  iseseisva  süžee  või  teemaarenduse,  mis  eksisteerib  üksikute 

lauluesituste ehk varianti kaudu (Tedre 1998: 546).  Üha enam lauludega töötades näib 

mulle, et lauludes tõepoolest eksisteerivad tüüpilised süžeeliinid, mille alusel saab laule 

tüpologiseerida.  Süžeeliinidega  käivad  ka  kaasas  kindlad  elemendid,  mis  toetavad 

laulutüübi ideestiku. Seega ei ole laulude puhul tegemist metafoorse „pärimuse jõega“, 

kus kõik süžeed ja elemendid on üksteisega segunenud ja ujuvad vabalt ühest laulust 

teise.  Regilaulud  küll  jagavad  üksteisega  elemente,  kuid  jagatud  elementide  puhul 

toetavad  need  samuti  laulu  süžeed.  Nii  on  ka  minu  hinnangul  alus  eritüüpiliste 

matuseteemaliste laulude eristamiseks, kuigi piirid erinevate laulutüüpide vahel võivad 

kohati olla üsna hägused. Kui üks laul asub kahe tüübi piiril, siis on enamasti uurija 

subjektiivne otsus, kas paigutada see ühte või teise tüüpi või mõlema alla. Valdav osa 

lauludest  on  siiski  kergesti  tüpologiseeritavad  ja  isegi  kui  laulja  on  mitu  laulutüüpi 

üksteisega kokku pannud, on neid kerge jälle üksteisest lahutada.

Miks esinevad regilaulude seas erinevad tüübid? Ma pakun seletuseks välja viis erinevat 

põhjust. Esiteks võivad laulud pärineda erinevatest ajastutest ja seega edastada erinevat 
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sõnumit,  kandes  endas  oma  perioodi  usundilisi  kujutelmi  ja  olustiku  kirjeldusi. 

Erinevatel aegadel kujunenud laulud ei pruugi kanda endast sarnast ideestiku ja seega ei 

saa ka sulanduda üheks laulutüübiks. Näiteks laulutüübis „Ema haual“ surnud vanemad 

üldjuhul ei saa aidata orvuks jäänud last,  kuid „Avanenud hauad“ laulutüübis surnud 

vanemad  risti  vastupidi  aitavad  hauas  oma  last.  Eduard  Laugaste  on  rahvaluules 

eristanud  horisontaalse  ja  vertikaalse  leviku  (Laugaste  1987:  51–52).  Vertikaalne 

tähendab  Laugaste  järgi  põlvkondade  vahelist  levikut  minevikust  tulevikku  ja 

horisontaalne  tähendab  ühel  ajaperioodi  siseselt  toimunud  ruumilist  levikut 

kultuurikandjate vahel. Minu arvates võiks regilaulus horisontaalse leviku puhul veel 

eristada  kahte  tasandit,  üks  on  mõjutuste  levik  regilaulu  maailma  siseselt,  näiteks 

elemendi  kandumine  ühest  regilaulutüübist  teise.  Teine  tasand  on  välismaailmas 

levivate nähtuste ülekandumine regilauludesse. Loomulikult on laulutüübid aja jooksul 

muutunud  ja  kaasajastub  ka  laulude  sisu,  aga  regilaulu  konservatiivse  vormi  tõttu 

domineerib  vertikaalne  levik  ja  horisontaalse  leviku  mõju  on  väike.  Huvitav  on 

regilaulude puhul ka see, et uuema ideestikuga laul pole vanema päritoluga laule sageli 

välja söönud, vaid paljud laulutüübid on paralleelselt eksisteerima jäänud. Loomulikult 

ei saa ma teada, kui palju vanu regilaulutüüpe on välja surnud, aga vähemalt regilaulude 

kogumise ajal oli valitsev pilt üsnagi kirju. Tänu erinevatest aegadest pärinevate laulude 

kooseksisteerimisele  proovin  ma  magistritöös  ligikaudselt  hinnata  laulusüžeede 

tekkeaega.  Regilaulutüüpide erinevat näilist  vanust võib seletada ka sellega,  et  mõni 

tüüp võis olla välismaailma muutustele avatum kui teine. Samas ei muuda see järeldus 

nende olemust erinevaks, sest kui regilaulutüüp on olnud muutustele nii vastuvõtlik, et 

on kaotanud eelnevale perioodile vastavad elemendid, siis võib nimetada ka laulutüüpi 

muutunuks.  Seega  minu  käsitletud  laulutüüpide  tekkeaeg  võib  ka  olla  mingi  vana 

laulutüübi muutumise aeg ja see on tegelikult loogiline, et laulutüübid on üksteisega 

ajalises järgnevuses.

Teiseks  laulutüüpide  tekke  põhjuseks  võivad  olla  erinevad  laulmissituatsioonid. 

Laiemas pildis on see loogiline, et tööd tehes lauldi töö laule ja peo ajal peo laule. Ka 

matuselaulude  puhul  võib oletada,  et  näiteks  ühte  laulutüüpi  lauldi  matmisrituaalide 

käigus, teist surnupühadel ja kolmandaid hoopis pulmakommete käigus, nagu on toodud 
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välja  „Ema  haual“  laulutüübi  puhul  (Valk  2000,  265).  Samas  „Ema haual“  laulude 

juures olnud vähestest laulmissituatsioonide kirjeldustest selgub, et seda laulutüüpi on 

lauldud väga mitmesugustes situatsioonides, näiteks ka kiige peal või tööd tehes (Kama 

2010, 13).  Enamasti  pole kahjuks rahvalaulukogujad sellekohaseid märkmeid teinud, 

mis kontekstis neid laule on lauldud. Ma ei oska anda vastust, kas matuseteemalisi laule 

võidigi üsna vabas situatsioonis esitada või on tegemist muutusega 19. sajandi lõpus ja 

20. sajandil,  millal regilaulutraditsioon oli kadumas ja seetõttu võidi laule esitada ka 

olukordades,  mis  ei  pruukinud olla  vastavuses  laulu  sisu ega  emotsiooniga.  Näiteks 

itkude puhul on Setumaal mainitud, et itkeda võib ainult tegeliku surma korral ja üks 

laulik isegi keeldus itku seetõttu rahvaluulekogujale esitamast. (Pino, Sarv 1981, 6–7 ja 

16). Oleks iseenesest üsna loogiline, et vähemalt osadel surmateemalistel laulutüüpidel 

oli väga kindel koht ja funktsioon. Need võisid aidata matuserituaale läbi viia, anda tuge 

ja väljendada surmaga seotud emotsioone. Mitte kõik matuseid käsitlevad laulud pole 

kindlasti  olnud rituaalsed  laulud,  näiteks  „Poisi  ja  neiu  matus“  näib  osaliselt  olevat 

hoopis pilkelaul. Surm oli igapäevaelu osa ja sellest ei lauldud kindlasti ainult matuste 

puhul.

Kolmas  seletus  erinevate  regilaulutüüpide  tekkele  ongi,  et  need  esindavad erinevaid 

emotsioone. Näiteks „Ema haual“ laulud kirjeldavad väga emotsionaalselt orbude rasket 

elu ja nende soovi, et vanem üles tõuseks. Seevastu „Poisi ja neiu“ matuse puhul on 

matuste kirjelduste eesmärk halvustada poisse; nii lauldakse poiste halbadest matustest 

ja tüdrukute uhketest matustest. Seega võib tõepoolest erinevate laulutüüpidega kaasas 

käia väga erinev emotsionaalne laetus.

Neljanda  võimalusena  võib  kaaluda,  et  erinevad  laulutüübid  on  lihtsalt  erinevate 

osapoolte  vaatepunktid  surmale.  Näiteks  „Ema haual“  ja  „Lese  kaebtus“  laulutüüpe 

eristab see, et  üks on leinalaul vaeslaste seisukohalt ja teine lese seisukohalt.  Samas 

„Avanenud hauad“ ja „Ema haual“ on mõlemas laulutüübis leinajad lapsed. Nii võib see 

element küll tüüpe omavahel eristada, aga pole määrav faktor laulutüüpide erinevusel. 

Viienda  võimaluse  tooksin  ma  välja,  et  laulutüübid  kajastavad  erinevaid  müütilisi 
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süžeid.  Iseenesest  on  Eesti  regilaule  hinnatud  üsna  mütoloogia  ja  eepika  vaeseks, 

võrreldes  näiteks  Soome  lauludega  (Tedre  1998,  555).  Matuseteemaliste  laulude 

elulisusest  annab  ka  aimu  tihti  esinev  „mina“  vormi  kasutamine  lauldes,  mis  võiks 

tähendada,  et  laulikud samastasid ennast  laulu peategelasega.  Kuid samas võivad ka 

mõned  matuseteemalised  regilaulud  olla  üsna  müütilise  sisuga.  Näiteks  üks  Ambla 

kihelkonna „Avanenud hauad“ laul algab nii:  Mõistke mõistke mehed noored. Arvake 

poisid  agarad.  Teadke  jälle  naesed  targad.  Linapõllud  linnukesed.  Tanupead 

tasasekesed. Mitu õunapuud külasse? Mitu oksa õunapuussa? Mitu oksa õiela? Mitu  

õuna õiela? Mõista mõista, miks ei mõista. Kolm oli õunapuud külassa. Kolm oli oksa  

õunapuus. Üks oli õuna õie loodi. Kolm oli õuna oksa loodi. Tõusist põhjast suuri tuuli.  

Veeretas  õuna  meresse.  Mis  sealt  merest  välja  tuli?  Sinisirku  linnukene.  Sinisirku,  

markakaela.  Markuni  madala  kaela.  See  tuli  maale  mõistetama.  Mõistke,  mõistke  

mehed noored. Arvake poisid agarad. Teadke jälle naesed targad. Mitu õita õuella?  

Mitu  kupelt  kopelessa? Mitu  lille  liivakulle?  Kupust  sai  siis  kuldakarja.  Siis  võtsid  

poisid  kõnelda.  Andke  mulle  kuldanuppu.  Ma läen  mäele  mängima.  Ja söödi  peale  

veeretama. Läksin kurni kukutama. Hõbeõuna veeretama. Kurn kukkus kirikuaeda... (H 

III  17,  725  (3)).  Matuseteemalistes  lauludes  võivad  müütilised  süžeeliinid  olla 

läbipõimunud  reaalsete  kommete  kirjeldusega  ja  reaalsete  kommete  kajastusi  on 

seetõttu nendes raske eristada. On loomulik, et kirjeldades selliseid teemasid nagu surm, 

teispoolsus  ja  surmaga  seotud  olendid,  võivad  laulud  kalduda  müütilistesse 

süžeeliinidesse. Samas on just viimane regilaulude väga oluline panus arheoloogiasse, 

kuna see annab meile aimu matustega kaasas käivatest müütidest. Samal ajal võib uurija 

seisukohast  olla  üsna raske eristada  reaalse  elu  kirjeldusi  müütilistest.  Tegelikult  on 

need  kaks  maailma  omavahel  väga  tugevasti  seotud  ja  müütilised  kujutelmad  olid 

mõjutatud  reaalsest  elust.  Näiteks  võib  arvata,  et  teispoolsuse  ühiskonna  ülesehitus 

vastas reaalsele olukorrale siinpoolsuses või oli hoopis siinpoolsuse vastand, aga igal 

juhul on need kaks maailma omavahel seotud. Ja ka reaalset elu mõjutasid müütilised 

kujutelmad,  näiteks  hauapanustena  võidi  panna  kaasa  seda,  mida  surnul  läks 

teispoolsuses vaja. Nii on materiaalne ja reaalne elu ning vaimne ja müütiline maailm 

omavahel tervik ja nii on nad ka lauludes omavahel üsna segunenud. 

Eelnevalt  sai  käsitletud,  kuidas  lauludel  võis  olla  kindel  funktsioon surmaga seotud 
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rituaalide juures. Ka müüdid ja rituaalid on omavahel tihedalt seotud ja riitus on justkui 

müüdi sõnaline vaste (Puhvel 1996, 24–25 ja seal viidatud kirjandus). Inimesed võisid 

matuserituaalide puhul läbi mängida müüte ja müütidest  läbipõimunud laulud võisid 

näidata rituaalide tagamaid. „Mina“ vormi kasutades võisid inimesed samastada ennast 

nende  lugudega  ja  müüt  muutus  läbi  laulmise  elavaks  ja  reaalseks.  Selline  müütide 

läbimängimine oli  oluline,  kuna hoidis  maailma tasakaalus,  sealhulgas  ka  elavate  ja 

surnute  suhteid.  Nähtavasti  tuntuim  selline  müütide  läbimäng  on  mardisanditamise 

komme,  kus  mardisandid  kehastavad  tulijaid  teispoolsusest,  kes  külastavad  elavaid 

(Valk  1995:  478).  Just  laulud  on  need,  mis  selgitavad  osalistele  kombe  müütilisi 

tagamaid.

Ma tõin  välja  viis  erinevat  aspekti,  mis  võivad  olla  erinevate  laulutüüpide  tekke  ja 

säilimise aluseks. Kindlasti võib erinevaid faktoreid välja tuua veelgi. Ja küllap polegi 

laulutüüpide  erinevustel  ühte  kindlat  põhjust,  vaid  need  viis  faktorit  võivad  kõik 

mängida oma osa, olles omavahel seotud ning põhjustades üksteist.  Küllap on siiski 

mõni  väljatoodud  põhjus  tähtsam  teisest.  Minu  magistritöö  seisukohalt  on  olulisim 

ajaline tegur. Juhul kui õnnestub dateerida laulutüübi tekkeaeg, on võimalik kirjeldada 

lauludele  tuginedes  erinevate  ajastute  matmiskombestikku ja  uskumusi.  Loomulikult 

sõltub  see  sellest,  kui  palju  on  laulutüüp  hilisematel  perioodidel  muutunud.  Ka  on 

oluline laulmissituatsioonide eristamine. Esiteks aitab laulmissituatsioon laulu mõista. 

Situatsioon ja laul moodustasid loogilise terviku ja kui laulmissituatsiooni ei õnnestu 

taastada,  siis  kaob  sellega  seoses  ka  palju  informatsiooni.  Loomulikult  võisid 

laulmissituatsioonid  vahetuda  regilaulutüübi  kasutusperioodil.  Näiteks  seoses 

matusekombestiku muutustega on muutunud ka laulmissituatsioonid, aga vana laul uues 

situatsioonis võis säilitada endas eelmise situatsiooni jälgi. Seega võivad laulud meile 

nii anda teadmisi mõne matuseriituse kohta, mida regilaulude kogumisperioodil enam ei 

harrastatud.

Üheks  faktoriks,  mida  ma  eelpool  ei  käsitlenud,  on  omamoodi  iseenesestmõistetav 

arusaam,  et  ühte  tüüpi  laulud  on  omavahel  olnud  seotud  ehk  pärinevad  samast 

traditsioonist.  Teisiti  öeldes ei usu ma, et ühte tüüpi laulud on saanud eraldiseisvana 

15



areneda nii sarnaseks. Näiteks Saaremaa keskel oleva Kärla kihelkonna „Ema ja armud“ 

lauluread kõlavad nii:  Ellad aga viidi  uksest  välja.  Armud nüüd läksid aknast välja.  

Ellad  aga  hauda  kaeveti.  Armud  nüüd  hauda  langesivad (H  II  41,  347/9  (3))  ja 

Vastseliina kihelkonna „Ema ja armud“ lauluread kõlavad selliselt:  Emmä viidi lävest  

välja. Arm aste aknast väljä. ja Emmä hauda mateti, Arm ala lamesi. (H I 6, 260 (3)). 

Loomulikult  on  lauluridades  erinevused,  kuid  samas  üldideelt  ja  isegi  detailidelt 

hämmastavalt sarnased. Mina usun, et need kaks laulu on arenenud välja ühest ja samast 

ühtsest  laulutraditsioonist.  Erinevate  piirkondade  lauluridade  hämmastav  sarnasus 

kinnitab  järjekordselt  regilaulu  äärmist  konservatiivsust  ja  vähest  muutumist  ajas. 

Vaadates laulutüübi levikut, võib teha ka omamoodi arvutuse selle vanuse kohta. Oletan, 

et  regilaulu  ligikaudne  levimise  kiirus  võib  olla  traditsioonilises  ühiskonnas  ühes 

põlvkonnas üks kihelkond. Arvatavasti olid suurimad laulutüüpide levitajad isa kodust 

lahkuvad ja peigmehe koju kolivad naised. Loomulikult võib regilaulude puhul olla veel 

teisigi  leviku  mehhanisme  ning  mingil  juhul  võib  võidakse  ka  naine  kosida  kahe 

kihelkonna  tagant,  aga  samas  on  tõenäolisem,  et  regilaulu  levik  toimus  minu  välja 

pakutud  kiirusest  pigem  aeglasemalt.  Näiteks  Karuse  kihelkonna  sugupuid  kuni 

Põhjasõjani  analüüsinud  Tiiu  Jaago  sõnul  olid  põhimõtteliselt  kõik  sealsed  laulikud 

põliselanikud:  inimesed  küll  liikusid  aktiivselt,  aga  sageli  jäi  elukohavahetus  mõisa 

piiridesse (Jaago 2001: 66). Hinnates põlvkonna pikkuseks 25 aastat ja kuna Vastseliina 

ja Kärla kihelkondade ligikaudne vahe on 18 kihelkonda, siis saab juba ainuüksi selle 

lihtsa  arvutuse  tagajärjel  „Ema  ja  armud“  laulutüübi  vanuseks  450  aastat.  Kuna 

mõlemad näidisread on kogutud 19. sajandi lõpus siis peaks „Ema ja armud“ laulutüüp 

olema vanem kui aasta 1450 ehk pärinema vähemalt keskaja lõpust. Siiski ei saa sellise 

meetodiga  laulutüüpe  kahjuks  1700.  aastast  vanemaks  määrata,  sest  Põhjasõda, 

näljahäda  ja  katk  tingis  suure  rahvastiku  liikumise  ja  ümberasumise.  Tegemist  oli 

lihtsustatud, üldistatud ja küllap ka meelevaldse skeemiga regilaulude leviku kohta, kuid 

ma arvan, et selle põhjal saab teha ligikaudse üldistuse: juhul kui traditsioonilised ühte 

tüüpi  kuuluvad  regilaulud  on  levinud  üle  Eesti  (juhul  kui  tüpologiseering  lähtub 

reaalsest  allikmaterjali  sarnasusest),  siis  võib  laulutüübi  dateerida  Põhjasõjast 

vanemaks.1

1 Arvestades võimalusega, et laulutüüp hakkas levima Eesti keskelt mõlema suunas, siis kulub elemendi 
jõudmisel kaugetesse kihelkondadesse vähemalt 225 aastat. See tähendab ikkagi, et üle-eestiliselt 

16



2. Regilaulu ja arheoloogia kõrvutamisel tekkivad küsimused ja 
raskused

Eestis  pole  enne  mind  arheoloogia  andmeid  ja  regilaule  süstemaatiliselt  varem 

kõrvutatud.  Tegemist  on  kahe  erineva  allikaliigiga,  millele  on  teaduslikult  erinevalt 

lähenetud ja mida on erinevalt uuritud. Kuna regilaulu ja arheoloogia kõrvutamisega on 

vähe tegeletud,  siis on vähe tegeletud ka niisuguse kõrvutamise raskuste analüüsiga. 

Tõnno  Jonuks  on  küll  lühidalt  käsitlenud,  mis  ohud  on  regilaulust  lähtuval 

muinasusundi tõlgendamisel (Jonuks 2009: 58). Niisuguste ohtude tõttu on tema oma 

tõlgendustes  folkloorsete  allikate  kasutamisest  hoidunud2.  Leian,  et  vaatamata 

raskustele  ei  tohiks  regilaulu  informatsiooniallikana  kõrvale  visata,  eriti  kui  me 

tegeleme ka muinasajast hilisemate perioodide uurimisega. Ma arvan, et just raskuste 

käsitlemine aitab meil paremini nende probleemidega tegeleda ja tagab seega parema 

analüüsi.

2.1. Regilaulu elementide dateerimine

Regilaulu elementide dateerimine on minu uurimustöö üks põhilisi ülesandeid. Paraku 

on see ülesanne üsna keeruline. Usundiliste kujutelmade kohta on kergem öelda, kas 

need on kristlikud või paganlikud. Ka matmiskombestikus on kerge eristada laibamatust 

või  põletusmatust.  Mida  uuemad  on  lauluelemendid,  seda  kergem  on  neid  näiteks 

sajandi täpsusega dateerida. Ja vastupidi, mida vanemad on elemendid, seda raskem on 

neid taustinformatsiooni vähesuse tõttu ajaskaalale paigutada. Nii ei jäägi kohati muud 

üle,  kui  nentida,  et  mõni  element  on  pärit  muinasajast,  aga  umbes  10  000  aastane 

ajavahemik on selgelt liiga lai termin Eesti kohta käivas arheoloogilises uurimustöös. 

Kindlasti saame me seda pikka ajavahemiku lühemaks teha mineviku poolt ja nentida, 

et elementide tagasiviimine 10 000 aastat tagasi on põhjendamatu. Seega tekib küsimus, 

kui kaugele me saame regilaulu elemente dateerida? Olulise pidepunkti ajalisele piirile 

levinud laulutüübid on Põhjasõjast vanemad.
2 Samas  on  kindlasti  T.  Jonuksi  doktoritöö  vastandus  eelnevatele  uurimistöödele,  kus  ta  on  näinud 

folkloori liigset domineerimist (Jonuks 2009: 58).
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võiks pakkuda regilaulu kui üleüldise kultuurinähtuse tekkeaeg. Kuid kas regilaul on 

üldse tekkinud või on see arenenud ja muutunud nagu inimkultuur? Eduard Laugaste 

toob  välja,  et  igal  teosel  on  kindel  looja  (Laugaste  1986:  51),  mis  tähendaks,  et 

põhimõtteliselt  on  olemas  ka  igal  laulutüübil  looja  ja  esimene  inimene,  kes  sõnad 

regilaulu  seadis.  Samas  Ülo  Valk  kahtleb,  kas  meil  on  mõtet  rääkida  esimesest 

alglaulust, samamoodi nagu pole mõtet rääkida esimesest palvest, jutust, vanasõnast või 

loitsust (Valk 2000: 248). Alternatiivina võib regilaulu näha kui poeesiat, mis on olnud 

järjepidevas muutuses läbi aastatuhandete ning mille algust on seetõttu võimatu välja 

tuua.  Lihtsalt  mingil  hetkel  on laulmistraditsioon nii  palju  muutunud,  et  see ei  oma 

enam ühisosa sellega, millest see mingi hetk arenema hakkas. Nii võivad aja jooksul 

kõik  elemendid  välja  vahetuda  ja  muutuda,  ilma  et  toimuks  otsest  traditsiooni 

katkestust. 

Siiski  on  erinevad  teadlased  teinud  oletusi  regilaulu  vanuse  kohta.  Ülo  Tedre  on 

arvanud,  et  regilaulu vorm on tekkinud rohkem kui 2000 aastat  tagasi,  algbaltide ja 

läänemeresoome  hõimude  vastastiku  mõju  tulemusena  (Tedre  1998,  548),  mis 

tähendaks,  et  regilaul  tekkis  eelrooma  rauaajal  (500  e.m.a  –  50  p.m.a).  Regilaulu 

ürgsusele on ka vastuväiteid esitatud. Arne Merilai artikkel kannab pealkirja „Regilaulu 

ürgsuse  müüt: mimesis  ja  meetrum“,  kus  ta  analüüsides  regilaulu  vormi  arvab,  et 

regilaulu aluseks olev vältevärss võis sündida ajaarvamise alguses (Merilai 2006, 16), 

seega minu hinnangul ei kummuta see argument Ü. Tedre väidet, et regilaul on tekkinud 

rohkem kui  2000  aastat  tagasi  (Tedre  1998,  548),  võib-olla  siis  ainult  täiendust,  et 

regilaul on tekkinud „rohkem“ kui 2000 aastat tagasi. Samas toob Merilai välja, et tema 

väide ei  tähenda,  et  läänemeresoomlastel  enne ei  olnud poeesiat  (Merilai  2006, 16). 

Põhimõtteliselt, kui näha regilaulu järjepidevas arengus eelneva laulutraditsiooniga, siis 

võisid ka motiivid olla järjepidevas arengus, mitte aga katkeda laulmisvormi muutusega.

Vaatamata  konkreetsematele  dateeringutele  on  regilaulu  elemente  viidud  erinevate 

uurijate poolt tagasi palju vanemasse aega enne Kristluse sündi. Näiteks Aado Lintrop 

on otsinud regilauludes šamanismist pärit elemente (Lintrop 2006). Kahjuks ei ole ta 

küll defineerinud, mis on šamanism, kuid tema tekstist lugedes selgub, et ta ei pea eesti 

rahvausundit  šamanistlikuks  ega  ka muinasusundi  seda  perioodi,  mille  kohta  on 

kirjalikke  allikaid (Lintrop  2006,  51).  Lennart  Meri  on  näinud  regilauludes  Kaali 
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meteoriidi kukkumise kajastusi (Meri 2008, 115–123). Kaali meteoriidi langemise aeg 

on dateeritud 1690–1510 e.m.a. (Veski jt 2004: 204). See tähendaks, et regilaulus leidub 

isegi vanemasse pronksiaega dateeritavaid elemente. Osa uurijaid on läinud isegi veel 

kaugemale, nähes regilaulus ka Billingeni katastroofi järgset vee alanemise kirjeldust 

(Haas,  Peekna,  Walker  2003,  52),  mis  toimus umbes 10 200 aastat  tagasi  ehk üsna 

mesoliitikumi alguses. Põhimõtteliselt tähendaks see seda, et regilaul sisaldab elemente, 

mis  on sama vanad kui siinne inimasustus,  elemente,  mis  pärinevad ajast  tuhandeid 

aastaid  enne  regilaulu  tekkimist.  Põhimõtteliselt  on  muidugi  võimalik,  et  regilaulu 

tekkides  pandi  laulude  sisse  mütoloogilisi  ja  usundilisi  motiive,  mis  olid  kultuuris 

levinud. Mütoloogilised ja usundilised motiivid võisid ise olla aga palju vanemad kui 

hetke kultuur. Nii võib regilaulu elementide dateerimisel eristada kahte ajajärku – aeg 

millal element tekkis, ja aeg, millal see laulu sisse pandi. Selline eristus on keeruline, 

aga mõnede elementide puhul kasutan ma sellist dateerimisviisi ka enda magistritöös. 

Niisugune vahe tegemine on võimalik, kui elemendi tekkeaja ja laulu sisse sidumise 

perioodil  on  suur  ajaline  nihe  ning  vanem  element  eristub  selgelt  ülejäänust  laulu 

olustikust.  Tegelikult  on  ka  arheoloogias  sarnased  dateerimisega  seotud  raskused, 

näiteks võib hauapanust dateerida matuse vanuse põhjal, aga ka eseme valmistamisaja 

järgi ning nende kahe sündmuse vahe võib olla väga pikk. 

Elementide kahesele dateerimisvõimalusele vaatamata arvan ma, et vähemalt Billingeni 

katastroofi näite puhul, on tegemist lihtsalt kontekstist välja rebitud lauluridadega. Ma 

loodan,  et  minu  süstemaatiline  ja  kompleksne  regilaulude  analüüs  välistab  sellised 

meelevaldsed  tõlgendused.  Mina,  nimetades  mõne elemendi  muinasajast  pärinevaks, 

mõtlen selle all nooremat rauaaega (800–1220 p.m.a), mis aga ei tähenda, et element ei 

võiks vanem olla. Kindla ajalise piiri, kui vanu elemente üldse regilauludes leida võib, 

jätaksin ma tõmbamata ja võimalik, et niisugust kindlat piiri polegi võimalik eristada. 

Oma  analüüsis  proovin  ma  laulude  elementidele  leida  esimese  variandina  vasteid 

lähiminevikust.  Põhjuse  selleks  annavad  mu  bakalaureusetöö  tulemused.  Vähemalt 

laulutüübi  „Ema  haual“  puhul  näib  regilaul  kajastavat  valdavalt  kesk-  ja  uusaega, 

näiteks mainiti konkreetselt kirikuga seotud matmispaika 56% lauludes. Isegi kui see 

protsent  ei  ole  väga suur,  siis  põletusmatuste  konkreetseid kirjeldusi  ei  olnud üldse. 

Põletusmatustele  oli  küll  kaudseid  viiteid  ja  seda  pigem usundilistes  kujutelmades. 
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Teine pilt aga avaneb meile uurides usundilisi elemente. Toonela on kõige populaarsem 

teispoolsuse  nimetus  ja  paradiisi/taevast  ei  esinenud  üldse.  Ka  toonid  ja  teised 

paganlikud olendid pole läbi kristlike sajandite oma funktsiooni kaotanud. (Kama 2010: 

20, 55, 59 ja 65)

Elemente oma vahel võrreldes tundub, et erinevate elemendiliikide vahel on tuntavad 

erinevused  –  olustiku  elemendid  kipuvad  kaasajastuma  kiiremini  kui  usundilised 

elemendid. Elementide üldine vanus võib ka tugevasti varieeruda erinevate laulutüüpide 

vahel  ja  ma  proovin  oma  magistritöös  teha  laiahaardelisemaid  järeldusi  regilaulu 

sisuliste elementide ajas tagasiviidavuse kohta.

Elementide  kahene  dateerimine  võib  meile  aga  anda  veel  rohkem  informatsiooni. 

Näiteks võib Toonela mainimist lauludes lugeda selgelt muinasajast pärit elemendiks. 

Aga  elav  uskumus  Toonelast  elas  kindlasti  edasi  ka  keskajal  ning  võib-olla  ka 

hilisematel perioodidel. Rahvalaulude tasandil elab see edasi tänase päevani. Kui mingi 

laulutüübi alguseks lugeda keskaega, aga seal mainitakse ka Toonelat, siis võime me 

saada  informatsiooni  nii  keskaegse  inimese  maailmapildi  kohta  kui  ka  muinasaja 

surnutemaailma kohta. Seega annavad regilaulud meile väga palju informatsiooni, aga 

seda informatsiooni kätte saada ja õigesti tõlgendada on kohati väga raske. Nii võib 

laulutüüpide  puhul  olla  raskusi  nende  tekkeaja  eristamisega,  kui  seal  kajastuvad 

elemendid võivad pärineda palju vanemast ajast. 

Paraku keskendub minu uurimustöö ajakäsitluses kultuuri muutustele ja katkestustele, 

mis  tegelikult  pole  kindlasti  kõige  objektiivsem  vaatenurk.  Kahjuks  ei  saa  ajas 

järjepidevaid  ja  muutumata  kultuurielemente  dateerida  ja  nii  jäävad  need  ilma 

pidepunktita  õhku  rippuma.  Seetõttu  on  ka  selge,  miks  on  kergeim  liigitada 

lauluelemente kas kristlikeks või eelkristlikeks, kuna ristiusu tulek on suurim jälgitav 

kultuuritraditsiooni muutus ja katkestus, mille kohta on meil rohkem andmeid. Siiski on 

kultuurikatkestuste  rõhutamine  omamoodi  vastandlik  regilaulu  iseloomule,  mis 

iseenesest näitab kultuuritraditsioonide pikaealisust ja edasikandumist ajas. 
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2.2. Laenud regilauludes

Uuemate rahvalike laulude puhul me võime üsna tihti näpuga järge ajada, kuidas need 

on rahvusvaheliselt meieni jõudnud. Näiteks on lõpp-riimiliste rahvalaulude seas tuntud 

1877.–1878. aasta Vene-Türgi sõja kajastused (Rüütel 1977: 481–483). Vene-Türgi sõja 

lauludes võib näha laene nii  trükisõnast  kui ka vene sõdurilauludest,  mille eestlased 

sidusid enda hetke laulmistraditsiooniga (samas). Nende laulude sisu analüüsides võime 

me küsida, kuidas see kajastab kohalikku elu, kui jutustab nii kaugest sündmusest ja 

koosneb  suuresti  laenudest?  Laenude  nägemine  on  üldse  keeruline  temaatika:  on 

laenatud uskumusi, rahvariideid, ehteid ja ka arheoloogias nähakse väga palju erinevaid 

laene. Jääb küsimus, mis üldse meile alles jääb, kui kogu meid ümbritsev kultuur on 

laenatud? Kui kõik on laenatud, siis keegi pidi siiski looma esimese asja, mida teised 

said  laenata.  Laenudel  võiks  eristada  kaks  tasandit:  otselaen  –  kui  asi  võetakse 

muutmatul kujul üle ja see ei sobitu kohalikku kultuuri. Teine tasand on kaudne laen, 

mis on küll algselt laen, kuid see on sobitatud enda kultuuriruumi ja muudetud enda 

omaks.  Regilaulud  pole  eriti  vastuvõtlikud  otselaenudeks,  esiteks  pole  regilaulu 

traditsioon eriti laialdaselt levinud – see on omane ainult läänemeresoome rahvastele, 

välja arvatud vepslased ja liivlased, kelle seas niisugust laulmisvormi ei tunta (Tedre 

1998,  548).  Klassikaliseks  regilaulu  tsentriks  ja  algkoduks  peetakse  Soome  lahe 

ümbruse hõimusid (samas). Regilaulus on väga oluline keel. Algriim on üks regilaulu 

põhitunnuseid  ja  seega  on  väga  raske  panna  võõrkeelne  laul  sisult  ja  keeleliselt 

klappima  regilaulu  süsteemiga.  Keelest  lähtuvat  leviku  takistust  on  laulude  puhul 

kinnitanud  ka  Edurard  Laugaste  (Laugaste  1986:  52).  Ainult  regilaulutraditsiooni 

kandvate ja keeleliselt lähedaste rahvaste vahel võivad toimuda otselaenud ehk eestlaste 

puhul on mõeldavad niisugused laenud naabruses asuvate läänemeresoome rahvastega. 

Ja nendegi laenude puhul võib arvata, et üldjoontes on läänemeresoomlaste kultuur üsna 

sarnane ja seega laenatud elementide ning reaalse olustiku vahel ebakõla ei tekkinud. 

Regilaulu  laulsid  põhiliselt  naised  ja  need  laulud  on olemuselt  naistekesksed (Tedre 

1998: 554), mis teeb regilaulud samuti üsna laenude resistentseks. Nimelt olid naised 

traditsioonilises eesti rahvakultuuris konservatiivsem sugu, naiste liikumistrajektoor oli 

meestega võrreldes väiksem ja ka seetõttu kontaktid muu maailmaga vähesed. Näiteks 
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traditsioonilises setu ühiskonnas mehed tavaliselt oskasid vene keelt ja naised enamasti 

mitte3.  Ka  rahvarõivaste  puhul  on  tähele  pandud,  et  mehed  on  läbi  aegade  olnud 

uuenduste eestvedajad (Mikumets 2004, 105). Naiste maailma piiratusega on seletatud 

ka regilauludele omast ruumilist ja tegelaskonna piiratust, seetõttu ei kajastu regilaulus 

ka suured ajaloosündmused nagu sõjad, näljahädad, võimuvahetused jne (Tedre 1998: 

555). Matuseteemaliste laulude puhul on selline piiratus väga hea, sest nii saame me 

teada  tavainimeste  igapäeva  elu  kohta,  mis  haakub  kõige  paremini  arheoloogilise 

materjaliga. 

Regilaulud  võivad  küll  sisaldada  kaudseid  laene,  näiteks  uskumusi  või  materiaalse 

kultuuri kajastusi, mis  esmalt  laenati  ümbritsevasse  kultuuri  ja  mis  ümbritsevast 

kultuurist jõudsid regilaulu maailma. Minu hinnangul ei ole mul mõtet kaudseid laene 

eristada  teistest  regilaulu elementidest,  sest  need nähtused on sulandunud kultuuri  ja 

saanud  selle  osaks.  Tuues  väga  lihtsa  näite,  siis  mul  pole  mõtet  kristlike  matuste 

kirjelduse  puhul  mainida,  et  kristlus  on  kultuurilaen  ja  mul  pole  põhjust  arvata,  et 

regilaulud kajastavad seetõttu hoopis mingi muu maa kristlikke matmiskombeid.

Seoses laenudega tuleks veel räägita ühes huvitavast avastusest.  Nimelt suhtles Heiki 

Valk Läti  folkloristi Sandis Laimega  ja uuris, kas hõbekarika element on levinud ka 

Lätis. Sandis Laime kirjeldas Läti rahvalauludes tuntud ridu inglise keeles: „In Latvian 

variants the orphan is sent to the apple tree by his/her stepmother to get a branch. The 

orphan cries at the apple tree and the blossoms fall from the tree.“4, see kirjeldus näib 

üsna  üks-üheselt  vastavat  Lõuna-Eestis  tundud  lauluridadele,  näiteks:  Võõras  imä 

minnu ai, uibu manu vitsu otsma. Mina lätsi uibu manu, nii kui uma imä manu. Uibust  

sattõ  häiermiid,  minu  silmist  pisariid.  (H II  45,  219/20  (1)).  Aga  sellele  järgnenud 

pisarate kukkumine hõbekarikasse oli küll ainult eesti lauludele omane. Kas see näide 

lükkab ümber eelneva oletuse, et regilaul on ühe keele keskne ega võta vastu otseseid 

laene võõrkeelest? Üks võimalus lauluridade sarnasuse seletamiseks on, et tegemist on 

sama müütilise(?) süžeega, mis on levinud nii Eestis kui Põhja-Lätis ja mille sisu on 

mõlemad  rahvad  üsna  osavalt  salvestanud  enda  rahvalaulu.  Teise  võimalusena  võib 

3 Heiki Valgu suuline informatsioon 2012
4   Sandis Laime (Läti Ülikool, Läti Rahvaluulearhiiv) teade Heiki Valgule, 2010.
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kaaluda,  et  sellised  lauluread  Põhja-Läti  traditsioonis  viitavad  sealsele  kunagisele 

eestlaste  ja  lätlaste  segaasustusele,  võib-olla  on  need  ka  märk  Põhja-Lätis  elanud 

läänemeresoomlaste lätistumisest. Nende lauluridade ülekandja ühest keelest teise pidi 

tundma mõlemat keelt väga hästi, et ühes keeles olnud mõte anda nii edasi teises keeles 

ja sobitada see teises keeles riimuvaks. Võimalik, et keelevahetuse olukorras ei jätnud 

inimesed koos keelega maha oma laule, vaid sobitasid need uude keelde. Täpsemate 

järelduste tegemine nõuaks aga põhjalikumat uurimust. Põnev oleks teada, mis areaalis 

need  elemendid  Lätis  on  levinud.  Näiteks  „Ema  haual“  laulutüüpi  leidub  ka  lutsi 

maarahva seas (näiteks AES, MT 102, 10 või ERA II 33, 46 (12)), mis on eesti keelesaar 

Lätimaal.  Kristi  Salve eesti  ja läti  rahvalaulude võrdlusest  jääb silma, et  ka element 

„valge liivakünkakene“ on Lätis levinud (Salve 2004, 187–188). Sama element oli Eesti 

lauludes levinud koos õunapuu juures nutmise ja pisarate kukkumisega hõbekarikasse.

Veel üks aspekt seoses kultuurilaenudega, mida me peame tänapäeval arvestama, on see, 

et  regilaulu  kultuurilised üksused ei  ole  kooskõlas  tänapäevaste  riigipiiridega.  Kuigi 

tänapäeval  lahutab  meid  Põhja-Lätist  riigipiir,  siis  ajalooliselt  on  see  regioon olnud 

pikka  aega  koos  Lõuna-Eestiga  ühtne  Liivimaa.  Nii  oleksid  ideaalsed  elemendi 

kirjeldused  ja  levikuplaanid  sõltumatud  riigipiiridest.  Kahjuks  on  tänapäevases 

olukorras  piiriülene  analüüs  üsna  raskesti  teostatav,  sest  minu  allikmaterjal  on  just 

enamasti kogutud riigipiiridest lähtuvalt.

2.3. Regilaulu elementide tõlgendamine

Regilaulu elementide tõlgendamine on keerukas.  Juba enne sai  käsitletud,  kuidas on 

raske  regilaulus  eristada  omavahel  reaalse  elu  elemente  ja  müütilisi  süžeearendusi. 

Lisaks eelpool toodud põhjendustele võivad müütilised kirjeldused olla lauludes hoopis 

mingis meeleseisundis kogetu kajastused, mitte reaalsed haual käimise kirjeldused. Nii 

on  näiteks  erinevates  laulutüüpides  esinev  fantastiliste  kirjelduste  osakaal  erinev. 

Üldiselt ma siiski usun, et haua peale mineku kirjeldused vastavad reaalsele tegevusele, 

kuid see, mida haua peal kogeti ning mis meeleseisund saavutati, võib olla üsna erinev 
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sellest,  mida  meie  nimetaksime  tänapäeval  reaalsuse  kirjelduseks.  Arvatavasti 

kultuurikandjate jaoks polnud need kaks maailma niimoodi eraldatud, vaid nende jaoks 

oli  see  kõik  üks  tervik.  Näiteks  on  Leea  Virtanen  täheldanud,  et  laulikud  peavad 

regilaulu ridu tõeks ja ei kahtle nendes ega analüüsi neid. Traditsioonilises kultuuris ei 

ole mingit soovi ega ka vajadust eristada fantaasiat reaalsetest faktidest. Naislaulikud 

suhtuvad  ka  fantaasiarikastesse  kirjeldustesse  emotsionaalselt  ja  näevad  laulu 

peategelases iseennast. (Virtanen 1994: 339). 

Väga raske on regilaulu elementide tõlgendus ka siis, kui arheoloogiline informatsioon, 

millega  regilaulu  elemente  võrrelda,  on  puudulik.  Kohati  on  ka  regilaulu  vanemad 

elemendid  fragmentaarsed  ja  ajas  muutunud.  Arheoloogiline  andmestik  võib  olla 

ebaühtlane,  mis  ei  anna  alust  laiematele  üldistustele.  Seega  on  kõikidele  regilaulu 

elementidele  pea võimatu vastavat  arheoloogilist  informatsiooni  leida.  Teistpidi  võib 

just arheoloogiline informatsioon olla see, mis annab meile aimu, mis elemente peaks 

regilauludest otsima. Nii andis just arheoloogiline materjal mulle bakalaureusetöös alust 

otsida  tule  ja  kividega  seonduvaid  elemente,  mida  kahes  eelnevas  analüüsis  „Ema 

haual“ laulutüübi kohta pole käsitletud (Valk 2000 ja Lintrop 2001). Samamoodi nagu 

arheoloogiline materjal ei anna meile aimu kogu matustega seonduvast maailmast, ei 

anna ka regilaulud edasi kõiki matusekombeid. Näiteks pole lauludes mainitud ristide 

lõikamist ristipuudele, kuigi näiteks laulutüüp „Ema ja armud“ kirjeldab üsna detailselt 

teekonda surnuaeda. Elementide puudumise tõttu ei saa me väita, et mõnda elementi 

pole  eksisteerinud,  sest  näiteks  ristipuude traditsioon eksisteerib  siiani  Lõuna-Eestis. 

Kindlasti  on ka  tänapäeva  teaduslik  süsteem selline,  mis  tõstab  mõne uurimisteema 

teadusliku diskusiooni keskpunkti, aga teisi samaväärseid elemente käsitletakse ainult 

möödaminnes.  Selline  teaduslik  käsitlus  ei  pruugi  olla  vastavuses  sellega,  mida 

mineviku inimesed pidasid oluliseks ja mida vähem oluliseks. Regilaulul on olnud oma 

funktsioon ja omad reeglid, mis võis põhjustada seda, miks osad kombed ja tegevused 

pandi laulu sisse ja teised jäeti kõrvale.

Regilaulu  käsitledes  võib  tekkida  ka  küsimus,  kas  tegemist  ei  või  olla  lihtsalt  ühe 

indiviidi  fantaasia  lennuga,  mis  ei  pruugi  tegelikult  üldse  kattuda  mingi  ajastu 

matmiskombestikuga? Õnneks on rahvalauludele omane kollektiivsus. Üks indiviid võis 
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küll regilaulu ridasid luua, aga kui ümbritsev kollektiiv seda heaks ei kiitnud ja see ei 

haakunud kuidagi nende maailmanägemusega, siis see laul ei kandunud edasi (Laugaste 

1986: 58–59). Seega kui mingit elementi esineb juba kahel korral erinevate laulikutelt 

üles  korjatuna,  siis  see  tähendab,  et  vähemalt  osa  ühiskonna  poolt  pidi  see  olema 

vastuvõetav. Kindlasti ei pruugi mingid ideed olla levinud kogu ühiskonna seas, mida 

näitab  regilaulutüüpide  erinev  arvukus,  kuid  samas  ei  saanud  nende  puhul  olla  ka 

kindlasti tegemist indiviidi omaloominguga.
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3. Laulutüüp „Ema ja armud“

„Ema ja armud“ laulud kirjeldavad surnu teekonda kodust hauda ja seda, kuidas armud 

lahkunuga kaasa liiguvad.  Kasutades erinevaid andmebaase leidsin ma 185 „Ema ja 

armud“ tüüpi kuuluva laulu, mis võisid esineda ka nime all „Ema arm“. Siin on üks 

terviklik näitelaul:

Imä ära koolenessa, 

armu ära lõpenessa.

Imä viiti lävesta,

armu pajasta pagesi.

Imä viiti värijist, 

armu lasti laidist.

Imä viiti teeda mööda,

armu lasti laanta mööda.

Imä hauda kaeveti,

arm ol´ havva veere pääl.

Imä hauda pandenessa,

armu ala lamenessa. 

Viinu järve ja jätnu järve,

kalajärve kaotanu.

 H I 9, 421 (33) - Anton Suurkask (1898)

Joonis 2. „Ema ja armud“ laulutüübi levik laulude arvestuses kihelkondade kaupa.
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Need laulud on üsna lühikesed, keereldes ühe elemendi ümber. Üle poole juhtude on 

minu  andmebaasis  olevatest  lauludest  „Ema  ja  armud“  seostunud  mõne  teise 

laulutüübiga,  kõige  rohkem „Ema haual“  laulutüübiga.  Samas  oli  „Ema ja  armude“ 

eristamine kerge, võrreldes näiteks mõne teise laulutüübiga, sest kohates surnu armude 

teekonna  kirjeldust,  oli  selge,  et  tegemist  on  selle  laulutüübiga.  „Ema  ja  armud“ 

laulutüüp  on  levinud  üle  terve  Eesti,  laulutüübi  rohkusega  paistab  silma  ajalooline 

Võrumaa, millega liitub Sangaste ja Otepää kihelkond (Jn 2).

Selle  tüübi  laulmissituatsiooni  võime  me  enamasti  ainult  aimata,  kuid  kolme  laulu 

juures oli  ka selle  kohta  märge:  Laula kona tahat,  vaenõlats  laul  alati,  esä-imäline  

laula-õi iialgi. (RKM II 14, 466/7 (29)), Seda lapsed ike ka laulsid ku emä ärä suri, või  

ka sis, kui neil es ole enäp ei esä ega emä. (RKM II 86, 437 (10)) ja Lapse kiige juures  

lauletud. (EÜS V 70/1  (66)).  Nii  näib,  et  vähemalt  laulude  üleskirjutamise  ajal  oli 

laulmissituatsioon üsna vaba ja varieeruv. Seoses lauludes kirjeldatuga, võib aimata, et 

neid lauldi ka matusetoimingute ajal. 

3.1 Armude tähendus lauludes

Kõige olulisem element on nendes lauludes  armude/armu mainimine, mida loogiliselt 

esineb  kõikides  lauludes,  kuna  armude  olemasolu  üldse  määratleb  laulu  kuulumise 

sellese tüüpi. Teised huvi pakkuvad elemendid ilmnevad ainult seoses surnu ja armude 

teekonna  kirjeldusega.  Nagu  laulutüübi  kahest  nimest  selgub,  mainitakse  selles 

laulutüübis nii mitmuses „arme“ kui ka ainsuses ühte „armu“. 54 laulus mainitakse ühte 

„armu“, 5 laulus kasutakse nii  ainsust  kui  mitmust ja 126 laulus mainitakse „arme“ 

mitmuses (Jn 3). Kuna mitmus domineerib, siis eelistan ma ka laulutüübi nimetusena 

„Ema ja armud“. „Arm“ ainsusena on populaarne just ajaloolisel Võrumaal ja sellega 

piirnevas  Otepää  kihelkonnas.  Üksikute  näidetena  esineb  seda  ka  mujal  ajaloolisel 

Tartumaal ning ka Pärnu-, Lääne- ja Viljandimaal. Kuid Põhja-Eestis esinevad „armud“ 

alati mitmuses ja ka Kagu-Eestis tuleb ette mõlemat väljendit paralleelselt.
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Joonis 3. „Armu“ ja „armude“ mainimiste suhe laulutüübis „Ema ja armud“

Mis on need armud, mis surnuga koos liikudes temaga lõpuks hauda kaasa lähevad? 

Esimese hooga seostub kooslus  „ema arm“ tänapäeva inimesele  jaoks  ema hoole  ja 

armastusega.  Nii  võisid  ka  laulikud  seda  enda  jaoks  19.  sajandil  mõtestada,  sest 

loogiliselt  lõppes  ema arm koos  tema  surmaga.  Näiteks  ühes  laulus  on  ema  armud 

võrdsustatud tema soojade ja kallite sõnadega:  Eite viidi teeda mööda. Armud läksid 

aeda mööda. Soojad sõnad sooda mööda. Kallid sõnad kaugeella. (H II 26, 878/9 (15)). 

Samas on tähelepanuväärne, kui konkreetsed ja iseseisvad on selles laulutüübis armud. 

Minu hinnangul võiksid armud olla inimeste hinged, mis pärast  surma koos surnuga 

hauda  lähevad.  See,  et  arme  kasutatakse  mitmuses  võiks  viidata  väga  vanale 

maailmapildile, kus inimesel on mitu hinge, mis selles laulutüübis kannab armude nime. 

Armude  tähelepanuväärsele  isikustamisele  on  tähelepanu  pööranud  ka  filoloog  Ene 

Vainik, kes ühe arusaama päritoluna on välja pakkunud muistse animismi, kuid välja 

toonud ka armu mõiste olulisuse kristluses (Vainik 2011: 41). Seda, et tegemist ei ole 

lihtsalt suunatud ema armastuse ja hoolega, näitab see, et arme on ka kirjeldatud isa ja 

iseenda puhul, näiteks: Taati viidi uksest vällä, armud läksid aknast vällä. (ERA II 147, 

544/5 (79)) või  Minnu viidi teeda müüda, armu astse haina müüda. (EÜS VI 348/9 

(35)). Ühe erakordse laulu puhul kirjeldatakse ka lapse armu: Last viiäs kerikkohe, arm 

ast's  altrehe.  Latsel  hauda  kaivettii,  arm ümber  kareli.  Last  hauda  panti,  arm  ala  

lamõsi.  (EÜS X, 893 (88 v.)). Laulu teeb erakordseks ka see, et selle subjekt on laps. 
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Laste  matuseid  regilaulud  üldjuhul  ei  käsitle  (Virtanen  1994:  338),  tegemist  on 

nähtavasti  peegeldusega  vanast  ühiskonnakorraldusest,  kus  lapse  surm  oli  palju 

loomulikum võrreldes tänapäevaga ja see ei  toonud endaga elavate jaoks väga suuri 

muutusi.  Vanemate  surm  tõi  aga  lapsele  kaasa  väga  olulise  elumuutuse,  mida 

kirjeldavad ka paljud laulud. 

Armud on oma olemuselt üllatavalt aktiivsed ja nende tegevus väga varieeruv, armud 

võivad lauludes astuda, joosta, karata, paluda, nutta, langeda, lamada, istuda, kaeda ja 

isegi marssida ning maadelda. Oma olemuselt ei tundu armud olevat materiaalsed, nii et 

nad võivad olla väga väikesed ja läbida kitsaid kohti, minnes näiteks värava alt läbi või 

mahtudes surnukirstu nukka. Ka võivad nad lennata, mis on omane hinge kujutelmale.

Hinge erinevate kujutelmade analüüsimine on olnud eesti rahvausundi uurimisel väga 

olulisel kohal. Õhku on jäänud küsimus, kas see on inimese üks hing, mis avaldub väga 

erinevates kujudes ja olukordades või ongi inimesel mitu hinge. Näiteks Oskar Loorits 

nendib:  „Kui  inimese  hing  võib  esineda  nii  mitmel  kujul,  siis  pole  imestada,  et 

inimestele kaldutakse omastama koguni mitut hinge või ei jõuta hinge olemuses üldse 

selgusele.“ (Loorits 1990, 33). On pärimustekste, mis näitavad sõnadel „vaim“ ja „hing“ 

olnud erinevat tähendust, kuigi need võivad eksisteerida ühes inimeses koos (Loorits 

1990, 33). Ivar Paulson on maininud oma teoses „Vana eesti rahvausk“ kehahingesid 

just mitmuses, kuid hingede mitmuses käsitlemise aluseks näib olevat tõik, et inimese 

kehas on mitmed elujõudu kandvad organid (Paulson 1997: 130–131). I. Paulson peab 

hinge pluralismi selgelt loodusrahvastele omaseks mõisteks ja toob selle kohta näited ka 

mitmelt poolt Põhja-Euraasiast (Paulson 1959: 122).  „Ema ja armud“ regilaulutüübis 

esinevad  armud  enamasti  mitmuses  ja  seega  ma  arvan,  et  see  regilaulutüüp  võiks 

tõestada eestlaste seas valitsenud arusaama inimese mitmest hingest. Minu hinnangul 

võiks ainsuses „armu“ mainimine olla hilisem muudatus, mis sobitus paremini inimeste 

kaasaegse  maailmapildiga.  Siiski  jäi  domineerima  „armud“  mitmuses  ja  isegi  mõne 

laulu siseselt on nende terminite kasutamisega segadus.

Huvitav on küsimus, kas sõna kasutus „armud“ on algupärane väljend hingede kohta, 

või on see midagi ainult sellele laulutüübile omast, mis väljendab hingede mõju surnust 

mahajäänutele?  Kahjuks  ei  oska  ma  sellele  küsimusele  vastust  anda,  aga  huvitaval 
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kombel  on  minu  valikus  olevates  regilauludes  hinge  üsna  vähe  mainitud  (võrreldes 

näiteks muu pärimusega).  Hing esineb regilauludes keelelise väljendina nagu „hinge 

heitma“  ja  laulutüübis  „Neiu  ja  poisi  matus“,  kus  esinevad  tegevused  „hinge  armu 

andmine“ ja „hinge ülendamine“. Üldiselt esineb hinge mõistet harva, kuigi tegemist on 

surma ja matuseid käsitlevate lauludega, kus hinge kontseptsioon peaks olema oluline.

3.2. Teekond kodust kalmuni ja sellega seonduvad elemendid

„Ema ja armud“ laulutüüp kirjeldab armude liikumist koos surnukehaga. Vahepeal algab 

teekonna kirjeldus surnukeha lautsile panekuga, näiteks: Emä panti lautsille, armu iste  

jalutsille  (EÜS IV 387 (788)). Kirstu mainitakse seoses armudega ~9% lauludes (17 

laulu), kirjeldatakse nii kirstu tegemist kui ka surnu kirstu panemist:  Ema panti kirstu  

sisse, armu kirstu nukka sisse.  (H II 59, 811 (98)) või  Emale kerstu tehakse, armud 

istsid akna peal. (SKS, Baars & Simm, 76 (97)). Edasi jätkub teekond läbi koduõue ja 

värava kuni teed mööda jõutakse hauani. Armude teekond on alati teistsugune kui surnu 

teekond, kuid samas alati seotud sellega.

 

Koduõuest  lahkumisele  järgneb  kirjeldus  teekonnast  kalmistu  poole:  Ima  viiti  tiida 

müüda, arm läts laane latvu müüda. (H I 9, 618 (93)) või Ema viidi tiida müüdä, armu 

tii viirta müüdä. (H II 44, 219/21 (3)). On huvitav, et sarnaselt teiste laulutüüpidega pole 

ka selles laulus puudutatud ristipuude traditsiooni. Ristipuude traditsioon on siiamaani 

säilinud  Lõuna-Eestis,  kuid  jälgi  selle  traditsiooni  kohta  on  mitmel  pool  Eestis 

(Kõivupuu 2009: 32–33). Oli levinud komme, et matuserong peatus metsas ja lõikas 

puusse risti,  et  nii  takistada surnu tagasipöördumist  koju või põhjendusega,  et  surnu 

hing jääb puusse (Kõivupuu 2009). Laulutüübis „Ema ja armud“ kirjeldatakse detailselt 

surnu teekonda kodust kalmule, aga selliseid kirjeldusi seal ei leidu, kuigi puid ja metsa 

on  nii  mitmeski  laulus  mainitud: Eit  meil  viidi  metsa mööda,  armud jooksid  puida  

mööda. (H I 1, 458/9 (4)). On kindlasti huvitav selle üle mõelda, aga samas raske anda 

kindlat vastust, miks mõned matuseelemendid on regilauludes ülidetailselt kirjeldatud, 

samas pole teisi üldse mainitud. Võrdlusena võib välja tuua, et selles laulutüübis pole ka 
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kordagi mainitud, kuidas surnu hauani toimetatakse, kuid näiteks laulutüübis „Kivine 

kirst“  on  see  palju  mainimist  leidnud  element.  Küll  aga  võib  uskumus  armude 

teekonnast  mööda teeservi ja nende seostumine puudega olla sama uskumussüsteemi 

väljendus kui ristipuude traditsioon.

Matmiskohta  mainiti  seoses  armude  teekonnaga  34  laulus,  mis  moodustab  ainult 

~18,4% laulude koguarvust. Kui matmiskohta mainiti, siis kirjeldused viitasid kirikuga 

seotud  matmispaigale  (28  laulus  mainiti  kirikut  või  kirikuaeda,  kabelit  2  laulus, 

surnuaeda või  pühaaeda 4 laulus).  Loodusliku matmiskoha mainimisi  ei  leidnud ma 

ühtegi.  Mõnes  laulus  olid  ka  read,  mis  viitasid  surnukeha  viimisele  enne  matmist 

kirikusse:  Imä viidi kerguhe, arm astõ altri ette. (H III 30, 827/8 (5)) või  Emä viidi  

kerikude, armu aste torni sisse. Emä viidi kerkust välla, armu aste tornist vällä.  (H II 

31, 513/6 (15)). Armud läksid hauda koos surnuga:  Ime hauda kaiveti, armu kaldast  

alla kaije. Ime hauda kanneti. Armu vaije maa ala. (H, Mapp 621 (40)). Hauda mainiti 

135 laulus (~73%). Populaarsemad tegevused olid haua kaevamine, hauda laskmine ja 

hauda  panemine.  Arvatavasti  seostub  haud  laibamatusega  ja  seega  seob  see  laule 

kristliku  perioodiga.  Samas  pole  teada,  kuidas  nimetati  tegevusi  põlenud  luudega, 

näiteks on võimalik, et maa-aluste põletusmatuste puhul võidi ka surnuluude panemist 

auku nimetada surnu hauda panekuks. Haua tähendus eesti keeles ei ole ainult  seotud 

matustega, „hauaks“ kutsutakse näiteks ka sügavamat kohta vees hauaks või püünise 

auku.  Siiski  on  kõige  loogilisem,  et  haua  rohke  mainimine  lauludes  seostub 

matmiskombestiku hilisemate perioodidega. 

3.3 Armude seos teiste hingekontseptsioonidega

Armud lähevad koos surnuga hauda,  aga pole  otseselt  tema kehaga seotud.  Armude 

kaudu muutub küllap laiem ala hauas ja kalmistus oluliseks ja surnu ei asetse ainult oma 

kirstuga  piiratud  ruumis.  Minu  arvates  võiksid  armud  seostuda  mõistega 

„kollektiivhing“, mille kaudu Tõnno Jonuks on avanud hingekontseptsiooni nooremast 

pronksiajast kuni viikingiajani (Jonuks 2009: 235 ja Jonuks 2003). Nimelt on T. Jonuks 
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tõlgendanud kalmetes tahtlikult  segatud luid sellega,  et  luude segamise tagajärjel  on 

inimeste individuaalsed hinged teistega segunenud ja nii on moodustunud kollektiivhing 

(Jonuks  2009:  235).  Kuigi  laibamatusele  üle  minnes  muutus  matmisviis  jälle 

individuaalseks, pole põhjust arvata, et hingede kollektiivsus oleks nii kiiresti kadunud. 

Heiki Valk on näinud hingedeaega, millal hinged just ühiselt kodu külastavad, kui vana 

kollektiivhinge  avaldumist  traditsioonilises  talupojaühiskonnas5.  Asetades 

mõtemänguna armud segatud luude konteksti,  tundub loogiline, et nii võidi tahtlikult 

inimeste  arme omavahel segada ja ühe inimese armud muutusid osaks kollektiivsest 

armudest. 

Vaadeldes  üldist  individuaalsust  ja  kollektiivsust  matuseteemalistes  regilauludes,  siis 

minu  käsitletud  regilaulud  suhtuvad  surnutesse  väga  individuaalselt.  Hauas  või 

teispooluses on surnud vanemad jätkuvalt  vaeslapse ema ja  isa.  Samas pole  põhjust 

arvata,  et  ka  kollektiivhinges  oleksid  surnud  oma  individuaalsuse  kaotanud,  vaid 

arvatavasti säilitasid üksikisikud selles siiski personaalsuse (Jonuks 2009: 235). Nii ka 

hingede ajal kasutati tihti üldist „hingede“ mõistet, aga samal ajal suheldi koju tulevate 

hingedega  ka  personaalselt  (näit.  Loorits  1990:  72).  Minu  hinnangul  olid  kindlasti 

surnud  pärast  surma  individuaalsed,  kui  inimesed  neid  individuaalselt  mäletasid. 

Hingede individuaalsus võis kaduda koos mäluga ja põlvkondade möödudes muutusid 

konkreetsed hinged üldisteks esivanemate hingedeks.

Olustiku elementides  kajastab „Ema ja  armud“ laulutüüp meile  üsna harjumuspärast 

pilti  traditsioonilistest matustest,  mis kõige rohkem meenutab oma olemuselt 17.–19. 

sajandit.  Võib-olla  on  lihtsalt  sellele  laulutüübile  omane  elementide  vähesus  ja 

konkreetsed kirjeldused. Kuigi laulu olustik pärineb uusajast, ulatuvad armude elemendi 

juured  kindlasti  muinasaega.  Selle  laulutüübi  arengus  on  minu  hinnangul  kaks 

võimalust. Üle-Eestiline levik võiks tähendada, et laulutüüp on vanem 18. sajandist ja 

seega võis see tekkida Rootsi  ajal  17. sajandil.  Ajal  millal  veel rahva seas võis olla 

säilinud  arusaam  hingede  paljususest  ja  seega  seoti  see  uskumus  hetkeolukorra 

matusetraditsioonide  kirjeldusega.  Teise  võimalusena  on  see  laulutüüp  vanem,  aga 

millegipärast olnud üsna vastuvõtlik muutustele, võrreldes paljude teiste laulutüüpidega. 

5 Heiki Valgu suuline informatsioon
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Igal juhul on see laulutüüp tähelepanuväärne, sest näib, et selles võiks olla säilinud vana 

arusaam hingede paljususest, arusaam, mida ma teistes lauludes ei kohanud. Oluline on 

armude puhul kindlasti tõik, et kuigi armud on enamasti mitmuses, siis nende käitumine 

ja  teekond on ühine.  Nii  pole  lauludes  mainitud,  et  armudel  oleks  üksteisest  erinev 

saatus.  Armud  eksisteerivad  kehast  väljaspool,  aga  nad  on  siiski  tugevasti  surnuga 

seotud  ning liiguvad koos  laibaga kalmistule.  Armud ei  lähe  teispoolsusesse ega ka 

mujale  eemale  surnukehast.  Erinevalt  näiteks  hingede  puusse  jäämisest,  millega  on 

põhjendatud  ristipuude  traditsiooni  (Kõivupuu  2009:  46–47),  jäid  minu  poolt  läbi 

vaadatud lauludes armud sinna, kuhu pandi inimese keha. Loomulikult on võimalik, et 

kui  matusetraditsioonides  käituti  surnukehaga  ja  selle  jäänustega  teistmoodi  kui 

traditsioonilises  talupojaühiskonnas,  siis  võis  ka  uskumustes  hingede  talletumiskoht 

seoses sellega varieeruda. 
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4. Laulutüüp „Avanenud hauad“

„Avanenud hauad“ laulutüüp kirjeldab tavapäraselt, kuidas kurni kukutades veereb see 

kalmistule ja lõhub ära haua kaaned. Kui vaeslaps läheb hauda vaatama, siis näeb ta seal 

oma surnuid vanemad ja tihti ka õde ja venda. Surnud sugulased on erinevate  käsitöö 

tegevustega hauas hõivatud ja kui vaeslaps küsib, kellele neid asju tehakse, siis surnud 

sugulased selgitavad, et nad valmistavad asju talle, sest jäi varakult vaeslapseks. Seega 

on  laulutüüp  „Avanenud  hauad“  üsna  vastandlik  „Ema  haual“  ideega,  kus  vaeslaps 

palub surnud vanematel ennast samuti aidata, aga vanemad üldjuhul keelduvad. Siiski 

on paljudes lauludes „Ema haual“ ja „Avanenud hauad“ omavahel üheks lauluks kokku 

seotud,  vahel  isegi  nii  oskuslikult,  et  neid  on omavahel  raske  eristada.  Siin  on üks 

näidislaul Pilistvere kihelkonnast:

Ann oli Harju neitsikene, 

tantsis Tarvasti mäele. 

Sulg oli suus, pärg oli pääs, 

hõbe õuna tal peosse. 

Läks tema kurni kukutama,

hõbe õuna veeretama. 

Kurn kukkus kiriku aeda, 

hõbe õuna haua peale. 

Haua uksed lahti läksid, 

haua uksed, kalmu kaaned. 

Nägin oma memmekesta, 

memme kangast ju kuduvat, 

hõbe lõnga lõksutavat, 

kuldi niisi nikutavat. 

Mina mõistsin, kohe kostsin, 

hellakene, memmekene, 

kell sa kangast ju kujuksid? 

Sull ikka, sull ikka, tütar noori, 

sa jäid helmita elama, 

kaelarahata kasuma. 

Läks tema kurni kukutama. 

Haua uksed lahti läksid, 

haua uksed kalmu kaaned.

Nägin oma taadikesta, 

taadi raha ju lugevat. 

Mina mõistsin, kohe kostsin, 

hellakene, taadikene, 

kell sa raha ju loeksid? 

Sull ikka, sull ikka, tütar noori, 

sa jäid helmita elama, 

kaelarahata kasuma. 

EÜS IV 1652/3 (132) < Pilistvere khk., Kõo v., Maalaste k. < Anna Liiwer, 59 a. (1907) 
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Ma leidsin ja eristasin 102 „Avanenud hauad“ tüüpi kuuluvat laulu,  mis esinesid ka 

nimede all „Avatud haud“ ja „Lahtised hauad“; paljudel kordadel polnud see tüüp üldse 

eristatud ja oli kategoriseeritud laulutüüpi „Ema haual“. Sellega seoses analüüsisin ma 

enda bakalaureusetöös juba paljusid antud laulutüübi elemente, nagu kurni mainimine 

(Kama 2009: 48–49), surnu riided (Kama 2009: 50– 52) ja aktiivsus hauas (Kama 2009: 

35). 

Laulutüüp „Avanenud hauad“ on levinud üsna laialdasel alal.  Selle laulutüüpi leidub 

kõige rohkem ajaloolisel Pärnu- ja Viljandimaal, samas laulutüübi puudumise poolest 

paistavad silma Kirde- ja Loode-Eesti (Jn 4). Laulumisituatsiooni kohta laulude juures 

märkmeid ei olnud, aga võimalik, et need laulud on seotud pulmakombestikuga nagu ka 

laulutüüp  „Ema  haual“,  sest  vanemate  tegevus  hauas  viitab  tihti  veimevaka 

valmistamisele.

Joonis 4. „Avanenud hauad“ laulutüübi levik laulude arvestuses kihelkondade kaupa.
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4.1. Kurn

„Avatud haudade“ üks olulisim elemente on kurn ja selle kukutamine. Seda esines 89% 

lauludes (91 mainimist). Kuigi sõna „kurn“ ja „kuni“ on selgelt populaarseim nimetus, 

siis  sama eseme paralleelvärsis  nimetati  seda objekti  ka tihti  hõbedaseks õunaks või 

kadsaks. Ühe korra on veerevat eset nimetatud ka kui „kurel“, „hõbe virn“ ja „tsõõr“. 

Kurni  kukutamise  tõenäolisemaks  seletuseks  võiks  olla,  et  tegeleti  traditsioonilise 

kurnimänguga,  kus  ümmarguste  viskekaigastega  prooviti  minema  lüüa  kurne 

(ümmargused  puuplokid)  (Kalamees  2007:  38).  Teise  võimalusena  võib  kurn  olla 

lihtsalt  mingi  ümmargune  ese,  millega  seostuvad  selle  sõna  teised  tähendused  nagu 

munade kogum pesas  või  ümmarguseks  keeratud  juuksetutt.  Tegemist  on  igal  juhul 

ümmarguse  veereva  objektiga,  mida  kinnitavad  selle  eseme  teised  nimetused  nagu 

„tsõõr“ ja „õun“. Vahel esineb objekti ees täpsustus, et tegemist on kuldse kurni/kuniga 

ja hõbedase õuna või karrasta kadsaga. See näitab, et tegemist pole tavapäraste, vaid 

eriliste  esemetega,  mis  võidi  valmistada  spetsiaalselt  rituaalseks  mänguks.  Vahepeal 

ilmneb lauludest kurni mütoloogiline päritolu, näiteks laul, kus kurn tuli kure suust: Mis 

sealt  metsast  eesta  leidsin.  Leidsin  kured  kündemast,  harakada  häestamast.  Andsin 

kurel kööra pihta, harakale hänna pihta. Mis sealt kure suusta kukus, kurni kure suusta  

kukus. Mina kurni pildumaie. Kurn läks eide haua peale. (E 16739/40 (18)). Teinekord 

kurn lihtsalt  leitakse või  algab laul  hoopis  palvega sepale,  et  tema teeks kurni:  Ma 

laksin  seppa palvelle,  musta  taadi  haamriella.  Kulla  seppa,  pai  seppa,  sütte  tolmu,  

rauda  käppa.  Tee mulle  kuldne  kurnikene,  hobedane kurni  varssi. (Veske 2,  272/3). 

Aado Lintrop on kurni nimetanud maagiliseks teenäitajaks ja kõrvutanud seda šamaani 

rännaku  teejuhtidega  (Lintrop  2006:  57).  Selline  vaatepunkt  kurnile  tõstatab 

sissejuhatuses käsitletud küsimuse, kas lauludes kirjeldatud kalmule minekud toimusid 

reaalselt  või  olid  need  pigem teatud  vaimuseisundis  kogetu  edasi  andmine.  Vaimne 

ränne  tähendaks,  et  kurnid  ei  ole  üldse  midagi,  mida  me  peaksime  arheoloogilises 

materjalist otsima. Siiski on olemas arheoloogilisi näiteid ümmarguste esemete kohta 

haudades. Ühest Muuksi kivikalmest on leitud ilus looduslikult ümmarguseks lihvunud 

36



kivike, mis näib sinna olevat pandud meelega (Jonuks 2009: 161), või savikuulid Järve 

Reinbergi  kivikalmest  (AI 4510),  mida  T.  Jonuks  on  iseloomustanud kui  „veidraid“ 

objekte (Jonuks 2009: 12). Muuksi kivikalmed on rajatud pronksiaja lõpus või eelrooma 

rauaaja alguses (Lang 2007: 60) ja seega on kivikuuli otsene seostumine lauluridadega 

pigem ebatõenäoline.  Järve Reinbergi kalmel on aga kaks kasutusjärku: tarandkalme 

vanema  ja  keskmise  rauaaja  leidudega  ja  17.  sajandi  laibamatused  (Schmiedehelm 

1946b: 1–3). Aruannetes mainitakse ühte „savist muna“ (AI 4510: 801), mis leiti 50 cm 

sügavuselt (Schmiedehelm 1946 b: 16) ja seitset „savist kuuli“ (AI 4510: 460, 468, 475, 

483, 533, 570 ja 599), mis leiti 15–97 cm sügavuselt (Schmiedehelm 1946a: 30–34). 

Kuulide läbimõõt on ~4 –2,5 cm. Üldiselt pole kuulid leitud seoses matustega, aga ühe 

juures on märge (AI 4510: 475), et see leiti koos raudnaelaga ja teise puhul (AI 4510: 

533)  asetses  savist  kuul  lapse  luustiku  vasaku  põlve  juures  koos  samasuguse 

trapetsikujulise saviesemega, mille puhul M. Schmiedehelm on oletanud, et tegemist on 

mänguasjadega. (Schmiedehelm 1946a: 15 ja 30–34). Nii näib, et savikuulid on seotud 

ajaloolise aja laibamatustega, mis perioodil on kindlasti ka see laulutüüp eksisteerinud. 

Ain  Mäesalu  kinnitab,  et  sarnaseid  savikuule  on  leitud  ka  Tartust  ja  rohkesti 

keskaegsetest  Saksamaa  linnadest.  Kuule  peetakse  enamasti  mänguasjadeks,  kuigi 

ühtset arusaama selles küsimuses lõplikult ei ole.6 Seega näib, et veerevate savikuulide 

mäng on laiemalt levinud komme, kuigi ainult Eestis võis see omandada olulise tähtsuse 

matuseriituses.  Kindlamate  järelduste  tegemine  nõuaks  põhjalikku  uurimust  nende 

objektide leviku ja leidmissituatsioonide kohta.

Üldiselt ei kajasta arheoloogiline materjal väga hästi rituaale, mis toimusid kalmistul 

pärast  matuseid.  Kahjuks  pole  võimalik kindlalt  öelda,  kas  need  savikuulid  on ikka 

samad esemed, mida lauludes nimetatakse kurnideks, kuid igal juhul pakuvad regilaulud 

ühe põneva tõlgendusviisi nendele „veidratele“ objektidele.

4.2. Matmiskoht

„Avatud  haudades“  kirjeldatud  matmiskoht  oli  ~84,3% lauludes  kirikuga  seotud,  81 

6 Ain Mäesalu suuline informatsioon 2012
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laulus mainiti lauluridades konkreetselt kirikut. Neljas laulus mainiti surnuaeda ja ühes 

laulus kroonuaeda, mis võib viidata ajale pärast 1771–1773, kui Katariina II ja Senati 

korraldusega keelati matmine kihelkonna kirikute juurde  (Hausmann 1903, 150–151). 

Kahe laulu sõnad viitavad pigem looduslikule matmispaigale:  Läksin kurni viskamaie.  

Kurn aga kukkus kuusikusse. Läksin kurni otsimaie, leidsin kurni kuusikusta. Kurn oli  

kukund kalmetille. (H III 3, 576/7 (2)) ja Sadi ma karja kalmu tele, vassika vasse mäele.  

Säält ma karksi kalmu tele, säält ma lintsi liva tele. (H, Põlva M, 12/3 (4)). Ühes laulus 

mainiti küll matmiskohana kirikuaeda, aga haua kirjeldus ise viitas pigem kivikalmele: 

Ta lõi lahti liiva linki. Aeas lahti aua uksed. Mina aga sisse  sirgeldasin. Vaatsin kivi  

varesse. (H II 26, 454/6 (21)). Kivivare on populaarne kivikalmete nimetus rahva seas. 

Üldiselt on siiski selle laulutüübi matmiskoht väga tihedalt seotud kirikuga ja osades 

lauludes kirjeldatakse isegi, kuidas kurn lööb kiriku ukse lahti, näiteks nagu sellistes 

lauluridades:  Kuna läts  kiriku teele,  kadsa karas kalmu maale.  Valla lei kiriku usse,  

katski  karas  kalmu  kaase. (ERM  147,  154).  Ühes  erandlikus  laulus  mainitakse  ka 

keldrit:  Tegi lahti haua uksed, päästis lahi pime keldri.  Ma läksin hauda kondimaie. 

(Veske  2,  272/3).  Ühe  võimaliku  seletusena  mõeldakse  siin  laulusõnades 

matusekambrit,  mida  võidakse  kirjeldada  keldrina.  Samas  on  ebatõenäoline,  et 

maarahva soost lapse perekonnaliikmed oleksid hauakambrisse  maetud. Pigem ei tasu 

selliseid kirjeldusi enam üheselt reaalsete matustega seostada, sest kalm on koht, kus 

reaalne maailm segunes teispoolsuse ja fantastilisemate kogemustega. Seda kinnitavad 

ka read:  Kuna jooksi kiriku teeda, katsa karas kalmeteeda. Kuna lei kiltu kiriku usse,  

põrut  valla  põrgu  usse.  (E  15017/23  (2)).  Näib,  et  läbi  uste  minnes  jõutakse 

teispoolsusesse, selles erandlikus näites põrgusse. Üldiselt ei asu siiski surnud vanemad 

kusagil kaugel teispoolsuses, vaid kirikuaia hauas. Kuid kindlasti ei ole avatud haudades 

avanev pilt enam ka reaalset kirstu sisemust kajastav olukord. Populaarne väljend on 

haua  uste  mainimine  (~43%  lauludes),  mis  vaeslapse  ees  lahti  lähevad.  Haua  uste 

mainimist  võime  me  võtta  sümbolina,  millest  läbiminek  tähendab  astumist  reaalselt 

kalmistult  surnute  maailma.  Just  visuaalne  kontakt  läbi  haua  eristab  seda  laulutüüpi 

tavalistest „Ema haual“ lauludest ja „Avanenud hauad“ ongi selle järgi nime saanud. 

Ühes laulus selgub isegi füüsiline kontakt surnuga:  Ma siis astsi auast sisse. Akkasi  

armsast  ati  kaela.  Tule  nüid  välla  atikene. (H II  2,  550/1 (703)).  Ühes  ebatavalises 
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laulus  näeb  vaeslaps  surnuid  hauast  väljas:  Kiä  näije  kalmuh  käüvät,  Näije  liivah  

liiguvat, Ese ilosa kübärä, Ime valgõ linike. (H II 3, 68/9 (57)).

4.3. Surnute tegevus hauas

Omane element „Avanenud hauad“ lauludele on surnute tegutsemine hauas, mis esineb 

~71,6% lauludes. Surnud sugulaste tegevused on väga mitmekesised (Jn 5) ja neid on 

kirjeldatud  lauludes  väga  detailselt,  nii  eristasin  ma  lauludes  68  erinevat  tegevust, 

millest enamikku mainiti ainult ühe korra. Erinevaid tegevusi oli väga palju, aga need 

on samas tihti omavahel põhiloomuselt sarnased. Seetõttu analüüsisin ma eraldi veel 

erinevate tegevusvaldkondade omavahelist suhet (Jn 6)7.

Joonis 5. Populaarsemad tegevused hauas laulutüübis „Avanenud hauad“.

7 „Joonis 6“ tulpdiagrammis on arvestus laulude kaupa. Näiteks kui ühes laulus mainiti palju tegevusi, 

aga need kõik olid seotud riiete valmistamisega, siis tulpdiagrammis arvestuses tähendab see ühte ühikut.
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Populaarseim  tegevusvaldkond  on  seotud  riiete  valmistamisega,  mida  kirjeldati  59 

laulus.  Mainiti  tegevusi  nagu  vöö  kudumine  (25),  kanga  kudumine  (21),  lõuendi 

lõhkumine (12), lõnga lõksutamine (6), niidi nidumine (5), peenikese pillutamine (4), 

kinda  kudumine  (4),  hame ajamine  (4),  aeruliste  ajamine  (4),  särgi  pillutamine  (3), 

konksuliste kudumine (2) jne. Nähtavasti valmistavad ema või õde hauas vaeslapsele 

veimevakka vajaminevaid asju.

Joonis 6. Erinevaid hauataguseid tegevusvaldkondi käsitlevate laulude arv.

Populaarsuselt järgmine tegevusvaldkond oli  puutöö,  mida mainiti 33 laulus. Mainiti 

kirstu kirjutamist (15), telgede tegemist (11), kirstu tegemist (11), vaka valmistamist (6), 

voki voolimist (3) jne. Populaarseim puutöö näib samuti seostuvad otseselt veimevaka 

valmistamisega või riiete valmistamiseks vajalike vahendite tegemisega. Samas mainiti 

mõnel  korral  ka  asju,  millel  ei  näi  olevat  pulmadega  otsest  seost,  nagu  väitsepea 

värvimine (2), rangipuu tegemine (1), ikkepuu tegemine (1), rattapuude raiumine (1) 

jne. 

Kolmanda rühma moodustavad rahaga seotud tegevused, mida mainiti 16 laulus (jn 6). 

Esinesid  tegevused  nagu  raha  lugemine  (16),  taalerite  tagumine  (4),  kopikate 

kulutamine  (2),  taalerite  vaatamine  (1),  raha  saagimine  (1),  raha  segamine  (1). 

Tegevustes  eristus  kaks  rahaliiki:  kopikad  ja  taalrid.  Taalreid  hakati  tootma  Eesti 

linnades 16. sajandil esimesel poolel ja taalrite viimane kasutus Liivimaal on seotud 

40

ehete valmistamine
puutöö

riiete valmistamine
metallitöö

rahaga seotud tegevused
käimine

istumine
pea sugamine

kalapüügi varustuse tegemine

0

10

20

30

40

50

60

70

la
ul

ud
e 

ar
v



aastaga 1757, kui ühel aastal toodeti Balti provintside jaoks mündiseeria nn. livoneesid 

(Leimus 1996: 60 ja 77–78). Kopikaid hakati Venemaal tootma 16. sajandi esimesel 

poolel  (Leimus  1996:  37),  kuid  arvatavasti  levisid  need  eesti  talupoegade  seas 

põhjalikumalt alles 18. sajandil pärast Põhjasõda. Regilauludes on taalerite mainimine 

populaarsem, mis näitab lauluridade aeglast muutumist 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi 

alguses. Põnev on ka, et hauas valmistatakse ise raha, millele viitavad sõnad „tagumine“ 

ja „saagimine“, mis seostub kõige paremini keskajal ja uusajal Eesti linnades toimunud 

raha  valmistamisega.  Eestis  hakati  münte  lööma  13.  sajandil,  kohe  pärast  maa 

vallutamist; müntimine lõppes Tartus 16. sajandil, Narvas ja Tallinnas 17. sajandi lõpus 

(Leimus 1996: 50 ja 69–74). Lisaks esinesid sellised read:  Vend mull tagus taalerida,  

vahetas vana hõbedat. (H III 8, 459/61 (1)) – taalerite valmistamisel hõbeda mainimine 

on loomulik, sest taalreid valmistati hõbedast ja kuna Eestis puuduvad hõbedamaardlad, 

siis kasutati selleks tõepoolest „vana hõbedat“.

Vähesel määral oli hauas levinud ka metallitöö, mida mainiti 8 laulus (Jn 6). Esinesid 

tegevused nagu sõrmuste valamine (3), varda valamine (3), vase valamine (1), kõrikate 

kõllitamine (kõrikas on naiste suur hõbedast helmes) (1),  hõbe helme lippimine (1) ja 

raua  raiumine  (1).  Piir  valdkondade  „metallitöö“  ja  „ehete  valmistamine“  vahel  on 

hägune, sest tööd sõrmuste, helmeste ja kõrikatega on ka ehete valmistamine. Kuid et 

mitte andmeid dubleerida, liitsin ma need tööd kokku suurema valdkonnaga ja ainuke 

ehete  valmistamine,  mis  ei  olnud  seotud  metallitööga,  oli  helmekorra  lükkamine. 

Arvestades ainult ehete valmistamist, siis sellega tegeleti kuues laulus.

Erandlik oli hauas istumise mainimine, mida kirjeldati neljas laulus (Jn 6). Seda näiteks 

lauluridades: Messe esa havvan teie? Esa iste tooli pääla. Ema tooli veere pääla. (H III 

10, 109/10 (16)). Istumine hauas võiks seostuda istuvas asendis luustikutega haudades. 

Arheoloogiliselt on Eestis seni registreeritud selliseid matuseid väga vähe, ainult üks 

Kuremäe vadjapärasest  kääpast  leitud matus oli  istuvas positsioonis (Ligi 1993: 31). 

Samas  arhiivimaterjalides  on  palju  näiteid  juhuslikult  leitud  istuvas  asenditest 

luustikest. Istuvas asendis matmine on olnud Isuri lavamaal laialt levinud komme, mis 

levis seal  12.–15. sajandi alguseni ja ka Eestis võis  see komme olla vähesel määral 
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levinud idapoolsete kontaktide tõttu (Valk 1992: 76–77 ja seal viidatud kirjandus), mille 

näiteks on küllap ka Kuremäe matus. Lauluridade puhul võib-olla ajendiks nii reaalne 

matusekombestik kui ka lihtsalt kujutelma levik Eestisse ida poolt.

Ühekordselt  mainiti  hauas  tegevusvaldkondi  nagu  pea  sugemine,  haual  käimine  ja 

kalapüügi varustuse tegemine, mis ei sobinud ühegi suurema tegevusvaldkonna alla.

Üldiselt vastab hauas töötamine harjumuspärasele pildile traditsioonilisest tööjaotusest, 

kus mehed tegelesid puutööga ja rahaga ning naised valmistasid riideid. Kuid on kaks 

erandlikku näidet, mis viitab, et ka naised võisid olla seotud metallitööga:  Õde kudus 

kulda vööda, valas vaski sõrmussida (H III 8, 459/61 (1)) ja  Vend tegi ruuna rangi  

puida, õde lippis hõbe helmeida. (H II 20, 247/8 (25)).

Hauas töötamine näib seostuvat tööriistade leidudega haudadest. Esemed, mida võiks 

käsitleda tööriistadena, on levinud väga erinevate ajaperioodide kalmetes, näiteks noad 

ja  nõelad  tarandkalmetest  või  lõike-  ja  raieriistad  hilisneoliitikumi  maahaudadest 

(Jonuks 2009: 157 ja 223). Regilaulude puhul on siiski kõige loogilisem otsida vasteid 

sarnasest praktikast uuematest  ajaperioodidest ja head võrdlusmaterjali pakub selleks 

Heiki Valgu põhjalik Lõuna-Eesti külakalmete analüüs (Valk 1992 ja 2001). Juba oma 

magistritöös  on  Heiki  Valk  seostanud  omavahel  laulutüübi  „Avanenud  hauad“  ja 

tööriistadest  hauapanused.  (Valk  1992:  139)  Sama  mõtet  toetan  minagi  ja  näib,  et 

keskaegsed  ja  uusaegsed  hauapanused  kattuvad  üsna  hästi  minu  väljatoodud 

tegevusvaldkondadega. 

Riiete  valmistamisega  võiks  seonduda  matusepanused  nagu  nõelad,  sõrmkübarad, 

nõelakojad. Suulise pärimuse kaudu teatakse ka lõnga, villa, lina ja riidetükkide hauda 

panekust. Selliseid hauapanuseid on rahva seas põhjendatud, et surnul on siis hea riideid 

parandada. (Valk 1992: 134–139)

Puutööga  võiks  seostuda  arvukad  noaleiud,  mis  esineb  Lõuna-Eesti  külakalmistutes 

27,8% meeste ja 26,9% naiste matuste puhul (Valk 2001: 76). Nugade hauda panek on 

kõige sagedasem 15. sajandi keskpaigast 17. sajandi alguseni. Nugade panustamine on 
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lõppenud  18.  sajandi  keskpaiku  ja  ka  suulisest  mälust  on  see  teadmine  peaaegu 

kadunud.  (Valk 1992:  133)  Lauludes  mainiti  puutööd ainult  meestega  seonduvalt  ja 

seega on huvitav, et nuge esineb naiste matustes sama palju kui meeste matuste puhul. 

Harvadel  juhtudel  on külakalmetest  leitud liimeistreid  ja kirveid (Valk 1992:  129 ja 

136), mis sobivad samuti arusaamaga puutöö tegemisega hauas.

Metallitööga seostuvaid esemeid keskaegsetelt kalmistutelt ei teata, küll on aga tuntud 

11. sajandi sepamatused Raatvere kalmistult,  kus noortele meestele oli kaasa pandud 

sepavasarad ja toorrauapihid (Lavi 1999: 49–51).

Rahaga seotud tegevused näivad sobituvat haudadesse pandud metallrahaga. Raha oli 

13. sajandist –17./18. sajandini populaarne hauapanus, mida Lõuna-Eesti külakalmetel 

esineb  16,2%  matustes.  Kuigi  lauludes  seostuvad  rahaga  ainult  mehed,  siis 

külakalmistute materjalis on seda kaasa pandud ka naistele ja lastele. (Valk 2001: 76) 

Ka on enamasti  pandud kaasa väikseid rahasid nagu killingid,  pennid ja öörid (Valk 

1992: 147), mitte taalreid ja kopikad, mida on lauludes mainitud. 

Suulise pärimuse põhjal võib esemete panustamisel haudadesse välja tuua neli üldisemat 

põhjust:  1)  surnul  läks  asju  vaja  teekonnal  hauatagusesse  maailma,  2)  surnul  läks 

hauapanused vaja hauataguses maailmas, 3) tõrjemaagilisel põhjused, et takistada surnu 

tagasipöördumist  või kaitsta elavaid surnu halva mõju eest,  4) et surnult abi ja õnne 

saada  (Valk  1992:  155–156).  Laulutüübiga  „Avanenud  hauad“  seostuvad  ainult 

hauapanused,  mis  pandi  kaasa hauataguse maailma jaoks või abi  ja  õnne eesmärgil. 

Surnu teekonna  hõlbustavad  või  tagasipöördumist  takistavad  panused  võib  välistada 

selle tõttu, et surnud teevad neid tegevusi hauas ja seetõttu on teekond hauatagusesse 

maailma juba läbitud või pole seda olnudki.  Tõrjemaagilised panused võib välistada 

seetõttu, et suhtumine surnutesse on selles laulutüübis  alati positiivne. Arheoloogilise 

materjali  põhjal  ei  saa  alati  ega  polegi  iga  kord  proovitud  matusepanuste  erinevaid 

põhjusi  eristada  ja  seega  on  loogiline,  et  lauludega  sobituvate  ja  reaalsete 

matustepanuste suhetes võib olla nihe. Suulises pärimuses ongi tööriistade panustamise 

põhjusena peamiselt  mainitud,  et  surnu töötab edasi  teispoolsuses (Valk 1992:  238). 

Samas raha kaasapaneku põhjus näib olevat, et surnul läheb seda vaja teekonnal, kuid 

samas ka, et edendada elavate õnne (Valk 1992: 148–150). Laulude „Avanenud hauad“ 
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loogika võib tuleneda sellest,  et kui surnud töötavad hauas, nagu oleksid nad muidu 

töötanud elus olles, siis võiksid nad hauas teha lapsele asju, nagu nad oleksid teinud 

seda elus olles. On võimalik,  et  läbi erinevate matusepraktikate, näiteks hiljem haua 

peal  käies  ja  surnutega  suheldes,  võidi  nii  mõjutada  surnuid,  et  nende  tegemised 

teispoolsuses mõjutaksid paremuse poole ka omaste elu siinpoolsuses.

4.4. Muud elemendid

Surnu riietust mainiti ~21,6% lauludes (22 laulus), näiteks sellistes ridades: Valla põruts 

kalmu kaane. Mis säält siista silmatele? Ema ennitse linigu, esa karditse kasugu, vele  

kulditse kübara. (H III 22, 241 (3)). Esinesid sellised riietusesemed nagu kübar (22), 

linik  (21),  kasukas  (12),  pallapool  (4),  sõba  (3),  kleit  (2),  kuub  (2),  vanik  (2)  ja 

ühekordselt mainiti marakat, siidirätti, siidisärki, sukka ja palajet. Kübara ees esinesid 

omadussõnad nagu „verev“  ja  „kuldne“,  mis  küllap  viitab  vanemale  ajale,  kui  sõna 

„kübar“ tähendas kiivrit (Valk 2005: 62). Kasuka ees esines tihti omadussõna „kardine“ 

ehk  karrane,  mis  viitab  pronksspiraalidega  või  tinanaastudega  kaunistatud  riietele. 

Värvide mainimisel esines veel sinist sõba, musta siidirätti, sinist ja valget linikut ning 

halli kuube. Värvilised matuseriided dateeritakse muinasaega või keskaega, sest alles 

15. sajandi I poolel hakkas senine värvikirevus kaduma ja asendus valge põhitooniga 

(Valk  1992:  132).  Ka  sinise  sõba  mainimine  sobitub  hästi  Siksäla  13–14.  sajandi 

matuste paralleelidega, kus domineeriv sõbade värv oli just sinine (Laul, Valk 2007: 49–

50)

On veel  üks küsimusi  tekitav laul,  mille  keegi  oli  internetis  olevas eesti  regilaulude 

andmebaasis määranud osaliselt laulutüübi alla „Ema haual“:

Lähme tulda tundamaie, 

kuu valu valatemaie! 

Kelles si tuli ülemba? 

Näidiste tuli ülemba, 

kao kirgi kõrrge'emba. 

Näidisse mängva mäela. 

lööva kullasta kunida, 

lööva karrasta kadsada.

44



Kelles si tuli ülemba, 

kelles kirgi kõrge'emba? 

Näidiste tuli ülemba, 

Kao kirgi kõrge'emba.

Poiste tuli turbe'en, 

Mäe pääle mätte'en. 

H II 24, 519/20 (319) < Helme khk., Taagepera v. - P. Einer & J. Einer < Jaan Wister 

(Kulda) (1887-1889) 

Kindlasti pole see laulutüüp „Ema haual“, aga kas see võib olla seotud matustega? Just 

matustega võiks seda laulu siduda „kuni“ ja „kadsa“ löömine, mis on tavaliselt omane 

laulutüübile  „Avanenud  hauad“.  Kui  see  räägib  matustest,  siis  räägib  see  laul 

põletusmatustest, kus neiude põletusmatus mäe peal on uhkem ja kõrgem, poiste oma 

aga mättaline. Sellisel juhul võiks see seostuda laulutüübiga „Neiu ja poisi matus“, kus 

neidude  matus  on  uhkem kui  poiste.  Üldiselt  seostatakse  põletusmatuse  ideoloogiat 

päikesega  (Holck  2008:  7).  Juhul,  kui  see  laul  kajastab  põletusmatuseid,  siis  selles 

laulus mainitakse vastupidiselt kuud või siis viitab kuu mainimine tuleriida põlemisele 

pimedas. Siiski on selle laulu seostamine põletusmatusega väga riskantne ja seega pole 

alust  ka  suurtele  järeldustele  ühe  laulu  põhjal.  Paraku  võib  oletada,  et  kui 

põletusmatuste konkreetsemad kirjeldused on regilauludes säilinud, siis on need üsnagi 

muundunud ja sulandunud analoogsete tegevuste sisse.

Laulutüüp  „Avanenud  hauad“  võiks  minu  hinnangul  olla  tekkinud  keskajal.  Sellele 

viitab  kiriku  rohke  mainimine,  surnute  käsitöö  tegemine hauas,  mis  seostub  hästi 

keskaegsete haualeidudega ja värviliste surnuriiete mainimisega. Kurni element laulude 

alguses  võiks  küll  pärineda  iseenesest  muinasajast,  aga  nähtavasti  ei  kaotanud  see 

aktuaalsust ka keskajal ja uusajal.
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5. Laulutüüp „Kivine kirst“

Laulutüüp  „Kivine  kirst“  kirjeldab  minategelase  soove  seoses  enda  matustega,  mis 

annavad meile huvitavat informatsiooni matuseid puudutavatest soovidest ja kartustest. 

Keskseks palveks on erilisest materjalist kirst nagu kivi, luu või metall. Tihti tuuakse 

välja,  miks  tavalised  puuliigid  kirstuks  ei  sobi.  Populaarne  on  palve,  et  kadunukest 

kantaks hauale kätel ning esinevad ka soovid, mis käsitlevad matmispaika või matjaid. 

Ühes  erakordses  laulus  ähvardab  surnu  isegi  hauast  välja  tulla,  kui  tema  soove  ei 

täideta: Kui ei saa kirjast kirstu korru, karjast kaase arvulista. Ma arina vällä avvasta,  

käi  välla  kääpäästä. (H  II  28,  311/2  (11)).  Huvitav  on  võrdlus  „Ema  haual“ 

laulutüübiga, kus surnut just oodati hauast välja ja kodu.  Siin on üks „Kivise kirstu“ 

näidislaul Harju-Madise kihelkonnast:

Oh minu helded eide vennad,

ja minu targad taadi vennad.

Et kuulake mo järele,

kui mina ükskord ära suren.

Ärge mul tehke kuusest kerstu,

kuust on kuri kõmmeldama.

Ärge mul tehke männast kerstu,

mänd on kuri mädanema.

Ärge mul tehke paiust kerstu,

pai on kuri pakatama.

Ärge mul tehke lepast kerstu,

lepp on kuri läpatama.

Ärge mul tehke haavast kerst,

haab on kuri hallitama.

Tehke mulle kivist kerstu,

kivist kerstu rauda risti.

Hundi luusta lukud ette,

karu luusta kaaned pääle,

põdra luusta põõnad pääle.

Ärge mind viige vankeriga,

vanker oli kuri vapustama.

Ärge mind viige reega,

regi oli kuri viitama.

Viige mind viie sõrmega,

kandke mind kahe käega.

Viige mind Viru kirikusse,

taluge Tartu kelderisse.

Sääl on seitse leeri lasta,

kaheksa neid kooli poissa. 

H I 4, 164 (7) < Harju-Madise khk. - G. J. Treumann (1876) 

Ma leidsin  ja  eristasin  128 seda  tüüpi  laulu.  Need laulud  esinesid  ka  nimetuste  all 
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„Kivist kirst“ ja „Tinane kirst“, suurem osa sellest laulutüübist oli lihtsalt määratletud 

laulutüübi  „Neiu  matus“  alla.  Mina  eelistan  nimetust  „Kivine  kirst“,  sest  see  oli 

populaarseim soovitud kirstu materjal. 

Laulutüüp „Kivine kirst“ on levinud ebaühtlaselt üle kogu Eesti. Välja joonistub kaks 

tihedama levikuga piirkonda. Üks neist on ajaloolise Viljandimaa keskosa, mille tsenter 

on Paistu  kihelkond.  Teine piirkond on Eesti  põhjarannik,  kus  laulutiheduse poolest 

paistab silma Kuusalu kihelkond. (Jn 7)

Joonis 7. „Kivine kirst“ laulutüübi levik laulude arvestuses kihelkondade kaupa.

5.1. Kirst ja halvaks peetud materjalid

Laulutüübi  „Kivine  kirst“  keskne  element  on  kirstu  mainimine,  mida  esines  ~96% 

lauludes.  Neljas  laulus  oli  kirstu  positsioonis  rist  ja  ühes  laulus  oli  kirstu  asemel 
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mainitud „palakat“. Sõna „kirst“ esineb nii liivi, vadja, soome, ingeri kui karjala keeles 

(Raun  2000:  41).  Kahjuks  pole  sõna  etümoloogiat  põhjalikumalt  analüüsitud,  kuid 

loogiliselt  võiks  see  olla  levinud  Eesti  aladele  koos  muinasaja  lõpu  laibamatuste 

traditsiooniga ja seega olla samasugune varakristlik sõna nagu „rist“ ja „papp“. Pakk-

kirstudele viitavat sõna „ruhe“ (Valk 1992: 107) ega rahvapärast „puusärk“ nimetust ei 

esinenud  üheski  laulus.  Küll  aga  esines  kirstu  paralleelnimetusena  ja  ühes  laulus 

ainukese  surnuümbrist  tähendava  sõnana  „palakas“.  Traditsioonilises  talupoja 

ühiskonnas  tähendas  „palakas“  naiste  linast  õlakatet  või  voodilina,  Lõuna-Eestis 

tähendas  see  ka  vaipseelikut  (Karu  jt  2007:  200).  Arvatavasti  võiks  see  tähendada 

lauludes midagi, millega surnu kaeti või mille sisse surnu mähiti.  Palakat mainiti ka 

ühes „Ema haual“ laulus, kus surnu toodi sõelumise tagajärjel koju:  Viiksin koiduksi  

kojuje,  ämarikusi  äraje.  Jäle  on järile  panna, ile  pinki istutada. Kuhu pian pallaka  

panema, ihulise istutama.  (H I  1,  74 (38)).  Selles laulus  on „palakas“ justkui  surnu 

sünonüüm, aga samas on võimalik, et see on midagi, mille surnu endaga hauast kaasa 

tõi.

„Kivise kirstu“ minategelasele tavaliseks kirstumaterjaliks olev puit ei sobi. Lauludes 

on välja toodud puidu halvad omadused nagu hallitamine,  mädanemine,  kopitamine, 

ussitamine,  kuivamine jne.  Tihti  mainitakse ka ebamäärasemaid halbu omadusi nagu 

kuri leinama, õrn leinama, kuri kasvama, kuri kaebemaie jne. 

Joonis 8. Laulutüübis „Kivine kirst“ kirstuks sobimatud puuliigid.
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Ebasobivaid puuliike mainiti ~68% lauludes. Kõige enam mainiti ebasobiva puuliigina 

kuuske (83), sellele järgnesid haab (78), lepp (64), kask (39), mänd (33), paju (11), saar 

(3), tamm (3) ja ühekordselt mainiti kadakat ja pihlakat (Jn 8). 

Arheoloogilises materjalis on kirstud enamasti halvasti säilinud. Säilinud leidude põhjal 

võib siiski välja tuua, et Lõuna-Eesti külakalmete kirstud on tehtud valdavalt kuusest ja 

männist,  Tääksi  külakalmistul  on  leitud  ka  üks  pärnapuust  kirst  (Valk  1992:  105), 

samuti  on Tartu Jaani kiriku ümbert  leitud kirstud enamasti  tehtud männist  (Tiirmaa 

1997: 73). Ka muinasaja lõpu kalmetest leitud kirstud on nähtavasti tehtud enamasti 

okaspuust, näiteks Kukruse kalmest leitud kirstujäänused olid kas kuusest või männist8. 

On tähelepanuväärne,  et  eriti  just  kuuske,  aga  ka  mändi  on  tihti  lauludes  mainitud 

ebasobivana,  kuigi  need  olid  traditsiooniliselt  kõige  rohkem  kasutust  leidnud 

kirstumaterjalid.  Võimalik,  et  üheks  lauluridade  põhjuseks  ongi  soov  eristuda 

tavapärasusest. 

5.2. Soositud materjalid

Sobivaid materjale mainiti 99% lauludes. Kõige soosituim materjal oli kivi (67), sellele 

järgnesid luu (58), tina (48), vask (40), sarv (40), raud (24), raha (22), paas (20), puu 

(17), hõbe (8), kõrv (4) ja küüs (2) (Jn 9). Ühekordselt mainiti veel põlvi, sääri, liiva, 

kulda, karda, hambaid, nina, oksi ja koort. Kui puuliikide puhul on peaaegu alati välja 

toodud  põhjused,  miks  need  on  sobimatud,  siis  eelistatud  materjalide  soosimist  on 

põhjendatud harva. Siiski leiduvad näiteks read:  Kivi ei lähe kopatama, paas ei lähe  

pakatama. Hundi luu on uhke muldas, karu luu ei karda mulda. (H II 20, 71 (4)) või 

Kivist kirst ei  kiiksata, luima lukk ei roosteta, rauast rist ei raksata. (EKS 8° 1, 492/4 

(16)). See viitab, et vastupidiselt puidule on need materjalid vastupidavad ja prestiižsed. 

Nende ridade tagamaa on küllap üldinimlik soov, et matused oleksid uhked ja et surnu 

koos kirstuga ei kaoks kiirelt, vaid säiliks kaua.

8 Suuline informatsiooni Regino Kask 2012
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Joonis 9. Laulutüübis „Kivine kirst“ soositud materjalid.

Minategelane soovib lauludes enamasti kirstu kas kivist või tinast ja seega ei esinenud 

need materjalid kunagi ühes laulus koos. Vähestel kordadel sooviti, et kirst valmistataks 

puust. Nendel juhtudel oli eelistatuim puuliik tamm, kahel korral mainiti lauludes jõe 

tamme: Tehke minul tamme kirstukene. Jie tamme laudatesta (EÜS VII, 85/6 (8)). See 

viitab  nähtavasti  hinnalisele  materjalile,  mida  kutsutakse  „mustaks  tammeks“.  Must 

tamm oli jõevees aastaid, isegi aastasadu seisnud tammepalgid, mis vee mõjul mustaks 

tõmbusid (Viires 2000: 135). Kahjuks pole täpsemalt teada, millal must puit kasutusele 

võeti,  aga see on igal  juhul kõrgelt  hinnatud materjal  olnud veel 19.  ja 20.  sajandil 

(Viiroki  1935:  349).  Risti  valmistamiseks  eelistati  raha,  vaske,  rauda  ja  puitu. 

Ülejäänuid materjale ja ka vaske kasutati kirstu detailide tegemisel nagu vaskne kirstu 

kaas, luust põõnad, luust pöörad, sarvest sagarad, paest põrand, luust lukud jne. 

Arheoloogilises  materjalis  seostuvad  puust  kirstud  eelkõige  kristluse  mõjudega. 

Esmakordselt ilmuvad need arheoloogilises materjalis muinasaja lõpus ning muutuvad 

üha  populaarsemaks  järgmistel  perioodidel.  Läti  arheoloogias  on  puust  kirstude 

olemasolu registreeritud juba pronksiaegsel  Ķivutkalnsi kalmistul (Lang 2007: 31) ja 

seega  on  võimalikud  ka  eestlaste  nii  varased  kokkupuuted  sellise  traditsiooniga. 

Arheoloogidele  seostub  „kivise  kirstu“  väljend  arvatavasti aga  hoopis  pronksiajal  ja 

eelrooma  rauaajal  populaarsete  kivikirstkalmetega.  Laulusõnad: Tehke  mull  kivine  
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kirstu,  pange  paest  põhjakene (H  III  14,  729/32  (6)) kõlavad  üsna  kivikirstkalme 

kirjelduse  sarnaselt.  Kahjuks  on  minu  hinnangul  lauluridade  seostamine  pronksi-  ja 

varase  rauaaja  matmiskommetega  liiga  julge  ja  paralleelide  otsimist  tuleks  alustada 

pigem  lähiajaloost.  Veel  laulude  üleskirjutamise  ajal  oli  baltisakslaste  seas  levinud 

komme katta oma surnute hauad suurte marmorplaatidega ja alates 16. sajandi lõpust 

hakkas siinsetel aladel levima kivist sarkofaagide kasutamine (Kodres 2005: 383), mis 

võisid inspireerida ja soodustada laulutüübi „Kivine kirst“ edasi kandumist. Sama idee 

kehastuseks  on  arvatavasti  juba  keskajal  eliidi  seas  levinud  komme  katta  haud 

kiviplaadiga, millest varasemad on pärit 13. sajandist (Markus 2003). Tinast kirste ega 

vasest  kirstukaant  eesti  arheoloogilises  materjalis  ei  tunta,  kuid  aadlike,  sealhulgas 

mõisnike kirstud võisid vähemalt  18. sajandil  olla rohkete metallkaunistustega,  nagu 

näitavad leiud Tartu Jaani kiriku Münnichite suguvõsa kabelist (Viljus 2010: 323).  Ka 

teatakse  tinast  kirste  ja  vasest  kirstu  osasid  mujalt  maailmast  (näiteks  Weiss-Krejci 

2008: 184 ja seal viidatud kirjandus), kuid on küsitav, kas kauged analoogid on võinud 

siinseid regilaule mõjutada. 

Kui mitte võtta kirstu mainimist sõna-sõnalt, siis võib  lauluridade  idee olla keskajast 

veelgi  vanem  ja  pärineda  kivikalmete  traditsioonist,  kus  surnut  ümbritsesid  samuti 

kivid.  Ühel  Muhu  varajasel  trapetsikujulisel  hauakivil  on  tõenäoliselt  kujutatud 

kivikalmet, mis on arvatud kuuluvat kohaliku eliidi esindajale (Markus 2003: 108–109). 

Muinasaja  lõpu  paganlike  kivikalmete  ja  kristlike  hauaplaatide  vahel  on  näiliselt 

ideoloogiline lõhe, kuid arvatavasti võis kohati neid kasutada sama eliit ja matmisviise 

ühendas arusaam kivist matmispaiga prestiižsusest. Kuigi enamasti on muinasaja lõpu 

kivikalmed  lihtsalt  struktuuritud  kivikuhjad,  siis  näiteks  Marika  Mägi  on  Saaremaa 

noorema rauaaja kalmete struktuure nimetanud „kirstu sarnasteks moodustisteks“, kus 

luude või leidude ümber on kividest ehitatud ruumid (Mägi 2002: 126). Laulu idee võib 

pärineda muinasaja lõpust: ajal, mil omavahel konkureerisid nii maahaudadesse kirstus 

matmine kui kivikalmetesse matmine, võis puidu ja kivi  vastandav kõrvutamine olla 

aktuaalne.  Kindlasti  tekkis teravam vastuolu  kristliku  ja  paganliku  ideoloogia  vahel 

koos ristisõdadega, kuid arvatavasti ei toimunud ka enne seda kristlike tavade levik ilma 

vastuoludeta.  Näiteks  võeti  Eestis  kui  ka  mujal  Põhja-Euroopas  viikingiajal  ja 

hilisematelgi  perioodidel  uuesti  kasutusele  mitmeid  varasemaid  kalmeid,  mida  on 
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tõlgendatud teadliku konservatismina, mis vastandus kristlusele (Jonuks 2009: 272–274 

ja seal viidatud kirjandus). Surnukeha ümber paigutatud paeplaate on leitud ka Küti, 

Järise  ja  Õvi  laibakalmistutelt  (Selirand  1962:  139).  Ka  Pada  hilisrauaaegse 

laibamatuste  puhul on mitmed hauad kaetud suuremate paeplaatidega (Tamla 2011a, 

2011b ja 2011c), mis iseenesest näib üsna hästi sobituvat kivise kirstu sooviga ning toob 

selgemini välja sideme kivikalmete ja hauaplaatide vahel.

Erilise kirstu valmimisel on olulised erinevate loomade kehaosad nagu luud, sarved, 

hambad, küüned, kõrvad ja põlved. Loomade osasid kirstu valmistamises mainiti ~52% 

lauludes (67 mainimist). Populaarseim loom oli põder (58), millele järgnesid sikk (35), 

hunt (32), karu (24), kits (7), sääsk (3), sokk (2) (Jn 10), ühekordselt mainiti loomi nagu 

uss, oinas, koer, kala ja haug. Lisaks loomadele mainiti kahel korral ka linde kull ja 

teder (Jn 7).

Joonis 10. Seoses kirstu detailidega mainitud loomad ja linnud laulutüübis „Kivine 

kirst“.

Kui  kivist  kirstu  ideega  sobivaid  paralleele  leidub  väga  pikast  ajast  ja  erinevatest 

ajaperioodidest,  siis  loomsetele saadustele  on palju raskem leida reaalse  elu  vasteid. 

Küllap võib lauluridasid nagu:  Tehke minul kivine kirstukene. Karu luine kaanekene,  

undi luine uksekene. Põdra põlvist põõnakesed, siäse säärtest sambukesed. Nasipuusta 

naelad  sisse,  remmelpuusta  ristikene,  kala  luusta katus  piale. (H II  41,  605/6  (14)) 
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pidada pigem fantastilisteks ja  nende puhul  polegi  mõtet  otsidagi  vasteid reaalsetest 

matusetraditsioonidest.  Loomadega  võiks  seostuda  küll  loomaluude  leidmine 

kalmistutelt, aga samas näib mainitud loomaliikide tunnusjooneks olevat, et tegemist on 

valdavalt metsloomadega (kuigi siku, soku ja kitse mainimistega võidakse mõelda nii 

kodu-  kui  metsloomi).  Seega  ei  sobitu  see  pilt  kuidagi  näiteks  noorema  rauaaja 

loomaluude leidudega kalmetelt,  kus domineerivad söödavad koduloomad nagu veis, 

kits/lammas ja siga (Jonuks 2009: 281). Kõige sobivama paralleelina lauluridadele võib 

tuua karu küüniste leiu Maidla II kalmest, kus see seostus 35–60 aastase mehe põletud 

luudega  (Maldre  2003:  272).  Tõnno  Jonuks  on  tõlgendanud  seda  kui  karunahast 

„surilina“, mis on järele jäänud põletusmatustest, toetudes analoogsetele tõlgendustele 

Rootsist, Norrast ja Soomest, kus selliseid leide on arvukamalt (Jonuks 2009: 281 ja 

seal viidatud kirjandus). Selline surnut ümbritsev loomne aines on ka üsna hästi seostuv 

kirstu  laiema  tähendusväljaga.  Surnukeha  nahka  mässimise  komme  on  arvatavasti 

üldisem, kui arheoloogilise materjali põhjal võiks arvata, sest naha on võinud hävitada 

nii tuli kui ka laibamatuste puhul loomulik orgaanilise materjali lagunemine. Kombe 

laialdasemale  levikule  viitab  näiteks  üks  lapseluustik  Tääksi  külakalmistult,  mis  oli 

maetud  nahatükki  mässituna  (Valk  1992:  102  ja  seal  viidatud  kirjandus).  Huvitaval 

kombel pole siiski lauludes kunagi  mainitud loomade saadusena nahka,  vaid üldiselt 

organismi kõige tugevamaid osasid. 

Arheoloogilistes  matuses  on  metsikute  loomade  osad  populaarsed  ka  kihvadest  ja 

küünistest  tehtud  ripatsitena,  mis  ilmuvad  Eesti  matustesse  tagasi  pärast 

keskneoliitikumi  alles  viikingiajal  (Jonuks  2009:  291–292).  Rohkesti  on  leitud  karu 

kihvadest ripatseid, leidub ka röövloomade nagu hundi, koera, rebase ja röövlindude 

luude kasutamist, kuid tegelikult on populaarseim loomaliik hoopis siga (Jonuks 2009: 

292). Minu arvates jääb lauluridade korrelatsioon ripatsitega pigem nõrgaks: nii ei ole 

lauludes  populaarseima  metslooma  põdra  luid  nooremal  rauaajal  enam  ripatsite 

materjalina  kasutust  leidnud,  vastupidiselt  neoliitikumiga,  millal  põdrahambad  olid 

teistest  ripatsitest  populaarsemad (Jonuks 2009: 291–292).  Ripatsite liigiline kooslus 

võib aga näidata mõne loomaliigi eelistamist juba muinasajal, millal taheti pärast surma 

just  nende loomade osadega  ennast  ümbritseda,  nagu regilauludes  kirstu  puhul  seda 

kirjeldati. Metsloomade eelistamine koduloomadele võiks siduda laule pigem paganlike 
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uskumustega.  Huvitaval  kombel  on  laulutüübis  „Poisi  ja  neiu  matus“  hunt  ja  karu 

negatiivse  tähendusega loomad.  Samas  seostuvad  need  loomad  seal  loodusliku  ja 

arvatavasti paganliku matmiskoha kirjeldusega.

Keeruline  on  hinnata  detailide  nagu  sagarad,  põõnad,  pöörad  jne  olemasolu 

arheoloogilises  materjalis,  sest  kui  isegi  arheoloogilistel  kaevamistel  õnnestub  leida 

kirstu  jäänuseid,  siis  selle  detailide  kindlaks  tegemine  on väga  raske.  Samas esineb 

näide keerukamast kirstust juba muinasaja lõpu Pada laibakalmistult, kus lapse matuse 

juurest (luustik LIV) leiti lisaks kirstunaeladele sulgur, mille üks ots oli sepistatud ja 

täisnurga all kõveraks painutatud aas, mille otsades oli kaks kinnitusklambrit (Tamla 

2011b: 2–3). Toomas Tamla oletab, et see võiks olla kirstukaane kinnitus, mis võis ka 

täita kirstu hingede otstarvet (Tamla 2011b: 3).

5.3 Matmiskoht, rist ja muud elemendid

Matmiskohta  mainitakse  ~57%  lauludes,  selgelt  populaarseim  on  kirikuga  seotud 

matmispaik.  Kirikut,  kirikuaeda  või  kabelit  mainitakse  62  laulus  (~48%  laulude 

koguarvust).  Vähestel  kordadel  mainitakse  vitsikut  (6),  keldrit  (4)  ja  ühekordselt 

postitee  äärt,  raba  ja  tapuaeda.  Vahepeal  võib  see  laulutüüp  selgitada  matmiskoha 

põhjust seoses pinnasega:  Ära mu panna mulla sisse, ära mu saata savi sisse. Liida  

selge  liiva  sisse,  liivan mu lina  libeve. (H II  5,  168/9  (6)),  kus  surija  soovib saada 

maetud liiva sisse.

Kümnes laulus esineb minategelasel soov, et teda ei jäetaks maapinnale lahtise taeva 

alla ega maetaks maa sisse kartuses, et muidu söövad ta ära linnud või ussid: Ära mind 

pangu palu peale. Pardid söövad palu pealta. Ära mind pangu mulla alla. Mustad ussid  

riisvad mulla. Vii mind Viru viitsikusse, pane Paistule puhkama, Helmesse hingamaie. 

(H II 37, 334/5 (2)). Soov mitte saada maetud maa sisse ega jäetud maa peale näib hästi 

sobituvat  kivikalme  ideega,  kus  surnut  ei  ohusta  linnud  ega  ussid.  Samas  Paistu  ja 

Helme mainimine seostub esmajoones sealsete kihelkonnakirikutega ja seega kristlike 

matustega. Võimalik, et soov mitte saada jäetud maa peale ega ka maetud mulla sisse on 
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seotud  hoopis  kirikute  põrandate  all  olnud hauakastidega  ehk hauakambritega,  mida 

katsid paest hauaplaadid. Võimalik, et teadmine kiriku põranda all olevatest tühjadest 

ruumidest on ka aluseks keldri matmiskohana mainimistele lauludes, näiteks sellistes 

lauluridades:  Ärge mind matke maa alla, maa all on mardikat. Ärge mind jätke maa  

pääle,  sääl  päev paistab palavasti.  Pange mind kindla kellerise.  Kust ei  tõuse tõbe 

haisu, kätte manda kärva haisu, suu manda surma haisu. (EÜS VII 85/6 (8)). Lauludes 

mainitud  sooviga  olla  viidud  „Viru  vitsikusse“  on  keerulisemad  lood.  Viru  vitsikut 

esines  kuuel  korral  just  seoses  kartusega,  et  linnud või  ussid söövad surnut.  Muidu 

esines ka mõistet  Viru kirik,  kuhu surija soovis,  et  ta viiakse,  aga lindude ja usside 

kartuses  oli  populaarseim  just  Viru  vitsik.  Viru  vitsik  ja  kirik  on  ka  populaarsed 

matmispaigad laulutüübis „Neiu ja poisi matus“. Viru kirikut ei saa seostada otseselt 

ühegi  kihelkondliku  keskusega  nagu  Paistut  või  Helmet,  vaid  tegemist  on  hoopis 

muistse  maakonna  nimetusega.  Vitsik  on  ühe  küla  nimi  Virumaal,  aga  küllap  on 

tegemist kokkusattumusega. Vitsik tähendab madalat võsastikku soisel maal (Saareste 

1959: 886), mis seob Virumaa matmispaika hoopis loodusliku matmispaigaga. 

Risti  mainiti  ~52% lauludes (66 laulu).  Üldjuhul esines saada soov eriline rist  koos 

sooviga saada eriline kirst.  Viies Kagu-Eesti  laulus  mainiti  aga ainult  eripärase risti 

soovi ja näib, et rist on üle võtnud kirstu positsiooni. Kuid neljas laulus viiest näib, et 

materjali  eelistus on vastandlik tavapäraste „Kivise kirstu“ lauludega.  Nimelt ei  sobi 

neis  lauludes  tavapäraselt  eelistatud  materjalid  nagu  tina  ja  raud  ning  minategelane 

eelistab endale hoopis kindlast puuliigist risti: Teku ui sa mulle tina risti, tina risti tike  

risti. Ragogu mulle rauda risti, rauda risti rasse risti. Ära sa teku kuuse risti, kuus kuri  

kopitama. Ära teku haava risti, haab hõlpsa hallitama. Ära teku pedajasta, petaj kuri  

pehmahtama. Otsi risti  uibone, kae risti  kadajane. (H, Põlva 1, 213/5 (129)). Kahes 

laulus eelistati vahtrast risti. Lauludes, kus mainiti ka kirstu, olid kõige populaarsemad 

materjalid raha (22), raud (21) vask (13) remmelgas (3), kadakas (2), luu (1). Rahva 

seast üleskirjutustes on mainitud kuuse, kadaka, männi (EKM 164, 25 (4)) ja tamme 

(EKM  163,  19  (60))  kasutamist  puidust  ristide  valmistamisel.  Kadakat  on  näiteks 

eelistatud sellepärast, et see on vastupidav ja kadakast usuti olevat tehtud Kristuse rist 

(Viires 2000: 98). Kuid näib, et reaalsetes traditsioonides ega ka lauluridades pole üldist 
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ühtset arusaama, mis puust peaks surnu rist olema.

Kolmes  laulus,  kus  mainiti  remmelgast  risti,  mainiti  ka  risti  katust:  Rist  mul  tehke 

remmel puusta, kattus peale kadakasta. (H II 41, 586/7 (1)). Kahjuks pole teada, millal 

katusega  ristid  kasutusele  võeti,  aga  igal  juhul  olid  need  levinud vähemalt  veel  20. 

sajandi alguses. Katuse panemist ristile on põhjendatud kui praktilist soovi kaitsta risti 

ilmastiku ja kõdunemise eest (Kõuts, Valk 1998: 18), kuid arvatavasti on katusel olnud 

ka sümboolne tähendus. Võimalik, et see kattub ideega hauast kui majast, mida kohtab 

ka regilauludes.  Kui puust rist  võiks omada sidet reaalsusega,  siis  kahtlasem on see 

teiste materjalide puhul, näiteks rauast ristid tulid talupoegade hulgas kasutusele alles 

18.  sajandi  lõpus (Kõuts,  Valk  1992:  10)  ja  vaskseid  riste  eestlaste  traditsiooniliste 

matuste puhul ei tunta. Samuti jääb minu jaoks segaseks rahase risti täpne tähendus. 

Seos risti ja raha vahel võis olla, et raha eest ostetud rist oli uhkem kui  talupoegade 

enese  tehtud.  Teine  võimalus  on  risti  kaudu  raha  ohverdamine,  nimelt  on  Iisaku 

kihelkonnast on üles tähendatud ka komme:  Surnu ristile lasti alla õtsa auk sisse ja  

pandi  10,  15  või  20  kopikat  raha  sinna  sisse.  (H  II  7,  786  (112)).  Siiski  näib 

paralleelsete lauluridade puhul, et rahasta rist peaks esitama samasugust risti materjali 

nagu ülejäänud mainitud elemendid. 

Soov, et surnu viidaks kätel kalmule, esines 37,5% lauludes (48 laulus), näiteks sellistes 

lauluridades:  Ärä mind viige reele, jalad ripuvad reele. Ärä mind viige vankurile, peä  

mul vaarub vankurile. Ärä mind kandku kaarikule,  kehä kallub kaarikule.  Ärä mind  

tõstke  tõldadesse,  tõllas  tõuseksin  elämä.  Oh mo sugu suurekene,  kandke  kohe  käe 

peäle, viige viie sõrme peäle.  (H, Kolga-Jaani 1, 55/7 (12)).  Minategelase soov saada 

kätel  kalmistule  viidud  oli  päriselus  küllap  üsna  ebapraktiline.  Samas  on  see  soov 

vastandlik uhketele matustele ja isegi kaarikute ja tõldade asemel soovib minategelane, 

et  teda kantakse kätel  õrnalt  kalmule.  Ebasoositavad olid  veovahendid nagu vanker, 

regi,  saan,  kaarik,  tõld,  ühes  laulus  mainiti  isegi  lootsikut: Ärge  viige  lootsikuga,  

lootsikul mu süda loksub. (EKS 8° 1, 492/4 (16)). Surnu viimine kätel või veovahendil 

on  nähtavasti  laibamatuse  traditsiooniga  haakuv  element.  Samas  pole  küll  mingeid 

teadmisi  selle kohta,  kuidas näiteks muinasajal  põletusjäänused kalmesse viidi.  Võib 

oletada, et viimine toimus pigem käsitsi, sest põletatud luud ei kaalu palju ja kalmed 
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olid kodule lähemal.  Küsimus on ka selles, kas surnukeha põletati  kodu lähedal või 

kaugel.  Kui  surnukeha  põletati  kodust  kaugel,  siis  laiba  viimine  tuleriida  juurde 

veovahendiga  oli  küllap  kõige  praktilisem.  Kätel  viibimise  soov  võiks  seostuda  ka 

keskaegsete ja ka hiljem kasutusel olnud külakalmetega, kus kalme asus külale lähedal 

ja seega oli üldse mõeldav surnukeha sinna kätel viimine. 

Viies  laulus  mainiti  põnevat  soovi,  et  kirstu  sisse  jäetaks  auk.  Samasugune element 

kohtasin ka ühes „Ema haual“ tüüpi laulus:  Tüdärlats sa linnukene. Litsu kinne liiva  

usse, kata kinne kalmu kaase. Jätä pilusd pisdemele. (H II 25, 151/3 (12)). Laulutüübis 

„Kivine kirst“ oli kahel korral augu põhjuseks lihtne soov, et tuul saaks tulla ja lõhn 

minna:  Põdra luust tee põõnake, sikka sarvest tee sagari. Jätta valla pilukene. Tuule 

tulla, lõhna minna. (E 51332/3 (28)). Ühes laulus põhjendatakse soovi, et augu kaudu 

päike  peale  paistaks  ja  just  näib  olevat  oluline  päiksetõus:  Tee  puust  puhtamista,  

vahterista  valgemista.  Jätta  mulle  palakene.  Kust  mul  päiv  pääle  paist,  agu hõlma 

õretas.  (E 19585/6 (6)). Ka teises laulus on oluline päiksetõus:  Vellekene, noorekene.  

Kui läät auda kaivamaie. Jätä pilu päävä poole, akan ao tõsengude. Õimu tulla, õimu 

minnä, sugu võsal suu anda. (H II 28, 311/2 (11)). Näib, et selle „akna“ kaudu toimub 

kontakt suguvõsaga, tegemist võib olla elava suguvõsaga, kes käib vahel surnu haual. 

Samas  võidakse  ka  mõelda  hoopis  surnud  hõimu,  kelle  liikumine  võib  olla  seotud 

päikese  liikumisega  maistes  ja  müstilistes  sfäärides.  Võimalik,  et  need  vähesed 

lauluread viitavad ka matuste orientatsioonile, mis näib arheoloogilises materjalis olevat 

üsna  reglementeeritud.  Lauludes  selgub  just  päikese  tõusu  olulisus.  Kahjuks  ei  saa 

oletada laulusõnade põhjal, kas päikese tõusu suunas ehk idas võiks paikneda surnu pea 

või jalad. Ida-lääne suunaline orientatsioon on omane kristlikule kultuuriruumile, kus 

seda seostatakse Viimasel Kohtupäeval idast maapeale tuleva kristlusega (Valk 1992: 85 

ja seal viidatud kirjandus). Lõuna-Eesti külakalmetes on ida-lääne suunalised matused 

selgelt  domineerivad,  nimelt  on  peaga  lääne  poole  matuseid  registreeritud  85,4% 

matustest  ja ida suunas 11,9% matustest  (Valk 2001: 70–71).  Heiki Valk kahtleb,  et 

vaevalt  keskaegsed  talupojad  teadvustasid  ida-lääne  suunalise  matuseorientatsiooni 

teoloogilisi põhjusi (Valk 1992: 85–86), ka lauludes selgus mõjutatus kristlusest ainult 

ühes  laulus  viiest.  Näiteks  domineerib  ka  ida-lääne  suund  juba  hilisrauaaegsetes 
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laibakalmistutes  (Kurisoo  2011:  66),  mille  puhul  on  veelgi  ebatõenäolisem,  et 

selleaegsed  inimesed  olid  kursis  Viimase  Kohtupäeva  õpetusega.  Üks  laul,  kus 

mainitakse  kristlikke  elemente,  kirjeldab  augu  jätmise  põhjusena  hinge  surmajärgse 

liikumise võimaldamist. Huvitaval kombel on soovitud,  et  kirstu auk oleks all  pool: 

Tehku mule kivine kerstu, pange paasine paranda. Jätke alla augukesta,  tuule tulla,  

inge  minna.  Jumala  juure  pugeda,  Maria  majas  magada.  (H  II  35,  335/7  (193)). 

Selliseid aukude kirjeldusi ei kohanud ma muudes folkloorsetes ega kirjalikes allikates. 

Samamoodi  pole  ka  sellekohaseid  ülestähendusi  arheoloogilises  materjalis.  Jääb 

küsimus, kas need read üldse kajastavad tegelikku reaalset matusekombestikku? Samas 

mõeldes kui kergesti orgaanilised kirstud maapinnas hävinevad, siis pole selliste avade 

säilimiseks ka suurt lootust. Idee tuule ja lõhna liikumisest sobitub hästi kivikalmetega, 

kus  kivide  vahelised  alad  tegid  matuse  palju  õhulisemaks  võrreldes  seda  surnu 

pinnasesse matmisega.  Üleminek kivikalmete traditsioonilt  maahaudade traditsioonile 

võis põhjustada kartuse, et inimese hing jääb hauda kinni ja see võiski põhjustada soovi, 

et kirstus oleks välismaailmaga ühenduses olev auk.

Neljas  laulus  nimetati  andide  andmist  matusetalituste  läbiviijatele.  Ühes  laulus 

mainitakse riideesemete kinkimist: Mis saa avva kaivijale? Ame avva kaivijale. Mis saa  

kirstu tegijale? Kinda kirstu tegijale, liiniku liiva eitijäle. (H II 28, 311/2 (11)), mis on 

tavapärane  arusaam  traditsioonilistest  andidest  matustel.  Mõned  sarnased  näited  on 

väikestes  laulutüüpides  nagu  „Surm  võõrsil“  ja  „Sureksin  suveks“  (vaata  peatükki 

„Väikesearvulised  matuseteemalised  regilaulutüübid“).  Kolmel  korral  esines  aga 

loomade andmist andidena:  Mull on lautas viisi  lehma. Need mind ju maha matavad.  

Kes  saab  kirstu  tegijale?  Kirjak  kirstu  tegijale.  Kes  kirstu  kokkulööjale?  Kolmik  

kokkulööjale.  Kes  saab  hauda  laskijale?  Laadik  hauda  laskijale.  Mis  saab  

mullaviskajale? Mustik mullaviskajale. Mis saab ristikandijale? Riimik risti kandijale. 

(E 18721/2). Kirjanduses kohtab traditsiooniliste matmistraditsioonide kirjeldustes, et 

abistajatele antakse riideesemeid, nagu seda kajastasid ka osad laulud (näit. Tedre 2008: 

327).  Loomade  ära  kinkimist  kohtasin  Helmi  Reimani  teoses  „Eestlaste 

matusekombed“, nimelt toob ta välja Ridala kirikuraamatus 1592. aastal üles tähendatud 

tava, et kui peremees sureb, siis saab kirikuõpetaja matuste eest härja ja kui perenaine 
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sureb, siis lehma. Kingitud loomast pidi kirikuõpetaja leinalistele söömaaja valmistama. 

(Reiman 1915: 159) Huvitav on, et ka lauludes mainitakse just lehmi, nagu on seda 

mainitud  kirikuraamatus  naiste  matuste  puhul.  Võimalik,  et  komme  ise  pärineb 

eelkristlikust  loomohvrist  matustel. Looma  kinkimist  kirjeldatakse  nendes  lauludes 

paljudele  erinevatele  kombetalituste  täitjatele.  Lauluridades  võidakse  kujutada 

ideaalolukorda, kus tapetakse matuste käigus ära mitu lihalooma, kuid reaalses elus võis 

see arv väiksem olla. Teiste lehma saajate seas mainitakse ka kahes laulus pudru keetjat, 

nendest ühe laulu juures on märkus: Matuse tangupuder - see alatine matuse söök. (E 

51420/3 (4)).

Laulutüüp „Kivine kirst“ väljendab sureja soove seoses matustega. Põhilisteks palveteks 

on  erilisest  materjalist  kirst,  rist  ning  et  surnu  kantaks  kätel  kalmistule.  Surija  võis 

soovida  just  eliidiga  sarnaseid  matuseid  ja  seega  on  kindlasti  kivise  kirstu  idee 

mõjutanud  kesk-  ja  uusaegsed  hauaplaadid,  hauakastid  või  -kambrid  ja  sarkofaagid. 

Keeruline  on  küsimus,  kas  kivise  kirstu  kirjeldusi  peaks  võrdlema  üldise  kirstude 

traditsiooniga  või  on  kivine  kirst  just  vastandus  kirstu  tavapärasele  mõistele.  Kui 

arvestada kirstu mõiste laiemat tähendusvälja, siis on võimalik, et laulu idee on alguse 

saanud  juba  muinasaja  lõpust,  kui  omavahel  konkureerisid  puidust  ja  kivist 

matmisasemed. Muinasajale võib viidata ka metsloomade populaarsus ja vahetevahel 

esinev soov mitte saada maetud maa sisse. Kesk- ja uusajal hakkas algne mõte kaduma 

ja lauluread muutusid üha fantastilisemaks. Võimalik, et idee kivisest kirstust on vanem 

ja hiljem on kivi rolli hakanud varjutama tina ja vask.
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6. Laulutüüp „Poisi ja neiu matus“

Laulutüübi  „Poisi  ja  neiu  matus“  tavaline sisu  on  poisi  ja  neiu  erinevate  matuste 

kirjeldamine ja vastandamine. Poisi matus on selgelt negatiivne, teda maetakse metsa 

või sohu, kus teda leinavad metsloomad ning tema haua peale kasvavad halvad taimed. 

Neiu aga maetakse kirikuaeda, kus teda leinavad tähtsad inimesed ja tema haua peale 

kasvavad ilusad taimed. Siin on üks näidislaul Simuna kihelkonnast:

Kui see poissi sureksida, 

kes on teda saatemassa?

Siga on teda saatemassa, 

emised on ehitamas,

vana kult on kuulamassa. 

Kus see poissi maetakse?

Soosse, porimaasse,

vanaraba mättaasse.

Mis kasvab poisi haua peala?

Mõned harvad angervaksad,

Vanad nurjatud nõeksed. 

Kui see neidu sureksida,

kes on teda saatemassa? 

Saksad teda saatemassa,

emandad on ehitamas,

kuningad on kuulamassa. 

Kus see neidu maetakse? 

Kirikusse, kirratusse, 

kabelisse karratusse.

Mis kasvab neiu haua peale?

Angervaksad, hallid topid, 

sinililled, siidi topid, 

kullerkupud, kulla topid. 

EÜS  V  950/1  (217)  <  Simuna  khk.,  Avanduse  v.,  Rohu  k.  -  H.  Siimer  &  W. 

Rosenstrauch < Luise Mumme, 35 a. (1908) 

Ma leidsin ja eristasin 181 „Poisi ja neiu matus“ tüüpi laulu. Need laulud esinesid ka 

nimede all „Neiu ja poisi matus“, „Neiu ja poisi matmine“, „Neiu ja peiu matus“, „Neiu 

ja peiu surm“ ja „Neiu matus – peiu matus“. 

Laulutüübiga „Poisi ja neiu matus“ on ~40% lauludes seotud  teine  laulutüüp nimega 

„Karske neiu“,  mis  annab poisi  ja neiu vastandamisele eelloo. „Karske neiu“ laulud 

kirjeldavad tüüpiliselt, kuidas poiss tuleb neiu lõkke juurde ja neiu lööb poissi. Peale 

konflikti lähevad nad kohtusse, kus poiss jääb süüdi ja teda võidakse peksta. Laulud ei 

selgita üldiselt, kuidas poiss ja neiu surma saavad, aga kui nad saavad, siis koheldakse 
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neid pärast surma erinevalt.

Joonis 11. „Neiu ja poisi matus“ laulutüübi levik laulude arvestuses kihelkondade 

kaupa.

„Poisi  ja neiu matus“ on nagu teisedki suuremad laulutüübi levinud üle  kogu Eesti, 

kõige  enam  leidub  seda  laulutüüpi  Mulgimaal,  millega  liitub  Viljandi  ja  Kõpu 

kihelkonna  ala.  Veel  paistavad  laulude  rohkusega  silma  Setumaa,  Ambla  ja  Torma 

kihelkonnad  (Jn  11).  Teatav  sarnasus  on  „Poisi  ja  neiu  matus“  laulude  levikul 

laulutüübiga „Kivine kirst“ (Jn 7).

Enamasti käsitleti lauludes nii neiu kui poisi matust, aga ma lisasin siia laulutüüpi ka 

laulud, kus mainiti ainult ühe osapoole matust, kui need sisaldasid samu elemente kui 

mõlemat  osapoolt  kirjeldavad laulud.  Ainult  poisi  matust  käsitleti  ~8% lauludes (14 

laulu) ja ainult neiu matust ~5% lauludes (9 laulu). Osapooled võisid olla ka vanapoiss, 
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keda mainiti 14 laulus ja vanatüdruk, keda mainiti 7 laulus. Ühes laulus olid osapoolteks 

neiu vend ja tema tapjad. 

Kahjuks pole laulude juures märkmeid „Poisi ja neiu matuse“ laulmissituatsiooni kohta, 

aga osaliselt näib, et tegemist on pilkelauluga. Selle pärast tundub loogiline, et selle 

laulutüübi side reaalsete matustetraditsioonidega võib olla nõrgem kui teisel minu poolt 

käsitletavatel lauludel. Võimalik, et neid laule lauldi hoopis noorte kokkusaamistel ja 

õitsil käimisel.

6.1. Poisi matmiskoht

Küllap  arheoloogiliselt  kõige  põnevam  element  selle  laulutüübi  juures  on  poisi 

matmiskoht,  mida  mainiti  ~91%  lauludes  (164  mainimist).  Kõige  populaarsem 

matmispaik  olid  soo  (89)  ja  mets  (82),  vähem  mainiti  võsa  (27),  kodu  lähedast 

matmispaika (8), kirikuga seotud matmispaika (8), allikat (7), põldu (2) ja mäge (2) (Jn 

12). Ühekordselt mainiti veel sööti, mutimullahunnikut, paasi ja randa, mis ei sobitunud 

eriti hästi ühegi suurema kategooria alla. 

Joonis 12. Poisi peamised matmiskohad laulutüübis „Poisi ja neiu matus“.

Matmispaiga nimetuse all „soo“ sai kokku liidetud nii soosse, rabasse kui mädajärve 

matmiste mainimised. Vitsiku mainimised (23 mainimist) said kokku liidetud võsaga, 
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kuigi sõna tähendus viitab just soisel maal kasvavale madalale võsale  (Saareste 1959: 

886), aga otsustasin lähtuvalt „vitsiku“ nimetusest lisada need mainimised „võsa“ alla. 

Kui vitsikusse matmised lugeda soosse matmise tunnuseks, siis oleks selle matusepaiga 

osakaal veelgi suurem. Soosse matmise puhul esinesid näiteks sellised lauluread:  Kui 

poiss ää surenessa, kus siis kaetse poisi hauda? Soode sisse, moade sisse. Mäda järve 

mätaste sisse. (H IV 7, 159/61 (5)) või Soosse porimuasse. Vana raepema rabasse. (H 

III  9,  179/80  (19)).  Vahel  mainitakse  ka  oksaragu  või  pakke,  mis  surnukeha 

ümbritsevad:  Kuhu  poisid  mattetakse?  Suurde  soohu  rampa-alla.  Miss  sääl  alla  

pantakse? Pakkud alla, pakkud pääle. Pakkud varvaste vahele, pakkud sõrme otsadelle. 

(H I 4, 708 (5)) või Koes teda mattetas? Rabasuhu rampe ala. Perä suhu pindre ala. (H 

I 9, 528 (79)). Ramp on vettinud nott, mis tavaliselt esineb veekogu põhjas. Matmiskoht 

soos pole ainult „Poisi ja neiu matus“ laulutüübile omane, nimelt on isegi üks väike 

laulutüüp  nimega  „Surm  soo  peal“.  Soos  on  ka  „Linnud  matavad“  minategelase 

suremise paik, ühes laulus mainitakse hukkamist soos: Kui mind suosse surmatakse, ua 

kauna ukatakse. Liatssi kauna  laedetakse, tina rinda tipitakse. (H II 65, 365 (4)). Ka 

laulutüübis „Kivine kirst“ on mõnikord minategelase suremiskoht soo:  Kuulatage mu 

järele. Ehk mina suren soode peale, madalasse, maade peale, järsu järve kallastesse. (H 

II 20, 88 (43)). Väikesearvulises laulutüübis „Vaikne matusepaik“ esineb surejal endal 

soov saada sohu maetud:  Viige mind raba kaldasse. Kus ma ei kuule kukke häält, vie  

venna  laulamist,  ei  kahe  õe  karjumist. (H,  R  1,  206  (2)).  Lisaks  seostub  märja 

matmispaigaga laulutüübis „Kivine kirst“ ka seitsmel korral mainitud allikas, näiteks 

sellistes  ridades:  Kui seda poissi  maha maetase.  Küla  alla  allikasse,  küla külmasse  

kaosse (E 16747 (34)).

Arheoloogias  seostub  soosse  matmise  arvatavasti  esimesena  kuulsate  soolaipadega. 

Kokku on leitud ligi 1800 soolaipa Taanist, Saksamaalt, Inglismaalt, Iirimaalt, Rootsist, 

Norrast  jt.  Rabalaipade  kõrgaeg  näib  olevat  olnud  eelrooma  rauaajal,  näiteks 

kuueteistkümne Taani rabalaiba dateeringud jäid ajavahemikku 840 e.m.a – 95 m.a.j 

(Pearson 2008: 67). Kuulus on Tacituse tekst germaanlaste seaduste kohta, mis mainib 

ühe hukkamisviisina uputamist sohu (Pearson 2008: 209). Ka arheoloogilises materjalis 

on  jälgitav,  et  soolaibad  on  surnud vägivaldsesse  surma,  laipadel  esinevad  erinevad 

vägivalla jäljed nagu kägistamine või poomine, kõri läbi lõikamine, peksmine, pea maha 
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raiumine ja uputamine (Pearson 2008: 68 ja seal viidatud kirjandus). Ka minu käsitletud 

lauludes  saab  poisile  osaks  vägivald  nii  tüdruku  kui  kohtu  poolt.  Näiteks  sellised 

lauluread tunduvad üsna verised: Poissmees moosse puutugu, naesemees mind narrigu.  

Ma tõmban tupest tulise mõõga, alta õlma alja mõõga. Löön see poisi pää pooleks. (H 

II 6, 78/9 (103)). Eelroomarauaaegseid soolaipu on tõlgendatud nii inimohvritena kui 

kuritegude eest hukatud inimestena (Pearson 2008: 70–71). Kahes „Linnud matavad“ 

laulus tapetakse minategelane just soos. Nendes ühe puhul, kus lauluridades mainitakse 

hukkamist, toimub see küll tulistamise tagajärjel.  Ka laulutüübis „Poisi ja neiu matus“ 

maetakse poiss sohu pärast kaotajaks jäämist kohtus. Üllatav on veel, kuidas lauludes 

mainitakse  palke,  pakke  ja  muud  puitu,  mis  surnut  ümbritseb.  Ka  arheoloogilises 

materjalis on leitud rabalaipu ümbritsevat puitu,  mis pandi sinna, et surnut paremini 

sohu  uputada  või  tõrjemaagilistel  põhjustel  (Wessman  2009:  88).  Suurim probleem 

lauluridade  seostamisel  nende  leidudega  on  kauge  geograafiline  ja  ka  suur  ajaline 

distants. Kuid matmiskoht soos esineb ka lähematel aladel, nimelt on Soomest kahest 

vesisest  kohast  leitud  matuseid,  mille  arheoloogiline  materjal  näib  kõige  paremini 

sobituvat rahuaja matmispaigaga (Wessman 2009: 95–96).  Leväluhta on endine madal 

järv, kust leiti peaaegu 100 inimese jäänused (Wessman 2009: 81). Selle kasutusperiood 

oli keskmisel rauaajal, 550/600–800 m.a.j ja luustike juurest leiti  samuti vaiu ja oksi, 

mis  nähtavasti  pidi  aitama  surnuid  vee  all  hoida  (Wessman  2009:  81  ja  88). 

Rahvasterännuaja  lõpust  või  keskmise  rauaaja  algusest  pärineb  ka  matmispaik 

Käldamäki soos, kust leiti 6 indiviidi luud (Wessman 2009: 89–90). 

Üks rabalaip on leitud ka Eestist ja on tähelepanuväärne, et see pärineb üsna hilisest 

perioodist: 17. sajandi lõpust või 18. sajandi algusest. Nimelt leiti 1936. aastal Rabivere 

rabast mumifitseerinud naisterahva surnukeha. Surnukeha asend (selili käed rinnal risti) 

ja  säilimisaste  viitab,  et  naine  pole  mitte  sinna  uppunud  vaid  meelega  maetud. 

Võimalik,  et  suulises  pärimuses  on  Rabivere  naise  lugu  samuti  säilinud,  nimelt  on 

levinud  lood,  et  sinna  maeti  üks  õnnetu  enesetapja  või  et  sinna  uppus  kõrtsielu 

armastanud  naine.  (Jonuks,  Oras  2012:  21–22).  Rabasse  matmine  võib  olla  seotud 

rootsiaegse korraldusega, et kirikus ja armulaual mitte käivaid inimesi ei tohi kirikuaeda 

matta, vaid nad tuleb sohu visata (Kahk 1980: 676). Näib, et selle oletatava kombe jälgi 

on  ka  muudes  pärimusliikides  säilinud.  Näiteks  Karula  kihelkonna kohapärimus, 
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millega  ma  olen  rohkem kokku puutunud,  kirjeldab  matmispaika  soos:  Pehmejärve 

sohu olla  vanasti  katoliku ajal  maetud.  Sääl lähedal  olnud ka kirik. (AK Urv:  KK, 

Laurson 1927, 5-6 (3)). Nii võis soosse matmine olla karistus, kuid mingil ajaperioodil 

võis  soo  olla  ka  aktsepteeritud  matmispaik.  Soistesse  järvedesse  matmisega  võib 

seostuda võimalik soovimatute laste sinna viimine. Üks näide jälle Karula kihelkonna 

kohapärimusest:  Karula vallas Kivestu lähedal on asunud väike järv, mida kutsutakse  

Latsejärveks. Ta on saanud oma nimetuse sellest, et sinna on üks tüdruk uputanud oma 

lapse. Tihti on sealt ööseti kuuldud lapse nuttu... (ERA II 243, 439 (3)). Soosse viidud 

lastega  võib  siduda  näiteks  ülestäheldatud  uskumust  Vadjamaalt,  et  ristimata  lapsed 

nutavad soos (Ariste 1974: 30), samasugune pärimus on levinud ka Lätis (Hallanaro jt 

2001: 223). Nii näib, et laulutekstid võiksid kajastada minevikus reaalselt aset leidnud 

kommet.  Vähene  Eesti  soodega  seostuv  materjal  tuleneb  arvatavasti  siinsete  soode 

suhteliselt  vähesest  majandamisest.  Kui  võrrelda  Eestit  Taaniga,  kust  on  väga  palju 

rabalaipu leitud, siis näiteks seal oli  19. sajandi alguses soode ja rabade all  veerand 

maismaa pindalast, kuid praegu katavad need ainult 1-2% territooriumist (Hallanaro jt 

2001:  226  ja  229–231).  Kuigi  ka  Eesti  sood  pole  majandustegevusest  puutumata, 

katavad need siin siiski  viiendiku maast  (samas).  Lauluridadele toetudes võiks Eesti 

soodest veel paljugi arheoloogiliselt põnevat avastada.

Teine äärmiselt populaarne poisi matmispaik oli mets, mis esines sellistes kirjeldustes 

nagu: Kui poissi ära sureksi, kuhu ta maha maeti? Kuuramaale kuuse alla, Pärnumaale  

pädaka alla,  Läänemaale lepa alla. (H II  57,  619 (1)).  Soo ja metsa matmine võib 

esineda ka paralleelvärsides: Kus see poissi maetakse? Soosse suure kuuse alla. Laane 

laia lepa  alla. (E  17825/6 (12)). Arvatavasti on nende ridade algupära muinasaegsed 

looduslikud matmispaigad, mille rajamine ja põhikasutus jääb muinasaega, aga millesse 

maeti  ka  veel  kohati  hilisematel  aegadel.  Nii  on  Tõnno  Jonuks  välja  toonud,  et 

muinasaegsetest  kalmetest  leitakse  vahel  ka  nii  keskaegseid  matuseid  kui  ka  muid 

hilisemaid  leide  (Jonuks  2009:  272).  Ta  seostab  muinasaegsete  kalmete  kasutamise 

1428.  aastal  Riia  provintsiaalkontsiili  poolt  kirja  panduga: …mõnede  selle  maa 

vastristitute  ja  talupoegade  juures  valitseb  veel  tänini  vana  paganlik  komme  ja 

sobimatu  nähtus  põlata  pühitsetud  surnuaeda ja  eelistada  end  matta  lasta  metsade  
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üksindusse ühes kiskjate  loomadega,  samuti  mõnedesse pühitsemata kohtadesse,  kus  

vanemad ja sõbrad paganluse ajal on maetud...  (tõlge Vahemetsa 1961: 163)  (Jonuks 

2009:  272–273).  Huvitaval  kombel  sobib see kirjeldus üsna hästi  lauluridadega,  mis 

mainivad  poiste  matmiskohana  metsa  ja  kiskjaid  nende  leinajatena.  Muinasaegsete 

kalmete hilisem kasutamine näitab,  et  kuigi  üldine matusetraditsioon muutus,  siis  ei 

kaotanud muinasaegsed kalmed oma tähtsust ja vähemalt mälus säilis nende olemasolu 

ja otstarbe ning erandlikel juhtudel võidi neid uuesti kasutada. Heiki Valgu arvates on 

Riia  provintsiaalkontsiili  poolt  kirja  panduga silmas  peetud  eeskätt  keskaegsetesse 

külakalmetesse matmist, sest oma kasutusajal olid need kaetud puudega ning kirjalikud 

allikad samastavad külakalmetesse matmist „metsa“ või „võssa“ matmisega (Valk 2001, 

23). Võib oletada, et algselt võidi “Poisi ja neiu matus” laulutüübis poisi matmiskohana 

kirjeldada  muinasaegseid  kalmeid  ja  kajastada  nende  kasutust  ka  hilisematel 

perioodidel. Aja möödudes, kui ka külakalmed põlu alla pandi, võisid need muutuda 

lauludes kirjeldatavateks matmispaikadeks ja olla lauluridade mõjutajad.

Kodulähedase matmispaiga alla loeti kirjeldused, kus mainiti matmist aia taha, sauna 

taha,  väravasse,  küla  tänavasse,  koplisse  ja  tapuaeda.  Esinesid  näiteks  sellised  read: 

Kuhu teda maha maeti? Väravasse virsa auku, tänavasse tallermaale. (EÜS VII 1652/3 

(200)) või Toa taha tappu aeda, kuse püttide kohale, sea vannide vahele. (H II 16, 577/9 

(13)). Tapuaed on koht, kus talu kasvatas enda jaoks humalaid (tappe) (Troska, Viires 

2008: 240)  ja  võimalik,  et  kusepütid  lauluridades  olid  mõeldud  riide  värvimiseks. 

Nimelt  kasutati  uriini  potisinise  värvi  saavutamiseks  ja  selleks  pidi  uriini  kusagile 

koguma (Vilbaste  1938:  52–53).  Kodulähedasi  matmispaiga  mainimisi  oli  tegelikult 

rohkem kui minu arvestuses väljendub: nii mainiti ka küla lähedasse metsa või küla alla 

allikasse matmist, aga et vältida andmete dubleerimist, arvestasin ma nende puhul ainult 

täpsemat matmiskohta. 

Kodulähedane  matmispaik  võiks  viidata  kas  muinasaegsetele  kalmetele  või 

külakalmetele,  mis  asusid  talude  lähedal.  Kuigi  idee  kodulähedasest  matmispaigast 

võib-olla mõjutatud vanemast matmistraditsioonist,  siis lauluread on nähtavasti  siiski 

üsna lõdvalt seotud reaalsete matustekommetega. 

Kodust  ja  külast  kaugemale,  aga  mitte  päris  metsikusse  sfääri  nagu  soo  ja  mets, 

paigutuvad ruumiliselt sellised matmispaigad nagu põld, võsa ja sööt. Kümnes laulus 

66



seostuvad poisi  matusega  kivid,  mis  viitab kivikalmete  traditsioonile  ja  seob samuti 

poisi  matmispaika  muinasaegsete  traditsiooniga.  Niisuguste  lauluridade  levik  Eestis 

sobitub ka muinasaja lõpu kivikalmete levikuareaaliga. Näiteks viitavad kivikalmetele 

sellised read: Mis aga pand haua piale? Kivid pandi haua piale. (H II 37, 470 (17)). See 

näitab, et lisaks muudele muinasaja traditsioonidele muutus ka suhtumine kivikalmete 

traditsiooni negatiivseks (vähemalt mingis osas ühiskonnas). Seega on laulutüüp oma 

detailides  vastandlik  “Kivise  kirstu”  lauludega,  kus  surija  just  soovis  endale  kivist 

matmispaika.

Üldiselt  näitab  poisi  matmispaik  halvaks  peetud  matmispaiku.  Nii  on  lauluridade 

loomise ajaks looduslikud matmispaigad põlu all, kuid samas inimeste teadvuses olid 

need  olemas.  Võib-olla  tekkis  see  laulutüüp  keskaja  alguses,  millal  suurem  osa 

ühiskonnast hakkas kasutama uusi matmispaiku ja domineerima hakkas laibamatuste 

traditsioon  (Valk  2001:  87–88).  Selline  muutuste  aeg  võis  kaasa  tuua  lauludes 

kirjeldatud  vastanduse  looduslike  ja  kirikutega  seotud  matmispaikade  vahel.  Teine 

periood, millal  samasugune vastandumine oli  väga terav,  oli  Rootsi  aeg,  millal  enne 

aktsepteeritud  looduses  paiknevad  külakalmistud  pandi  põlu  alla.  Samas  pole  selles 

laulutüübis pilt alati must-valge. Nii on ka poiss kaheksal korral maetud kirikuga seotud 

matmispaika.  Neljal  korral  seostub  see  sellega,  et  neiu  ja  noormehe osad on  laulus 

vahetunud ja seega maetakse poiss heasse ja tüdruk halba kohta. Ülejäänud neljal korral 

maetakse  nii  poiss  kui  ka  tüdruk  kirikuaeda,  aga  poisi  matmiskohta  kirjeldatakse 

negatiivsemalt. Näiteks sellistes ridades, kus poisi matmiskohta kirjeldatakse nii: Kivise 

kiriku alla, kivi vallide vahele, kivi risti rinna alla.(EÜS IX 716/8 (30)) ja neiu oma nii: 

Kullase kiriku alla, kulla vallide vahele, kulla risti rinna alla. (EÜS IX 716/8 (30)). 

6.2. Neiu matmiskoht

Neiu  matmiskohta  mainiti  ~95%  lauludes  (153  laulus)  ja  selgelt  populaarseim  oli 

kirikuga seotud matmispaik (124), harvadel kordadel mainiti ka sood (12), aeda (7), 

linna  (6)  ja  metsa  (4)  (Jn  13).  Ühekordselt  mainiti  selliseid  paiku  nagu  koppel, 
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karjamaa, kelder, mägi, põld ja tooni tulbelisi. 

Joonis 13. Populaarsemad neiu matmispaigad laulutüübis “Poisi ja neiu matus”.

Kirikuga seotud matmispaikade puhul said kokku liidetud kiriku, kabeli,  kirikuaia ja 

surnuaia  mainimised,  näiteks:  Kohe  näiud  matetasse?  Kerik  aida  kuldesije,  ära  

karratud kabelije. (H II 4, 603 (82)). Tihti mainiti kirikuga seoses omadussõnu “kuld” 

(59) ja “hõbe” (46), esines ka karra ja kirju mainimisi. Need omadussõnad võiksid minu 

hinnangul viidata katoliikliku aja kirikutele ja kabelitele, sest protestantlik kirik suhtus 

eitavalt kiriku välise toreduse taotlustele (Lumiste 1975: 84–85). Üheksal korral mainiti 

ka värve punane ja roheline koos  kirikuga,  näiteks:  Ko sis  näiu matetese? Kirivese  

kiriku aida, alla laasi akente. Alt om altari punase, päält om ruudi rohilise. (E 8677/80 

(3)). Mainitud on nii punaseid aknaid kui altarit ja ebamääraseid rohelisi ruute. Rohelise 

värvi  mainimine  lauludes  on  erandlik  ja  Tiiu  Jaago  hinnangul  ei  ole  värvinimetus 

roheline oma hilise päritolu tõttu korralikult regilauludes kohanenud (Jaago 1997: 56). 

Roheline  levis  eesti  keeles  laiemalt  17.  sajandil,  millal  see  hakkas  enne 

samatähendusliku  sõna  “haljas”  rolli  üle  võtma  (Sutrop  1996:  226)  ja  seega  võib 

järeldada, et küllap on ka need read hilisemad 17. sajandist.

Kirikute puhul mainiti ka neiu matmist otse altari alla, näiteks sellistes ridades: Kus see 

neiu maha maetaks? Kirikosse kirja alla, alla aga altari (EÜS IX 657/8 (53)). Altari ja 

kirikusse  matmise  mainimised  võiksid  viidata  samuti  keskaegsetele  ja  uusaegsetele 

matmiskommetele, kus ühiskonna eliiti maeti kiriku põranda alla, mis keelustati alles 
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1772. aastal (Torp-Kõivupuu 2003: 40). Altari ümbrus oli ihatuim matmispaik üldse, 

sest see oli kiriku kõige püham koht ja eriti lähedal jumalale (Daniell 1997: 92). Üldiselt 

võib oletada, et maarahvast kiriku sisse ei maetud. Samas Kambja ja Tarvastu kiriku 

seest pärit matuste leiud näitavad, et sinna maeti ka eesti soost inimesi (Valk 2001: 84–

85). Laulud näitavad,  et ka maarahvas oli teadlik kirikusse matmise prestiižsusest ja 

altarit ümbritsevast pühast tsoonist.

Sood mainiti 12 korral,  sealhulgas 11 korral Kagu-Eestis – Setumaal (7), Vastseliina 

khk. (1), Räpina khk. (1) ja Põlva khk. (2). Ühel korral seostus soo neiu matmiskohana 

vahetusse  läinud  poisi  ja  neiu  rolliga.  Ainult  Kagu-Eestis  levinud  ebatavalisele 

elemendile olid omased näiteks sellised read:  Kohe siis näio mattetas? Helme kaala  

kattetas? Suo sinet, maa veret. Suu sinet sittikit. Maa veret masikit. Sinna näio mateti.  

Helme kaala kateti.  Kui ta poisi  kolenessi,  kaabu pää kaõnes. Kohe poisi mattetas?  

Kaabo pää katetas? Suo sinet,  maa veret.  Suo siuge sineti.  Maa veret mardikit. (H, 

Jagomann 389/90 (22)). Alati on mainitud neiu soosse matmise puhul värve punane ja 

sinine, neiu puhul on soo sinine maasikatest ja sõstardest (võru keeles “sitik” tähendab 

mustsõstart), poisi puhul aga soo sinetab madudest ja punetab mardikatest. Sinine värv 

oli oluline ka neiu matmisel linna, näiteks sellistes ridades: Neiu ära koolanessa, kus ta 

maha maetessa? Alla see sinitse linna, alla toome õitseida. (H IV 4, 312/3 (9)). Esinesid 

ka sellised read: Kui see neidu ära kooli, kohes teda mateti? Alla see sinitse liina, alla  

see tooni tulbelise.  (H II 30, 159/60 (2)). On võimalik, et “tooni” mainimine viimases 

näites on laulu üleskirjutaja eksitus, sest sõnade “tooni” ja “toome” vahe ei ole eriti 

suur.  Samas  arvan  ma  pigem,  et  algsem võiks  olla  “tooni”  mainimine  ja  toominga 

õitsemine võib-olla  hilisem lisandus,  kui “tooni” mainimine nendes  ridades enam ei 

haakunud lauljatele teispoolsusega. Ka väljend “sinine linn” viitab müütilisele kohale ja 

seega võib “tooni” mainimine samas kontekstis olla loogiline. Heiki Valk seostab sinise 

värvi mainimise kristliku ikonograafiaga, kus Neitsi Maarja värv on sinine ja see võib 

näidata neiu matmiskoha pühalikkust.9 Võimalik, et sinise soosimine on ka muinasajast 

pärit element, millele viitab sinise metsa või sinilillede mainimine “Ema haual” lauludes 

vanema haual. Sinise värvi mainimine on ka populaarne neiu matmisel sohu, mis muidu 

9 Heiki Valgu suuline informatsioon 2012
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ei sobitu kristliku kultuuriruumi. 

Matmist aeda mainiti seitsmes laulus ja selle puhul said kokku liidetud matmiskohad 

õunapuuaeda,  roosiaeda,  lilleaeda,  viljaaeda  ja  tapuaeda.  Arvatavasti  on  need 

kirjeldused sama ebareaalsed nagu poisi puhul kodulähedased matmispaigad.

6.3. Matjad, leinajad ja hauapeale sattujad

Väga  populaarne  element  on  poisi  ja  neiu  matjate,  leinajate  ja  haua  peale  sattujate 

kirjeldused, mis vastandusid omavahel nagu muud laulu elemendid. Poisi puhul mainiti 

seda elementi ~77% lauludes (139 laulus) ja neiu matuse puhul ~73% lauludes (133 

laulus). Väga tihti mainiti poisi leinajatena metsloomi hunt (95) ja karu (88), vähem 

teisi metsloomi nagu rebane (26), jänes (10), konnad (10), hiired (9), ilves (4) ja nugis 

(3).  Koduloomadest  mainiti  koeri  (30),  sigu (7)  ja  kasse (5).  Inimesi  mainiti  harva, 

esinesid  sellised  leinajad  nagu  sandid  (11),  litsid  (4),  hilpakad  (3),  riidlejad  (3), 

vanapoiss (3) jne.

Põneva rühma moodustasid  poisi leinajatena üleloomulikud olendid  nagu kuradid (8), 

tondid  (3),  tõllid  (2)  ja  vaimud  (1).  Neljal  korral  mainiti  ka  paganaid,  kuid  jääb 

teadmata, kas nende all mõeldi mütoloogilisi olendeid või ristimata inimesi, näiteks ühel 

korral on poisi hauale sattujatena mainitud ristimata türklasi. Esinesid näiteks sellised 

read: Mis temal siis ka peale käisid? Iga reede rehe tondid. Iga lauba lakke koerad. Iga 

püha kurjad vaimud. (H, Asper 32/3 (52)) või Kes see poisi aua pääl nutsid? Küll seel  

hundid hulusid. Metsa tõllid hõelgasid. Karu oli sääl kaasikuks. Lepa lits sääl lepikus.  

(H II 6, 78/9 (103)). On huvitav, et muudes matuseteemalistes laulutüüpides me selliseid 

müütilisi  tegelasi  ei  kohta.  Samas  teistes  folkloorižanrites  on  nad  väga  populaarsed 

tegelased, näiteks Ülo Valk on kuradit nimetanud eesti rahvapärimuse populaarseimaks 

mütoloogiliseks tegelaskujuks (Valk 1998: 9). On äärmiselt tähelepanuväärne, et isegi 

kurat, kes võiks seostuda põrgu ja surnuaiaga, ei esine kordagi teistes laulutüüpides. Ülo 

Valk on nimetanud, et just surma ja patuteematika ümber koondub kõige suurem osa 

eesti  kuradimuistenditest  ja  peab  kuradi,  surnute  ja  surma  ühendust  eesti  folklooris 

kristliku  maailmavaate  avalduseks  (Valk  1998:  32–33).  Kuradi  mitte  mainimine  on 

70



huvitav näide sellest, kui vähe on teised laulutüübid seotud kristliku kultuuriruumiga. 

Laulutüüp “Poisi ja neiu matus” on aga oma olemuselt kristlikum kui teised minu poolt 

käsitletud  laulutüübid  ja  lauludes  selgelt  väljenduv  kiriklike  matuste  soosimine  on 

teistes  lauludes  haruldane.  Võib  öelda,  et  selleski  laulutüübis  on  kuradid  üsna 

vähetähtsad ja passiivsed, nende roll piirdub ainult vahepeal poisi haua peal käimisega. 

Siin  laulutüübis  tahetakse  nende  mainimisega  küllap  näidata  poisi  matmiskoha 

metsikust ja vastandada seda kristlikele matusetele.

Neiu matjatest, leinajatest ja haua peal käijatest on populaarseim rühm omaaegne eliit: 

saksad (56), härrad (36), kuningad (20), isandad (15), preilid (7), prouad (6), emandad 

(5), papid (4) jne. Heiki Valk oletab,  et  kuningate,  isandate ja emandate mainimised 

võivad olla  muinasaegse taustaga elemendid.10 Teise  populaarse rühma moodustavad 

leinajatena neiu sugulased: õde (26), vend (25) ema (22), isa (16), peig (11), vanemad 

(5), suguvõsa (5) jne. Nende kahe rühma vahele jääb poiste mainimine (40) ja meeste 

mainimine (13). Viiel korral mainiti ka inglit, näiteks:  Mis temal siis ka peale käisid?  

Iga reede reis'jad saksad. Iga lauba lauljad lapsed. Iga püha pühad inglid. (H, Asper 

32/3  (52)).  Nagu  poiste  mütoloogiliste  leinajate  puhul,  ei  ole  ka  ingleid  nimetatud 

üheski teises minu käsitletud laulutüübis. 

6.4. Muud elemendid

Neiu leinajatega seostub kaks usundilist mõistet “hinge armu andmine” (16) ja “hinge 

ülendamine”  (14).  Kahel  korral  esines  element  hinge  armu  andmine  ka  laulutüübis 

“Kivine  kirst”,  kus  seda  tegid  hauast  mööduvad  võõrad.  Tundub,  et  neid  usundilisi 

riitusi tehti nii matuste ajal kui pärast hauale minnes/sattudes nii sugulaste kui võõraste 

poolt, näiteks: Mööda sõitsid mündi härrad. Randa käisid kaubahärrad. Iga Reedi Riia  

härrad. Iga Poolpä poepoisid. Sääl nad kergitsid kübarid. Andsid neiul henge armu.  

See  oli neiu neidudesta.  (H II 24, 622/24 (2)). Tundub, et neiu hinge ülendamine on 

midagi palve taolist:  Ees on head isantad.  Taga targad koolipoisid.  Ülendavad neio  

10 Heiki Valgu suuline informatsioon 2012
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hinge.  Jumalale  neio  hinge.  Marinale  käksi  kätta.  Süda jesuse  süleje.  Põlved  looja  

põrmandale. (E 36319/20 (33)).  Kuigi mõlemaid tegevusi  on ka koos mainitud,  siis 

hinge  armu andmine  näib  peamiselt  seostuvat  just  hiljem hauale  sattujatega.  Hinge 

ülendamine  võiks  tähendada  surnuhinge  olukorra  ja  seisundi  parandamist,  mis  võis 

esineda palve või muu tegevuse kaudu, näiteks pakuti  ristipuu juures alkoholi  surnu 

hinge  ülendamiseks  ja  patu  alandamiseks  (Loorits 1949:  83).  Hinge  armu  andmine 

võiks olla tegevus, mis tagab hingele rahu. Näiteks Loorits on täheldanud, et kerjustele 

anti selle eest raha, et nad hinge armu eest palvetaksid (Loorits 1949: 94). Mõlemad on 

kristliku  sisuga  tegevused,  mille  algupära  võib  pärineda  katoliiklikust  ajast.  Hinge 

ülendamise vanemale päritolule viitab see, et seda mainitakse ka õigeusklikul Setumaal.

Laulutüübis  “Poisi  ja  neiu  matus”  jälgisin  ma  ka  kohanimede  esinemist  ja  seda 

laulutüüpi võib nimetada pigem kohanime rikkaks. Kohanimesid mainiti 58% lauludes 

(105  korda).  Populaarseim  kohanimi  oli  Kuramaa  (49),  millele  järgneb  Riia  (40), 

Harjumaa (37) ja Virumaa (22). Vähem mainitakse ka Kullamaad (13), Saksamaad (12), 

Läänemaad (9), Paidet (7), Pärnu (7), Helme (6), Paistu (5) jne. (Jn 14)

Joonis 14. Rohkem mainitud kohanimed laulutüübis “Poisi ja neiu matus”.

Kuramaa, Pärnumaa, Läänemaa, Virumaa ja Harjumaa mainimised seostuvad enamasti 

poisi halvaks peetud matmispaigaga. Kohanimed nagu Paide ja Riia, vahel ka Pärnu 

seostub enamasti aga sealt pärit härradega ja saksadega, kes on leinavad surnud neidu. 
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Kullamaa, Helme, Paistu, aga ka Virumaa ja Harjumaa nimetamised seostuvad lauludes 

neiu  matmispaigaga.  Saksamaad mainitakse enamasti  neiu haudadel  olevate  taimede 

päritolumaana, mis muudab need taimed eriti väärtuslikuks.

Sellised  read  rõhutavad poisi  matmiskoha metsikust  ja  neiu  matmiskoha paiknemist 

avalikus  ja  euroopalikus  kultuuriruumis.  Kohanimede dateerimine  on väga üldine  ja 

väga palju need ei  aita  meid lauluridade dateerimisel,  sellepärast  analüüsin ma seda 

elementi  põhjalikult  ainult  selle  laulutüübi  puhul.  Populaarsemate  kohanimede  seas 

eristub  kaks  üldisemat  tüüpi.  Esimese  alatüübi  moodustavad  keskajal  tekkinud  või 

oluliseks  muutunud  kohad  nagu  Riia,  Helme,  Paistu,  Paide,  Kullamaa  ja  Paide. 

Võimalik,  et  siia  kuulub  ka  Saksamaa  mainimine,  mida  teadvustati  rohkem  seoses 

sakslaste  tulekuga  siinsetele  aladele.  Teise  rühma  moodustavad  muinasaegsed 

maakonna-  ja  piirkonnanimed,  mille  mainimiste  populaarsus  võib  pärineda  juba 

muinasaja  lõpust.  Sellised  on  rohkelt  mainitud  Harjumaa,  Virumaa,  Kuramaa  ja 

Läänemaa. Omamoodi näitab maakonna ja piirkonna nimede vanust ka see, et need olid 

seotud  just  poisi  paganlike  matustega.  Neiu  hauaga  seostusid  just  pigem  kristliku 

perioodiga seotud kohanimed. Huvitaval kombel pole peaaegu üldse mainitud selliseid 

kohanimesid nagu Tartu ja Tallinn, mis on praegu ja on olnud ka eelnevatel perioodidel 

suurimad Eesti linnad. Kohanimede populaarsuse taga võivad peituda teised faktorid, 

millest  üheks  on  kindlasti  sobitumine  algriimi,  kuid  üks  põnev  näide  on  Kullamaa 

mainimiste  populaarsus.  Nimelt  sobis  Kullamaa hästi  neiu matmispaigaks,  sest  selle 

nimes  esineb  sõna  “kuld”.  Lauluridades  on  mainitud  neiu  matmiskohana  kuldset 

kirikuaeda,  Kullamaa  kirikuaeda  ja  kulla  mäe  kirikuaeda,  mille  vahel  ei  ole  suurt 

vormilist erinevust.  See, et Kullamaa kattus ka kohanimega, andis lauluridadele veel 

küllap lisaväärtust.  Samas võib Kullamaa kohanimena tõlgendamist  mõjutada hoopis 

see, kas laulude üleskirjutaja tähistas seda suure või väikse algustähega. Samal ajal on 

see laulutüüp selgelt kohanimede rohke ja lauljad võisid tõesti nende ridade all mõelda 

Kullamaad. Kahes “Ema haual” laulus mainiti ka kohta nimega “Lembitu linn”, kus 

toodi vikati jaoks luisk: Siis toon Virusta vikati. Lembitu linnast luisukese. Niidan muru 

mulla pealta. Aruheina haua pealta. (E 24047/8 (31)). Nimekuju „Lembitu“ mainimine 

võiks  olla  nendes  laulus  rahvusromantismi  mõju,  sest  läbi  ajaloo  lauludes  edasi 

kandununa oleks võinud see muutuda. Kaks laulu, kus seda mainiti olid üldiselt väga 
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sarnased, mis võib tähendada, et need koguti ühelt ja samalt inimeselt. Samas ühe laulu 

pärinemine  Pärnu-Jaagupi  ja  teine  Paistu  kihelkonnast  räägivad  mõnevõrra  sellele 

võimalusele vastu.

Matmiskommetest  mainiti  haua  kaevamist,  kella  löömist,  rõnga  vedamisest11,  risti 

kandmist, vankriga kalmistule viimist, pärgade panemist. Mõnevõrra arusaamatumaks 

jäid kirjeldused krooni panemisest. Näiteks esinesid sellised neiu matuseid kirjeldavad 

lauluread: Kuld-aga-kella lüüakse, hõbe-aga-rõngast veetakse. Sada aga saksa seisvad 

säel, neli aga neitsid laalvad säel. (H II 41, 239/40 (4)) või Kõik oli saksad saatemaie,  

preilid risti kandemaie,  prouad krooni panemanna. (H I 4, 637/8 (5)).  Nende ridade 

puhul on tegemist loomulikult talupoegliku arusaamaga väga uhketest matustest ja on 

võimalik,  et  kõigil  kirjeldatud  tegevustel  ei  olnudki  reaalset  vastet  igapäevaelus. 

Huvitav on võrdlus laulutüübiga „Kivine kirst“, kus veovahendiga kalmistule viimist 

põlati.  Siin laulutüübis kirjeldatakse aga näiteks, kuidas poiss viiakse ära:  Koerasita 

kuarikuga,  kanasita  vankeriga.  (H  III  9,  179/80  (19)) neiu  aga  hoopis: Kuldasega 

kuarikuga, kardasega vankeriga. Viis õli iiruda eessa, kuus oli kurekarvalista. (H III 9, 

179/80 (19))

Ma arvan, et selle laulutüübi tekkeaeg võiks olla keskaeg, millal rahvas loobus järk-

järgult  muinasaegsetest  matmiskohtadest  ja  traditsioonidest.  Näib,  et  keskajal  alguse 

saanud laulutüüpi mõjutas ka väga tugevasti rootsiaegne terav võitlus ebausuga, millal 

keelati ära paljud enne tolereeritud kombed. Laulutüübi kujunemise ajal olid paganlikud 

matmiskombed veel inimeste teadvuses ning osa ühiskonnast võis neid ka praktiseerida. 

Marju  Kõivupuu  kirjutab,  et  katolik  kirik  proovis  välisuse  toredusega,  preestrite 

riietusega, koorilauludega jne rahvast kristluse poole meelitada, aga selline töö oli väga 

aeglane  ja  kuigi  eestlased  olid  kristlased  väliselt,  siis  nende  sisemuses  valitsesid 

eelkristlikud  kombed  ja  uskumised  (Torp-Kõivupuu  2003:  34).  Ühelt  poolt  on  see 

kindlasti tõsi, sest regilauludeski me näeme väga selgesti, kuidas paganlikud uskumused 

on lauludes säilinud tänapäevani. Samal ajal näitab antud laulutüüp kristlike matuste 

pooldamist  ja  soovimist  talurahvarahva  seas,  mida  ei  pruukinud  pooldada  kõik 

11 Nähtavasti mõeldakse kellanööri otsas olevat rõngast.
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inimesed, aga üks osa ühiskonnast kindlasti. Kristlik tonaalsus muudab selle laulutüübi 

huvitavaks  võrdlusmaterjaliks  teiste  lauludega,  kus  nii  tugevat  euroopaliku 

kultuuriruumi  ihaldust  ei  esine.  Samas  on  nähtavasti  vastanduse  kaudu  säilinud  ka 

paganlike  matuste  kirjeldusi,  millest  põnevaimaks  võib  lugeda  soosse  matmist. 

Lahtiseks jääb, kas soosse matmise puhul oli soo ka omas ajas “negatiivne” matmispaik 

või on see selles laulutüübis saanud negatiivse varjundi, nagu näiteks ka metsa matmine. 

Kagu-Eesti  laulude põhjal  võiks arvata igal  juhul, et  mingil  ajal  on soosse matmine 

olnud maarahva seas aktsepteeritud. Võimalik, et regilaulud kajastavad erinevaid aegu 

ja suhtumisi. Nii võis negatiivne ja positiivne suhtumine soomatustesse eksisteerida ka 

koos minevikus või varieeruda erinevatel ajaperioodidel. 
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7. Väikesearvulised matuseteemalised regilaulutüübid

Minu  suhtumine  väikesearvulistesse  matuseteemalistesse  regilaulutüüpidesse  on 

kahetine. Näib, nagu oleks nende puhul jäänud laulude tüpologiseerimine poolikuks nii 

eelnevate tüpologiseerijate poolt kui ka minu käsitluses. Enamik matuseteemalisi laule 

sobituvad  ilusasti  suurte  rühmade  alla,  sisaldades  tüüpidele  omaseid  elemente. 

Vähemuses on laulud, mille elemendid või ideed erinevad suurtest tüüpidest ja nii võib 

isegi ühe laulu paigutada eraldi tüüpi.  Tüpologiseerimine haakub sõnaga  „tüüpiline“, 

aga  vähe  esinev  laul  ei  saa  paraku  kuidagi  olla  tüüpiline.  Kahjuks,  aga  teaduslik 

tüpologiseerimine suurtesse rühmadesse pole minu hinnangul regilaulude puhul siiski 

õigustatud.  Loomulikult  oleks  võimalik  teha suuri  üldistusi,  näiteks  on  võimalik 

põhimõtteliselt kõik matuseid käsitlevad laulud panna ühte rühma, kuid nii  eiraksime 

me  väga  palju  informatsiooni,  mis  muudab  regilaulutüübid  erilisteks. Lisaks  on 

väiksearvuliste regilaulutüüpide puhul teadmata, kas arhiivis ühe lauluga esindatud tüüp 

oli  ka päriselt  nii  vähe levinud.  Võimalik,  et  tegemist  oli  kunagi  laialdaselt  levinud 

laulutüübiga,  mis  aga  laulude  üleskirjutamise  ajaks  oli  muutunud  haruldaseks. 

Kunagisest laiemast levikust annab aimu see, kui laulude üleskirjutamise kihelkonnad 

paiknevad üksteisest kaugel. Loogiliselt moodustasid need kihelkonnad kunagi suurema 

ala,  kus see laul oli  levinud.  Loomulikult  ei  tähenda ka väikesearvuliste regilaulude 

paiknemine  ühes  kihelkonnas  seda,  et  vaadeldav  laulutüüp  on  alati  olnud  nii  vähe 

arvukas.

Väikesearvuliste regilaulutüüpide puhul olen kasutanud eelnevaid tüüpide nimetusi ja 

eristusi.  Samal  ajal  olen osa väikesearvulisi  laulutüüpe  ära  kaotanud,  liites  sarnased 

laulud teistega kokku ja laule tüüpide vahel ümber jaganud. Minu käsitluses jagunevad 

väikesearvulised matuseteemalised laulud mõtteliselt  kaheks:  ühed,  mis  pakuvad uut 

informatsiooni, mida arvukates tüüpides ei leidunud, ja teised, mis minu analüüsiga uut 

informatsiooni  ei  anna.  See  erinevus  peegeldub ka  edaspidises  analüüsis  erinevatele 

laulutüüpidele eraldatud ruumi ja mahus, mis ei haaku nende arvukusega. Nimelt on 

vähe  informatiivsed  laulutüübid  paigutatud  alapeatükki  „Ülejäänud  väikesearvulised 

matuseteemalised regilaulutüübid“.
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7.1. Hää neiu surnud

Ma  eristasin  21  „Hää  neiu  surnud“  tüüpi  laulu  ja  see  on  arvukaim  laulutüüp 

väikesearvuliste laulude seas. Tüüpiline sisu kirjeldab, kuidas noored mehed on kurvad 

heade neidude surma tõttu. Siis soovitatakse vennale võtta hobune ning minna linna, et 

sealt tuua sõel, millega sõelutakse üles neiu haud. Kahekümnes laulus olid surnu neiu ja 

leinajad  noormehed,  aga  ühes  laulus  olid  osapooled  vahetunud.  Need  laulud  olid 

rohkem levinud Mulgimaal (Halliste, Paistu, Karksi, Helme; Viljandi, Kõpu, Tarvastu 

kihelkondades) ja vähesel määral ka ajaloolisel Järvamaal ja Põhja-Tartumaal (Koeru, 

Tartu-Maarja ja Torma kihelkondades). Siin on üks näidislaul:

Milles norun noore mihe?

Tormin nii toru kübäre?

Vaiki nii pää vahatse? 

Ää neid ärä surenu, 

kallis neid ärä kadunu,

illus neid enge eitänn.

Parembe pantu magame,

karsi kannetu kalmeele.

Alva näiju alle jäänu. 

Veli ellä vellekene.

Mine talli ja mäele.

Võta tallist sa tasane,

ligi saina sa lihane,

laderist sa lauki ruuna.

Mine liina sa mäele.

Tuu sa liinast liiva sõgla,

alevist tuu arva sõgla. 

Mine näiju avva pääle.

Sõõra näiju sõrme luida,

piira näiju piha luida.

Sis saa näidu teije nätä,

vahapää teije valate,

kao kullade kaede.

H II 25, 176 (58) < Helme khk. - Matt Tomp (1890) 

Tähelepanuväärseim on nendes  lauludes  neljal  korral  mainitud  sõela  järele  saatmine 

kohta, mida kirjeldatakse sõnadega „mine liina sa mäele“. Minu hinnangul võiksid need 

read  tähendada  linnamäe  ehk  lõunaeesti  keeles  liinamäe  mainimist.  „Liinamägi“  on 
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levinud muinasaegsete linnamägede toponüüm (Tõnisson 2008: 24–25).  Loomulikult 

pole teada, millal liinamägedest said lihtsalt linnad, aga nendes lauluridades on linna ja 

mäe  vahel  selge  seos,  mis  minu  hinnangul  võiks  viidata  muinasaegsele  kihistusele 

nendes lauludes. „Hää neiu surnud“ lauludele on omane just sõela toomine ja neiu haua 

sõelumine, mis esines 18 laulus. Kaheksas laulus mainiti, et sõelumise tagajärjel saab 

poiss just näha neiu luid, näiteks nagu lauluridades: Soklu läbi linna liiva. Kae läbi  

kalmu liiva. Ehk saad näta näiu luida. Näda näiu sõrme luida. Kaia neiu kaala luida. 

(EÜS XII  1291 (55)).  Huvitav  on  võrdlus  „Ema haual“  lauludega,  kus  surnu oleku 

mainimiste puhul domineerivad mädanemisele viitavad read, mille puhul mainitakse nii 

surma haisu kui putukate poolt söömist. See, et nendes lauludes seostub sõel luudega, 

võiks minu hinnangul  veel  kord viidata sõela  seosele põletusmatustega ja muinasaja 

uskumustega, mida ma pikemalt käsitlesin juba oma bakalaureustöös (Kama 2010: 38–

41).

7.2. Lese kaebtus

Ma leidsin ja eristasin 18 „Lese kaebtus“ tüüpi laulu,  mis käsitlesid matuseid. Mitte 

kõik „Lese kaebtuse“ laulud ei kirjelda matuseid ja mõned minu valikuski olevad laulud 

võivad  seda  teha  üsna  riivamisi,  olles  nii  matuseteemaliste  laulude  mõttelisel  piiril. 

Samas esineb mõnedes lauludes huvitavaid elemente, mida ma teises matuselauludes 

kohanud ei  ole.  Minu käsitluses olevad laulud on pärit  Põlva,  Paistu,  Helme, Jõhvi, 

Viru-Jaagupi, Viru-Nigula, Haljala ja Vaivara kihelkondadest. Laulutüüpi eristab teistest 

see, et surnud on mees ja teda leinab naine. Siin on üks näidislaul Jõhvi kihelkonnast: 

Oi minu mesine miesi,

kalevine kaasakene.

Pidas muldaje mureta,

kabelie kandas oole.

Jätas tua toomejani,

kammeri kanesejani.

laua pitka lapsejani.

Kes sie toidab toomejanna?

Kasvatab kanessejanna?

Tule kastel katsumaie,

allal aiga veetamaie,

vilulla valatamaie.
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Missike ello minulla,

mis oli kasu kanalla.

Kui et jaksa jala tulla.

Tuo Tuonelta obune,

saaja saani Maarjalta.

Päitsed päiva poigidelta,

õhjad õtsi Jeesuselta.

valjaad kuu valulta,

looka loojalta lunasta.

H II 1, 506/7 (671) < Jõhvi khk., Kurtna v., Lehtepea k. < Jõhvi v., Puru k. - M. Ostrow 

& O. Kallas < Mari Augas (Porkuli ema), 58 a. (1888) 

Tähelepanuväärseim on Toonela hobuse mainimine kahes laulus. Teistes laulutüüpides 

ma seda elementi kohanud ei ole. Eestis on täheldatut üles uskumusi, et surnu ratsutab 

teises ilmas ja nii on põhjendatud sulglooma tapmist matuste puhul. (Torp-Kõivupuu 

2003:  81–82)  Kunagi  võidi  surnule  ohverdada  linnu asemel  päris  ratsu,  mida  ta  sai 

teises ilmas kasutada (Torp-Kõivupuu 2003: 81–82). Surnute ratsutamine on laiemalt 

levinud motiiv ja näiteks muistsetel preislastel olevat uskumine, et surnu ratsutab uhkel 

ratsul  pärast  põletusmatuseid  koos  suitsuga  ära  (Torp-Kõivupuu  2003:  82  ja  seal 

viidatud  kirjandus).  Arheoloogilises  materjalis  leidub  hobustega  seonduvat  materjali 

matmiskontekstis muinasaja lõpu kivikalmetest ja ka keskajal (näit. Mägi 2002: 95–96; 

Ligi,  Valk  1993:  182).  Hobustega  seonduv  materjal  on  populaarne  ka  Kirde-Eesti 

vadjapärastes  kääbastes,  kust  on leitud nii  ratsavarustust  kui hobusekujulisi  ripatseid 

(Ligi  1993:  45 ja  62–63).  Tõnno Jonuksi  hinnangul  pole  siiski  hilisrauaaegses  eesti 

usundis hobune kunagi saavutanudki olulist kohta religioonis ja ideoloogias, võrreldes 

näiteks  hobuse  positsiooni  paljude  Eestit  ümbritsevate  piirkondadega  (Jonuks  2009: 

290).  Kaks  laulu,  kus  mainitakse  Toonela  hobust,  on  pärit  just  Jõhvi  ja  Vaivara 

kihelkonnast  ja  seega  võib  see  kujutelm  seostuda  vadjapäraseid  kalmeid  kasutanud 

inimeste mütoloogiaga. Priit Ligi on hobusekujulised ripatsid seostanud just Eestist ida 

poole jäävate soome-ugrilaste mütoloogiaga (Ligi 1993: 63). Näidislaulu ridade puhul 

on huvitav, et Toonela, päeva poegade ja kuu mainimised esinevad paralleelvärssides 

koos kristlike Maarja ja Jeesusega.  Sellised lauluread võivad olla pärit  katoliiklikust 

ajast, kui võeti üle mütoloogilisi olendeid kristlusest, aga samas olid aktuaalsed ka veel 

vanad  uskumused.  Nii  võidi  uued ja  vanad  mütoloogilised  olendid  kokku  panna  ja 

käsitleda lauludes justkui olemuselt sama asja eri väljendustena. 
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Matmiskoht oli enamasti nendes lauludes kirikuga seotud (esines 11 laulus). Seitsmes 

laulus esines soov sõeluda surnu üles. Kahes laulus esines väga põnev element, et surnu 

on „Päävalas“ või „peale päeva“, mis esines Toonela paralleelvärsis ja esindab seega 

selgelt surnute asupaika, näiteks nendes ridades: Minu toed Toonelassa, minu avid alla  

mulla, peavarjud peala pääva. (EKS 4°1, 504/5 (2)). Arvatavasti on Päävala mainimine 

seotud päeva kui päikesega, mitte päeva kui 24-tunnise perioodiga. Päikse ja surnute 

vahelise sideme on välja toonud ka Oskar Loorits, kuid ei põhjenda väga oma arvamust, 

tuues küll välja, et niisugust pärimust on külluses teistel rahvastel (Loorits 1990: 67). 

Mall  Hiiemäe, aga toob konkreetse näite regilaulutüübist „Harja otsimine“, kus suga 

kukub merre ja tema otsimine tähendab minekut teispoolsusesse. Selles laulutüübis on 

„suga“ päikese sümbol ja merre kukkumine tähendab päikese loojumist,  seega läheb 

nendes regilauludes päike pärast loojumist surnute riiki. (Hiiemäe 2006: 26 ja 29–30) 

Ka Heiki Valgu hinnangul võiks koht „peale päeva“ (võimalik, et ka Päävala) tähendada 

müütilist  sfääri,  kuhu  päike  läheb  pärast  loojumist  ja  seda  paika  võidi  seostada  ka 

surnute asupaigaga.12 Omamoodi näitab päikese ja surnute seost veel see, et inimesed 

külastavad  kalmistuid  just  jaanipäeval,  mis  on  väga  populaarne  element  laulutüübis 

„Ema  haual“  (Kama  2010:  21).  Jääb  lahtiseks,  kas  Päävala  on  ka  oma  olemuselt 

teistsugune  kui  Toonela  või  on  tegemist  lihtsalt  Toonela  sünonüümiga.  Igal  juhul 

näitavad need read päikese ja surnumaailma seost.

7.3. Vaikne matusepaik

Laulutüüpi „Vaikne matusepaik“ leidsin ma ainult kaks varianti. Üks Viljandi ja teine 

Harju-Madise kihelkonnast.  Vaatamata väga vähesele  levikule  ja lühidusele  on laulu 

idee huvitav. Kaks laulu kirjeldavad minategelase soovi, et matmispaik peaks kodust 

kaugel olema, kus ei kuule kodulindude ega sugulaste leinamise hääli. Ühte laulu sai 

käsitletud  juba laulutüübis  „Poisi  ja  neiu matus“  näitena minategelase  soovist  saada 

rabasse maetud, teine laul on selline:

12 Heiki Valgu suuline informatsiooni 2012
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Madis aga venda mata mind,

Kaarel venda kata mind.

Mata mind marja mättaesse,

kala ranna kalda sisse.

Kus pole kuulda kuke häälta,

kuke häälta kana häälta.

Noore neiu nutu häälta,

väikse linnu laulu häälta.

H I 4, 165 (14) < Harju-Madise khk. - G. J. Treumann (1876)

See laulutüüp tõstatab teisteski laulutüüpides  oleva küsimuse,  kas matmiskoht peaks 

olema kodu lähedal või kaugel? Tüüpiliselt on arvatud, et muinasaegsed ja keskaegsed 

külakalmed olid  inimeste  elupaikade  lähedal  ja  alles  kristlik  sundus matta  kadunuid 

kihelkonna  kirikute  juurde  tähendas,  et  enamiku  inimeste  jaoks  jäi  sugulaste 

matmiskoht  kodust  kaugele.  Arheoloogias  on kalmeid,  mis  ei  seostu ühegi  lähedase 

asulakohaga,  peetud puuduliku arheoloogilise  uurimistöö tulemuseks.  Kahes „Vaikne 

matusepaik“ laulus on aga huvitaval kombel mainitud looduslikke matmispaiku, mis ei 

seostu  kauge  kihelkonnakeskusega.  Kahetist  suhtumist  matmispaiga  lähedusse  ja 

kaugusesse võis  kohata  näiteks  laulutüübis  „Poisi  ja  neiu  matus“,  kus  poisi  põlatud 

matusekoht võis olla nii aia taga kui ka Kuramaa kuusikus, tüdruku hea matmispaik 

võis  samuti  paikneda nii  õunapuuaias  kui  Viru kirikus  (neiu  matmist  Viru kirikusse 

esines näiteks ajaloolise Viljandimaa lauludes, mis pärinevad Virumaast üsna kaugelt.) 

Matmiskoha heast ja halvast kaugusest ei ole lauludes ühtset arusaama, küll aga selgub 

laulutüübist „Poisi ja neiu matus“ üsna selgesti, et hea on avalik ja käidav matmispaik 

ning niiöelda vaikne matmispaik on üldjuhul halb. Huvitavad read esinesid näiteks ka 

„Kivise kirstu“ laulus, kus minategelasel oli soov saada maetud postitee äärde: Viige mo 

suure posttee veerde.  Kost käiva mööda posti  poisi,  iga reedi Riia ärra, iga  poolpä 

poodi  poisi.  Sääl  na  mütsi  kergitava,  sääl  na  andva  enge  armu.  Kae  kun  koolu  

kudrusneiu, maha matet madrusneiu. (H I 3, 537 (2)). Ka kirikuvisitatsioonid aastaist 

1637–1650 mainivad,  et  eestlased matsid enda surnuid sõjateede äärde (Kahk 1980: 

673)  ja  külakalmistutelgi  on tihe seos teedega (Valk 2001:  21–23).  Palve põhjuseks 

saada maetud avalikku ruumi näib olevat üldinimlik soov mitte olla äraunustatud ja olla 

omamoodi kontaktis elavate inimestega. Matmispaiga tee ääres paiknemine suurendas 

kontakti elavate inimestega veelgi ja nii surnud omamoodi kohustasid teelisi enda peale 

mõtlema.  Eesti  arheoloogias  on  kalmete  domeerivust  avalikus  ruumis  viimasel 
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kümnendil  tihti  põhjendatud  elavate  sooviga  demonstreerida  seeläbi  enda  võimu 

(Jonuks 2009: 193). Regilauludest lähtuvalt ei tohiks ära unustada ka surnute soovi olla 

osa avalikust ruumist ja loomulikult olid eliitsetel surnutel ja nende lähedastel suuremad 

võimalused  selle  soovi  täitmiseks.  Laulutüüp  “Vaikne  matusepaik”  näitab  aga 

vastupidist suhtumist. Võimalik, et vaikse matusepaiga sooviga on algselt tegemist ka 

teistes lauluridades, kus surnu on maetud looduslikku matmispaika. Üheks põhjuseks 

võib olla, et privaatses matusepaigas said inimesed harrastada paganlikke kombeid, mis 

keskajal ja hilisematel aegadel olid põlu all. 

“Vaikne matusepaik” näitab meile erinevaid suhtumisi mineviku ühiskonnas. Hetkeseisu 

järgi näib, et vaikset matusepaika soovis küll väike osa ühiskonnast, kuna see laulutüüp 

on väga vähe levinud. Kuid kahe laulu omavaheline kauge distants viitab, et kunagi võis 

see laulutüüp olla populaarsem.

7.4. Linnud matavad

Sellest  vähe  levinud  laulutüübist  leidsin  ma  neli  varianti  Muhu,  Vigala  ja  Simuna 

kihelkonnast (ühe laulu puhul polnud kogumiskohta märgitud). Siin on üks näitelaul:

Oi minu ellad või minu kullad,

sukermuker noored vennad.

Kuulake minu järele.

Kui mind soossa surmatasse,

tänavas mind tapetasse. 

Vainulla veri valata, 

mädajärvella mind maeta.

Liha küll soovad linna linnud,

vere joovad Viru varesed.

H II 3, 656 (286) < Simuna khk., Moora v. - H. Prants < Karl Kreitsmann (1890)

Lindude poolt surnu ärasöömise kartust esines ka laulutüübis „Kivine kirst“, kus sureja 

suhtus  sellesse  negatiivselt.  „Linnud  matavad“  neljas  laulus  on  suhtumine  pigem 

neutraalne, justkui tegemist on paratamatusega, või siis isegi positiivne, et linnud surnu 

ära koristavad, näiteks nagu nendes ridades: Hallid linnud hauda teevad. Mustad linnud 
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mulda  loovad.  Kirjud  linnud  kella  löövad.  Pisiksed  linnud  liha  söövad. (E  53702). 

Näitelaulus  on  tegemist  minategelase  vägivaldse  surmaga  ja  seega  on  arusaadav 

mõnevõrra kurjakuulutavad read verd joovatest varestest. Kahes laulus pole suremise 

põhjust soos toodud, näiteks:  Sureksi ma soode peale. Jäeksin järide peale. Lage laia 

välja  peale  (H  II  65,  125  (19)) ja  seetõttu  on  ka  lindudesse  suhtumine  küllap 

positiivsem. Põnev on küsimus, kas tegemist on kunagi ammu reaalselt eksisteerinud 

traditsiooni kajastusega, kus surnukehad võidi meelega maapinnale lindudele söögiks 

jätta? Nimelt on arheoloogias täheldatud kadunud surnute probleemi, mille puhul pole 

arheoloogiliselt jälgitav, kuidas on maetud osa inimesi ühiskonnas (Jonuks 2009: 145). 

Eestis  on  arheoloogiliselt  jälgitav  ainult  väiksem  osa  muinasaja  inimeste  matused. 

Nimelt on Valter Lang välja toonud, et arheoloogilisi jälgi on ainult 20% hilisrauaaja 

inimeste matustest ja seega me ei tea, kuidas mattis ülejäänud 80%. (Lang 2011: 112) 

Eestis on oletatud nii surnukehade maapinnale jätmist (Jaanits 1961: 69) kui ka puude 

otsa riputamist (Loorits 1949: 118), mis seletaksid kadunud surnute probleemi. Lageda 

taeva alla surnukehade jätmist kohtame me ka etnograafilises materjalis, küllap on kõike 

tuntumad Mongoolia  taevamatused,  kus  inimesed jäetakse  erilistesse paikadesse just 

lindudele söögiks, nii et linnud saaksid surnu hinge viia taevastesse sfääridesse (Jonuks, 

Konsa 2007: 97). Oletusliku surnukehade metsa alla viimisega ja puudele riputamisega 

on  tõlgendatud  puude  pühadust  ja  hiiekohtade  teket  (Torp-Kõivupuu  2003:  92; 

Kõivupuu 2009: 20). Minu käsitlevates lauludes ei näi puude ja matuste vahel olevat 

väga  tugevat  sidet.  Puid  kirjeldatakse  haua peale  kasvanutena ja  mainitakse  armude 

liikumisel kodust kalmistule. Loomulikult on ka laulutüübis „Poisi ja neiu matus“ poisi 

sagedane matmiskoht metsas, aga nendes ridades kirjeldatakse vahel ka haua kaevamist, 

mis viitab maa-alustele matustele. Lindude seos surmaga näib olevat tugevam. Lisaks 

sellele ja juba mainitud laulutüübile „Kivine kirst“, esinevad linnud ka laulutüübis „Ema 

haual“, kus surnu võib linnu kujul kodu külastada või ootavad linnud vaeslast kodus 

kalmult tagasi pöördudes, ka edastab lind just vahepeal informatsiooni surnud vanemate 

kohta  Toonelas  (Kama  2010:  33–34).  „Linnud  matavad“  neljas  laulus  on  mainitud 

surnukeha asumist  soos. Võimalik,  et tegemist on juhusega,  kuid on võimalik ka,  et 

sood olidki sellised kohad, kuhu inimesi viidi lindude poolt ära söömiseks. Heiki Valk 

näeb võimalust, et tegemist võib olla sõjaajale omase käitumisega: olid ju sood sõja ajal 
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põgenemis- ja pelgupaigad ning  seal tapetud vaenlaste kehade võidi matmata jätta13. 

Kahes „Linnud matavad“ laulus näib surm olevat tõepoolest vägivaldne ja seotud sõja 

ajaga. Teises kahes laulus nenditakse lihtsalt, et kui minategelane peaks soos surema, 

siis linnud matavad ta ja surma põhjus jääb ebaselgeks. Huvitaval kombel mainib ka 

Henriku Liivimaa kroonika surnukehade lindudele söögiks jätmist kahel korral, nimelt 

1223. aasta ülestõusu puhul kirjeldab kroonik, et sakalased käitusid surnud vaenlastega 

nii:  Ja  tapetute  kehad  heidavad nad mööda välju  koertele  järada,  pannes  nagu on 

kirjutatud, su sulaste korjused taevalindudele söögiks ja su vagade liha metselajaile... ja 

teine kord: ja nende kehad andsid nad koertele ja taeva lindudele järada. (HCL XXVI, 

5, 6). Tegemist on küll piiblist võetud tsiteeringuga, kuid võib olla see tõepoolest sobis 

sinna konteksti ja eestlased võisid surnute lindudele söögiks jätmisega käituda sarnaselt 

nagu neil enda surnutega vahepeal kombeks oli.

„Linnud  matavad“  laulud  kajastavad  kindlasti  niisugust  surnukeha  saatust,  mis 

arheoloogilisi  jälgi  ei  jäta  ja seega heidab valgust  kadunud surnute  probleemi ühele 

põhjusele.  Lahtiseks  jääb,  kas  tegemist  on  võinud  olla  ka  minevikus  eksisteerinud 

traditsiooniga ja aktsepteeritud matmisviisiga või on surnukeha soosse jäämine pigem 

erandlik ja juhuslik. Kolme kihelkonna vahe, kust laulud on kogutud, on üsna suur, mis 

näitab, et vähemalt need laulud on olnud kunagi populaarsemad.

7.5. Surm soo peal

Ma leidsin ja eristasin neli „Surm soo peal“ laulu, mis esinesid Kose, Kadrina ja Kihnu 

kihelkondades. Omamoodi on laulutüüp sarnane „Linnud matavad“ lauludega, sest ka 

seal  sureb  peategelane  soos,  aga  selles  laulutüübis  linde  ei  mainita.  Laulutüüp  on 

nähtavasti seotud soosse matmisega nagu sai pikemalt arutletud laulutüübis „Poisi ja 

neiu“ matus. Siin on terviklaul eelpool toodut näitest soos surmamisest:

13 Heiki Valgu suuline informatsiooni 2012
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Oleks mull einast eideke,

taku tükist tuadikene.

Kis mull armast armu annaks,

pääva takka piad silitaks?

Oh muo ellad eede vennad,

sula targad tuadi vennad.

Kuulake muo järele,

kui mind suosse surmatakse.

Ua kauna ukatakse,

erne kauna eedetakse.

Liatsi kauna laedetakse,

tina rinda tipitakse.

Suure karja suadetakse, 

Maanasse maetakse.

H II 65, 365 (4) < Kose khk., Uuemõisa v., Rõue saun - Jaan Mõsikäpp < Ewa Kütt, 83 

a 

Lisaks  tapmise  kirjeldusele  soos  on  ka  põnevad  laulu  viimased  kaks  rida,  kus 

arvatavasti  mainitakse  Manala  võimalikku  nimevarianti  ja  huvitav  on  ka  väljend 

„suurde karja saatmine“ suremise tähenduses.

7.6. Ei karda surma

Laulutüübi „Kui teaksin surma tulevat“ sisuks on minategelase valmidus suremiseks. 

Kolmes  laulus  väljendub see ettevalmistuste  tegemiseks  surma jaoks  ja  kahes  teises 

laulus nenditakse, et kalmus on parem kui elus olles. Ma leidsin viis niisugust laulu 

Ambla,  Simuna,  Paistu,  Helme ja  Halliste  kihelkondadest.  Siin  on näidislaul  Ambla 

kihelkonnast: 

Oh õed ärge ohake,

velid ärge leinalege.

Nüüd tuleb üva kevade,

neiud viiakse mehele.

Odra Annukse pojale,

kaera külvi Jaagupile.

Mina pean ära surema.

Mulle hauda kaevatakse.

Üheksa sülda sügava,

kaheksa sülda kavala,

küünar peale kümneeksa.

Parem mullas kui murulla,

parem liivas kui lihalla.

Kes toob mulda mull õluta?

Jumal toob mulda mull õluta.

Hauda toob ane osada?
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Liiva toob sia lihada.

E 7963 (5) < Ambla khk. - Otto Hintzenberg < Leenu Tiik (1893) 

Tähelepanuväärseim  element  on  kahes  laulus  esinev  söögi  mainimine  matuste 

kontekstis.  Simuna  kihelkonna  lauluread  kõlavad  selliselt:  Kes  toob  muldale  õluta,  

söödile sia lihada, kalmule kana muneda? (H II 65, 65 (33)). Jooki mainiti ka ühes 

„Pole  matjaid“/“Linnud  matavad“  laulutüübis:  Kui  minna  ärra  surreksin,  kes  toob 

audaje õllota, kalmotelle kalja külma? (ÕES, SK 162, 36 (10)). On väga huvitav, et ma 

ei  ole  hauale  viidava  toidu  kirjeldusi  kohanud üheski  suures  laulutüübis,  kuigi  veel 

tänapäevalgi  on  kalmistutel  söömise  surnute  mälestuspäevadel  säilinud  õigeusklikul 

Setumaal. On oletatud, et see komme on olnud levinud üle kogu Eesti (Valk 1992: 158). 

Seda  tõendavad  sellekohased  kirjeldused  muus  suulises  pärimuses  ja  ka  kirjalikes 

allikates  (Valk  1992:  158;  Valk  1998:  82).  Komme  pärineb  muinasajast,  kus 

matusesööminguid tõestavad rohked lihaloomaluude leiud kalmistutelt  (Jonuks 2009: 

281).  Siin  analüüsitud  laulud  nimetavad  viit  liiki  jooki  ja  toitu:  õlu,  kali,  sealiha, 

haneliha ja kanamunad.

7.7. Suveks sureksin

Väikesearvulise laulutüübi „Suveks sureksin“ sisu on, et peategelane tahaks suvel ära 

surra ja talvel jälle üles ärgata. Suvel on parem surra, sest siis on hauakaevajal parem ja 

hingel  parem  minna.  Mitte  kõik  „Suveks  sureksin“  laulud  ei  kirjelda 

matmiskombestikku.  Matmiskombestikku  kirjeldavaid  laule  leidsin  ma  viis  ja  need 

pärinevad üsna piiritletud alalt Põhja-Eestist, Kuusalu, Kadrina ja Ambla kihelkonnast. 

Laulutüüp näib seostuvat suvel raske töötegemisega ja talvise lihtsama eluga. Järelikult 

on tegemist mõtemänguga, mis pole väga tihedalt seotud reaalsete matusega. Siin on 

üks lühike näidislaul Kuusalu kihelkonnast:

Suveks ma ärä sureksin,

talveks toibuksin elusse.

Süömä sia lihada,

juoma oluta punasta. 

86



Suvel on sue surraksesa, 

ilus hingel mennäksesa.

Kaunis haua kaevajalla, 

ladus haual laulijalla.

E 43914 (35) < Simititsa < Kuusalu khk., Kolga rand - J. Mikiver (1903) 

Kõik  viis  laulu  mainivad  just  hauakaevamise  kergust.  Kahes  laulus  esineb  endale 

suririiete ja matjatele andide valmistamise soov, mis seob laule laulutüübiga „Ei karda 

surma“, kus suririiete valmistamist surija poolt mainiti kolmes laulus ja andide tegemist 

ühes  laulus.  Esinesid näiteks  sellised read: Kui  ma sedä täädanessa,  kunas  ma ära 

koolenessa. Ma suis surmale juusta, ma aas surmale abeta. Ma koas surmale sukesida,  

ma koas kalmule kaltsukesi.  (H III 6, 944/5 (8)). Nendes ridades väljendub, et surma 

puhul  tehti  ka  iluprotseduure  nagu  pea  kammimine  ja  habeme ajamine.  Huvitavaks 

muudab lauluread, et habemeajaja koob ka ise sukka. Laulutüübis „Suveks sureksin“ 

esines näiteks selline kirjeldus: Teeksin surma sukkesida, hauda minna andeida. Kilmul  

kalmul  kindaida,  teeksin sukad surmalegi. (E 7743 (24)).  Labakinnastes  matmist  on 

peetud  läänemeresoomlastele  omaseks  kombeks  ja  leitud  sellest  jälgi  on  ka 

arheoloogilises materjalis üle Eesti, näiteks Jõuga 13. sajandi lõpu ja 14. sajandi alguse 

matuste juurest (Peets 1987: 105).

7.8. Pole matjaid

Ma leidsin  ja  eristasin  seitse  „Pole  matjaid“  laulu.  Need  olid  levinud  Põhja-Eestis, 

enamasti Haljala kihelkonnas. Ühe lauluga on esindatud ka Kuusalu ja Türi kihelkond. 

Laulutüübi üldine sisu on arvamus, et surma puhul pole minategelasel matjaid. Alles siis 

kui  surnukeha  hakkab  haisema,  otsitakse  üles  sugulased,  kes  minategelase  viimaks 

maha matavad. Ma kahtlen, kas see laul võiks esitada reaalset situatsiooni, kus inimene 

võis  tõesti  maha  matmata  jääda.  Pigem  on  tegemist  minategelase  alaväärsustunnet 

esindava  lauluga  ja  mitte  maha  matmine  on  lihtsalt  võimalus  näitlikustada  halba 

olukorda. Siin on üks näidislaul Haljala kihelkonnast:

Kui mina susi sureksin

Karu ilmalta kauksin

Ei ole susil mattejaida

Linnul liiva lõhkujaida
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Karul aua kaevajaida

Kuu mina seisaksin koduna

Kaksi kuuda kamberissa

Aasta aua kalda pääla

Siis hakkan ani aisemaie

Linnukene lehkamaie

Siis vast õed otsitasse

Sugu kokku korjatasse

Ane auda kaevamaie

Linnu liiva lõhkumaie.

E 16374 (2) < Haljala khk., Vihula v. - Jüri Loosberg < Anna Ramman (1895) 

7.9. Suisa surma poole

Ainult kahe lauluga esindatud laulutüüp „Suisa surma poole“, kirjeldab minategelase 

masohhistlikku soovi ise ära surra ja kalmu minna. Laulutüüp esines Sangaste ja Puhja 

kihelkonnas, kust ka see näidislaul pärineb:

Rikas nutab surressagi,

kahitseb kadudessagi.

ikeb ilmast minnessagi.

Mina ei nuta surressagi,

kahitse kadudessagi,

ike ilmast minnessagi.

Ma lääs suisa surmalegi,

kahel käel kalmulegi.

Siis saas surmavoodije,

pää saaks pikije linuje.

Jalad alla musta mulla,

kena puie keske'ella,

valge laudade vahele.

H II 30, 91 (4) < Puhja khk., Kavilda v., Palupõhja k. - M. Priima (1889) 

7.10. Leinad kuni ristid roostetavad

Laulutüüp  „Leinad  kuni  ristid  roostetavad“  oli  esindatud  ühe  lauluga  Paistu 

kihelkonnast.  Laul  kirjeldab,  kuidas  mahajääja  leinab  surnuid  niikaua,  kuni  ristid 

roostetavad ja risti hari haljendab: 

Küla mul ütel kukku, kukku.

Külalaits sa laula, laula.

Mis ma kukku kurvaline,

laula laits ma leinaline?
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Isa mul kodun koolenesse,

ema henge heitanesse.

Velle värist viitanesse,

sõtsi hauda kaevetesse.

Siis sai usse uue risti,

tare ette taaderisti.

Pingi pääle peiu risti,

nurka noore velle risti.

Seni ep ma leini isata,

seni ep leini ma emata.

Seni kui risti rostetive,

risti külle köömeldive,

risti harja haljendive. 

H I 7, 579 (15) < Paistu khk. - H. Lensin (1895) 

Näib, et laul esindab huvitavat kommet teha surma puhul kusagile talusse rist. Küllap on 

tegemist  tõrjemaagiliste  ristidega,  mis  takistasid  surnul  koju  tulemast.  Riste  tehti 

matuste puhul mitmele poole, näiteks kannaga värava kohale, sillalt üle minnes sillale, 

haua  peale  kannaga  jne.  Ka  ristipuude  traditsiooni  alus  on  vähemalt  osaliselt 

tõrjemaagiliste ristide tegemine, mis takistavad surnu tulemist koju. (Eisen 1926: 92–

93)

7.11. Surm võõrsil

Laulutüüp  „Surm  võõrsil“  esines  ainult  kahel  korral  Kodavere  kihelkonnas.  Laul 

kirjeldab  venna  surma  kaugel  maal.  Nähtavasti  sõjas  surma  saanud  venna  matavad 

vaenlased,  aga  nad  ei  tee  seda  leinates.  Minategelane  lubab  ande  matuste  riituste 

täitjatele ja nähtavasti on laulutüübi aluseks hirm sõjas surnud sugulaste pärast. Siin on 

üks kahest laulust:

Veli kuolud Kuura muale,

hinge heitnud Hiiu muale.

Kessi teab jumaluke,

kessi kaevab velje aada?

Kessi lipub velje liiva?

Venelane vaenelane,

sõdalane sakselane.

Sie ju lipub velje liiva,

sie ju kaevab velje aada.

Kaevab aada ep kaeatse,

lipub liiva ep muretse.

Kaltsud aada kaevajalle,

linnik liiva lippujalle,

sukad surmale kududa.
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H II 4, 587/8 (67) < Kodavere khk., Alatskivi v., Kallaste k. - M. Koik & J. Härms < 

Krõõt Anask (1887) 

Laulutüübi  teevad põnevaks  mainitud  kohanimed Kuramaa ja  Hiiumaa,  mis  võiksid 

laulud  siduda  meresõitmisega.  Põnev  on  ka  venelase  ja  sakslase  mainimine,  sest 

sakslastest  sõdalased  võiksid  kõige  paremini  haakuda  hilisrauaajaga  ja  keskajaga. 

Võimalik, et tegemist on muinasajalõpu meresõitja ja sõdalase surma kirjeldusega, kes 

käis laevaga Kuramaa ja Hiiumaa kandis. Iseenesest nende laulude leidumine Kodavere 

kihelkonnas  sobitub hästi  viikingiaegse  laevateega  mööda Peipsi  järve.  Võimalik,  et 

viimased  lauluread  viitavad  sellele,  et  surnut  maha  mattes  võtavad  vaenlased  või 

sõjakaaslased tema riided ja varustuse endale. Pigem on siiski tegemist minategelase 

sooviga,  et  tema venna matjad saaksid ande nagu see traditsiooniliste matuste puhul 

kombeks oli.

7.12. Surnu saatel

Üks  laul  Pilistvere  kihelkonnast  oli  eelneva  tüpologiseerija  poolt  määratletud  tüüpi 

„Surnu saatel  +  Omalooming“.  Tegemist  on nähtavasti  väga erandliku lauluga,  kuid 

tänu  oma  erandlikkusele  pakub  see  põnevat  võrdlusmaterjali  ülejäänud 

matuseteemaliste lauludega:

Viime venda viimist teeda,

rahu rada rändamaie.

Kesse tüdind tööda tehes,

väsind vara vaeva nähes.

Jätnud lese leinamaie,

naese nõrga nutemaie.

Lapsed väätid vääksumaie,

sängi nurka nutemaie.

Oh sa virka vennakene.

Viime sind nüüd senna maale,

kus ei piina pihulased,

ega suru sääse summad.

Põle parmu pakitusta,

sõgelase sorkamista.

Ei sind piina pääva palav,

vintsutelle ööde vilud.

Raputelle rahe raske,

mängitelle märu möllu.
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Ära sialt koju kooljaks tule.

Jäänud vara vaatamaie,

oma asja otsimaie

oma naista nokimaie.

Mis sull selgas ja mis kirstus,

see nüüd sinu, ole rahul.

Kui tuled korra kogemata,

teisekorra tiademata.

Kui aga kolmat korda tuled.

Siis so käiki kinnitellen.

Mull on sõnu suuremaida,

laulu sõnu laiemaida.

Nõia rohtu nõrkumata,

nõia soola solkimata.

Kui sind korra koputellen,

sinu jälgi silmitsellen.

Siis oled kadund kastetilka,

sulanud kui suitsu pilve.

H II 26, 888 (32) < Pilistvere khk., Kabala v., Rassi k. - Hans Lindeberg (1889) 

Laulu  alguses  kirjeldatakse,  kuidas  teises  ilmas  on  parem elu.  Seejärel  hoiatatakse 

surnut  kodu  tulemise  eest  ja  kolmandal  korral  lubab  laulja  võtta  kasutusele  juba 

tõhusamad abinõud. Laulu juures on kommentaar: Umbes 45-50 aasta eest tagasi olla  

Kabala valla Rassi  küllast  üks mees sarnase lauluga maha viitud.  Laulja olnud üks  

vana naene, kes kaksiti surnu kirstu pial istunud ja laulnud, see mees olla kuri ja pahur 

mees  olnud  sellepärast  kardetud  teda  kodu  tulema... (H  II  26,  888  (32)).  See  on 

erakordne  laul  kartusest  surnu  vastu,  mis  on  iseenesest  väga  levinud  motiiv  teistes 

suulise  pärimuse  liikides.  Tegelikult  on  erakordne  see,  kuidas  teistes  laulutüüpides 

leinajad suhtuvad surnusse alati positiivselt ja „Ema haual“ laulutüübis just oodatakse 

surnu hauast tõusmist ja koju tulemist.

7.13. Ülejäänud väikesearvulised matuseteemalised regilaulutüübid

Laulutüüp  „Surm teadmata“  esines  ühel  korral  Ridala  kihelkonnas  ja  see  kirjeldab, 

kuidas minategelane teab küll enda elamise ja kasvamise kohta, aga ei tunne veel enda 

surma kohta. 

Matuseid kirjeldav laulutüüp „Vale surmasõnum“ esines kolmel korral Jõhvi, Muhu ja 

Tarvastu kihelkonnas.  Laulud kirjeldavad, kuidas minategelasele valetatakse,  et  tema 
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sugulased  on  kodus  surnud.  Kui  aga  minategelane  koju  jõuab,  siis  leiab  ta  oma 

sugulased tervetena. Järelikult matused ei toimunudki, kuid need kolm laulu sisaldasid 

siiski  sõnumitooja  kirjeldusi  minategelaste  sugulaste  matmiskombestikust,  näiteks 

mainiti  risti  tegemist  ja arus maha matmist.  Jõhvi  kihelkonna laulus  mainiti  surnute 

asukohana ka Toonelat ja Manalat.

Jõhvi  kihelkonnast  pärineb  ka  ainuke  laul  laulutüübist  „Täna  peiu  –  homme surma 

kaelas“. See on nähtavasti pulmakombestikus lauldud laul, kuidas neiu arvab, et tuleval 

reedel magab ta poisi sängis, aga tegelikult magab surma sängis. Nimetatud on jälle 

„surma sukki“ ja „kalmu kindaid“.

Kolmel korral esines laulutüüp „Oleks surnud lapsena“, mis kirjeldab lauliku mõtet, et 

kui  ta  oleks  lapsena  surnud,  siis  tema haud juba haljendaks  ja  haua  peal  kasvaksid 

erinevad taimed. Laul esines Pöide, Audru ja Karksi kihelkonnas. Karksi kihelkonna 

laul esindas selgelt kristliku sõnumit: nimelt kui minategelane oleks lapsena ära surnud, 

siis oleks ta kohe taevasse saanud: Oles mina sis küll ära koolnu, ku ma olli üte öine,  

kate  kuine.  Sis  os  tahet  taevasse,  vastu  võet  mu  valge  linna.  (RKM II  95,  113/4), 

suurena oli aga minategelane palju pattu teinud ja ei saa enam taevasse. 

Ühel  korral  esines Audru kihelkonnas laul „Oma ja võõras leinamas“,  mis kirjeldab 

erinevusi, kui surnut matavad tuttavad või võõrad: viimased teevad küll vajaliku asja 

ära, aga ei „leina“ ega „kahetse“. Seega on laul idee poolest sarnane laulutüübiga „Surm 

võõrsil“, aga selle laulu puhul pole toodud põhjust, miks võõrad surnut matavad. Soov, 

et just tuttavad surnut mataksid. esines ka laulutüübis „Kivine kirst“.

Laulutüüpi „Uss ootab hauas“ esines kahel korral  Põltsamaa kihelkonnas. Laulutüüp 

kirjeldab eriti süngelt, kuidas madu/uss ootab surnut hauas: Ussi ootab auassagi. Madu 

aua kalda alla. Ootab toorest toodavada. Liha kerstu liugevada. (H I 2, 307 (37)). Need 

read võivad näidata inimeste suhtumist laibamatusesse.

Laulutüüp „Haud pole kullast“ esines kolmel korral Sangaste ja Karksi kihelkondades. 
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Laul  kirjeldab  ka  laulutüübis  „Ema  haual“  esinenud  ideed,  et  surnu  arvas  hauda 

kiirustades, et haud on kullast ja vasest tehtud. Tegelikult oli haud hoopis kopitanud ja 

hallitanud ning tehtud mustast mullast ja hallist liivast.

Laulutüüp „Hauas ei saa õlut“ esineb ühel korral Jüri kihelkonnas. See laul kirjeldab, 

kuidas  minategelase vennad on hauas  ja  ta  muretseb,  et  seal  ei  anta  õlut  ega viina. 

Omamoodi on need read vastandlikud haua peal söömise ja joomise traditsioonile, sest 

seal  saab  surnu  ka  hauas  juua.  Võimalik,  et  laul  on  just  tekkinud  surnule  joogi 

pakkumise traditsiooni hääbudes, omades samas mälestust kujutelmast, et hauas võiks 

õlut ja viina saada.

Laulutüüp „Neiu matus“ esineb minu tüpoloogias 15 korral Jõhvi, Tarvastu, Kodavere, 

Paistu,  Pilistvere,  Viljandi,  Räpina,  Vändra,  Audru  kihelkondades  ja  Valgas.  Teistes 

tüpoloogiates on „Neiu matus“ laule palju rohkem, kuid enamuse nendest lauludest olen 

mina paigutanud laulutüübi „Kivine kirst“ alla. Nende 12 laulu puhul on osati tegemist 

lauludega, mis ei sobinud laulutüüpi „Kivine kirst“, sest ei maininud erilise kirstu või 

risti elementi, kuid oma olemuselt on need siiski „Kivise kirstu“ lauludega sarnased. Nii 

esines neljas laulus näiteks surnu hauale  kätel  kandmise soov. Teistest  eristusid neli 

Tarvastu  ja  Viljandi  kihelkonna  laulu,  kus  kirjeldati  ehitud  matusehobust  ja  pillide 

mängu saatel surnu hauda viimist: Pange musta muneisse. Halli hobe helmedese. Pääle 

pange luige looga. Luige looga jõhvi ohja. (H II 55, 421/2 (9)) ja Viige minu viiulin. Ja 

kantke kannelt lüüeen. Siis mul parem minneena. Armsam alla astuenna. (H II 66, 570 

(79)).

Laulutüüpi  „Venna matus“ eristasin  ma oma tüpoloogilises  jaotuses  kaheksal  korral. 

Need  laulud  esinesid  Tarvastu,  Halliste,  Ambla,  Kadrina,  Kuusalu  ja  Harju-Jaani 

kihelkonnas.  Nagu  nimestki  selgub,  oli  laulude  ühendavaks  omaduseks  see,  et 

vend/vennad olid surnud. Kahes laulus esines nende sõelumise soov. Ühes laulus esines 

kivide mainimist hauas: Kivi külma kullealla. Tõine jahe jalutsina. Kolmas pää aluna. 

(H II 55, 545 (25)).
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Väikesearvulised regilaulutüübid on oma olemuselt väga erinevad. Mõned sisaldavad 

palju uut informatsiooni, teised jälle elemente, mida kohtab ka suurtes laulutüüpides. 

Võib oletada, et osad nendest on minevikus olnud palju arvukamad, teised võivadki olla 

levinud  väikesel  alal  või  olla  kasutusel  pigem  erandkonnas.  Nii  näib,  et  näiteks 

laulutüübi „Surnu saatel“ võidi kasutada ainult ebatavalise surnu puhul. Kõik surnud ja 

matuseolukorrad  pole  olnud sarnased  ja  väikesearvulised  regilaulud  kajastavad väga 

selgelt niisugust rikkust.
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8. Täiendusi regilaulutüübile „Ema haual“

Minu magistritöö eesmärgiks on vaadelda lisaks teistele laulutüüpidele ka „Ema haual“ 

laule nendest Eesti osadest, mida ma oma bakalaureusetöös (Kama 2010) ei jõudnud 

käsitleda.  Seega  analüüsisin  ma lisaks  444 bakalaureusetöös  käsitletud „Ema haual“ 

laulule veel täiendavad 395 laulu ajalooliselt Saaremaalt, Läänemaalt koos Hiiumaaga, 

Pärnumaalt,  Tartumaalt  ja  Viljandimaalt.  Kokku  on  seega  mu  analüüsis  839  „Ema 

haual“ laulu,  mille arvukus on heaks võimaluseks vaadelda elementide levikuareaale 

Eesti  piires.  Nii  olen  järgnevalt  välja  toonud  ka  huvipakkuvamate  lauluelementide 

levikukaardid. Nende puhul tuleb siiski arvestada, et nendes piirkondades, kus antud 

laulud  ei  ole  levinud,  ei  saa  olla  levinud  ka  laulutüübile  iseloomulikud  elemendid. 

Niisugused kihelkonnad, kus „Ema haual“ laulud puuduvad, on Reigi, Käina, Emmaste 

kihelkonnad Hiiumaal; Vormsi, Noarootsi, Ridala kihelkonnad Läänemaal; Kihelkonna, 

Valjala, Püha kihelkonnad Saaremaal; Keila kihelkond Harjumaal ja Ruhnu kihelkond 

(Kama 2010: 11, jn 2). Seetõttu jäävad need kihelkonnad paratamatult levikukaartidel 

valgeteks laikudeks. See ei tähenda, et antud piirkondades ei oleks reaalsed uskumused 

ega praktikad levinud, millele lauluelemendid teistes piirkondades viitavad, aga lihtsalt 

„Ema haual“ laulude kaudu ei ole informatsioon sellest säilinud. Ma ei märgi kaartidel 

elementide leviku sagedust ehk ei erista omavahel kihelkondi, kus element oli rohkem 

või vähem populaarne, sest see on samuti arvatavasti kõige rohkem sõltuvuses „Ema 

haual“ laulude populaarsuse ja kogumisaktiivsusega antud piirkonnas.

8.1. Uued elemendid

Enamuse „Ema haual“  lauludele omaseid elemente analüüsisin  ja käsitlesin  ma oma 

bakalaureusetöös (Kama 2010) ning uute laulude lugemine üldiselt uut informatsiooni 

ei  pakkunud.  Siiski  esines  nüüd  analüüsitud  lauludes  ka  mõni  täiesti  uus  element. 

Üheksas „Ema haual“ laulus ilmnes kirjeldus, et enne hauale minekut käidi läbi „mure 

mäelt“  või  „leina  lepikust“,  kust  vaeslapsed  võtsid  hauale  kaasa  oksi.  Näiteks  nagu 

nendes lauluridades: Läki me muremäele. Läki me leinalepikusse. Murrame murekarika.  
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Lõikame leiu leinavitsad. Lähme isa haua pääle. Ema haua kaldaele. (H III 15, 626/8 

(7)).  Tegemist  võiks  olla  hauapühkimiseks  vajalike  oksade  lõikamisega.  Sarnast 

kommet kirjeldab Vastseliinas 17. sajandi lõpus Brandenburgi saadik Johann Arnold von 

Brand. Nimelt kirjutab ta nelipühade  aegu maarahva haudadel käimisest niimoodi:  ...  

nad kastavad seda (hauda) joogi või õllega, pühivad selle pärast seda meiupuu või kase 

haljaste okstega jälle puhtaks. Söövad ja joovad lõbusasti, kutsuvad siis surnut koleda  

hääle ja ulgumisega nagu varem ja lisavad: „Ah et sa üles tõuseksid ja meiega lõbus  

oleksid!“. (Laugaste  1963:  80)  Madis  Arukask  on  jälginud  reaalseid  itkumisi  haual 

idapoolsete läänemeresoomlaste seas ja täheldanud itkule eelnevat haua pühkimist  ja 

riisumist (Arukask 2011a: 47–48). Tema tõlgendab neid kombeid kui rituaalset surnu 

äratamist  ja  ettevalmistust  temaga  kontakti  astumiseks.  Niisugune  järeldus  sobib  ka 

eelpool  tsiteeritud  J.  A.  von  Brandi  kirjapanduga  ja  ka  minu  poolt  analüüsitud 

lauludega,  kus  küll  haua  pühkimist  okstega  ei  mainita,  aga  lauludes  toimub  pärast 

okstega haua juurde minekut samasugune suhtlus surnuga nagu itku traditsioonis.

Teise uue elemendina esinesid 19 laulus müütilised tegelased „Maarja kikas“ ja „Looja 

hurt“.  Ühes  laulus  nende  seast  oli  mainitud  ka  Looja  kukke ja  Maarja  kana.  Kuna 

bakalaureusetöös vaadeldud aladel seda elementi  ei  leidunud, siis  käsitlesin ma neid 

kirjeldusi bakalaureusetöös vaid põgusalt (Kama 2010: 67). Looja hurt ja Maarja kikas 

on levinud ajaloolisel Mulgimaal ning Nõo ja Kambja kihelkonnas Tartumaal (Jn 15).

Nõustun oma analüüsis Aado Lintropi arvamusega, et laulutüübis „Ema haual“ on Looja 

ja Maarja on asunud toonide asemele (Lintrop 2001: 307),  õigemini täpsustaksin,  et 

üldiselt on Maarja ja Looja loomad toonide positsiooni üle võtnud. Laiemalt levinud 

arusaama järgi hoiavad nimelt vana Tooni, Tooni poeg ja Tooni tütar surnut hauas kinni, 

näiteks  nendes  ridades:  Mul om kolme hoidajada.  Tooni  poiga päetsen.  Tooni  tütär  

jalutsen.  Vana Tooni  esi  vahel (E  51629/33 (6)).  Maarja  kikkal  ja  Looja  hurdal  on 

lauluridades sama funktsioon. Vahepeal nimetatakse isegi kolme hoidjat nagu toonidegi 

puhul, kuigi nimetada osatakse ainult Maarja kikast ja Looja hurta:  Mull om manna 

katsi vahki. Katsi vahki, kolmi vahki. Maari kikas om päetsen. Looja urta om jalutsin.  

Johus  pääda väänäteme.  Looja  kikas  kiugsatelle.  Johus  jalga  liiguteme.  Looja  urta  

augatelle. (H II 42, 675/8 (40)). 
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Joonis 15. „Maarja kikka“ ja „Looja hurda“ esinemine laulutüübis „Ema haual“.  

Elemendi levik on tähistatud pruuniga.

Ühes laulus hoidsid ka Maarja ja Looja ise surnut hauas kinni, mis võiks olla vaheaste 

müütiliste olendite vahetuses: Mull om manna katsi vahti. Looja risti päitsinna. Maari  

enne jalutsin. Maari tõmbas maa poole. Looja risti jalutsista. (H II 23, 32/4 (8)). Risti 

tähendus nendes lauluridades on ebaselge, see võib tähendada hauatähist kui ka Looja 

asendit  keha  suhtes.  Heiki  Valk viitab võimalusele,  et  „rist“  võiks  pigem tähendada 

„Risti“ ehk Kristust („Christus“ või hoopis vene „Hrist“ varase idamisjoni aegadest).14 

Nähtavasti  keskajal  on  hakanud  kristlikud  müütilised  olendid  üle  võtma  muinasajal 

surmaga seotud olendite funktsiooni, aga tundub, et see protsess jäi seisma ja lauludes 

on  ikkagi  veel  toonid  populaarsemad  kui  Maarja  kikas  ja  Looja  hurt.  Võimalik,  et 

selline protsess peatus lauludes reformatsiooni tõttu, kui mõlemaid müütilisi kujutelmi 

peeti paganlikeks. 

14 Heiki Valgu suuline informatsioon 2012
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Üldiselt  on  „Ema  haual“  lauludes  populaarsem  vaimne  olend  Jumal  (155),  millele 

järgnevad Maarja (43)15 ja toonide (37) mainimised; populaarsuselt neljandal kohal on 

Maarja kikas ja Looja hurt (19) ning lihtsalt Loojat mainiti 16 laulus. Kokku mainiti 

mütoloogilisi olendeid ~27,4% lauludes, mis tähendab, et suuremas osas lauludes haua 

külastamine mütoloogiliste olenditega ei seostu. 

Ühes Saaremaa Kärla kihelkonna laulus esines esmakordselt  ka uskumusolend olend 

külmking: Ei või tõusta tütrekene. Mind on pandud mulla alla. Mulla alla liiva alla.  

Muld on pääle muljutud.  Ja liiv on pääle liidetud.  Kare on pääle kasvanud. Külma 

kingaga kõneldud.  Musta mullale  suud annud.  (H II  41,  341/4 (1)). Külmking ongi 

muus pärimuses levinud vaid Saaremaal, Muhus, Hiiumaal ja Kuramaa liivlaste seas. 

Arusaam külmkinga  olemusest  on  väga  kirju,  kuid  enamasti  on  tegemist  negatiivse 

olendiga, kes on seotud surma ja surnutega. Külmkingad võivad olla näiteks hukatud 

lapsed, kes käivad koos tantsimas või hirmsa välimusega huikajad. (Loorits 1998: 52–

58). Kuigi antud laulutüübis on tegemist on ainult ühe näitega, siis selles laulus näib 

tegemist olevat surma võrdkujuga, kes esitab laulus surma paratamatust lõplikust ja ei 

oma otseselt negatiivset varjundit. 

Taevakehade  ja  nende  personifikatsiooni  vahel  on  raske  vahet  teha,  millele  juhtisin 

tähelepanu  oma bakalaureusetöös  (Kama 2010:  64).  Siiski  ühest  Räpina  kihelkonna 

„Ema haual“ laulus leidsin ma üsna selge taevakehade kummardamise näite: Siis haari  

ma päiva pallelda. Haari kuud kumartada. Kuu käve tu üle kuningide. Päävä käve üle  

päälkite. Ako käve iks armas esändähe. (EKS 8° 4, 188). Mõnevõrra jääb arusaamatuks, 

kui palju on päeva, kuu ja ao kummardamine laulus seotud surmaga. Laulu järgnevates 

ridades on vaeslapsel soov teada saada, kus on armsama hing. Igal juhul on taevakehade 

kummardamine  üsna  osavalt  seotud  sellesse  laulu,  mis  üldiselt  räägib  surmast  ja 

matustest.

15 Maarja mainimiste hulka ei ole arvestatud Maarja kikka mainimisi, et mitte andmeid dubleerida
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8.2. Matmiskoht

Matmiskohta mainiti  387 „Ema haual“  laulus (~46% lauludes).  Nende hulgas ei  ole 

arvestatud puude mainimist haua peal, mis pigem viitab looduslikule matmispaigale või 

kivide mainimist haua peal, mis võiks viidata kivikalmetele. Selgelt populaarseimad on 

kirikuga seotud matmispaigad (kiriku, kabeli ja surnuaia mainimised), mis esinesid 347 

laulus (~41,4% lauludes), looduslikke matmispaiku mainiti 41 laulus (~5%), nende seas 

oli kääpale viitavaid kirjeldusi 24 laulus, looduses asuvat matmispaiga kirjeldust 15 ja 

kivikalme kirjeldusi 2 laulus. Seega võib välja tuua, et matmispaik on kõige laiemalt 

levinud selgelt kristlik element „Ema haual“ laulus. 

Joonis 16. Matmiskoha mainimised laulutüübis „Ema haual“

Laulude analüüsis arvestati kirikuga seotud matmispaikade hulka ka kabeli või kiriku 

mainimised,  mis tähendab,  et  nendes lauluridades võib olla  ka kabeliga külakalmete 

kirjeldusi, mida võidi samuti kirikuks kutsuda. Kuna Tartu murdes on „kabel“ üldine 

matmiskoha nimetus, mis ei pruukinud seostuda ühegi kabeliga (Valk 2001, 24),  siis 
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Tartumaa kihelkondade puhul arvestati looduslikuks matmispaigaks ka lauludes üksinda 

esinevad kabeli mainimised. Loodulikule matmispaigale nendes lauluridades viitab ka 

see, et tihti on kabeli mainimine seotud sinna karja ajamisega.

Kiriku mainimiste suure populaarsuse taga on jaanipäeval kirikusse minemise motiivi 

lai  levik.  See on väga populaarne Põhja-Eesti  lauludes  (Viru-,  Harju- ja Järvamaal), 

Põhja-Viljandimaal  ja  Põhja-Tartumaal.  Elementi  leidub  ka  Pärnumaa,  Läänemaa  ja 

Saaremaa  lauludes.  Üksikutel  kordadel  esineb  elementi  ka  Lõuna-Viljandimaal  ja 

Lõuna-Tartumaal Puhja kihelkonnas.16

Matmiskohtade üldises pildis  paistab silma Kagu-Eesti  erinevus Eesti  üldpildist,  kus 

domineerivad  kirikuga  seotud  matmispaigad  (Jn  16)  (vaata  ka  Kama 2010:  21–22). 

Võimalik, et selle taga on reaalne erinevus matmispaikade kasutusloos võrreldes Põhja-

Eestiga. Nimelt oli Lõuna-Eestis külakalmed levinumad ja pikemalt kasutuses17. Teiseks 

viidi Katariina II reformidega 1771.-1773. aastail Vene impeeriumis kalmistud kirikute 

juurest  eemale  asulatest  välja  (Hausmann  1903,  150-151)),  kusjuures  Lõuna-Eestis 

teostati muutus ka täie rangusega. Seega ongi otseselt kirikute juurde maetud Lõuna-

Eestis üsna väike osa ühiskonnast ajaloolisel ajal. Rõuge meetrikaraamatute põhjal on 

arvutatud, et kiriku juurde maeti 27%–33% populatsioonist (Palli 1973: 82). Loogiliselt 

võib  see  olla  põhjus,  miks  jaanipäeval  kirikusse  minemise  element  Kagu-Eestis  ei 

levinud, sest  jaanipäeval haudade külastamine nähtavasti  ei  seostunud otseselt  kiriku 

külastamisega. Siiski jääb lahtiseks, miks ajaloolisel Viljandimaal on kirikutega seotud 

matmispaigad nii populaarsed, sest ajalooliselt on seal üldiselt toimunud matmispaikade 

kasutuses samad protsessid kui Kagu-Eestis.

Hauapealsed  puud  võiksid  enim  seostuda  looduslike  matmispaikadega,  kas  siis 

külakalmetega  või  muinasaegsete  matmispaikadega  (vaata  pikemalt  2010:  27–28). 

Vaadeldes  hauapealsete  puude  mainimisi „Ema  haual“  lauludes,  avaneb  hoopis 

teistsugune pilt  kui  matmiskoha mainimiste  kaardil  (Jn 16). Nimelt  on hauapealsete 

puude mainimised kõige populaarsemad ajaloolisel Virumaal, Ida-Harjumaal ja Lõuna-

16 Bakalaureusetöös välja toodud elemendi leidumine Karula kihelkonnas oli viga. (Kama 2012: 21) 
Nimelt oli laulu asukoht Kirjandusmuuseumi tüpoloogilises kogus asukoht valesti määratud.

17 Heiki Valgu suuline informatsioon 2010
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Tartumaal (Jn 17). Hajusalt leidub niisuguseid lauluridu üle Eesti. 

Joonis 17. Hauapealsete puude mainimised „Ema haual“ laulutüübis. Elemendi levik  

tähistatud rohelisega.

On  põnev,  et  suuresti  kattub  puude  mainimine  „jaanipäeval  kirikusse“  mineku 

elemendiga. See näitab, et rohke kristlike matmispaikade mainimine ei ole „Ema haual“ 

lauludes  seotud  laulutüübi  tekkega  kristlikul  perioodil,  vaid  näitab  uue  elemendi 

lisandust  kristlikul  perioodil.  Arusaam haua  asupaigast  muutus  lauludes,  kuid  haua 

kirjelduses säilis arusaam puude kasvamisest kalmul. Võimalik, et jaanipäeval kirikusse 

mineku  element  on  märk  üleüldisest  suurest  muutusest  „Ema  haual“  laulutüübis 

ajaloolisel ajal.

Kagu-Eesti  lauludes  ilmneva  looduslike  matmispaikade  suure  osakaalu  taga  on 

teistsugune element – matmispaigana nimetatakse valge liiva mäge. Element on levinud 

üldiselt ainult ajaloolisel Võrumaal, välja arvatud üks laul Puhja kihelkonnas (Jn 18).
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Joonis 18. „Valge liiva mäe“ levik „Ema haual“ laulutüübis. Elemendi levik tähistatud 

sinisega.

Valge liiva mäge mainivatel lauludel on väga kindel ülesehitus ja sarnaste ridade tõttu 

võiks  seda  eristada  eraldi  alarühmana  „Ema  haual“  laulude  seas.  Tüüpiline  laulude 

süžee kirjeldab, kuidas vaeslaps leiab karjas käies oma ema ja isa matetud valge liiva 

mäe  sisse  ja  rohelise  mätta  künka  alla.  Seal  kaebab  vaeslaps  oma  emale,  kuidas 

võõrasema  teda  peksab  ja  ajab  õunapuuaeda  vitsu  tooma.  Õunapuust  sajab  õisi  ja 

vaeslapse silmadest pisaraid, mis kukuvad hõbekarika sisse. Laulutüübiga seonduvaid 

elemente käsitlesin ma põhjalikumalt juba bakalaureusetöös (Kama 2010: 23, 49), kus 

ma  tõin  välja,  et  kirjelduselt  sobib  „valge  liiva  mägi“  kõige  paremini  kääbaste 

traditsiooniga. Lisaks nägin ma reaalset seost kääbaste ja lauluelemendi leviku vahel. 

Loomulikult  võib  valge  liiva  mägi  sümboliseerida  ka  looduses  asuvat  külakalmet. 

Hõbedane karikas näib seostuvat kiriklike praktikatega, mis võiks viidata nende laulude 

seosele  kristlusega.  Kristlusega  seostuvad  valged  liivakünkad  võiksid  olla 
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hilisrauaaegsed kääbaskalmistud. Kuna lauluelemendi levikupiirkond vastab Kagu-Eesti 

idaosale, kust on andmeid, mis viitavad hilisrauaegsetele kääbastele, (Valk 1992: 38) ja 

kuna kääbastes leiduvaid laibamatuseid on seostatud ida poolt tulevate varajaste ristiusu 

mõjudega  (Valk  2009:  165),  siis  võiksid  kristliku  karikamotiiviga  samades  lauludes 

esinevad  ja  nendega  süžeeliselt  haakuvad  valged  liivakünkad  olla  hilisrauaaegsed 

kääbaskalmistud. 

Heiki  Valk  näeb  hõbekarika  motiivi  taga  armulauakarikat.  Isegi  pisarate  kukkumine 

karikasse, võis reaalset aset leida armulauasakramendil karikast joomise ajal nuttes. H. 

Valk pakub välja idee,  et laulude taga võib olla reaalne traditsioon. Nimelt  Pihkvast 

tulnud  misjonimungad  võisid  anda  armulauda  kääbastel.  Laibamatustega 

kääbaskalmistud võisid olla pühitsetud maa ja seega kristlaste kokkusaamise koht enne 

kirikuid.18

8.4. Kivid ja tuli

Üks põnevamaid elemente lauludes on kivide ja tule mainimine,  mis võiks seostuda 

muinasaegse  põletusmatuste  ja  kivikalmete  traditsiooniga.  Ajaloolise  Läänemaa, 

Saaremaa,  Viljandimaa  ja  Tartumaa  lauludes  mainiti  kive  42  laulus.  Kogu  Eesti 

arvestuses on 70 „Ema haual“ laulu (~8,3%) seotud kividega. Loomulikult pole kõik 

kivide mainimised võrdsustatavad,  näiteks kivi kirstu peal mainimine võib olla väga 

kaudne mälestus kivikalmetest. Samas esitasid ka uued läbianalüüsitud laulud näiteid, 

mille puhul näib seos kivikalme kujutamisega üsna ilmselge. Näiteks esinesid read, kus 

surnut venda otsiti kividega seotud kohast: Lähme aga venda otsima. Rannaküla külma 

kivi  alla.  Rannaküla  paksu  pae  alla.  Ei  või,  või-või-vennikene.  Jäta  need  kivid  

kiskumata.  (H  III  5,  111/3  (9)).  Esines  surnu  vaatepunktist  kirjeldusi,  kuidas  ta  on 

kividest ümbritsetud: Põlve pääl on põllu kivi. Rinde pääl on räni kivi. Muu pääl musta  

mulda...  Lükka põlvilt  põllu kivi.  Rinde päält  räni kivi.  Muu päält  musta mulda. (E 

55413/4)  või:  Paas mul all ja paas mul peal. Kiviriit mul rinna peal.  (H II 2, 520/1 

(677)). Ühes Helme ja ühes Puhja kihelkonna laulus esines huvitav element, et surnud 

18 Heiki Valgu suuline informatsioon 2012
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vanemad  vaatavad  tütre  kosimist  kiviselt  kalmelt:  Ema  vaat varemelta.  Sinilillede 

seasta. Tüdard noorda naidetes. (H II 24, 460/2 (247)) ja Esa kaeb kabelist. Ema vahib 

varemäelt. Kuidas tütard näidetas. Karva pääda kattetas. (H II 30, 43/4 (11)). Just sõna 

„vareme“ kasutus lauludes võiks minu hinnangul viidata kivikalmetele. Need kaks laulu 

näitavad ka surnu avaramat  tegutsemispiirkonda.  Tavaliselt  on just  elavad need,  kes 

lähevad  kalmule, et surnutega kontakti saada. Siin aga selgub surnute poolne huvi ja 

valvav hoiak  elavate saatuse vastu. Ühes laulus mainiti ka hauas olevaid kuumi kive: 

Mõtlid  kooba kullast  ollev.  Avva  vasesta  valetu.  Kuup oll  kuumiste  kiviste.  Aud oll  

mustaste  mullast. (H  III  10,  585/6  (1)).  Kuumad  kivid  võisid  olla  märk 

põletusmatustest. Nimelt leitakse kivikalmetest vahel põlenud kive, mida tõlgendatakse 

pärinevat  tuleriidalt  (Jonuks  2009:  221).  Kuigi  enamasti  näib  tuleriida  koht  olevat 

kalmest eemal (samas), siis viikingiajal võidi põletusi kalmealal läbi viia regulaarselt 

(Mandel 2003: 156), mis tähendab, et kalmekivid võisid tõepoolest kuumad olla.

Joonis 19. Haua peal olevate kivide mainimised „Ema haual“ laulutüübis. Elemendi  

levik tähistatud halliga.
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Kive on haua peal mainitud kõikides Eesti piirkondades, levikukaardil paistab elemendi 

laiem levik Edela-Eestis (Jn 19). Tegemist on siiski üsna ühtlaselt ja juhuslikult levinud 

elemendiga, mille mainimiste aluseks ei ole ühesugused levinud lauluread.

Joonis 20. Tulest ilmutamise soov„Ema haual“. Elemendi leviku ala tähistatud oražiga.

Tuld  ja  sellega  seonduvaid  sõnu  leidsin  ma  uutes  piirkondades  21  laulus  (~5,3% 

lauludes). Kokku mainiti tuld või sellega seonduvaid sõnu ~4,4% „Ema haual“ lauludes. 

Paraku otseseid põletusmatuste kirjeldusi ei olnud ka nende laulude seas ja enamusel 

kordadel on ka kaudsem seos põletusmatustega küsitav. Näiteks paluti surnud vanemal 

valmistada endale tulised riided: Tee mul tuline kuube. Sademista sargikene. Kübemest  

kubarakene.  (EÜS III 302/6 (30)). Tuliste riietega saaks vaeslaps tules magada, kuhu 

võõrasema  käsib  tal  heita.  Kas  surnud  vanem  saab  sellepärast  tuliseid  riideid 

valmistada, et ta surnukeha põletati ära? Kas võõrasema käsk vaeslapsel tules magada 

on kunagine märk põletusematustest? Sellised seosed on väga hüpoteetilised ja kui need 
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lauluread  algselt  pärinevadki  põletusmatuste  ideest  ja  praktikast,  siis  laulude 

üleskirjutamise  ajaks  on  see  side  väga  kaudseks  jäänud.  Kõige  populaarsem tulega 

seotud element on „Ema haual“ lauludes soov, et surnud vanemad ilmutaksid ennast 

ahjutulest, mida ma pikemalt käsitlesin juba enda bakalaureusetöös (Kama 2010: 55). 

Soov,  et  vanemad  ilmutaksid  ennast  ahju  tulest  esines  19  laulus.  Tegemist  oli  üsna 

piiratud alal levinud elemendiga (Jn 20), mis on kõige rohkem levinud Sangaste (7) ja 

Otepää  (5)  kihelkondades.  Vähem Urvaste  (3),  Rõuge (2)  Kanepi  (1)  ja  Hargla  (1) 

kihelkondades. 

Kuigi üldjuhul põletusmatuste kirjeldusi ei leidu, siis juba ühest bakalaureusetöö jaoks 

analüüsitud Setumaa laulust leidsin ma hiljem huvitava kirjelduse, mida ma nähtavasti 

enne tähele ei pannud: Tättakene, armukene. Oles saase nätta so armu. Läbi ma läässe  

tuliste  turbasta.  Üle ma läässe sõõru. Olesse saanu nätta esä armu. Kai siis saasse  

kandja armu. Neiu sa jät küla küljele. Neiu sa jät valla varjule. Külm mul tuleb armu  

külast. Vaine mul tuleb armu vallast. Tuli nakkas mul peäle tulema. Palav nakkas mulle  

peäle paistma. Kibena peale karatellema. Kül ma oles lännu kalmu kabukene. Vasta 

mul kahetsi kalmulise. Vasta mul kahetsi ilmulise. Seda ei ole kalmun kasunu. Seda om 

ilma istotu. Kohe istotu elava. (H II 62, 675/6, 719 (29)). Laul kirjeldab soovi näha 

surnuid vanemaid ja minna teispoolsusesse. Nähtavasti on selles laulus surnutemaailm 

reaalsest kalmust kaugemal, mida kirjeldab soov minna üle tuliste mätaste ja alemaa. 

Põnevad on kirjeldused tulest, palavusest ja sädemest („kibõn“ tähendab võru keeles ka 

sädet).  Ühelt  poolt  on  palavuse  mainimine  vastand  küla  poolt  tulevast  jahedast 

suhtumisest neiu vastu. Samas võiks tule nii konkreetne ja elav kirjeldus minu arvates 

viidata, et tegemist on just põletusmatuste kirjeldusega ja vaeslapse sooviga läbi tule 

enda vanematele järgneda.  Võib-olla kirjeldavad tuleriita ka need Lõuna-Eestis tuntud 

read,  kus vaeslaps soovib noolida üles nurka mööda ja saalida üles seina mööda,  et 

jõuda Tooni tareni, näiteks: Os ma iks tiiäs Tooni tarõ. Tiiäs Tooni tarõläve. Üles noolis  

nulka müüdä. Üles saalis saina müüdä. (H II 36, 169/72 (216)). Võib-olla on nurgad ja 

seinad tuleriida kirjeldus, mida mööda leegid üles noolivad ja vaeslaps soovib leekidega 

sarnaselt  liikuda,  et  jõuda  teispoolsusesse.  Tegemist  on  oletusega,  millele  on  raske 
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tõestust  leida,  aga  igal  juhul  ei  pea  põletusmatuste  kombe  kajastused  alati  lauludes 

esinema tule mainimise näol. Madis Arukask toob itkude põhjal välja, et üks surnutele 

järgnemise soovi põhjusi võivad olla eelkristlikud rituaalsed enesetapud lähedase surma 

puhul  (Arukask  2011a:  45).  Lisaks  tema  toodud  näidetele  juhiksin  ma  tähelepanu 

Araabia saadiku Ibn Fadlani kirjelduse Volga ääres kohatud viikingite põletusmatustest 

(Holck 2008: 15–16). Nimelt kirjeldab ta, kuidas üks naine soovis pealiku surma korral 

temale  järgneda  ja  pärast  erinevaid  riitusi  naine  kägistati  ja  põletati  koos  pealikuga 

laevas (samas). 

Võrdluseks  võimalikkudele  muinasajast  pärit  elementide  mainimistele  märkigem,  et 

kõikides „Ema haual“ lauludes mainiti risti hauapealse tähisena 75 laulus (~9%). Kirstu 

või  sellele  viitavat  laudade  mainimist  esines  „Ema haual“  lauludes  kokku 42 korral 

(~5%). Arvatavasti kasutati 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses risti ja kirstu 

iga matuste puhul, aga selle ajal kogutud laulud esindavad neid matmiskombeid ainult 

alla 10%. Seega pole põhjust arvata, et näiteks muinasaja lõpus põletusmatuste juures 

lauldavates lauludes oleks „tule“ element esinenud kõikides lauludes ja samamoodi ei 

pruukinud kivikalmete traditsiooni kuuluvad laulud kive sajaprotsendiliselt nimetada.

8.5. Teispoolsuse kujutelmad

Muinasajaga  seob  laule  ka  toonide  ja  Toonela  mainimised.  Toonisid  või  Toonelat 

mainiti kõige rohkem „Ema haual“ lauludes, aga ühel korral „Neiu ja poisi matuses“ ja 

väiksearvulistes lauludes „Vale surmasõnum“ ja „Lese kaebtus“. Kogu Eestit hõlmav 

levikukaart  näitab,  et  toonidega  seotud  kujutelmad  on  levinud  ajaloolisel  Virumaal, 

Järvamaal, Tartumaal, Võrumaal, Setumaal, Viljandimaal ja Pärnumaal (Jn 21). 
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Joonis 21. Toonela, Tooni tare ja toonide mainimised matuseteemalistes  

regilaulutüüpides. Elemendi leviku ala tähistatud roosaga.

Põnev on Toonela mainimine ühes Pärnu kihelkonna laulus: Hakkasin mehele minema...  

Läksin  nuttes  mere  ääre.  Kus  oli  isa  uinumas.  Taadikene  Toonelassa.  Tiku  üles  mu 

taadike. (E 38192/3). Näib, et nendes ridades on isa merel uppunud, kuid tema asupaik 

on ikkagi Toonelas ja suhtlus temaga on võimalik. Toonela ja  toonide lai levik võiks 

minu  hinnangul  tähendada,  et  muinasajal  võis  see  olla  üle-eestiline  kujutelm 

teispoolsusest ja sealsetest olenditest. Oskar Loorits on maininud, et Toonela kujutelm 

on  tuttav  ainult  Virus  (Loorits  1990:  70).  Tooni  levikualana  toob  ta  samuti  välja 

piirkonna Virumaast Setumaani, mida peab seotuks Skandinaavia viikingite mõjutusega 

(samas).  Igal  juhul  on  regilaulude  põhjal  selle  kujutelma  levik  palju  laiem ja  võib 

arvata, et teisi regilaule analüüsides võib see uskumus olla veelgi laiemalt levinud. Ühes 

Põlva kihelkonna „Ema haual“ laulus mainitakse esmakordselt Leedo väravat ja Taara 
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tanumat19: Tulli üles hommikula. Inne vara valgeda. Saadi karja kavvetahe. Ligi Leedo  

värajaida. Ligi Taara tanomaida. Karksi kalmu kaemahe. Haari vallal'e havva haagi.  

Kaksi katski kalmu kaase. (E 7017/8). Leedo mainimine nendes ridades võiks seostuda 

Leedu/Leedo päevaga (2. juulil), mida tähistati Muhus tule tegemisega (Hiiemäe 1985: 

191  ja  195–196).  On  arvatud,  et  Leedo  näol  on  tegemist  muinasaegse  nimetusega 

suvisele  pööripäevale.  Võimalik,  et  Leedo  nimetus  on  seotud  Lõuna-Eestis  levinud 

jaanipäeva  lauluridade  lõpus  korduva  „liigo“  laulmisega.  (Kaasik  2002:  13).  Leedo 

mainimine  Põlva  kihelkonnas  võiks  kinnitada  sõna  kunagist  suuremat  levikut. 

Lauluridade puhul jääb õhku küsimus,  kas Leedo all  mõeldakse kohta või müütilist 

olendit. Põhimõtteliselt arvestades koha ja müütiliste olendite nimede rohkeid kattuvusi 

sarnastes kujutelmades,  siis võib Leedo tähistada mõlemat.  Võrdlusena võib tuua on 

Tooni  tare  mainimisi,  kus  Tooni  tähendab müütilist  olendit,  aga „Tooni  tare“  kohta. 

Leedo värava  mainimine võib seostuda  lauludes  levinud põrgu värava  kirjeldustega. 

Ühine  kujutelm  väravast  viitab,  et  enne  kristlikku  mõjutust  oli  põrgu  asemel  muu 

surnute asupaik, millest põrgule kandus üle värava kujutelm. Minu hinnangul võiks ka 

Taara  mainimine  laulus  olla  autentne.  Nimelt  mainitakse  Taarat  loogilises 

paralleelvärsis  Leedo  mainimisega.  Taara  tanuma  näol  ei  ole  ka  tegemist  levinud 

rahvusromantilise  mõistega  nagu  „Taara  tammik“.  Lisaks  ei  ole  Leedo  laulus 

rahvusromantiline  kujutelm,  vaid  seob  lauluridu  muinasajaga,  samamoodi  võiks  see 

kehtida  ka  Taara  puhul  paralleelvärsis.  Põhimõtteliselt  tundub  loogiline,  et  kui 

muinasajast on säilinud rohked toonide mainimised lauludes, siis võib ka Taara olla läbi 

nende  sajandite  säilinud.  Põnev  on  loomulikult,  et  tegemist  on  Põlva  kihelkonna 

lauluga, mis võiks näidata Taara laiemat levikut muinasaegses Eestis.

Heiki  Valk  on  hauapanuste  ja  rahvaluulele  toetudes  näinud  muinasaja  lõpust  alguse 

saanud  protsessi,  mille  jooksul  surnud  muutuvad  üha  passiivsemaks  ja 

desotsialiseeruvad.  Kujutlus  teispoolsusest  hägustub  ja  surnute  tegevus  muutub  üha 

piiratumaks. (Valk 1992: 167–170) Mina nõustun laulude ja arheoloogilistele leidudele 

19 Laul  ei  asunud  Kirjandusmuuseumi  tüpoloogilises  kogus  „Ema haual“  kaustas  ja  jäi  seega  minu 

bakalaureusetöös käsitlemata.
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põhjal  üldjoontes  H. Valgu nägemusega.  Minu hinnangul võiks teispoolsuse arengus 

eristada kolme astet. Näib, et muinasaja lõpus võis olla levinud kujutelm surnuteriigist, 

mille populaarseim nimetus oli Toonela/Tooni tare,  aga esinesid ka nimed nagu Iiela, 

Manala ja Maraliste maja (vaata ka Kama 2010: 58–64). Surnud inimesed tegelesid seal 

laulude  põhjal  viljelusmajandusele  omaste  töödega  nagu  karja  hoidmine  ja  põllu 

harimine, näiteks nagu selgub nendes lauluridades:  Ime nüssi Tooni lehma. Maamaks  

soodi Manna karja. Tooni härgi haalutsoli. Vasikid vaaltsõli. (ERA II 10, 448/9 (1)). 

Tõnno  Jonuks  oletab  noorema  rauaaja  hauapanuste  põhjal,  et  surnud  võisid  ka 

teispoolsuses pidutseda, sõdida ja jahti pidada, mis näitab lauluridadest veelgi suuremat 

aktiivsust hauataguses elus. Arvatavasti keskajal ja uusajal taandus surnuteriigi kujutelm 

järk-järgult  ja surnud tegid küll  tööd,  aga seda hauas,  mitte  enam teispoolsuses.  Ka 

eelnev aktiivsem töötamine Tooni valdustes muutus hauas tehtavaks käsitööks. Sellist 

kujutelma  näib  esindavat  laulutüüp  „Avanenud  hauad“,  mille  tekkeaeg  elementide 

põhjal tõenäoliselt langeb keskaja algussajanditesse. Näiteks avaneb vaeslapsele hauas 

selline pilt:  Isa hoolis voki puida. Kirjutas ta kirstu laudu. Ema kudus kokksilisi. Ema  

lõhkus lõuenisi.  Õde aas udu ameta. Pillutas ta peenikesta. (EKS 8° 1, 232/4 (21)). 

Kuigi surnud muutuvad passiivsemaks, siis on neil jätkuvalt võime mõjutada ja abistada 

elavate maailma, nagu selgub laulutüübist „Avanenud hauad“.

Nähtavasti 18. ja 19. sajandil muutusid surnud hauas veelgi passiivsemaks, mida näitab 

ka hauapanuste vähenemine. Näiteks näib kaduvat komme panna nuga surnule kaasa 18. 

sajandi jooksul (Valk 1992: 133). Surnu suurt piiratust kirjeldavad sellised lauluread: 

Rist om rasse rindu pääl. Kääbäs rasse kässi pääl. Rist ei lase ringuta. Kääbäs kässi  

küünütä.  (H I  6,  260  (3)).  Näib,  et  kuigi  „Ema haual“  põhiline  olemus  on  suhtlus 

surnuga,  siis  samas  kajastavad  ka  mõned  lauluread  sellise  suhtluse  hääbumist  ja 

võimatuks  muutumist:  Liiv  ei  lase  liigutada.  Aud  ei  lase  aigutada.  Madu  suuda 

maigutada. (H I 2, 515 (10)). Nii  võib muinasajast  tänapäevani tähendada protsessi, 

mille  käigus  surnud  on  järk-järgult  üha  passiivsemaks  muutunud.  Kindlasti  hakkas 

rahva  teadvuses  18.–19.  sajandil  või  varemgi  levima  rohkem  ristiusuga  seotud 

arusaamu,  näiteks  surnu  minekust  taevasse,  mis  andis  surnule  uue  tegutsemisvälja. 

Sellised kristlikud arusaamad minu käsitluses olevatesse laulutüüpidesse aga peaaegu 

jõudnud ei ole. Küll on aga näiteks usk, et surnud vanem on taevas, omane laulutüübile 
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„Tõmba tütar taevasse“ (Valk 2000: 263).

Loomulikult  on  selline  mitmeastmeline  surnu  passiivsemaks  muutumine  väga  suur 

üldistus,  sest  arusaamu  surnu  oleku  kohta  hauas  on  kindlasti  igal  ajastul  erinevaid 

olnud. Näiteks võib toonide funktsioon surnut kinnihoidvatena näidata juba muinasaja 

lõpus  olnud  arusaama  surnu  füüsilisest  vangistusest  hauas.  Huvitaval  kombel  näib 

hauatagune pilt olevat kõige  hierarhilisem just muinasaja lõpu elementides, mis näib 

olevat  aja  jooksul  kadunud.  Ka  jääb  selgusetuks,  kuidas  sobitub  üldisesse  skeemi 

arusaam surnust, kes võib linnu või putuka kujul kodu külastada (vaata Kama 2010: 34–

35).

8.6. Surnuga manipulatsioon

„Ema haual“  lauludes  esineb kaks  põhilist  surnukeha  või  selle  jäänustega  toimunud 

manipulatsiooni elementi: soov surnut sõeluda ja soov surnut pärast matust pesta. Koos 

magistritöös  analüüsitud  „Ema  haual“  lauludega  mainiti  sõela  84  laulus  (~10% 

lauludes). Sõela elementi käsitlesin ma juba põhjalikult oma bakalaureusetöös (Kama 

2010:  36–42),  kus  toetasin  Heiki  Valgu  ideed,  et  tuleriida  jäänustest  võidi 

põletusjäänused  välja  sõeluda  ja  koguda  sõelasse  ning  et  sõel  oli  seotud  riitustega 

mitmeetapilises matmisprotsessis (Valk 2004, 272–273). Bakalaureusetöös tõin välja, et 

lauludes esinev kalmuliiva sõelumise motiiv võib viidata  reaalsele manipulatsioonile 

surnuluudega, et saavutada surnuga kontakt. Kuigi vahepeal seostub sõela kasutamine 

lauluridades kirikaiaga, siis samas kirjeldatakse selle kasutust ka koos kividega, näiteks: 

Ma too Mohust mulla sõõla. Omast linnast liiva sõõla. Kuressaarest kulla sõõla. Ma 

sõõla liiva liduse. Ma veereta kivid kargeele. (H II 35, 223/6 (131)). Sellised lauluread 

näitavad sõela algset seost kivikalmete traditsiooniga. Lauluridades mainitud Muhu ja 

„oma linn“ võis algelt olla inspireeritud Muhu ning Pöide maalinnast (laul on kogutud 

Pöide  kihelkonnast).  Lauludes  mainitakse  tulist  ja  tulipunast  sõela  ning ühes  Varbla 

kihelkonna laulus ka tahma sõela, mis viitab samuti, et sõelaga võidi reaalselt tuleriida 

jäänuseid sõeluda.
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Sõela  mainitakse  põhimõtteliselt  kogu  Eesti  alal  (Jn  22),  mis  järjekordselt  kinnitab 

sõelumise vanust lauluridades. Lisaks „Ema haual“ laulutüübile esineb haua sõelumist 

ka väiksearvulistes laulutüüpides „Lese kaebtus“, „Vennad surnud“, „Hää neiu surnud“ 

ja ühel korral „Avanenud hauad“ laulutüübis. 

Võimalikule surnuluudega manipulatsioonile on itkude põhjal tähelepanu pööranud ka 

Madis  Arukask  (2011a;  2011b).  M.  Arukask  toob  minuga  sarnaselt  lauluridade 

tõlgenduseks arheoloogilisi näiteid manipulatsioonist surnukehade või nende jäänustega 

ja  näitab  niisuguste  kommete  rahvusvahelist  levikut  (Arukask  2011a:  50–52).  Nii 

kirjeldab ta matmiskombeid Kreekas, kus suudeldakse kadunukese üleskaevatud kolpa 

ja pannakse sellele raha (Arukask 2011a: 50–52 ja seal viidatud kirjandus). 

Joonis 22. Sõela mainimised matuseteemalistes regilauludes. Elemendi leviku ala on 

tähistatud helesinisega.

Erinevalt minust näeb M. Arukask surnulaulude üheks oluliseks põhjuseks üldinimlikku 

surnukartust  (Arukask  2011a:  42).  Võimalik,  et  erinevuse  põhjuseks  on  erinev 
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allikamaterjal, kuigi itkudel on suur sarnasus „Ema haual“ lauludega. Võimalik, et M. 

Arukase  väite  aluseks  on  üldine  surnukartus  traditsioonilises  kultuuris  ja  ta  näeb 

laulmises  selle  hirmu ületamist.  Minu hinnangul  võiks siiski  selline kartus  sel  juhul 

väljenduda ka lauluridades.

Teine surnukeha manipulatsiooni element on surnu pesemine, et eemaldada surma hais. 

Selline soov esines kokku 144 „Ema haual“ laulus (~17% lauludes). Nende hulgas ei 

arvestanud ma surnu vihtumise soovi, mis põhimõtteliselt teenib sama eesmärki. 

Joonis 23. Surnu pesemise soov laulutüübis „Ema haual“. Elemendi leviku ala on 

tähistatud sinisega.

Surnu  pesemine  „Ema  haual“  lauludes  näib  olevat  üldjoontes  Lõuna-Eesti  keskne 

element  (Jn  23).  Surnu pesemist  analüüsisin  ma  juba  oma bakalaureusetöös  (Kama 

2010:  37–38).  Mõned  kirjeldused  on  kaudsemad:  saun  on  köetud  ja  loodetakse,  et 

surnud vanem tuleb sauna. Teised kirjeldused näivad jälle üsna konkreetsed: Ma ti lippe 
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livvakulle. Lämmä vi ti länikulle. Mõse suu mant surma aisu. Käte manta kääpä aisu.  

Kisu üles kirstu kaase. Põruta üles kirstu põõna. (EÜS V 42/3 (45)). Pesemise elemendi 

leviku taga võivad olla muinasaegsed mitmeastmelised matuseriitused. Minu hinnangul 

võiksid lauluread viidata traditsioonile, et enne põletusmatust maeti surnukeha maha ja 

pärast üles kaevates surnu või tema luud pesti ja alles siis põletati ära. Näiteks on Tõugu 

II kalmest leitud märke luudel, mille põhjal on Jonathan Kalman oletanud, et põletatud 

on just  ka inimeste  luid,  mille  ümbert  on liha mädanenud või  eemaldatud (Kalman 

2000:  387–400).  J.  Kalmani  määranguid  on  kritiseeritud  ja  Tõugu  kalme  dateering 

arvatavasti  liiga  varane,  et  sobiks  võrdluseks  lauluridadega.  Kahjuks  pole  keegi 

samaväärset põlenud luude analüüsi veel hilisrauaaegsete matuste kohta teinud, kuid see 

ei  tähenda,  et  selliseid  kombeid  ei  eksisteerinud.  Põhimõtteliselt  kirjeldab  sama 

protsessi  Henriku  Liivimaa  kroonika,  jutustades  1222.  aasta  ülestõusule  järgnenud 

sündmustest: Ja nad võtsid tagasi oma ristiusu ajal lahutatud naised ja kaevasid oma 

surnute kehad, kalmistuile maetud, haudadest välja ja põletasid need endise paganate  

kombe  kohaselt  ja  pestes  endid  ja  oma  maju  ja  linnuseid  veega  ja  puhastades  

luudadega,  püüdsid sel  viisil  ristimise sakramenti  oma maalt  täiesti  hävitada.  (HCL 

XXVI,  8).  Võimalik,  et  eestlased käitusid oma surnutega vana kombe kohaselt,  kus 

maha matmine võis olla osa rituaalist. Ka Ibn Fadlan kirjeldab Volga jõe ääres nähtud 

viikingite  matmistraditsiooni  puhul,  kuidas  laip  oli  enne  põletusmatust  pandud 

maahauda (Holck 2008:  15).  Tegemist  oli  nähtavasti  reisil  olevate  viikingitega ning 

seega surma ja põletusmatuse vaheline aeg ei  olnud väga pikk,  nii  et  otsest  põhjust 

surnut vahepeal maa sees hoida ei näi olevat. Hilisrauaaegsetelt maahaudkalmistutelt on 

leitud ka tühje matuselaike, millele enamasti suurt tähelepanu ei pöörata ja aruanded 

kirjeldavad luustikke, mitte nende puudumist. Võimalik, et sellised tühjad matuselaigud 

ongi kohad, kuhu surnu võidi enne põletamist matta ja kust surnu või tema luud on 

põletamiseks  välja  kaevatud.  Loomulikult  võiks  sellisel  juhul  matuselohkudest  leida 

mõne väiksema luu, mida jäi üles korjamata. Samas ei ole teada, kui hoolikalt on neid 

haualohke arheoloogiliselt kaevatud, kui ilmneb, et nendes luustikku ei asetse. Isegi kui 

minu  oletused  ei  vasta  tegelikele  matuseriitustele,  siis  kusagil  kirikaedades  peaksid 

vähemalt asetsema need tühjad matuselohud, mille puhul Läti Henrik kirjeldab, et sealt 

kaevati  surnud  üles.  Veel  üks  tõik,  mis  võib  viidata  ainult  luude  põletamisele,  on 
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Läänemaa kalmetest leitud põletuslaigud. Nimelt ei ületa nende läbimõõt oluliselt 2 m, 

esineb isegi 1,5–1 m ja isegi veel väiksemaid põletuslaike (Mandel 2003: 155). Teiste 

tõlgenduste kõrval võib kaaluda,  et  nendes tuleriitades võidi  põletada ainult  inimese 

luid,  mille põletamiseks olekski tuleriit  palju väiksema läbimõõduga kui terve surnu 

põletamiseks. Põhja-Eesti Küti kalmistult on leitud kahe naise luustikud koos põlenud 

kirstu jäänustega (Selirand 1962: 139), mida Marika Mägi tõlgendab kui lõket kirstu 

peal  pärast  matust  (Mägi  2003:  97).  Minu hinnangul  võiks  ka see väljendada soovi 

surnu maha matta ja põletada, kuigi antud kontekstis on mõlemad riitused tehtud ühe 

korraga.

Ühe hüpoteetilise matuseriituse kirjeldus võiks välja näha selline, et algselt surnu maeti, 

siis mingi aja pärast, kui liha oli luudelt kadunud, kaevati luud üles ja pesti puhtaks. 

Seejärel luud põletati ja tuleriida jäänused sõeluti läbi. Põlenud luud võidi sõela sees 

viia kivikalmesse või kusagile mujale. „Ema haual“ lauludes kostev soov, et surnu üles 

tõuseks, võiks nendes  situatsioonides tähendada ka hinge/hingede luudest vabastamise 

soovi läbi põletusmatuste. Põletusmatuse traditsiooni ühe põhjendusena on toodud välja 

surnukartust, kus surnu keha hävitati, et muuta see ohutuks (Holck 2008: 17). Samas 

võib põletusmatuste kommet tõlgendada ka kui hinge vabastamist kurnatud ja kustunud 

kehast  (samas:  7).  Selline  vabastus  võis  tagada  hingele  palju  suurema tegevusvälja. 

Võimalik,  et  vabastatud  hinged  võisid  ka  näiteks  putuka  või  linnu  kujul  omakseid 

külastada, nii et tegemist võib olla omamoodi vastupidise protsessiga surnukartusele. 

Ma arvan, et „Ema haual“ laulu lähtekohad võivad olla nii mitmeetapilised surnuriitused 

kui  ka  hilisemad  haual  peal  käimised  ning  võimalikud  manipulatsioonid  surnu 

jäänustega (vt Kama 2010: 38–41). Näiteks kivide sõelumine võiks tähendada selget 

soovi surnu tagasi tuua, pöörates rituaalid ümber, ehk lauluridade taga võib olla idee, et 

sõelaga viisin ja sõelaga toon tagasi. Kindlasti oli väga populaarsel „Ema haual“ laulul 

juba  muinasaja  lõpul  erinevaid  tähendusvälju  ja  laulmissituatsioone.  Muinasaegsete 

situatsioonide  mõistmise  teevad  keerulisemaks  vahepealsed  sajandid,  millal  algsed 

matuserituaalid muutusid ja laulud omandasid koha uutes rituaalides. Võimalik, et just 

siis  seostus  see  laulutüüp  pulmariitustega,  kuid  võib  oletada,  et  algsem 

laulmissituatsioon kumab nendest lauludest  läbi.  Minu kirjeldatud matuserituaalid on 
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kindlasti julged oletused ja ainult lauluridadest jääb nende tõestamisel väheseks. Kuid 

samas ei tee see kindlasti halba, kui arheoloogilistel kaevamistel ja materjali analüüsis 

arvestatakse ka keerukamate matuseriituste võimalusega, millele võivad viidata laulud. 

Kahjuks on ka arheoloogiline materjal väherepresentatiivne muinasaja lõpu kohta, kui 

meil  on  arheoloogilisi  jälgi  ainult  20% kohta  eeldatavast  matuste  koguarvust  (Lang 

2011:  112).  Pole  mingit  põhjust  arvata,  et  regilaulud  peaksid  kajastama  just  selle 

ühiskonnaviiendiku  matuseriitusi.  Hilisrauaaegse  Saaremaa  ja  Muhumaa  kohta  on 

oletatud, et 10% taludest seostusid mõne kivikalmega (Lang 2011: 112 ja seal viidatud 

kirjandus), seega 8,3% lauludes esinev kivide mainimine näib tegelikult enam-vähem 

klappivat muinasaja lõpu seisuga. 
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Kokkuvõte

Arheoloogilised  leiud  ja  regilaulud  on  mõlemad  osa  mineviku  inimese  maailmast. 

Mõlemad  allikad  esindavad  küll  ainult  osa  sellest  maailmast,  aga  matuseteematikas 

võiksid need osad üsna tihedalt seotud olla. Minu magistritöö on jätk bakalaureusetööle 

„Arheoloogiline vaatepunkt regilaulutüübile „Ema haual““. Ma jätkasin selles kasutatud 

metoodikat  ja  lähenemist  teiste  matuseteemaliste  regilauludetüüpide  puhul  ning  ka 

„Ema haual“ laulude puhul piirkondadest, mida ma ei jõudnud oma bakalaureusetöös 

käsitleda. 

Arheoloogia  ja  regilaulu  kõrvutamine  on  keeruline  ülesanne.  Lauludes  esinevaid 

elemente dateerides tekib küsimus, kui kaugele ajas tagasi saab neid viia? Arvestades 

täpsemat dateeringut võimaldavate elementide üldist vanust, ei julgenud mina elemente 

nooremast rauaajast vanemaks dateerida. See küll ei tähenda, et need elemendid ei võiks 

ka  vanemad  olla,  aga  pigem on  see  ebatõenäoline.  Ma  jätaksin  kindla  ajalise  piiri 

tõmbamata, kui vanu elemente need laulud sisaldavad ja võimalik, et niisugust piiri ei 

eksisteerigi.  Keeruliseks  teeb  regilaulude  dateerimise  veel  seegi,  et  regilaulutüübi 

tekkides  võidi  sinna siduda ümbritsevast  kultuurist  elemente,  mis  oma olemuselt  on 

palju vanemad kui laulud ise.

Analüüsisin  ka laenude mõju  regilauludele  ja  tõin välja,  et  regilaulud ei  tohiks  olla 

mõjutatud otselaenudest, mis pärinevad erinevast kultuurist. Regilaulude ülesehitus on 

tihedalt seotud keelega ja võõrkeelsete elementide regilauludesse ümber panemine oleks 

raske.  Regilaulud  on  naistekesksed  ning  naised  on  olnud  traditsioonilisem  ja 

kodukesksem osa ühiskonnas. Seega on alust arvata, et regilaulud peaksid kajastama 

matuste  kohta  neid  elemente,  mis  tõepoolest  haakuvad  kohapealse  arheoloogilise 

informatsiooniga.  Regilaulude  tõlgendamine  on  raske,  sest  võrdluseks  sobiv 

arheoloogiline  materjal  võib  olla  puudulik.  Samas  annab  olemasolev  arheoloogiline 

materjal meile aimu, mis lauluelementidele peaks tähelepanu pöörama. Regilauludes on 

vahel  segunenud müütilised  ja  reaalse  elu  kirjeldused  ning  neid  võib olla  keeruline 

eristada.  Samas  moodustasid  mineviku  inimese  jaoks  need  kaks  maailma  omavahel 
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terviku.  Igapäevane  elu  oli  mõjutatud  uskumustest  ja  müütilised  uskumused  olid 

mõjutatud  igapäeva  elust.  Just  regilauludes  esinevad  uskumused  ja  müütilised 

kujutelmad on oluline panus arheoloogilise informatsiooni tõlgendamisel.

Peale  „Ema  haual“  esineb  veel  neli  suuremat  matuseteemailist  laulutüüpi,  millest 

esimesena analüüsisin ma „Ema ja armud“. Need laulud on olnud levinud üle Eesti, 

olles  esindatud  185  variandiga.  „Ema  ja  armud“  laulud  kirjeldavad,  kuidas  surnud 

inimene kodust hauda jõuab ning kuidas tema armud liiguvad temaga kaasa. Armud 

liiguvad  küll  koos  surnuga,  kuid  nende  käitumine  ja  trajektoor  on  teistsugune  kui 

surnul. Nii võivad nad liikuda läbi akna, värava alt, mööda puude latvu ja saada lõpuks 

maetud  kalmistule.  Minu hinnangul  võiks  niisugune armude  kujutamine  olla  seotud 

uskumusega, et ühel inimesel on mitu hinge ja armud on oma olemuselt mitmikhinge 

kehastus. Sellise kujutelma kunagist olemasolu Eestis on oletatud, aga tõestus on selle 

kohta  vähene.  Kuigi  armud  esinevad  lauludes  enamasti  mitmuses,  siis  näib  nende 

käitumine ja saatus surma korral olevat üksteisega sarnane. Armude olemus „Ema ja 

armud“  lauludes  võib  olla  muinasaegne,  aga  nende  laulude  üldine  olustik  näib 

kirjeldavat pigem eesti traditsioonilisi talupojaühiskonna matuseid. Seda tüüpi laulude 

laialdane  levik  üle  Eesti  näitab,  et  laulutüüp  võiks  pärineda  Põhjasõjale  eelnevast 

perioodist,  võimalik,  et  Rootsi  ajast,  millal  ühiskonnas  levinud  vana  kujutelm seoti 

hetke olustikuga.

Laulutüüpi  „Avanenud  hauad“  leidsin  ma  102  varianti  ja  see  laulutüüp  oli  samuti 

levinud  üle  Eesti.  Need  laulud  kirjeldavad,  kuidas  kurni  kukutades  veereb  see 

kirikuaeda ja lööb lahti haua uksed. Kui vaeslaps läheb kurni ära tooma, siis näeb ta 

perekonnaliikmeid  hauas  käsitööd  tegemas.  Orvu  küsimuse  peale,  kellele  surnud 

sugulased neid asju valmistavad, selgub, et asju tehakse temale. Kurni mainitakse ~89% 

lauludes ja jääb lahtiseks, kas mõeldaksegi traditsioonilist kurnimängu või on tegemist 

lihtsalt  ümmarguse veereva  esemega,  millele  viitavad  näiteks  hõbeõuna mainimised. 

Kurni  mainimisi  lauludes  võib  kõrvutada  ümarate  objektide  leidmisega  kalmistutelt. 

„Avanenud  hauad“  lauludele  on  omane  surnute  töötamine  hauas,  mis  esines  ~72% 

lauludes. Kõige populaarsem tegevusvaldkond on riiete valmistamine (81 laulus), aga 
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mainiti ka puutöö tegemist (33), rahaga seotud tegevusi (16), metallitööd (8), istumist 

(4) jne.  Hauas käsitöö tegemine näib kõige paremini haakuvat keskajal  populaarsete 

väiketööriistadega haudades  ja metallitöö puhul  isegi  muinasaja  lõpu sepamatustega. 

Hauapanuseid  pandi  surnutele  kaasa  kasutamiseks  hauataguses  elus.  Samas  prooviti 

hauapanuste  abil  elus  olevate  inimeste  elu  parandada.  Võib-olla  just  seda  ideed,  et 

surnud  saavad  hauataguses  elus  elavaid  abistada,  kannavad  endas  ka  need  laulud. 

Surnute riideid mainiti ~22% lauludes ja nende värvilisus viitab kirjelduste päritolule 

muinasajast  või keskaja algussajanditest.  Kirikuga seotud matusepaika mainiti  ~84% 

lauludes. Näib, et laulutüübi „Avanenud hauad“ tekkeaeg võiks olla keskaja algus. See 

sobib  nii  käsitöö  tegemisega  hauas,  kirikute  rohke  mainimise  kui  ka  värviliste 

matuseriietega. Kurni element võib küll pärineda juba muinasajast. 

Laulutüüp „Kivine kirst“ esines 128 korral üle Eesti. Laulutüüp kirjeldab minategelase 

soove  enda  matuste  puhul  ja  annab  seega  väga  huvitavaid  psühholoogilisi  teadmisi 

inimeste  eelistustest  seoses  matustega.  Erilise  kirstu  soov kui  laulutüübi  põhitunnus 

esineb  ~96%  lauludes.  Tavalistest  puuliikidest  kirstud  ei  sobi,  vaid  eelistatuim 

kirstumaterjal  on  kivi  (67)  ja  tina  (48).  Kirstudetailide  puhul  on  populaarsemad 

materjalid luu (58) ja vask (40). Erilise risti soov esineb ~52% lauludes ja enamasti 

eelistatakse rahast (22) või rauast (21) risti. Kivist kirstu soov võib olla seotud ajaloolise 

aja kivist hauaplaatide ja sarkofaagide kasutamisega. Võimalik, et algselt on laulutüüp 

alguse  saanud  juba  muinasaja  lõpus,  millal  omavahel  konkureerisid  puidus  kirstus 

matmine  maahaudadesse  ja  kivikalmete  traditsioon.  Seega  võib  laulutüüp  algselt 

esindada  soovi  olla  maetud  kivikalmesse.  Hilisem  eliidile  omane  hauaplaatide  ja 

sarkofaagidega  matusekombestik  võib  olla  toetanud  laulumotiivide  püsimist. 

Populaarsemad loomad, kelle luudest ja teistest saadustest sooviti kirstu detaile, olid 

põder  (58),  sikk  (32),  hunt  (32)  ja  karu  (24).  Metsikute  loomade  eelistamine  võiks 

samuti viidata laulutüübi tekkele muinasajal. 

Kirikuga seotud matmispaika sooviti saada maetud ~57% lauludes. Seejuures esines aga 

kümnes laulus soov mitte olla jäetud maa peale lindudele söögiks ega maa alla ussidele 

söögiks. Selline soov võib algelt  olla seotud palvega saada maetud kivikalmesse või 

kiriku  põranda  alla  hauakambritesse.  Laulutüübis  esines  37,5%  lauludes  soov  olla 
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viidud kätel kalmule erinevate veovankrite asemel. Selline teguviis võib olla mõeldav, 

kui  kalme  asub  kodule  lähedal,  mis  sobitub  pigem  külakalmete  ja  muinasaegsete 

kalmete  paiknemisega.  Viies  laulus  esines  soov,  et  kirstu  sisse  jäetaks  auk.  Seda 

põhjendati sooviga, et tuul, lõhnad ja hing saaksid liikuda või et hommikupäike paistaks 

surnu  peale.  Soov  õhulisest  matmispaigast  võiks  olla  ka  mälestus  kivikalmete 

traditsioonist.

Neljas suurem laulutüüp „Poisi ja neiu matus“ esines 181 korral, olles samuti levinud 

üle Eesti. Need laulud kirjeldavad poisi halba matusekohta ja negatiivseid leinajaid, mis 

on vastupidine neiu uhketele ja headele matustele. Poisi matmiskohana mainiti kõige 

rohkem sood (89) ja metsa (89). Võimalik, et poisi halva matusepaiga kirjelduste taga 

on  paganlikud  matmiskombed,  mis  kestsid  harvadel  kordadel  edasi  ka  keskajal  ja 

uusajal.  Soo mainimiste  populaarsuse  taga  võib  olla  reaalne  traditsioon matta  surnu 

sohu,  millele  viitavad  ka  kirjalikud  allikad.  Selle  võimaliku  traditsiooni  ainukeseks 

arheoloogiliseks näiteks Eestist on Rabivere  rabalaip Rootsi aja lõpust. Sohu matmine 

võis olla nii tavaliste inimeste kui ka eriliste inimeste või kurjategijate puhul rakendatud 

tava. Poisi metsa matmine võis alguses kirjeldada muinasaegsete kalmistute kasutust, 

hiljem aga  ka  külakalmeid,  mille  kasutust  hakati  taunima.  Poisi  leinajatest  ja  haual 

käijatest olid populaarsemad hundid (95) ja karud (88), mis pigem seostuvad samuti 

paganlikes  uskumustes  oluliste  loomadega.  Neiu  matmiskoht  oli  seevastu  üldjuhul 

kirikuga  seotud  (124).  Kirikut  kirjeldati  tihti  kuldse  ja  hõbedana,  mis  võiks  viidata 

katolikuaegsete  kirikute välisele toredusele.  Neiu leinajad olid  oma aja eliit.  Mainiti 

härrasid, saksasid, kuningaid, härrasid jne. Väiksema leinajate rühma moodustasid neiu 

lähisugulased. „Poisi ja neiu matus“ laulutüüp esindab seega kristlikku ja euroopalikku 

kultuuri kandva kõrgeliidi tavade ihalust. Laulude tonaalsus erineb seetõttu üsna palju 

teistest laulutüüpidest. See laulutüüp näitab kristlike ideede levikut vähemalt ühes osas 

ühiskonnas,  näiteks  mainitakse  neiu  matmiskohana  isegi  altari  alust,  mis  on  kõige 

püham koht kirikus. 

Analüüsisin ka laulutüübis esinevaid kohanimesid ja eristasin kaks rühma. Populaarsem 

rühm  oli  juba  muinasajal  oluliste  piirkondade  nimed  nagu  Kuramaa,  Harjumaa  ja 

Virumaa jt. Teine levinud rühm olid keskajaga seoses tähtsaks muutunud kohad nagu 
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Riia, Saksamaa jt. Lauludes esinesid ka kaks põnevat kommet: hingele armu andmine ja 

hinge ülendamine. Neid riitusi sooritati nii poisi ja neiu matuste ajal kui ka pärast haua 

juures käies.  Laulutüübi  üldine tonaalsus on kristlik,  kuid neiu matusele vastandliku 

poisi matuse kirjeldused võivad endas säilitada ka paganlike matuste kirjeldusi. Selline 

terav  kristlike  ja  paganlike  matmispaikade  vastandamine  on  omane  keskajale  ja 

uusajale. Võimalik, et laulutüüp ongi alguse saanud keskajal, olles hiljem ka tugevasti 

mõjutatud rootsiaegsest võitlusest ebausuga.

Eraldi  rühma  moodustavad  matuseteemaliste  laulude  seas  väikesearvulised 

regilaulutüübid, mille arvukus varieerus 21 kuni ühe lauluni. Mõned niisugused laulud 

esindasid elemente, mis suurtes laulutüüpides ei esinenud. „Hää neiu surnud“ lauludele 

on omane surnute  sõelumine ja  seejuures mainitakse just  surnute  luid.  Põnev on ka 

soovitus  minna  sõela  järele  „liina  ja  mäele“,  mis  võiks  seostuda  muinasaegsete 

linnamägede  nimetusega.  Laulutüübis  „Lese  kaebtus“  mainiti  analüüsitud  lauludes 

esmakordselt Toonela hobust ja surnu asumist „Päevalas“, mille taga võib olla üldine 

surnute  seos  päikesega.  Laulutüüp  „Vaikne  matusepaik“  esindas  soovi  olla  maetud 

kaugele  ja  vaiksesse  kohta.  On  põnev,  et  matuseteemalistes  lauludes  ei  ole  üldist 

arusaama,  kas  hea  on  lähedane  või  kauge  matmispaik.  Mõlemad  võimalused  olid 

esindatud  laulutüübis  „Poisi  ja  neiu  matus“  mõlema  matuste  kirjelduste  puhul.  Igal 

juhul  on  laulutüüp  „Vaikne  matusepaik“  vastandlik  üldisele  arusaamale,  et  hea 

matusepaik asub avalikus ruumis. Seega näitavad see ja teised väiksemad laulutüübid 

minevikus  olnud  erinevate  arusaamade  paljusust.  Laulutüüp  „Linnud  matavad“ 

kirjeldab, kuidas minategelase söövad surma korral linnud ära. Selline surnukeha saatus 

ei  jäta  suure  tõenäosusega  arheoloogilisi  jälgi  ja  seega  heidab  valgust  „kadunud 

surnute“ probleemile. On tõenäoline, et tegemist on lihtsalt juhuslikult metsikusse kohta 

jäänud  inimese  laibaga,  mis  jääb  maha  matmata.  Teise  võimalusena  võivad  need 

lauluread  kajastada  kunagi  eksisteerinud  tava  jätta  tahtlikult  surnukehad  lindudele 

söögiks.  Laulutüüp „Ei  karda  surma“  esindab kommet  viia  süüa  ja  juua kalmudele. 

Kuigi  see  komme  on  olnud  minevikus  arheoloogiliste  ja  kirjalike  andmete  põhjal 

laialdaselt levinud, kajastab seda lauludes vaid antud väikesearvuline laulutüüp. „Surm 

võõrsil“ kirjeldab sõdalase surma kodust kaugel ja minategelase muret, et tema venna 
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matavad võõrad. Ühekordselt esinev laulutüüp „Surnu saatel“ esindab erakordset laulu, 

kus lauluridadesse on põimitud ähvardus, mis keelab surnul koju tagasi tulla. See on 

vastandlik  üldiselt  levinud  väga  soojale  suhtlemisele  surnute  ja  elavate  vahel 

matuseteemalistes regilaulutüüpides.

Võrreldes  2010.  aastal  bakalaureusetöös  käsitletutega,  esinesid  käeolevas  töös 

analüüsitud 395 „Ema haual“ laulus mõned uued elemendid. Üheksas laulus selgus, et 

vaeslapsed  lähevad  läbi  „mure  mäelt“  ja  „leina  lepikust“  ja  võtad  sealt  oksi  kaasa 

hauale.  Võimalik,  et  need  on  vajalikud  haua  pühkimiseks,  mis  võib  olla  rituaalne 

ettevalmistus  suhtluseks  surnuga.  Mulgimaal  ja  Tartumaal  esinesid  Maarja  kikka  ja 

Looja hurda mainimised 19 laulus. Maarja kikas ja Looja hurt hoiavad surnut hauas 

kinni ning näib, et see kujutelm pärineb keskajast, millal need loomad hakkasid võtma 

üle  toonide  positsiooni.  Siiski  mainitakse  toonisid  lauludes  rohkem ja  võimalik,  et 

paganlike  olendite  vahetume  kristlikumatega  peatus  reformatsiooni  tõttu,  kui  kõik 

niisuguseid  olendid  pandi  põlu  alla.  Matmiskohtadest  olid  populaarsemad  kirikuga 

seotud matmispaigad, mida mainiti 46% lauludes. Matmiskoha üldpildist eristub Kagu-

Eesti, kus on populaarsed looduses asuva matmispaiga kirjeldused. Levinud lauluread 

kirjeldavad, kuidas vaeslaps leiab karjas käies ema ja isa matetuna valge liiva mäe alla. 

Sellised valge liiva mäed meenutavad kõige rohkem kääbaste kirjeldusi. Samas laulude 

lõpus mainitud hõbekarikas võiks kogu laulu süžeed siduda kristlusega. Võimalik, et 

laulusüžee  seostub  hilisrauaja  Kagu-Eestis  kääbastes  olevate  laibamatustega,  mille 

puhul on nähtud ida poolt tulevat kristluse mõju. Kirikuga seotud matmispaigad olid 

lauludes väga populaarsed Põhja-Eestis, kuid samas olid antud piirkonnas levinud ka 

kirjeldused puudest  haua peal,  mis  võiks  viidata  looduses  asetsevale  matmispaigale. 

Seega  võib  oletada,  et  ka  kirikut  mainivatel  lauludel  on  vanem  taust.  Muinasaja 

matmistraditsioonile  viitavaid  kive  seoses  matustega  leidus  ~8% lauludes  ja  tulega 

seonduvaid sõnu mainiti ~5% „Ema haual“ lauludes. Mõned kivide mainimised näisid 

üsna  selgelt  esindavat  kivikalmeid,  aga  „tule“  mainimised  võisid  ainult  kaudselt 

pärineda põletusmatuste traditsioonist. Võrdluseks võib tuua, et kristlikku elementi risti 

mainiti hauatähisena ~9% ja kirstu ~5% „Ema haual“ lauludes.

Regilaulude  põhjal  saab  eristada  kolm  astet  hauataguse  elu  muutumises  muinasaja 
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lõpust kuni laulude kogumiseni. Mõnedes lauludes kajastus elu teispoolsuses, mis on 

nähtavasti muinasajast pärit kujutelm. Arvatavasti nimetati teispoolsust Toonelaks ja see 

kuulus toonidele.  Sõnad „Toonela“ ja „toonid“ on levinud erinevates Eesti  osades ja 

võib oletada, et muinasaja lõpus võis see olla üle-eestiline uskumus. Teispoolsuse nimed 

võisid ka olla Iiela, Manala, Maraliste maja. Laulude põhjal teevad vanemad Toonelas 

tööd,  hoolitsedes Tooni loomade eest ja harides seal  maad. Hauapanuste põhjal võib 

oletada,  et  elu  Toonelas  võis  olla  veelgi  aktiivsem.  Keskajal  nähtavasti  kadus  järk-

järgult kujutluspilt aktiivsest elust teispoolsuses ja surnud vanemad usuti jäävat hauda. 

Sellist  pilti  esindab  laulutüüp  „Avanenud  hauad“.  Senine  aktiivsem  töötamine 

teispoolsuses on asendunud käsitööga hauas. Üha passiivsemaks muutusid surnud 18.–

19.  sajandil,  millal  nad  ei  saanud hauas  liigutada  ja  isegi  suhtlemisvõime elavatega 

tundub hääbuvat. Selline pilt on kindlasti üldistus ja erinevaid arusaamu on olnud igal 

perioodil.  Huvitav,  et  kõige  hierarhilisem  tundub  hauatagune  elu  olevat  muinasaja 

elementides, kus esines Tooni, kellele teispoolsus kuulus.

„Ema haual“ lauludes esineb kaks üldisemat surnutega manipulatsiooni motiivi. Soov 

surnu üles  sõeluda  esines  ~10% lauludes,  motiiv  oli  levinud üle  Eesti.  Soov surnut 

pärast  matmist  pesta  esines  ~17% lauludes  ja  see element  on Lõuna-Eestile  omane. 

Võimalik,  et  soovis  kajastuvad  kunagised  riitused,  mille  käigus  surnu  luud  kaevati 

hauast üles ja pesti. Võimalik, et põletusmatuste puhul võidi surnu enne põletust maha 

matta ja alles pärast liha luudelt kadumist üles kaevata, luud pesta ja siis põletada. Siis 

võidi  kasutada  sõela  tuleriida  jäänuste  sõelumisel  ja  viimisel  kalmistule.  Niisuguste 

mitmeastmeliste  matuseriituste  tõestuseks  ei  piisa  loomulikult  lauluridadest,  aga 

arheoloogilise  materjaliga  töötamisel  võib  meeles  pidada  erinevaid  variante  matuste 

tõlgendamisel.  „Ema  haual“  lauludes  esinevad  muinasaja  lõpust  pärit  elemendid 

näitavad  üsna  selgesti  laulutüübi  muinasaegset  päritolu.  Laulutüüp  näib  olevat 

mõjutatud rohkelt ka kristlikust matmispraktikast, aga kuna „Ema haual“ laulud on nii 

arvukad, siis paljud vanad elemendid on jäänud koos uutega koos eksisteerima. 

Laulutüüpide  analüüsis  selgus,  et  kõik  suuremad  rühmad  ja  ka  osa  väiksemaid 

edastavad erinevaid ideid ja uskumusi seoses surmaga ning matustega. Nähtavasti on 

see kirevus seotud eri  ajaperioodidega,  millal  laulutüübid on tekkinud, esindades  eri 
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ajastutel  levinuid  uskumusi  ja  ideid.  Ka  elementide  iseloom  ja  dateeringute  üldine 

tendents on laulutüübiti erinev. Niisuguse laulutüüpide erinäolisuse tõttu on keeruline 

teha üldistusi minu analüüsitud tüüpide põhjal teiste tüüpide ja üldiselt regilaulu kohta. 

Viiest suuremast matuseteemalisest laulurühmast kolm („Ema ja armud“, „Poisi ja neiu 

matus“ ja „Avanenud hauad“) näivad olevat tekkinud ajaloolisel ajal. „Kivise kirstu“ ja 

„Ema haual“ laulutüübi puhul näeme läbi kumavat muinasaja lõpu maailmapilti. Kõiki 

viit suuremat laulutüüpi on tugevasti mõjutanud kristlikud matmiskombed. Vähemalt on 

need domineerivad olustiku elementides. Kõik viis suuremat laulutüüpi on levinud üle-

eestiliselt, mis näitab Eesti kui kultuurilise üksuse terviklikust. Nende laulutüüpide levik 

võis olla tegelikult küll veelgi laiem, aga kahjuks on minu analüüs piiratud ainult Eesti 

aladega.  Levikukaartidel  avalduv  kohatine  lauluelementide  levialade  ruumiline 

eraldatus on tunnistus nähtavasti kunagistest terviklikest levikupiirkondadest. Kahjuks 

näib, et rahvaluule kogumise ajaks on väga palju laule ja seega informatsiooni jõudnud 

ära  kaduda.  Laulutüüpide  elementide  leviku  piirid  on  erinevad,  kolm eriilmelisemat 

piirkonda  näivad  olevat  Kagu-Eesti,  Mulgimaa  ja  Virumaa.  Tegemist  on  ka  kolme 

piirkonnaga, kus „Ema haual“ laulud on kõige rohkem levinud ja seega võib erinevus 

olla  tingitud  üldisest  regilaulu  elementide  säilimisest  nendes  regilaulurikastes 

piirkondades.  On huvitav,  et  ühegi  elemendi  puhul  ei  jookse piir  otseselt  Lõuna-  ja 

Põhja-Eesti  piiri  pidi  diagonaalselt  Pärnust  Alutaguseni,  mis  võiks  olla  suurim 

kultuuriline  lõhe  Eesti  piires.  Võimalik,  et  paljude  üle-eestiliste  elementide  taga  on 

sama kultuuriline ühtsus, mis andis Läti Henrikule alust kutsuda erinevate maakondade 

inimesi ühise nimetajaga „eestlased“.

Kindlasti pole käeolevas töös esitatud matuseteemaliste laulude analüüs lõplik ja nendes 

peituv  informatsioon  ammendatud.  Ka  uute  arheoloogiliste  andmete  või  teooriate 

valguses võib tekkida vajadus siin esitatud tõlgendusi ümber hinnata. Kindlasti on veel 

ka minu poolt käsitlemata laule, mis lisaksid olulisi detaile üldistele järeldustele. Siiski 

arvan  ma,  et  selle  uurimustööga  on  paika  pannud  üldised  järeldused  ja 

tõlgendusvõimalused matuseteemaliste regilaulutüüpide võrdluses arheoloogiaga. Töös 

kasutatud  lähenemist  võib  kasutada  ka  teiste  regilaulutüüpide  puhul,  mis  käsitlevad 

muid  eluvaldkondi,  aga  kardan,  et  enamuse  laulude  puhul  pole  meil  piisavalt 
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arheoloogilist  materjali,  mida lauludega võrrelda.  Siiski on sõjalaulud üks valdkond, 

mille sarnane uurimine võiks tulevikus põnevaid tulemusi anda.  Analüüsida saab nii 

vaenlasi, relvi kui muud olustikku, mis ehk annaks meile aimu, mis perioode ja sõdasid 

need  laulud  käsitlevad.  Kindlasti  oleks  tulevikus  huvitav  põhjalikumalt  uurida 

arheoloogilisi matuseid regilaulude ja nende tõlgenduste valguses. Oleks põnev teada, 

kas  regilaulud võiksid tõepoolest  anda arheoloogile  vihjeid,  missugust  arheoloogilist 

informatsioon tasub otsida.
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“An  archaeological  view  to  the  burial  related  types  of  Estonian  runic 

songs”

Summary

My master’s degree thesis is a logical continual to my BA thesis “Archaeological view 

to the runic song type “Daughter on her Mother's Grave”” (Kama 2010). The foundation 

of this study is the understanding that archaeological material and runic songs about 

burials are both part of the death culture of past people.  My master’s thesis uses the 

same approach and viewpoint as my BA theses, but applies them to other types of burial 

related runic songs. I also analysed runic songs “Daughter on her Mother's Grave” from 

the areas that I didn't use in my BA work. The aim was to get the overall picture about 

how the different elements of runic songs have spread over Estonia and therefore see the 

regional differences in songs. The use of different types of songs also gave me a good 

opportunity to compare different song types with each other. Therefore I analysed 1101 

songs that belonged to different song types. I also used the data of 444 songs of the type 

“Daughter on her Mother's Grave” that I had analysed in my bachelor’s degree theses. I 

definitely did not find all the burial related folk songs, but I think that the material I 

used is comprehensive enough to make bigger generalisation about these songs. I also 

found four more widely spread song types in addition to the really popular song type 

“Daughter on her Mother's Grave” and also several song-types that are represented by a 

smaller number of songs.

Some runic songs are similar to each other and consist of the same elements that form 

the basis of distinguishing different song-types. The question why different song types 

have developed may have several explanations. In the point of view of my study, the 

most  important  explanation  is  that  different  types  have  developed  in  different  time 

periods and therefore these types carry different ideas and belief-systems. Secondly, an 

also important reason is that different song types were used during different burial-rites. 

Songs may also preserve information about the rites in which they were used. There are 

also lots of difficulties connected with the comparison of archaeological material and 
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runic songs. It may be hard to date song elements when archaeological data about it is 

absent. Also there is the question of how far back in time can we date these elements. In 

my master`s theses, I am not dating elements earlier than the Iron Age; although some 

elements may originally be older than the time they were put in the songs. I brought out 

that traditional runic songs should be resistant to the direct cultural loans from other 

cultures and songs most likely reflect the real burial customs among people who sang 

these songs. It may be difficult to distinguish mythical descriptions from the ones of real 

life. But at the same time mythical information is also really important, because based 

of  archaeological  data,  we  can  only  make  suggestions  about  the  spiritual  world 

connected with funerals.

I found 185 variation of the song type “Mother and loves” (Ema ja armud). In this song 

type it is described how mother was taken from home to a cemetery and how her loves 

moved with her. It seems that “loves” are regarded as beings with their own mind. They 

move together with mother’s body, but their route is different. They can move through a 

window, below a fence and go along treetops, but when they get to cemetery, they are 

buried with the deceased one. It is hard to guess the meaning of theses “loves”, but I 

suggest that this may be the expression of the plurality of a human soul. Although most 

of the songs use “loves” in plurality, these beings act in the same way and in the end 

they are all buried. Although the belief of multiple souls is from prehistoric time, the 

overall  burial  customs  seem to  reflect  traditional  burials.  This  song-type  may have 

formed in 17th century, but the belief of “loves” is much older. It was still  believed 

amongst the people of 17th century and they bonded it in the songs.

The  burial  related  folk  song type  “Open graves”  was  represented  by 102 songs.  It 

describes how an orphan goes playing with a round object and it rolls to a graveyard. 

The round object brakes the doors of graves and the orphan sees her dead relatives 

doing handicraft inside. When the orphan asks for whom they are making these things, 

the dead family members tell her that the things are for her, because she was left on her 

own as a child. The round objects described in the songs may be connected with the 
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clay  balls  found  from medieval  towns  and  also  from one  burial  place  in  northern 

Estonia. Working in the graves is described in ~72% of the songs. The most popular was 

the manufacture of clothes (59 mentions), also woodwork done by the father or brother 

of the orphan (33 mentions). Sometimes counting or making coins was mentioned (16 

mentions) and also doing metal work in the grave (8 mentions). This kind of working 

seems to be connected with the findings of tools from graves and action with coins may 

be connected with real archaeological findings of coins. Most of the things that the dead 

are making could be connected with the preparation of a dowry. Behind these songs 

may be the belief that the dead ones could also have an impact to this world and help the 

ones that are still living. Very popular was the mention of churchyard as a burial place 

(in ~84% of the  songs). In ~22% there was a description of clothes of the dead. It is 

interesting  that  there  were  also  song-lines  about  colourful  burial  clothes.  This  is 

connected  with  the  burial  customs  in  prehistoric  times  and  the  first  centuries  of 

medieval period. Taking account many of the elements together, I think that this song-

type most likely developed in the first centuries of Middle Ages (the first half of 13th–

15th century).

The song type “A coffin made of stones” was represented by 128 songs and this song-

type is also spread all over Estonia. These songs represent the singer`s wishes connected 

with his/her burials. The most important wish is to get a special coffin (in ~96% of the 

songs). Wood as the most ordinary coffin material in real life is not suitable. The singer 

asks for a coffin made of stone (67 mentions) or tin (48 mentions). The most desirable 

materials  for  different  details  of  the  coffin  are  bones  (58  mentions)  or  copper  (40 

mentions). The wish for a coffin made of stone may be connected with the stone plates 

on graves or the tradition of stone  sarcophagus. It is also possible that this song type 

dates back to the end of Iron Age in Estonia, when the tradition of stone graves and 

inhuman burials in wooden chest competed with each other. The most popular animals 

for the bone details were wild animals. This could also suggest prehistoric roots of these 

songs. Burial places were connected with a church in ~57% of the songs. In ten songs 

there was a wish not to be left on the ground for birds to eat or not be buried under the 

ground for worms to eat. This kind of plea may be connected with the tradition of stone 
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graves or nobility grave chambers under the floors of churches. In five songs there was 

a wish that a hole should be left in the coffin, so that wind, smells and spirit could 

move. This kind of wish could also be connected with stone graves, where there were 

natural holes between stones. In 37,5% of the songs there was a wish not to be taken to 

the grave on a vehicle, but to be carried there on hands. This kind of action may reflect 

the situation up to the beginning of the 18th century, until when burial places were often 

near the homes.

The song-type “The burial of a boy and a girl” was represented by 181 songs. These 

songs describe how a boy is buried into a swamp (89 mentions) or into a wood (82 

mentions), but a girl is usually buried into a nice churchyard (124 mentions). A boy’s 

burial is described as something negative, but it actually may be connected with pagan 

traditions. Especially interesting is the mentioning of swamps as a popular burial place. 

This may be connected with actual traditions, when outcast  bodies could have been 

buried into swamps. One mummified body from an Estonian swamp is dated to the end 

of 17th century (Jonuks, Oras 2012: 21–22) and therefore according to the songs this 

kind of tradition may have been widely spread. In the songs from South-Eastern Estonia 

it is also mentioned that a girl’s burial place is in a swamp. So burying into swamps 

could  once  have  been  a  respected  tradition  not  a  rare  occasion.  The  most  popular 

grievers of a boy were a wolf (95 mentions) and a bear (88 mentions). That could also 

connect the burials of a boy to pagan beliefs. A girl’s burial place was mostly connected 

with a church and a churchyard. A church was often described as golden and silvery. 

That could be a description of Catholic period churches. A girl’s grievers were the elite 

of society: lords, landowners, kings ect. In some songs the girl’s family members were 

also mentioned. This song-type shows that at least in one part of a society Christian 

beliefs where taken over and admired.  It was sometimes even stated that a girl was 

buried under an altar that is the most sacred burial place in churches. I also analysed the 

names of places mentioned in songs. Place names that originated from prehistoric time 

were more popular than the places that became important in the Middle Ages. “The 

burial of a boy and a girl” type of songs could probably date into the beginning of the 

Middle  Ages,  when most  of  the  society abandoned old  burial  places  and took over 
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inhumation  burial  traditions,  so  the  relationship  between  pagan  and  Christianity 

ideology could have been quite hostile. The similar fight against old habits and burial 

places took place in the 17th century that also seems to have inspired and affected these 

songs.

There are also lots of other burial related song types that are represented by a smaller 

number  of songs  (21 to  1 songs).  Although poorly represented,  these songs contain 

interesting information that is not mentioned in the larger song-types. It seems that some 

of these songs have been more widely spread, but had almost disappeared by the time 

the songs were gathered.  Some examples:  the song-type “Widow’s mourning” (Lese 

kaebtus) mentions a horse of Toonela (Toonela is the name for underworld) and that the 

dead husband is in a mythical place connected with the Sun. The song-type named “A 

silent burial place” represented the wish of the deceased to be buried in somewhere far 

and quiet. These songs seem to be the opposite of the common wish that a burial place 

should be in a public room and shows differences of thinking inside past societies. The 

song-type “Birds will bury” describes how birds will eat a dead body. It shows a kind of 

destiny of a body that probably has not left any archaeological evidence behind. The 

song-type  "Sending  of  the  deceased”  (Surnu  saatel)  describes  threats  aimed  to  the 

deceased person so that he would not come back from the cemetery.  This is not an 

ordinary song, but it is good comparison to the other burial related runic songs, where in 

most cases the attitude towards the dead is really warm.

The 395 new songs from the song-type “Daughter on her Mother's Grave” contained 

some new elements. In nine songs it was described how an orphan took some branches 

with him/her to his/her mother's grave. This may be connected with the sweeping of the 

grave that is interpreted as a preparation for the communication with a dead (Arukask 

2011a: 47–48). In 19 songs there was a mention of Mary’s rooster and Creator’s hound 

that held the dead parent inside the grave. It seems that these mythological animals have 

taken over the roll of “toonis”. Belief of “toonis” is from prehistoric time and is still 

widely mentioned in others songs. The overall picture of burial places showed that the 
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burials  places  connected  with  churches  are  widely spread  (mentioned  ~46% of  the 

songs). The south-eastern part of Estonia was different. In this area, the song lyrics that 

described how an orphan founds his/her dead parent under a sand hill were popular. 

These descriptions seem to resemble to the barrows. In these songs a silver goblet was 

also mentioned. That suggests that these songs may be connected with the myths of 

Christianity. Barrows that are connected with Christianity may connect these songs with 

Late Iron Age burials in south-eastern Estonia – a tradition that was affected by early 

Christian mission from the east.  Although church related burial places were popular, 

there were also popular  song lines about  trees on top of a  grave that  shows earlier 

beliefs  where  burials  and  trees  were  connected.  In  ~8% of  the  songs  stones  above 

graves were mentioned and some lines seemed to refer quite clearly to stone graves. In 

comparison to the prehistoric stone grave tradition, fire was mentioned in 5% of the 

songs as being connected with a burial. But the references to cremation tradition in the 

song lyrics are doubtable or indirect.

Previously it has been discussed that during the period of Christianity the dead have 

become more passive in graves and that the belief of underworld is disappearing (Valk 

1992:  167–170).  The analysed songs also seem to record this  process and the three 

stages of this development could be distinguished. In the end of the Iron Age people 

believed in the underworld where people worked and probably could also hunt, fight 

and feast (Jonuks 2009: 313). This world could probably be called “Toonela” and it 

belonged to the mythical beings called “toonis”. Mentionings of “Toonela” and “toonis” 

may be found from different parts of Estonia and this belief may have been common to 

all  people in  here at  the end of the Iron Age.  In the Middle Ages  the belief  about 

underworld started to disappear and dead people were believed to stay in graves. This 

kind of belief-system is represented in the song-type “Open graves”. Previous active 

working in Toonela was replaced by doing handicraft in graves. In the 18th and 19th 

century the dead seem to be even more passive in graves. They cannot move themselves 

and even the possibility of communication with the living starts to disappear. 

There were two main wishes for the manipulation of a deceased body. Sieving of a 

grave was mentioned in ~10% of the songs and it was spread all over Estonia. A sieve 

could be used for collecting the burial remains from the site of funeral pyre and for 
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transporting them into a cemetery (Valk 2004, 272–273). Other possibility is that these 

lines also refer to the opening of graves after the funerals to get a real contact with the 

deceased relatives. Second widely spread wish was to wash the dead parent after the 

funerals to remove the smell of death. It was mentioned in ~17% of the songs. Behind 

these lyrics may be the memory of multi-staged  funeral  rites in the Iron Age. Dead 

people  could  be  buried  after  their  death  and  then  dug  up again,  washed  and  then 

cremated.  Although songs are not  sufficient evidence that these kinds of rites really 

happened, it I think it is good to keep in mind the different possibilities about burial 

rites when analysing archaeological material.

It  seems that  the song-type  “Daughter  on her  Mother’s  Grave”  has  been formed in 

prehistoric time, but it has lost its original singing situation in the course of time and has 

therefore  changed.  Luckily  it  is  so  widespread  song-type  that  the  elements  from 

different  times  are  existing  parallel  in  these  songs.  The  fragmentation  of  different 

elements  suggests  that  lots  of  songs  have  disappeared  during  time.  The  three  most 

distinguishing  areas  in  terms  of  different  elements  were  Mulgimaa,  south-eastern 

Estonia and Virumaa. Bigger song-types and elements spreading all over Estonia are 

showing bigger cultural unity of Estonia’s territory.
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EÜS V 778/9 (23); EÜS V 805 (56); EÜS 849/50 (105); EÜS VIII 1182/4 (62); EÜS 

VIII, 1195 (83); H II 65, 1 (2); H II 11, 323/4 (89); H II 11, 487 (40); H II 11, 501 (23); 

H II 11, 627 (17); H II 11, 636 (38); H II 11, 733 (11); H II 11, 761/2 (45); H II 12, 40/1; 
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2281/2 (90); EÜS X 2291 (104); ERA II 30, 62 (2); H III 12, 445/6 (2); ERA II 14, 

225/7 (14); ERA II 14, 285 (23); H, Gr. Qu. 167/8 (37 B); H II 18, 491/2 (52); H II 54, 

183/4 (77); H III 12, 486/8 (2); H III 18, 43/4 (11); H II 13, 596/7; H II 13, 613 (XI); H 

II 13, 613/5 (XII); H II 13, 642 (17); H II 16, 577 (12); H IV 1, 368 (2); EÜS V 644/6 

(73); E 59211/2 (9); EÜS V, 689/90 (135); EÜS VII, 2504/5 (473); EKS 1, 52/3; ERM 

133, 7/8 (14); ERA II 24, 99 (8); ERA II 24, 697; H II 15, 54/5 (3); H II 15, 133/4 (10); 

H II 34, 146/7 (6); H II 34, 282 (14); H II 40, 436/7; H II 47, 22; H II 51, 695/6 (10); H 

IV 6, 231/2 (54); E, A 207/8 252(2); E 12091/2 (5); E 57949/51 (4); EÜS VIII 1404/5 

(119); EÜS VIII 1428 (4); EÜS VIII 1444/5 (27); EÜS VIII 1476/7 (73); EÜS VIII 
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1501/2 (106); EÜS VIII 1695/6 (31); EÜS VIII 1741/2 (110); EÜS IX 715/6 (29); EÜS 

IX 758/9 (91); ERA II 161, 207/9 (8); ERA II 165, 80/2 (8); ERA II 261, 48/9 (39); H II 

15, 192/3 (4); H III 3, 80 (6); EÜS X 157/8 (15); EÜS X, 2008/9; EÜS X, 2013/4 (249); 

EÜS X , 2053 (309); EÜS X 2068 (331); ERA II 18, 63/4 (11); ERA II 18, 90 (37); ERA 

II 18, 89 (36); H II 15, 748 (85); H II 15, 749/50 (88); H III 23, 311/2 (22); EÜS VII, 

580 (2); EÜS VIII 2284 (24); EÜS X 1864/5 (28); EÜS X 2581 (49); H IV 1, 807/9 (8); 

E 6630/1 (1); E 18338/9 (2); E 18595; E 18596/7; H I 1, 341 (8); H II 15, 309 (1); H II 

15, 341/2 (17); H III 3, 262/3 (5); H IV 1, 714/5 (3); H IV 9, 211 (1); E 39489 (1); EÜS 

X 750 (3); EÜS X 764 (21); ERA II 1, 828 (5); ERA II 1, 828/9 (6); ERA II 1, 836 (25); 

ERA II 10, 691 (8); ERA II 20, 375/6 (14); ERA II 41, 514 (35); H II 16, 207/8 (32); H 

II 16, 262/3 (6); H II 37, 452/3 (41); H III 2, 491/2 (1); E 9035/6 (29); EÜS XI 1228/9 

(67); ERA II 19, 24/5 (5); H II 15, 552/3 (36); EÜS XI 719 (278); EÜS XI 1243/4 (87); 

EKS 8° 1, 232/4 (21); EKS 8° 1, 141/2 (1); EKS 8° 1, 224/5 (7); H III 3, 576/7 (2); E 

61867 (1); SKS, Baars&Simm, 75/6; H I 3, 57/8 (2); H I 4, 133/4 (9); H I 4, 170 (27); H 

III 15, 667/8 (10); H II 58, 818 (11); E 18848/50 (10); H III 10, 616/9 (6); H, Mapp 700 

(8); H, Mapp 713/4; H I 6, 259/260 (1); H I 6, 319 (3); H I 6, 378 (14); H III 30, 827/8 

(5); H II 71, 232/3 (4); H, Mapp 687/8; SKS, Lindpere 15 (28); EKS 4° 4, 153/5 (23); 

EKS 8° 4, 193 (4); EKS 8° 4, 415/7 (1); H II 45, 261/3 (4); H II 45, 266/7 (9); H III 30, 

873/6; H, Jagomann, 279/81 (14); H, Jagomann, 276/9 (13); EÜS IX 1459/60 (45); EÜS 

IX, 1487/8 (75); ERA II 35, 436 (15); ERA II 63, 545/6 (8); ERA II 262, 148/51 (56); H 

I 6, 41 (6); H I 6, 41/2 (7); H III 22, 305/6; H, Mapp 614 (15); H, Mapp 621 (40); H , 

Põlva H, 12/3 (4); E 18421; ERM 19, 16/7 (12); ERA II 41, 393/5 (1); ERA II 35, 568 

(11); EKS 8° 3, 257/8 (64); EKS 8° 3, 305/8 (92); H II 28, 321 (20); H II 32, 522 (6); 

ERA II 56, 47/8 (1); ERA II 56, 91/2 (2); H II 36, 123/5 (141); H II 36, 169/72 (216); H 

II 36, 23374 (325); H II 36, 301 (497); H III 9, 865/7 (16); H III 9, 914 (8); EÜS VI, 

231 (18); ERA II 56, 53/5 (4); ERA II 63, 484 (158); H II 48, 799/801 (1); H II 48, 

801/4 (2); EÜS IV 1560/1 (17); EÜS VI 235 (21); Ojanssuu, Estonica I 269 (11); H II 

32, 59/61 (44); H II 32, 61 (45); H II, 82/4 (72); H, R 6, 483/4 (4); E, Stk 9, 351/2 (7); H 

II 32, 127/8 (117); EÜS I 760 (19); E, Stk 9, 16 (3); EÜS IX, 1291 (32); ERM 128, 20 

(16); ERM 128, 26 (42); E.Stk 9, 302/3 (6); ERA II 26, 139/41 (8); H I 9, 51 (39); H I 9, 

756 (104); H II 32, 226/7 (2); H II 32, 387 (7); H II 60, 219/21 (2); E 588-a (12); ERA 
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II 26, 353/5 (19); ERA II 115, 632/633; ERA II 56, 92/3 (3); E 14856/8 (1); E 17623/4 

(11); E 18822/3; E 29295/6 (21); EÜS I 109/10 (3); EÜS I, 999 (30 v.); EÜS IV 250 

(363); EÜS V 1479 (84); EKS 35, 33/4 (308); ERM 151, 65/7 (1); ERA II 22, 447/51 

(4); ERA II 26, 353 (18); H II 45, 219/20 (1); H II 38, 851/2 (1); H II 56, 1030/2 (1); H 

II 71, 536 (9); H III 22, 241 (3); H IV 8, 851/3 (3); H, Kase, 90/90Ŗ (18); RKM II 155, 

163/4 (4); RKM II 190, 469 (1); H IV 8, 860/2 (13); EKS 4° 5, 894/5 (1017); E 44411/3 

(2);  E  61580/1;  ERA II  144,  635/7  (4);  H II  3,  578 (99);  H II  62,  675/6  (29);  H, 

Jagomann, 485/8 (9); E 57526/7; S 12149/50 (2); S 12448/50 (10); S 8872/6 (15); S 

11189/92 (25); S 13500/4 (3); ERA II 10, 448/9 (1); ERA II 80, 72/75 (58); ERA II 117, 

306/308 (12) ja E 80670 (6).

Magistritöös läbi vaadatud laulud: H II 16, 481 (2); H II 66, 198/202 (101); H II 66, 

217/8 (120); H II 66, 293/5 (213); H III 5, 111/2 (9); H II 41, 341/4; H II 66, 70/1 (36); 

H I 3, 69/70 (3); EKS 4° 2, 111/2 (30); H I 4, 297 (3); H II 18, 577 (7); H II 35, 378/21 

(228); H II 66, 3/4 (1); H II 35, 223/6 (131); H II 35, 648/9 (391); H II 35, 445/6 (283); 

H II 6, 471/2 (115); H II 6, 569/72 (172); H II 6, 688/92 (45); H II 54, 500 (186); H II 

65, 125 (20); H II 65, 144/5 (14); H IV 6, 525/6 (1); H IV 6, 569/70 (36); EKS 4° 2, 

245/6; H II 41, 600/2 (9); H III 13, 9/11 (1); EÜS II 389/91 (119); EÜS IV 1984/5 (28); 

RKM II 166, 670/2 (1Ŗ); H II 19, 120/3 (16); H II 19, 174/5 (60); H II 19, 629/30 (50); 

H II 19, 815/6 (1); H II 41, 755 (6); H, R 1, 198 (3); E, 631/2 (1); E 670-a (5); E 

19898/9 (1); E 13893/5; H II 19, 898 (9); H II 66, 433/6 (3); H, R 6, 718/20 (4); H, R 6, 

664/5 (7); E 38192/3; H II 43, 897/9 (15); H II 20, 63/5 (7); H II 20, 247/8 (25); H II 20, 

246 (23); H II 20, 179 (22); H III 5, 326 (3); H III 5, 306 (2); H II 45, 502/4 (6); EÜS V 

1575 (4); H, R 1, 235 (1); E 24047/8 (31); H II 41, 909/11 (2); H II 41, 907/9 (1); EÜS I 

1025/6 (7); H II 66, 433/6 (3); H, Asper 108/10 (2); H II 21, 168/71 (2); H II 21, 99/100 

(23); H II 21, 586/8 (21); H II 21, 925 (8); H II 21, 926 (9); H II 21, 551/2 (12); H III 5, 

631/3 (7); H II 21, 445/6 (8); E 52829/31 (11); EÜS V 485/6 (170); H III 19, 233/4 (4); 

H I 2, 101 (4); H III 25, 617/8 (15); H II 24, 747/8 (2); H II 24, 860/5 (4); EÜS VI 561/2 

(158); H II 24, 711/2 (7); H II 23, 709 (1); H I 2, 107/8 (4); H II 5, 136/7 (37); H II 5, 

142/4 (4); H I 2, 122/3 (6); H II 22, 557/8 (19); H II 22, 384 (21); H II 22, 526/7 (4); H 

II 42, 440 (1); H II 50, 422/3 (1); H III 5, 794 (9); H III 13, 711/6 (2); E 18173/4 (1); E 

23798 (1); H II 5, 25/6 (13); E 8680/2 (4); EÜS III 366/70 (60); H II 22, 123/4 (62); H 
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II 22, 207/8 (93); H II 59, 277/9 (1); H III 13, 702/3 (5); H III 13, 667/73 (1); H III 19, 

910/3  (7);  H,  Kase  11/2  (28);  EÜS  VII  2705/6  (32);  EÜS  XII  1299/305  (62);  E 

15017/23 (2); H I 2, 159/60 (20); H I 2, 149/50 (10); H II 5, 315 (93); H II 5, 294/6 

(74); H II 5, 213/4 (27); H II 5, 215 (28); H II 5, 232/4 (35); EÜS III 403/4 (92); H II 

23, 10/2 (3); H II 23, 370/1 (7); H II 23, 371/2 (8); H II 23, 427/32 (9); H II 23, 150/2 

(6); H II 23, 447/9 (17); H II 23, 32/4 (8); H II 23, 449/50 (18); H II 23, 36/7 (10); H II 

23, 499/502 (2); H II 23, 101/2 (4); H II 42, 675/8 (40); H II 48, 97/8 (17); EÜS V 451/2 

(137); E 45953/5 (7); EÜS II 313/5 (15); H II 6, 796/8 (13); H II 31, 852/5 (1); H II 31, 

736/8 (5); H II 29, 709/10 (33); H III 10, 585/6 (1); H IV 3, 892/3 (11); H II 5, 467/71 

(1); H II 5, 569/70 (5); H II 30, 912 (9b); EÜS VI 348/9 (35); H II 44, 641/2 (131); H II 

33, 595/6 (24); H II 45, 437 (5); H II 51, 325/7 (1); H III 10, 526 (5); H I 3, 564 (7); H I 

3, 564 (8); H II 31, 394/5 (3); H II 31, 179 (7); H II 31, 609/10 (75); H II 31, 513/6 (15); 

H II 31, 653/4 (2); H II 44, 222/4 (4); H II 44, 513/5 (19); H II 44, 219/21 (3); H II 44, 

642/3 (134); H III 26, 223/5 (2); H III 28, 514/5 (34); H III 28, 639/41 (15); E 26436/7 

(29); EÜS V 42/3 (45); EÜS V 66/9 (65a); H II 30, 649/50 (38); H II 30, 892/3 (4); H I 

7, 525 (27); H III 10, 109/10 (16); H I 2, 515 (10); H II 30, 157/8 (1); H III 10, 9/10 (1); 

H II 30, 72/3 (24); H II 30, 43/4 (11); H II 30, 206/8 (22); H II 30, 154/5 (11); EÜS VI 

833/5 (95); EÜS VI 753/4 (22); EÜS VI 749 (16); EÜS VI 746/9 (15); H III 10, 211/3 

(4); H IV 9, 742/4; H IV 9, 748; H III 21, 548/50 (8); H III 16, 336 (5); EÜS VII 2667/8 

(41); EÜS VII 2635/6 (13); H II 29, 717/8 (11); H II 51, 82/3 (8); H III 10, 265/6 (3); H 

III 15, 203/5 (1); H II 53, 26/9 (14); H III 15, 626/8 (7); E 55413/4; H II 29, 75 (4); H 

III 21, 479/80 (1); H II 33, 582/4 (1); H III 8, 82/3 (17); H III 21, 247/8 (4); H II 28, 

256/8 (12); H II 43, 793/5 (28); H II 49, 544/8 (7); H II 50, 758 (38); H II 50, 813/4 

(93); H III 8, 758/9 (7); H II 28, 58 (12); H II 28, 347 (5); H II 28, 378 (7); H II 28, 382 

(18); H II 28, 459 (17); H II 28, 614/6 (16); H II 28, 686/7 (2); H II 28, 727/8 (16); H II 

28, 767/8 (11); H, Gr. Qu. 360 (6); H II 56, 353/5 (19); H II 56, 391/2 (71); H II 74, 

416/7 (4); H II 4, 668/70 (35); H II 4, 621/3 (101); H I 2, 390/1 (12); EÜS II 367 (95); 

H, Ostrov 148/9 (32); H II 43, 687/8 (1); H II 50, 318/9 (12); EÜS IV 271 (401); H II 

27, 275 (3); H II 27, 629 (3); H III 8, 303/5 (2); H II 27, 600 (17); H III 8, 459/61 (1); H 

III 8, 379 (19); H III 8, 354/5 (2); H III 8, 623/4 (1); H III 15, 87/92 (1); H IV 8, 657/8 

(2); H II 64, 380/1 (1); H II 43, 626 (13); H, Ostrov 52 (51); H, Ostrov 135/6 (13); H III 
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9, 225/6 (8); H II 29, 321/2 (28); H III 16, 437 (13); EÜS IV 179/80 (205); EÜS V 1111 

(119); EÜS V 1116 (130); H, Ostrov 298/9 (51); H II 26, 986/7 (23); H, Gr. Qu. 351/2 

(6); H I 2, 212 (1); H I 2, 395 (7); H I 2, 308 (38); H I 2, 300 (12); H IV 3, 681/2 (5); H  

IV 3, 680/1 (5); H III 7, 581 (1); H IV 5, 522 (7); H II 54, 801/2 (15); H III 31, 81/3 (4); 

EÜS IX 515 (12); H II 26, 878/9 (15); H IV 3, 655/7 (4); H III 2, 826 (16); H II 49, 

669/70 (5); H II 58, 773/4 (3); EÜS IV 1653 (133); EÜS IX 1133/4 (85); H, Kolga-Jaani 

1, 39/40 (3); H, Kolga-Jaani 1, 48/50 (8); H, Kolga-Jaani 2, 132/4 (71); H, Kolga-Jaani 

3, 153 (129); H, Kolga-Jaani 3, 197/9 (184); H I 2, 337 (17); H II 26, 1104/5 (6); H III 

7, 829/30 (1); H III 7, 909/10 (7); H II 49, 978 (28); H II 51, 188/90 (3); H II 56, 289/92 

(3); H II 59, 639/40 (8); E 25596/7 (2); EÜS VII 2677/8 (4a); E 51469 (83); H I 4, 

659/60 (13); H II 26, 268/9 (29); H II 20, 652/3 (13); H II 20, 669 (40); H II 26, 454/6 

(21); H II 26, 631/2 (4); H II 26, 489/91 (11); H III 14, 585/6 (6); H II 49, 496/7 (11); H 

II 49, 535/6 (17); EÜS IV 1730 (236); EÜS IV 1829/30 (332); EÜS IV 1832/4 (335); E 

7041 (2); H, Peet 118/20 (130); H, Peet 120/2 (131); H, Peet 122/4 (132); H, Peet 255/8 

(260); H, Peet 328/31 (330); H, Peet 376/7 (381); H II 26, 201/3 (2); H III 14, 395/7 (2); 

H IV 5, 311/2 (1); EÜS IV 1560/1 (17); EÜS IV 1832/4 (335); EÜS XII 439/51 (43); 

EÜS XII 535/9 (94); H III 7, 91/2 (47); H III 7, 187/8 (6); H II 29, 63/4 (8); H III 31, 

22/4 (16); H IV 3, 241 (4); H IV 3, 252/4 (5); H II 25, 518/23 (5); H II 25, 555/6 (22); H 

II 25, 764/5 (24); H II 25, 775 (56); H II 25, 782 (91); H IV 4, 310/1 (7); H II 43, 193/4 

(1); H III 14, 272/3 (13); H II 49, 116 (1); H II 66, 571/2 (82); H II 66, 589/92 (110); H 

III 20, 177/8 (4); H II 55, 285/6 (9); H II 55, 299/300 (29); H II 55, 531/2 (1); H II 24, 

460/2 (247); H II 25, 73/6 (44); H II 25, 102/3 (69); H IV 3, 90/2 (64); H IV 3, 131/3 

(84); H III 6, 114/5 (19); H II 25, 151/3 (12); H II 43, 60/1 (73); H I 5, 252/3 (6); H III 

20, 41/4 (23); H I 7, 531 (27); EÜS V 304 (1b); EÜS V 312/5 (10); EÜS V 334/5 (23); 

EÜS V 367/8 (56); EÜS IX 1206/8 (7); H II 25, 943/4 (2); H II 25, 940 (7); H II 25, 

983/6 (14); H III 6, 707/8 (1); H II 25, 1115/6 (12); H III 6, 852/4 (30); H I 3, 489 (1); H 

I 7, 439/40 (13); H II 56, 1051/2 (6); H II 59, 49/53 (4);  H II 68, 337/9 (1); EÜS III 

302/6 (30); EÜS VI 1448 (130); E 51305/9 (16); EÜS XII 999/1007 (92); E 51629/33 

(6); E 56813/6; H III 12, 635/7 (15); H IV 9, 383/6 (15); E 21103/7 (4); H II 17, 679/83 

(77); H II 2, 164/5 (271); H IV 2, 50/2 (7); H II 2, 237/8 (345); H II 2, 398/9 (522); H II 

2, 520/1 (677); E 23850 (10); ERA II 159, 667/8 (67); H I 4, 186 (6); H I 9, 131 (65);  
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EÜS X 611/3 (69); H II 33, 618 (3); ERA II 55, 656/60 (15); H II 2, 28 (46); ERA II 7, 

79 (3); H II 6, 24/7 (30); H II 2, 552/3 (705); ERA II 39, 349/50; H III 18, 723/4 (1); H 

IV 2, 9/10 (1); H IV 2, 516/8 (2); EKS 50, 33/6 (24); H III 18, 525/6 (1); E 48256; H II 

54, 439/41 (126); E 63770; H III 4, 441/2 (12); EKS 50, 75/8 (63); H II 24, 829/30 (6); 

ERA II 16, 18 (16); ERA II 4, 13/7 ja ERA II 56, 366/9 (30).

Ema ja armud: H, Mapp 701/2 (12); H II 68, 648 (6); H I, 60 (137); EKS 4° 5, 843/4 

(12); H I 5, 60/1 (137); ERA II 153, 339/40 (5); H II 10, 407 (151); H I 3, 42 (39); H II 

13, 50/1 (23); H II 55, 299 (23); E 30236/9 (1); H II 25, 518/23 (5); H II 66, 589/92 

(110); H II 55, 299 (28) ; H II 34, 652 (314); H III 8, 781 (9); H II 49, 544/8 (7); H III 

20,  41/4  (23);  E,  56140/1  (7);  H II  25,  151/3  (12);  E  274-a  (35);  E  53497 (4);  E 

58566/7; ERA II 56, 92/3 (3); ERA II 115, 632/633; H IV 8, 860/2 (13); H II 45, 219/20 

(1); H II 56, 1030/2 (1); ERA II 22, 447/51 (4); EÜS I 109/10 (3); E 14856/8 (1); E 

17623/4 (11); E 61580/1; E 60517/8; E 86541 (29); EÜS VII, 510 (319); H I 9, 421 

(33); EÜS VII, 689 (67); EÜS VII 973/5 (28); EÜS VII 1210 (28); EÜS VII 1017 (64); 

EÜS VII 1256 (64); EÜS X, 2075/6 (346); EÜS XI, 574 (44); EÜS XII, 1297/9 (61); H 

II 22, 384 (21); H, Kase 11/2 (28); EÜS VII 2705/6 (32); ERA II 4, 13/7; EÜS VII 510 

(319); ERA II 9, 189 (8); ERA II 188, 451 (153); ERA II 147, 597 (28); ERA II 124, 

488 (19); H I 5, 513 (1); EÜS XII, 615 (135); H III 7, 118/9 (85); ERA II 132, 71 (39); 

H II 32, 154/5 (45); EÜS I 760 (19); ERA II 147, 544/5 (79); H II 20, 365/6 (6); H III 

18, 698/9 (3); ERA II 159, 667 (66); ERA II 201, 89 (1); ERA II 209, 351/2 (29); RKM 

II 14, 466/7 (29); ERA II 144, 635/7 (4); RKM II 41, 517/8 (2); RKM II 86, 437 (10); 

RKM II 95, 500/1 (42); H II 23, 454/6 (21); H I 2, 159/60 (20); H, Kase 12/a (29); 

RKM II 116, 459/61 (9); RKM II 175, 507 (17˚ͣ); RKM II 208, 169/70 (9); RKM II 212, 

112 (7); RKM II 212, 256/8 (4); RKM II 213, 50/3 (15); RKM II 213, 216/7 (13); RKM 

II 213, 257 (21); H I 9, 618 (93); H, Põlva 2, 24/5 (27); E 7017/8; H, Mapp 621 (40); 

RKM II 209, 450/1 (18); H I 7, 617 (2); H III 11, 474 (7); EKÜ, F 232 a II 17/8 (12); 

EKÜ, F 232 a II 96/7 (71); EKÜ 232 b, 10/11 (12); EKÜ, F 232 b, 62/3 (72); EKS 4° H 

I 1, 458/9 (4); H I 4, 170 (27); H I 3, 57/8 (2); H I 4, 133/4 (9); H I 2, 232 (96); H II 11, 

293 (60); EÜS VIII 65 (4); H II 27, 814 (16); EÜS IV 271 (401); H II 5, 393/4; H II 31, 

610/1 (77); H II 31, 767 (5); H II 59, 811 (97); H II 59, 811 (98); H II 6, 796/8 (13); H 

IV 3, 892/3 (11); EÜS VI 348/9 (35); H II 5, 393/4 (43); EÜS VI 393/5 (90); EÜS IV 
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387 (788); H II 32, 781 (8); H II 32, 938 (3); ERA II 63, 635/6 (54); EÜS IX, 1487/8 

(75); H III 30, 873/6; H II 50, 71 (2); H II 33, 582/4 (1); H II 56, 355 (20); H II 74, 

414/5 (3); H II 28, 58 (12); H II 28, 347 (5); H II 65, 64 (31); H II 53, 581/2 (32); H IV 

1, 741/2 (3); E 52242; E 7392; H II 27, 254 (8); SKS, Baars&Simm, 76 (97); ERA II 85, 

365/7 (1); RKM II 65, 352/4 (76); RKM II 72, 209/10, 215; H III 9, 619/20 (16); RKM 

II 72, 184 (1); H II 36, 97 (103); H II 36, 105/8 (118); E 11091/2; H II 20, 633/4 (38); H 

III 30, 827/8 (5); EÜS X, 893 (88 v.); H I 6, 260 (3); EÜS II 389/91 (119); E 52829/31 

(11); H II 24, 860/5 (4); EÜS VI 561/2 (158); H II 31, 513/6 (15); H II 44, 219/21 (3); H 

II 44, 642/3 (134); H III 28, 514/5 (34); H III 28, 639/41 (15); E 26436/7 (29); EÜS V 

90/1 (102); EÜS V 70/1 (66); H III 10, 109/10 (16); H II 30, 206/8 (22); EÜS VI 769 

(33); E 55413/4; EÜS V 1116 (130); H II 26, 878/9 (15); H IV 3, 662/3 (10); H II 26, 

489/91 (11); H II 20, 670 (42); H IV 5, 429/30 (8); H II 59, 49/53 (4); H II 68, 337/9 

(1); EÜS XII 999/1007 (92); EÜS III 343/5 (42); EÜS III 298/302 (29); H II 2, 237/8 

(345); H II 41, 347/9 (3); H II 17, 77 (92); H II 41, 654/5 (56); EÜS VII, 1594/5 (114); 

H IV 2, 50/2 (7); H II 2,  398/9 (522); H I 4, 186 (6); EÜS X 611/3 (69); ERA II 55, 

656/60 (15); H II 6, 24/7 (30); H II 2, 552/3 (705); H IV 2, 516/8 (2) ja EKS 50, 33/6 

(24).

Avanenud hauad: H II 3, 68/9 (57); Veske 2, 272/3: Veske 4, 314/6 (29): H, R 6, 483/4; 

H, Põlva 1, 172/4 (92); H, Põlva M, 12/3 (4); Leoke 3, 224; H II 35, 47/50 (18); H II 19, 

120/3 (16); H II 41, 755 (6); H, R 1, 198 (3); E, 631/2 (1); E 670-a (5); H, R 1, 198 (3); 

ERA II 170, 469/70 (6); ERA II 306, 246/8 (7); H II 19, 898 (9); H, R 1, 195 (8); H II 

20, 91 (52); H II 20, 247/8 (25); H II 45, 502/4 (6); ERA II 195, 85/6 (6); E 16739/40 

(18); H II 41, 907/9 (1); H II 42, 103 (2); H II 20, 633/4 (38); H II 66, 433/6 (3); H, 

Asper 108/10 (2); H II 34, 282 (14); RKM II 108, 429/32 (1); EÜS V 485/6 (170); H III 

19, 242 (14); H II 24, 860/5 (4); H I 2, 109 (8); H II 5, 142/4 (4); H III 13, 667/73 (1); H 

II 19, 815/6 (1); EÜS XII 1285/7 (50); E 15017/23 (2); H, Kase 13 (31); H II 23, 469/71 

(4); H II 23, 444/7 (16); H II 23, 9 (1); H, R 5, 78/9 (4); E 52495 (50); ERM 147, 154; 

H III 22, 241 (3); H II 31, 511 (9); H III 10, 109/10 (16); H II 51, 201/2 (2); H II 53, 

26/9 (14); H II 29, 604 (1); H III 21, 479/80 (1); H III 9, 248 (15); H II 27, 223 (3); H 

III 8, 459/61 (1); H, R 4, 28 (5); H III 15, 620/1 (3); EÜS IV 1652/3 (132); ERA II 258, 

575/6 (49); H II 50, 305/6 (4); H II 56, 289/92 (3); H II 59, 639/40 (8); H II 26, 268/9 
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(29); H II 26, 454/6 (21); H, Peet 27/8 (23); H, Peet 117/8 (129); H, Peet 255/8 (260); 

Leoke 1, 83/4 (6); H II 25, 523/4 (6); H II 25, 809 (163); H III 14, 272/3 (13); H II 66, 

553 (55); H II 55, 456 (46); H II 24, 511/2 (309); H II 24, 512/3 (310); H II 24, 519/20 

(319); H II 25, 39/40 (15); H II 43, 60/1 (73); H I 7, 531 (27); H I 7, 533 (27); H III 20, 

41/4 (23); H II 25, 943/4 (2); EÜS IX IX 1091/2 (4); EÜS V 805 (56); H III 17, 725 (3); 

H II 34, 282 (14); E 6630/1 (1); E 18596/7; EKS 8° 1, 232/4 (21); H III 3, 576/7 (2); H 

II 2, 550/1 (703); H II 19, 815/6 (1); H III 12, 635/7 (15); H IV 9, 365/7 (1); ERA II 4, 

11/3; H II 2, 164/5 (271); H III 4, 552/3 (5); H II 2, 520/1 (677); H II 2, 638/40 (793); 

EKS 50, 76/8 (63); E, StK 1, 122/123 (194) ja ERA II 16, 18 (16).

Kivine kirst: H, Ostrov 148 (31); H IV 8, 583/4 (3); H III 8, 429/30 (8); H II 28, 311/2 

(11); H III 22, 293 (9); H, Kase 22/a (56); H II 23, 40/3 (13); H II 23, 504/8 (5); EKS 4° 

3, 195 (18); EÜS X 2122/3 (418); H III 28, 639/41 (15); H III 21, 696/7 (7); H III 10, 

323/5 (10); H II 25, 1099/102 (2); H, Gr. Qu. 290 (5); H III 6, 878/9 (58); EÜS XI 204/5 

(1); E 51672/3 (27); Weske kad. 23 (293b); EÜS III 329/32 (36); E 51332/3 (28); H II 

25, 1001 (10); H II 51, 530/1 E 9237 (15); H I 3, 537 (2); H III 2, 257/8 (8); H I 5, 

59/60 (135); H I 5, 63 (149); H II 25, 556/7 (23); H II 25, 781 (88); H II 25, 513/8 (4); 

EÜS IX 301 (55); H II 66, 570/1 (80); E 27667/8 (3); E 58791/2 (3); ELG, EB 47009, F 

232 a II 61/2 (39); H I 1, 75 (68); H II 10, 171/2 (192); EÜS VII 429 (214); GEG, DH 

162. 266; H, Ostrov , 148 (31); E 250-a (14); E 607-a; E 572-a (34); ERM 137, 2/4 (3); 

ERA II 6, 291 (4); ERA II 35, 192/3 (10); ERA, Mark 131/2 (42); Veske 2, 276/7; E 

10961 (15); H II 21, 130 (61); H II 20, 660 (24); ERA II 306, 252 (14); H II 41, 691 (1); 

H II 41, 586/7 (1); H II 41, 605/6 (14); H II 28, 238/9 (2); H II 43, 791/2 (25); H II 6, 

475/6 (120); H III 21, 544/7 (7); H IV 3, 160 (106); H II 5, 168/9 (6); H II 22, 572/3 

(34); H II 22, 233/6; EÜS XII 1271/3 (41); E 43052 (3); H II 21, 441 (1); H II 21, 929 

(14); H II 21, 929/30 (15); H III 5, 546/8 (1); H II 21, 495/7 (9); H II 20, 71 (4); H II 20, 

88 (43); E 7737/8 (15); H III 4, 597/8 (5); H I 4, 164 (7); H IV 6, 178/9 (24); H III 12, 

510/1 (3); H II 15, 65/6 (17); H II 51, 694/5 (8); EÜS IX 749 (78); H II 34, 561 (166); 

EÜS IX 803 (6); H II 34, 698/9 (382); H II 40, 703 (23); EÜS VIII 2426 (2); E 27335/7 

(4); EÜS VI 228/30 (16); H II 33, 106 (73); H IV 2, 54/5 (9); H III 14, 729/32 (6); E 

51420/3 (4); H, Kolga-Jaani 1, 55/7 (12); E 64149/50; H III 7, 921/3 (6); H, Kolga-Jaani 

3, 248/50 (238); H, Kolga-Jaani 2, 66/9 (36); H II 66, 56 (24); H II 28, 350 (20); H I 4, 
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614 (21); H II 31, 583/4 (33); H II 59, 812/3 (100); H II 5, 550 (5); H II 35, 335/7 (193); 

E 43052 (3); H II 6, 48/9 (60); E 19585/6 (6); EÜS VII 85/6 (8); H II 26, 619/21 (2); E 

18721/2; H III 9, 533/5 (11); H II 13, 592/3 (12); H II 7, 207/8 (87); H II 34, 41/2 (43); 

E 27335/7 (4); H I 7, 246 (10); EKS 4° 3, 543/4 (19); H, R 1, 206 (2); ERA II 32, 69/71 

(24); H II 34, 76/7 (88); EKS 8° 1, 492/4 (16); EKS 8° 4, 420/2 (5); H, Jagomann, 282/3 

(15); H II 41, 41/3 (5); EÜS VII, 85/6 (8); ERA II 30, 315/7 (40); H, Põlva 1, 157/9 (83) 

ja H, Põlva 1, 213/5 (129).

Poisi ja neiu matus: H I 9, 528 (79); H II 49, 244 (11); H IV 9, 757/9; H, R 6, 167/8 

(1); H II 51, 18 (10); H III 3, 319/20 (16); H I 7, 256 (28); H II 43, 319/22 (11); H, Peet 

7/8 (7); H, Peet 302/3 (306); H, Peet 312/4 (316); H, Peet 176/7 (185); H, Peet 139/40 

(149); EÜS XII 365/9 (25); E 8573/4 (2); H III 27, 45 (1); E 7741/2 (21); E 7777/9 (12); 

E 17825/6 (12); H II 57, 619 (1); E 15104/5 (8); H II 6, 78/9 (103); H II 9, 820 (100); E 

36319/20 (33); H II 22, 57/8 (10); H, Kase 5a/6 (14); E 8670/1 (3); E 8677/80 (3); H II 

5, 171/2 (4); EÜS XII 1291/3 (56); EÜS XII 1345/7 (92); H II 14, 297/8 (2); H III 19, 

745/7 (3); H, Kase 33/a (92); H III 4, 595/6 (3); H II 24, 473 (266); H III 20, 25/8 (15); 

H IV 3, 89/90 (63); H II 43, 69/70 (89); H II 25, 154/5 (17); H II 24, 675/7 (6); EÜS VI 

525/8 (128); H I 2, 99 (6); H II 24, 622/24 (2); H II 37, 436/7 (19); EÜS VII 1564/5 

(69); EÜS VII 1652/3 (200); EÜS VII 1771/2 (395); H II 13, 340/2 (4); H II 15, 359/60 

(40); H I 1, 77 (76); H II 46, 596/7 (14); EÜS IX 1115/6 (47); H II 56, 663/4 (7); H II 

42, 619 (7); E 45965/6 (31); H II 23, 571/3; EÜS III 416/7 (106); H II 23, 291/2 (29); H 

II 24, 472/3 (265); H II 24, 474 (267); H II 66, 147/9 (50); H I 4, 708 (5); H II 4, 603 

(82); E 44155/6 (45); H II 35, 423/5 (252); H II 35, 198/201 (2); H, Kolga-Jaani 1, 55/7 

(12); H, Kolga-Jaani 2, 277/80 (172); EÜS III 598/9 (60); H III 7, 921/3 (5); H II 66, 

750/2 (6); H III 30, 593/5 (2); EÜS IX 657/8 (53); EÜS IX 716/8 (30); H II 34, 519 

(99); H II 34, 663/4 (337); H II 28, 383 (22); H II 6, 542/6 (163); H IV 7, 159/61 (5); H 

II 54, 509/10 (200); EÜS VI 1265/6 (50); H II 66, 224/6 (134); H II 51, 316 (6); H II 25, 

1123/4 (19); H III 14, 297 (1); H III 14, 297/8 (2); H II 25, 959/60 (6); EÜS IV 1763/5 

(270); EÜS VIII 60 (8); E 17579 (4); H I 4, 637/8 (5); E 51304/5 (15); E 51658/9 (20); 

E 26121 (5); H I 7, 571 (16); H II 13, 512/3 (23); H, Mapp 369/70 (5); H, R 7, 47/8 

(31); H II 49, 907/9 (17); H, Ostrov 81/2 (12); EÜS V 1136/7 (173); H II 26, 1056 (15); 

H I 2, 239/40 (1); H, Mapp 615 (20); H, Põlva 3, 22 (17); EÜS VIII 1026/7 (23); H II 
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20, 248/9 (26); H II 6, 124 (160); H II 41, 239/40 (4); EÜS IX 1128/9 (76); EÜS IX 

1092/3 (5); EÜS VI 318 (37); H III 11, 145/6 (4); H II 32, 881/2 (25); EÜS IX 1491/3 

(81); EÜS V 389/91 (77); H II 22, 977 (6); H III 10, 594/5 (10); H II 51, 340/1 (2); H, 

Jagomann 502/8 (13); H II 4, 163/7 (65); H II 4, 508/11 (206); H, Jagomann 389/90 

(22); H II 4, 262/4 (114); H II 4, 462/6 (194); H II 32, 1065/7 (1); S 12900 (1); H I 6,  

193/4, 191 (6); H II 45, 290/1 (7); H II 53, 597/8 (45); EÜS V 950/1 (217); H II 26, 

619/21 (2); H III 9, 537/8 (14); H III 9, 548/50 (30); H III 21, 417/9 (9); H II 25, 528/9 

(10); E 17261/2 (1); H II 55, 447/8 (41); H II 55, 548 (32); H III 31, 34/5 (25); H IV 4, 

312/3 (9); E 8503/4 (4); E 17184/6 (35); E 18064 (3); H II 66, 545/6 (50); E 22212/3 

(2); H II 55, 293/5 (21); H II 59, 773/4 (20); H II 50, 409/10 (10); E 40489 (11); E 

40501/2 (42); E 22607/8 (2); H II 50, 316/8 (11); H II 41, 636 (41); H II 16, 577/9 (13); 

H II 13, 682 (6); E 17628 (17); H II 11, 483 (20); EÜS VII 2039/40 (275); H II 43, 

791/2 (25); E 16747 (34); E 51838 (1); E, StK 9, 391 (40); Veske 4, 373 (12a); EKS 4° 

2, 731/2 (14); H I 1, 189 (16); H II 29, 719 (14-15); H II 47, 254 (5); H III 16, 431/2 (4); 

H, Asper 32/3 (52); H, Ostrov 139/40 (16); H III 9, 179/80 (19); H II 21, 391/3 (5); H II 

21, 244/6 (5); H II 21, 78/80 (2); H II 30, 337/8 (12); H II 30, 159/60 (2); H II 30, 147/8 

(4); H II 37, 470 (17) ja H II 1, 540/1 (708).

Hää neiu surnud: E 17170/1 (7); E 40498 (32); E 6940/1 (2); EÜS XII, 1291 (55); E 

18804 (2); EÜS VI 1500 (214); EÜS V 352 (44); H, Peet, 242/3 (245); E 52789/90; H II 

5, 147 (9); EÜS IV 1774/5 (278); E 8268 (52); E 11915 (5); EÜS III 329/32 (36); H II 

25, 176 (58); H I 2, 121/2 (5); H II 5, 44 (27); H II 23, 398/9 (9); H II 68, 339/41 (2); H 

II 5, 83 (64); H II 5, 82/3 (63)

Lese kaebtus: H II 1, 506/7 (671); H, Põlva 1, 240/1 (152); RKM II 1, 70/1 (12); EKS 

4°, 400/1 (2); EKS 4° 1, 481/2 (25); EKS 4° 1, 504/5 (2); H I 5, 259 (14); H II 7, 250/1 

(12); H II 9, 282 (14); H II 9, 708 (94); H II 10, 426 (187); H II 10, 492/3 (258); H II 

37, 93 (17); H II 38, 139/140 (35); EÜS XI, 1098 (3); E, StK 10Ŗ, 138/41 (96), H II 9, 

282 (14) ja EKS 4°1, 504/5 (2).

Linnud matavad: H II 65, 125 (19); H II 3, 656 (286); E 53702; ÕES, SK 162, 36 

(10)).

Surm soo peal: H II 65, 365 (4); E 607-a; ERA, Mark 131/2 (42) ja H II 71, 661/2 (9).
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Vaikne matusepaik: H, R 1, 206 (2); H I 4, 165 (14)

Suveks sureksin: E 43914 (35); H II 34, 645 (303); H II 15, 59 (9); E 7743 (24); ELG, 

EB 47008, F 232 a I 62 (52)

Ei karda surma: E 7963 (5); H II 65, 65 (33); H III 6, 944/5 (8); H II 22, 113/4 (45) ja 

H, Kase 43/3R (137).

Suisa surma poole: H II 44, 608 (28) ja H II 30, 91 (4).

Surm võõrsil: H II 4, 587/8 (67) ja ERM 5, 41.

Surm teadmata: EÜS IX, 424 (36).

Surma saatel: H II 26, 888 (32).

Vale surmasõnum: H II 8, 742/4 (3); H II 25, 790 (118); H II 54, 483 (175a).

Täna peiu – homme surma kaelas: H II 1, 402/3 (559).

Oleks surnud lapsena: RKM II 95, 113/4, EÜS VIII 101/2 (2) ja H II 35, 445 (282).

Oma ja võõras leinamas: EKS 4°2, 422/3 (130).

Leinad kuni ristid roostetavad: H I 7, 579 (15).

Uss ootab hauas: H IV 3, 679 (1) ja H I 2, 307 (37).

Hauas ei saa õlut: H II 15, 322 (9).

Haud pole kullast: H II 42, 550 (1); H III 10, 526 (5) ja H III 22, 259 (1).

Neiu matus: H II 1, 401 (556); EÜS VII 2642 (4); H II 4, 544/6 (12); H IV 5, 421 (3); 

H, R 7, 37/8 (21); H II 55, 421/2 (9); H II 66, 570 (79); H III 25, 138/9 (4); H I 9, 49 

(35); H III 20,  175/7 (3); H, Mapp 714 (2); EÜS XII 379/83 (28); EKS 4° 2, 422/3 

(130); EKS 4° 4, 743 (8) ja ERA II 36, 556. 

Vennad surnud: E 33063 (1); H II 5, 13/5 (8); EÜS X 2573 (34); H II 34, 634 (283); 

EÜS VIII 1920/1 (164); H II 55, 545 (25); H II 15, 435/6 (21) ja EÜS VIII 2079/80 

(380).
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