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Sissejuhatus

Oma  uurimustöö  allikmaterjaliks  valisin  laulutüübi  „Ema  haual“,  mida  vaatlen 

arheoloogiliste andmete valguses.

Minult on küsitud, kas arheoloogial ja regilaulul on üldse mingi seos. Arheoloogiliselt 

uuritakse Eestis ka II maailmasõja aegseid matuseid ja „Ema haual“ laulude enamus on 

kogutud 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Nii on minu jaoks täiesti loogiline, et 

need laulud kajastavad mingi arheoloogilise materjaliga kattuvat maailmapilti. Sellest 

loogilisest järeldusest on põhjendatud ka minu teema valik.

Mul  oleks  oma  tööd  olnud  väga  raske  kirjutada,  kui  need  kaks  distsipliini  oleksid 

minule tundmatud.  Loomulikult  pean nentima,  et  arheoloogia on siiski  mu eriala  ja 

tunnen seda ala paremini. Kuid ka juba regilauluga olen kokku puutunud lapsepõlvest 

peale,  näiteks  jaaniõhtul  ümber  lõkke  istudes.  Vaevalt  sain  ma  lapsena  regilaulu 

sõnadest  ja  veelgi  rohkem  sisust  aru.  Aga  aja  jooksul,  üha  sellega  rohkem  kokku 

puutudes, on mulle regilaulude sisu ja loogika aina arusaadavamaks saanud. Käesolevas 

töös  vaatluse  keskmes  oleva  "Ema  haual"  laulutüübiga  puutusin  kokku  arvatavasti 

esmakordselt  gümnaasiumis  käies,  kui  valisin  laule  Karula  regilaulu  plaadile  "Siug 

sündü söödüle". Minu valikusse sattus ebapropotsionaalselt palju seda laulutüüpi, sest 

need tundusid minu jaoks kõige põnevamad. Ma täpsemalt ei teagi, millal tekkis idee 

seda laulutüüpi  võrrelda arheoloogilise informatsiooniga,  aga idee oli  formuleerunud 

mu peas 2009 aasta kevadeks.

Arheoloogid on mõnede uurimisteemade juures toonud näiteid regilaulust, samamoodi 

on ka mõnikord regilaulu uurijad kasutanud ajaloolisi ja arheoloogilisi andmeid. Kuid 

kunagi  enne  pole  tehtud  spetsiaalset  uurimustööd,  vähemalt  Eestis,  mis  võrdleks 

regilaulude sisu arheoloogilise informatsiooniga. Selliseks katsetuseks sobivad just väga 

hästi  matuseid  käsitlevad  regilaulud,  sest  matuseid  on üsna hulgaliselt  ja  korralikult 

arheoloogiliselt  uuritud.  Lisaks  on  matuste  puhul  eristatavad  selged  perioodid,  mis 

muudab elementide dateerimise ajas lihtsamaks.

Minu  tööl  on  kaks  peamist  eesmärki.  Esiteks  analüüsida  erinevaid  laulus  leiduvaid 

elemente  ja  proovida  neid  dateerida  ajaloolisest,  kuid  põhiliselt  just  arheoloogilisest 
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informatsioonist  lähtudes. Sellega seoses vaatlen ma üldiseid võimalusi,  mida pakub 

regilaulu  kõrvutamine  arheoloogilise  informatsiooniga.  Kas  selline  lähenemine  on 

õigustatud ja kui palju informatsiooni see meile annab?

Kahjuks  ei  saa  regilaulu  elementide  juures  kasutada  dateerimiseks  näiteks 

radiosüsinikumeetodit  ja  lauluridade  dateerimiseks  pakuvad  pidepunkte  vaid 

arheoloogilised leiud. Kuid kui arheoloogilised leiud puuduvad, olles ajas hävinenud, 

siis kunagist olustikku peegeldavad lauluread võivad muutuda meile üsna arusaamatuks. 

Lisaks  on  oluliselt   muutunud  kultuurikontekst  ja  seetõttu  on  ka  lauluelementide 

mõistmine ja tõlgendamine raskendatud. Samas, mida rohkem ma seda teemat uurin, 

seda selgemaks muutuvad erinevad motiivid. Järelduste tegemine jääb alati elementide 

tõlgendamiseks,  kuid  tõlgendamine  on  igasuguste  allikate  kasutamine  nagu  ka 

arheoloogiliste leiudude puhul. Regilaulu tõlgendamisraskustest ongi tingitud minu töö 

laiem  eesmärk,  milleks  on  vaadelda,  kui  õigustatud  ja  missuguseid  tulemusi  minu 

metoodika annab.

Töö teine  eesmärk on vaadata,  millist  taustinformatsiooni  võib saada  rahvalauludest 

arheoloogilisele  materjalile.  Seda  nii  arheoloogias  kajastuvate  minevikujäänuste 

konteksti  avamiseks  ja  mõistmiseks  kui  ka  konkreetse  arheoloogilise  materjali 

tõlgendamiseks. Näib, et arheoloogia võiks olla hea vahend, mille abil regilaulu uurida 

ja  selle  elemente  dateerida,  kuid  tekib  küsimus,  mida  annab  regilaul  arheoloogiale? 

Kirjalikke allikaid eestlaste matmiskombestiku kohta on vähe, eriti mida kaugemale me 

ajaloos läheme. Arheoloogilised leiud on ainult  tänapäevani säilinud materiaalne osa 

matmiskombestikust,  mille  abil  arheoloogid  proovivad  taastada  rituaalide  sisu  ja 

uskumusi.  Andes võrdväärset  materjali kirjalikele allikatele,  aitavad regilaulud avada 

arheoloogiliste  leidude  tausta  ja  anda  informatsiooni  tegevuste  kohta,  millest 

arheoloogilisi  jälgi  pole  säilinud.  Arheloogilised  jäljed  on  justkui  detailid  ja  jäljed 

matuste materiaalsest küljest, laulud annavad teadmisi arusaamadest ja vaimse küljest 

surmakultuuris.  Kuid  samas  käsitlevad  regilaulud  ka  olustiku  elemente  ja  sellega 
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materiaalset  kultuuri.  Nende  kahe  allikaliigi  ühendamisel  võiksime  me  jõuda  palju 

lähemale muistsete inimeste maailma tervikpildile.

Oma töö esimeses peatükis vaatlen ma üldisemalt regilaulu ja selle ülesehitust, mis aitab 

paremini  mõista  laule  ja  analüüsida  nende  elemente.  Lisaks  tutvustan  ma  lähemalt 

laulutüüpi  "Ema  haual",  esitades  ülevaate  nende  laulude  levikust  Eestis  ja  nende 

kogumisajast.  Tutvustan  ka  varasemat  uurimislugu  ja  alljärgnevalt  kasutatavat 

metoodikat.  Teise,  rohkete  alapeatükkkidega  peatüki  pühendan ma  erinevate  eelpool 

välja  toodud  lauluelementide  analüüsile.  Lisaks  puudutan  ka  muid  nendega  seotud 

teemasid, millega puutusin laule läbi vaadates kokku.

Kasutan terminit "eestlased" oma töös Eesti ala elanike tingliku nimetusena läbi aja. 

Tegelikult mõtlen selle all praeguste eestlaste esivanemateks olnud läänemeresoomlasi, 

kes rääkisid arhailist eesti keelt või selle eelkäijaks olnud murdeid.

Osad  laulude  elemendid  kajastavad  olustikku  ja  reaalset  elu,  osad  elemendid  on 

sümboolsed.  Oma töös  proovin  ma  just  välja  selgitada  reaalse  elu  kajastusi,  et  siis 

tekstides  eristada  sümbolid  ja  proovida  neid  lahti  mõtestada.  Arvatavasti  on  meil 

tänapäeval kalduvus näha regilaulus liiga palju sümboleid, sest me enam ei ela tollases 

kultuuriruumis  ja  paljud  regilaulus  esinevad  reaalse  elu  kajastused  võivad  meile 

kultuurivahe  tõttu  tunduda  arusaamatud.  Võrdluseks  võib  tuua  arheoloogia,  kus  iga 

arusaamatu objekti puhul kiputakse arvama, et see on usundiga seotud. Seega proovin 

ma  enda  töös  vastukaaluks  tuua  võimalikult  palju  välja  reaalse  elu  vasteid 

laulusõnadele.  Lisaks sümboliseerivad ka sümbolid midagi  ja vaimsed ning usulised 

kujutelmad olid seotud reaalse eluga. Nii moodustavad olustikukirjeldused, sümbolid ja 

usulised kujutlemad ühtse tervikliku maailmapildi,  mille  erinevaid  kihistusi  lauludes 

proovingi ma oma töös lahata.

Oma uurimistöös  panen ma kirja  ka julgemad hüpoteesid ja  seosed,  mis  minu peas 

tekkisid.  Nendest mõnede puhul on raske tuua kindlat  tõestust  nende õigsusele.  Aga 

nende  ideede  püstitamisel  saavad  järgmised  uurijad  neid  silmas  pidada  ja  neile 

tähelepanu pöörata ning siis kas mu oletusi toetada või ümber lükata. Ja kokkuvõttes 

suureneb nii meie teadmiste hulk.
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1.  Allikmaterjal  ja  metoodika:  regilaul,  laulutüüp  „Ema  haual“  ja 

lähenemine sellele
1.1 Regilaulu olemusest

Regilaul on vanem eesti rahvalaulu vorm, mis on üks osa eesti rahvaluulest ja suulisest 

pärimusest.  Regilaul  eristub  muudest  lauludes  oma  spetsiaalse  vormi  poolest,  kus 

olulisemad märksõnad on algriim ja parallelism (Laugaste 1986, 128). Arvatavasti on 

igaüks kuulnud, et  regilaul on tuhandeid aastaid vana. Ülo Tedre täpsustuse järgi on 

regilaul  tekkinud rohkem kui  2000 aastat  tagasi.  Selle  mitme tuhande aasta  pikkuse 

vanuse all mõeldakse, et vähemalt nii vana on regilaulu vorm ehk laulustiil (Tedre 1998, 

548). Samas viitab vormi vanus, et regilaul on olnud järjepidevas kasutuses ja arengus 

nende  tuhandete  aastate  jooksul.  See  laulustiil  on  olemas  kõikidel  läänemeresoome 

rahvastel, välja arvatud vepslased ja liivlased. Eeltooduga seonduvalt kerkib küsimus, et 

kui regilaulu vorm on nii vana, siis kui vana on laulu sisu. Ülo Tedre toob välja, et 

mõned laulud on väga vanad, isegi "ürgvanad", aga selgeid ajalisi dateeringuid ta ei 

esita. Ainult korduslaulu puhul teemaga "nuttes koju" puhul ütleb ta, et laul on pärit 

eelkristlikust ajast ehk siis muinasajast (Tedre 1998, 549). Kuna meil on muinasajast 

kirjalike allikaid ülimalt vähe, siis oleksid laulud suurepäraseks allikaks selle perioodi 

uurimisel. Aga tegelikult oleks absurdne arvata, et regilaul liigub sadasid aastaid suust-

suhu ilma muutusteta. Regilaulu sisu on olnud pidevas muutuses, milles mõni element 

kaob, mõni element tuleb juurde, mõni element muutub ja mõni jääb samaks. Seega 

pole regilaulul ühtset vanust. Siiski on üldtuntud tõde, et regilaulus toimusid muutused, 

seoses regilaulu erilise ülesehitusega, väga palju aeglasemalt, võrreldes teiste suuliste 

pärimusliikidega. 

Regilaulus on oma süsteem ja struktuur, mis muudab selle laululiigi üldse regilauluks. 

Oma töös kasutan ma kahte regilaulu ülesehituse mõistet, mis annavad selgust, millised 

read ja sõnad on laulusse paigutatud luulekeelelistel kaalutlustel ja millised elemendid 

on  laulutekstides  sisuliselt  olulised.  Regilaulus  on  levinud  algriim  (alliteratsioon  ja 

assonants),  see  tähendab  sõnade  alghäälikute  kordust  (Tedre  1998,  550).  Näiteks 
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laulureas Kuule, kus kukub kaksi kägu. (H I 4, 170 (27)) algavad kõik sõnad "k" tähega. 

Vahepeal  võib  näida,  et  sõnad  on  paigutatud  ritta  just  sellepärast,  et  need  oleksid 

algriimis. Kuid samas ei tasu algriimi üle tähtsustada, sest mingi sõna siiski tingis selle, 

et  teised  sõnad  selle  järgi  algriimi  seada.  Pealegi  ei  tasu  kunagisi  sõnaseadjaid 

alahinnata ning oskuslikes ridades ei lähe algriim ja laulu sõnum vastuollu. Lisaks on 

puhtalt algriimilisi lauluridu raske leida ja seega on laulu mõte siiski tähtsam algriimist. 

Tavaliselt seob algriim kaht (43–51%) või kolme sõna (28–35%) (Tedre 1998, 550). 

Algriimist  eristuvad  sõnad näitavad nende  tähtsust  ja  kinnitavad,  et  neid  sõnasid  ei 

seatud ritta lihtsalt sellepärast, et need algaksid samade häälikutega.

Teiseks räägin ma oma lauluelementide analüüsis paralleelvärssidest.  Parallelism ehk 

mõtteriim on kahe või enama värsi sisuline ja vormiline kooskõla (Tedre 1998, 550). 

Eristatakse  omavahel  sünonüümiaparallelismi  ehk  värsi  sisu  kordamist  ja 

analoogiaparallelismi, mis on sarnaste fraaside kõrvutamine (Tedre 1998, 550). Näiteks 

paralleelvärssides:  Siis too linnast liiva sõela, alevist too harva sõela, muilta maalta  

mulla sõela.  (H II 10, 23/5 (15)), korratakse kolmes värsis sama mõtet. Selliste ridade 

puhul pole mõtet arvata, et tegemist oleks kolme erineva sõelaga, mida käidi kolmest 

erinevast kohast toomas. Need kolm rida toetavad ühte mõtet ja lisavad sellele nüansse. 

Teistsuguse parallelismi näiteks saab tuua sellised lihtsad read:  Lähmä isa aua pialä.  

Lähmä ema aua pialä. (H II 38, 263/4 (12)). Siin pole mõtet arvata, et tegemist oleks 

ühe surnuga, keda nimetatakse erinevalt, vaid tegemist on siiski surnud ema ja isaga. 

Parallelism võib värssides üldse puududa, kuid samas võib mõttekorduste arv ulatuda 

harvadel juhtudel isegi kümneni; valdav on siiski kahe- ja kolmevärsiline parallelism 

(Tedre  1998,  550).  Ridade  sisu  selgitamise  seisukohast  on  oluline  esimene  värss; 

paralleelvärss lisab selle mõttele meeleolu ning detaile. Parallelism on väga tänuväärt 

regilaulu uurimisel, sest kui esimese värsi tähendus jääb segaseks, siis annavad meile 

teadmisi  ka  selle  parallelismid.  Kuigi  tihti  võib  olla  keeruline  välja  selgitada,  kas 

tegemist on sisu kordamisega või sarnaste fraaside kordamisega.

Regilaulu võib jagada rühmadeks mitmeid moodi. "Ema haual" laulutüüp on eristatud 

temaatika põhjal. (Tedre 1998, 552). Sellist teemast lähtuvat tüpologiseerimist alustati 
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Eestis  seoses  teadusliku  sarjaga  "Estonum carmina  popularia"  väljaandmisega  1930. 

aastatel; regilaulude niisugune rühmitamine läks vastuollu enne kehtinud kihelkondliku 

süsteemiga  (Jaago  2000,  17).  Temaatiline  tüpologiseerimine  sai  korraliku  hoo  sisse 

1960.  aastatel.  Selle  töö  tulemusena  ilmus  Ülo  Tedre  koostatud  "Eesti  rahvalaulud. 

Antoloogia", kus oli ka eristatud tüüp "Ema haual" (Tedre 1970). Eesti rahvalaulude 

antoloogias  leiab  laulutüübi  "Ema  haual"  järgmiste  jaotuste  alt,  alustades  laiemast: 

"Laulud  ühiskondlikest  vastuoludest"  -  "Vaeslaps"  -  "Vaeslaps  itkeb  isa-ema“.  Selle 

jaotuse all on ka „Ema haual“, mis on tähistatud numbriga 1601 (Tedre 1970, 661). Ülo 

Tedre kirjutab vaeslaste  laulude kohta,  et  laulude arvu järgi võib neid pidada üheks 

armastatumaks ja  populaarsemaks laulurühmaks.  See laulurühm kajastab  tema sõnul 

tõepäraselt  ja  sooja  kaastundmisega  vaeslapse  sügavat  muret  ning  rasket  elu  pärast 

vanemate surma.“ (Tedre 1970, 366)

Ülo  Tedre  on  välja  toonud,  et  laulude  temaatiline  rühmitamine  on  alati  vägivaldne 

(Tedre  1998,  552)  ja  nii  on  ka  minu  vaadeldud  materjalis  laule,  kus  on  omavahel 

põimunud  mitmeid  erinevaid  laulutüüpe.  Üldiselt  ei  arvestanud  ma  oma  analüüsis 

teisest  tüübist  laulusid,  mis  olid liitunud "Ema haual" lauludega.  Aga kui põimunud 

laulu  temaatika  oli  samuti  surmaga  seotud,  siis  käsitlesin  põimununa  „Ema  haual“ 

tüübiga ka mõnesid teisi laulutüüpe.

1.2. Allikmaterjal

"Ema haual" tüüpi laulule on iseloomulik vaeslaste minek surnuaiale / kalmele, surnud 

ema, isa  või  teiste  lähisugulaste  hauale.  Nagu  allpool  toodud  näitelaulus  on  näha, 

kirjeldatakse  vahel  teekonnal  sinna  vaeslaste  leinariideid.  Vaeslapsed  paluvad  oma 

vanematel  üles  tõusta,  et  neid  aidata.  Enamasti  kutsutakse  vanemat  veimevakka 

valmistama.  Vastuseks  ülestõusmise  kutsele  toob surnu välja  tihti  erinevaid  põhjusi, 

miks ta ei  saa üles tõusta.  Näitelaulus oli  nendeks ridadeks:  Silmil  on sinine metsä,  

kulmul on kulu punane. (H III 1, 105/6 (2)). Vahepeal annab surnu ise juhtnööre, kuidas 

ülestõusmistakistusi kõrvaldada, vahepeal toimub see vaeslapse initsiatiivil.  Enamasti 
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toob aga surnu üha uusi põhjendusi, miks ta ei saa üles tõusta ja soovitab lapsel mujalt 

abi otsida, näiteks taevastelt jõududelt või loodusobjektidelt. Kuid esineb ka laule, kus 

surnu ülestõusmise küsimus jääb lahtiseks, või lõppeb laul surnu lubadusega üles tõusta. 

Kahes erakordses laulus toimub ka surnu reaalne ülestõusmine.

Pean siinkohal oluliseks ära tuua näitena ühe tervikliku lauluteksti, sest edasises töös 

käsitlen  laule  üksnes  elementidena,  mis  ei  anna  lugejale  õiget  arusaama  laulude 

normaalsest kontekstist:

Mina vaine, sina vaine!

meie vaised molemad, -

kahekeste armutumad,

konnime keriku teeda

toisel rätiku käässa,

toisel kangas kaendelassa.

Toine pühüb toise silmi

toine toise palgeeida

Lähmä isä haua pääle,

Lähmä emä haua pääle.

Toise üles mo isäke,

toise üles mo emäke

toise mo pääd sugema,

toise vaka valmistama,

kirstu kaanta kinnitama.

Ei voi, ei voi tütär vaine,

ei voi toussa ei äräta.

Silmil on sinine metsä

kulmul on kulu punane.

Muru mina söödin mullikaile,

aro heina härgädele.

Murul on mullikad ilusad

härjäd suured sarved laiad.

(H III 1, 105/6 (2) < Vaivara khk. - Nikolai Heek (1888))

„Ema  haual“  laulude  analüüsimiseks  kasutasin  ma  Eesti  Kirjandusmuuseumi 

tüpoloogilist  koopiate  kogu.  See  asub  Eesti  Rahvaluule  Arhiivis  ja  on  lihtsasti 

kättesaadav  kõikidele  uurijatele.  Tüpoloogilises  kogus  on  orginaaltekstidest  tehtud 

masinkirjakoopiad,  mis  on  jaotatud  tüüpide  järgi  eraldi  kaustadesse.  Hilisemas 

tööprotsessis  kasutasin ka internetis  saadaval  olevat  Jakob Hurda kogudel  põhinevat 

Eesti  regilaulude  andmebaasi  (http://www.folklore.ee/regilaul),  et  tuua  töös  täpseid 

tsitaate  ja  täpsustada  konkreetsete  regilaulude  sisu.  Kokku  oli  Kirjandusmuuseumi 

tüpoloogilises koopiate kogus 1070 „Ema haual“ tüüpi regilaulu. Samas on ilmne, et 

kõik seda tüüpi laulud kahjuks sinna andmebaasi pole jõudnud. Näiteks leidsin ma ühest 
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Ülo Valgu artiklist  väga  huvitava  Setumaalt  pärit  laulu  (Valk  2000,  266),  mida  ma 

koopiate kaustas ei kohanud (H II 3, 68/9 (57)). Alguses oli mul plaan analüüsida läbi 

kõik neis kaustades leiduvad seda tüüpi laulud. Kuid pärast kuudepikkust tööd mõistsin 

ma,  et  olin  tööde  mahtu  alahinnanud  või  enda  võimeid  ülehinnanud.  Kokkuvõttes 

vaatasin läbi 461 laulu, millega ma läbi analüüsisin ~ 43% laulude koguarvust. Neist 17 

ei sobinud minu määratluse järgi laulutüüpi “Ema haual”. 17 laulu jätsin ma välja, kuna 

nendes ei olnud keegi surnud, hauale ei mindud ega suhtlust surnutega ei toimunud. 

Nende  laulude  elemendid  ei  oleks  olnud  võrreldavad  muude  elementidega  ja  seega 

oleksid need laulud lihtsalt rikkunud analüüsi üldpilti. Nii jäi minu analüüsitud laulude 

koguarvuks 444. Juhul kui selle regilaulutüübiga liitus mõni muu, mitte surmaga seotud 

regilaul,  siis  vaatlesin  ma  elemente  ainult  "Ema haual"  tüüpi  laulu  osas.  Mõnikord 

liitusid minu lauludega ka teised surmateemalised laulutüübid nagu "Avanenud hauad" 

ja "Ema ja armud". Nende puhul vaatlesin ma kogu laulu, sest selle teema oli ühtne.

"Ema haual" laulud on arhiivi jõudnud 19.-20. sajandil (joonis 1), millal need kirjuti 

üles rahva seast.

Kõige rohkem koguti laule aastal 1889 (51). Kaks kõige vanemat laulu koguti aastal 

1871 ja kaks kõige hilisemat 1965. Pärast 1965. aastat pole neid laule enam rahva seast 

üles tähendatud ja see viitab selle laulutüübi nagu ka muu regilaulu traditsiooni üldisele 

väljasuremisele.  Enamus minu kasutatud materjalist  on tänasel  päeval  üle  saja  aasta 

vana ja nende seast vanimad tekstid kirjutati üles juba 139 aastat tagasi. Toodud graafik 

kajastab  eelkõige  erinevate  aastate  kogumisaktiivsust.  Selle  laulutüübi  tegelik 
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Joonis 1. "Ema haual" laulude kogumise aastad



esinemissageduse  graafik  kujutaks  1871.  aastast  20.  sajandi  keskpaigani  pidevalt 

langevat joont , mille järsemad langused oleks seotud sõdade ja küüditamistega.

Regilaulutüüp "Ema haual" on levinud peaaegu üle kogu Eesti (joonis 2). 

Joonis 2. "Ema haual" laulutüübi levik lehekülgede arvestuses kihelkondade kaupa.

Selle  laulutüübi  rohkusega  paistab  silma  ajalooline  Mulgimaa  ja  Viljandi-Kõpu 

kihelkond. Laulude leviku kaardil käsitlesin ma Viljandi ja Kõpu kihelkonda ühtsena, 

kuna Kõpu kihelkond eraldati Viljandi kihelkonnast alles 1911. aastal (EAA, 78) ning 

enne  seda  kogutud  laulude  kihelkonnaks  märgiti  Viljandi.  Kõige  regilaulurikkamaks 

laulutüübi "Ema haual" piirkonnaks oli aga Haljala kihelkond, kust on kogutud 45 seda 

tüüpi laulu, mille sõnad katsid 86 lehekülge. Kaardil jääb silma ka "Ema haual" laulude 

rohkus  Rõuge kihelkonnas.  Seda  laulutüüpi  leidus  aga  väga  vähe  Loode-  ja  Lääne-

Eestis.  Kohati  on  see  selgitatav  rannarootslaste  asualaga  nendes  piirkondades,  kuid 

11



tegemist  on  ka  üldiselt  seda  tüüpi  regilaulu-vaese  alaga.  Millega  seletada  selle 

laulutüübi erinevat esinemissagedust Eesti piires, ei oska ma seletada. Kindlasti on see 

ka  mõnevõrra  seotud  mõnes  piirkonnas  toimunud  aktiivsema pärimuse  kogumisega. 

Kuid samas on selge, et mõnes piirkonnas on olnud see laul populaarsem.

Analüüsisin oma töös Põhja-Eestis ajalooliste Viru-, Harju- ja Järvamaa ning Lõuna-

Eestis võrdluseks ajalooliste Võru- ja Setumaa laule. Eristasin need alad kaardil sinise 

joonega (Joonis 2).  Vaatlesin  kahte  ja üksteise  suhtes eriilmelist  piirkonda oma töös 

seetõttu, et käsitleda seda laulutüüpi kogu oma rikkuses ja elementide rohkuses. Oma 

töös toon ma välja, kui mõni element oli rohkem levinud ühes piirkonnas.

Mis funktsioonis traditsioonilises talupojaühiskonnas neid laule lauldi,  on tänapäeval 

raske hinnata. Laulutekstidest selgub, et nende esitamisel minnakse haudade peale ja 

loogiliselt võib oletada, et neid laule lauldigi seal. Ka Ülo Valk arvab, et "Ema haual" 

tüüpi  laule  lauldi  surnutepühadel  (Valk  2000,  254).  Lisaks  toob ta  välja,  et  laulude 

detailide  taga  võivad  olla  tegelikkuses  kirikus  ja  haudadel  läbi  viidud  rituaalsed 

toimingud (Valk 2000, 255). Ka seostab Ülo Valk seda laulutüüpi pulmalauludega (Valk 

2000, 265). Pulmadele viitab lauludes tihti esinev soov, et surnu valmistaks vaeslapsele 

veimevakka.  Ka  mõned  kogujate  kirjutatud  märkused  laulude  üleskirjutuste  juures 

kinnitavad, et seda laulis mõrsja oma surnud emale: Mõrsja ikk imä havval. (S 11189/90 

(25))  või  "Ema haual"  on  lauldud siis,  kui  pruut  valmistab  oma kosti  ärasaatmise  

tarvis. (H II 32, 82/4 (72)).

Emad valmistasid oma tütreid abieluks ette juba lapsepõlvest  peale  ning aja jooksul 

kogusid näputöid riidekirstu, mis pulmaks pidi kaasavara täis olema (Õunapuu 2003, 

19). Kui lapsel ei olnud ema, siis oli tema veimevaka täitmine väga raske. Polnud, kes 

aitaks  vaka sisu valmistada  ja  õpetaks  näputöid.  Teiseks  kaasnes  vanemate surmaga 

tavaliselt lapse vaesus ja tal ei pruukinud olla isegi materjali, millest kaasavara ja ande 

teha. Lisaks materiaalsele poolele oli kindlasti tähtis ka ema osa pulmas ja vanematega 
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seotud  rituaalid.  Kindlasti  oli  ka  see  põhjus,  miks  vaeslaps  soovis  vanemate 

ülestõusmist.

Kuigi vaeslapse vanem oli surnud, oli ta siiski alles küla lähedal kalmel või kirikuaias. 

Elavate ja surnute vaheline piir ei olnud nii suur kui tänapäeval. Surnutega sai suhelda 

ja  neilt  abi  paluda.  Pulmasituatsioonis  otsiti  läbi  nende  laulude  ka kindlasti  surnute 

õnnistust ja heakskiitu tulevasele liidule.

Samas kohtasin ma laule läbi vaadates mõningaid märkusi esitamissituatsiooni kohta: 

Tüdrukud laulnud kiige peal, et poisid neid kiigutaks. (EÜS XI 719 (278)) ja Sedä laulu  

kuuli ma 1889. a. Rõuge keriku mõisah, ku ma siäl opetaja Kallasele Ahju tegemäh olli,  

sinnä oll Haanist külmä külä mihi aet Savvi sikkama, nu lauli savvi sikatõh nii. (EÜS I 

109/10 (3)).  Nii  näib, et selle laulu laulumise situatsioonid on olnud väga erinevad ja 

laulutüüp "Ema haual" on esinenud kohati nii kiige- kui ka töölauluna. See seletaks ka 

laulu  laia  levikut.  Pole  põhjust  arvata,  et  iga  seda laulutüüpi  laulnud inimene oleks 

olnud nooruses vaeslaps. Samas samastasid lauljad ennast siiski laulu minategelasega, 

sest mingis vanuses surid iga inimese vanemad ära. Et laul rääkis olulisest teemast ja ei 

olnud niisama ajaviide, tõestab ka see Hargla kihelkonnast kogutud laulu kõrvalmärkus: 

Seda laulu luges lauliknaine niiväga liigutatud südamega minole ette, et tal pisarad 

silmist maha veeresivad. (H II 32, 61 (45)).

1.3.Varasem uurimislugu

Laulutüüpi „Ema haual“ on uurinud juba Oskar Loorits ja seostanud seda ristiusueelse 

kihistusega  (Loorits  1957,  43).  Vastupidisel  seisukohal  on  Ülo  Valgu  spetsiifiline 

uurimus  laulutüübist  „Ema  haual“  (Valk  2000).  Tema  artikkel  „Regilaul  kui 

kommunikatsioon  teispoolsusega:  dialoogist  nägemusteni“  avaldati  2000.  aastal 

ilmunud  kogumikus  „Kust  tulid  lood  minule...“.  (Valk  2000).  Ülo  Valk  näeb 

regilaulutüübis „Ema haual“ palju kristlike ja Lääne-Euroopas levinud elemente ning 

arusaamu. Ülo Valk tunneb Euroopa kristlikku kultuuri väga hästi ja tema töö on selles 
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suhtes põhjalik ning professionaalne. Samas näib lähenemine olevat tahtlikult suunatud 

paralleelide leidmisele kristliku Euroopa kultuuriga, mis aga kokkuvõttes ei esinda alati 

reaalset  olukorda  ja  jätab  laulutüübist  „Ema  haual“  kallutatud  pildi.  Lähenemise 

kallutatust iseloomustavad näiteks järgmised laused: Toonelal ei näi olevat otsest vastet  

kristlikus  terminoloogias,  ei  katoliiklikus  ega  luterlikus  eshatoloogias. Ja:  Kuhu 

paigutada eesti regilaulude toonela ning milline on selle seos purgatooriumiga keskaja  

ning varase uusaja vaimuliku vaatepunktist,  vajab edasist  uurimist  (Valk 2000, 272) 

Alguses ta nendib, et seost ei näi olevat, aga siis leiab, et see seos peab ikkagi kindlasti 

olema. Ta ei vaatle näiteks võimalust, et Toonela kujutlem pärineb eelkristlikust ajast.

Sellesama kallutatud pildi vastu sõdib Aado Lintrop oma artiklis „„Ema haual“ lego ja 

lauluna“,  mis  ilmus  2001.  aastal  kogumikus  „Regilaul  –  keel,  muusika,  poeetika.“ 

(Lintrop 2001).  Aado Lintrop otsib  samadele  nähtustele  paralleele  ida poolt:  näiteks 

kuidas  samad kujutelmad võivad olla  ka  meie keelesugulasrahvastel.  Nii  täiendavad 

need kaks autorit üksteist ja annavad põhjaliku pildi võimalikust ideede levikust, samal 

ajal  näidates,  et  inimmõtlemine  on  olnud  sarnane  ka  väga  erinevates  kultuurides. 

Mõlemad  autorid  on  tegelenud  ka  laulu  sisuga  ja  sealgi  üksteist  täiendanud.  Kuna 

mõlemad uurijad on erinevate elementide rahvusvahelisele levikule nii palju tähelepanu 

pööranud, siis mina oma töös ei suudaks neid arvatavasti palju täiendada ning seega 

pööran ma peatähelepanu laulude sisule. Toon rahvusvahelisi paralleele vaid siis, kui 

nemad pole neid elemente oma töös vaadelnud arvestusega, et isegi kui analüüsitavad 

lauluelemendid ka laenati naaberrahvastelt,  näitab see seda, et  need sobisid siinsesse 

olustiku ja usundilisse süsteemi sama hästi.

1.4. Kasutatud uurimismetoodika

Selleks,  et  võrrelda  arheoloogilist  materiali  regilauludega,  dateerida  nende  elemente 

ning  otsida  lauludest  kunagise  reaalsuse  kajastusi,  pidin  ma  alguses  tutvuma  selle 

laulutüübiga.  Samal  ajal  pidin  välja  selgitama,  mis  lauluelementidele  peaksin 

tähelepanu pöörama. Oma töö alguses lugesin arheoloogilisi uurimustöid matustest ja 

surmakultuurist.  Kaks  põhilist  allikat  selleks  olid  Tõnno  Jonuksi  doktoritöö  "Eesti 
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muinasusund"  (Jonuks  2009)  ja  Heiki  Valgu  magistritöö  „Eesti  talurahva 

matmiskombestik ja selle uskumuslikud tagamaad 13.-17/18. sajandil (Valk 1992) ning 

doktoritöö "Rural cemeteries of Southern Estonia 1225-1800 AD" (Valk 2001). Oma 

töös toetun ma Aado Lintropi meetodile regilaulu analüüsimisel – nimelt toob ta välja 

regilaulu elemendid ja proovib neid siduda kas eelkristlike,  katoliiklike või  luterlike 

uskumustega  (Lintrop  2001).  Nagu  ma  eelpool  nimetasin,  vaatlesin  ka  mina  igat 

lauluelementi eraldi, proovides analüüsil tuua välja nende esinemissageduse, kõrvutada 

neid  arheoloogilise  informatsiooniga  ning  võimaluse  korral  selle  põhjal  dateerida. 

Arheloogilise  infona  ei  kasutanud  ma  konkreetseid  allikmaterjale,  vaid  üldisemaid 

käsitlusi ja üldistusi. 

Laulus esinevate elementide või motiivide analüüsis ei saanud lähtuda ainult mingi sõna 

esinemisest, vaid alati pidi ka vaatlema laulus selle konteksti. Kõige lihtsam näide on 

kirstu  mainimine,  mis  esmapilgul  võiks  viitada surnukirstule.  Tegelikult  nimetatakse 

enamus lauludes kirstuks vaeslapse veimevakka, näiteks nagu sellistes ridades:  Touse 

üles  mo  emake.  Touse  mo  pead  sugema.  Ande  vaka  valmistama.  Kirstu  kaanta 

kergitama. (H II  7,  11/2 (11)).  Seega kasutasin elementide analüüsil  kontekstuaalset 

lähenemist.

Koos esimeste laulude läbivaatamisega ja kirjanduse kaasabil panin ma paika elemendid 

või  motiivid,  millele  pöörata  enim tähelepanu.  Täpsemat  käsitlust  minu töös  leidsid 

järgmised  elemendid:  surnu  isik,  hauale  tulnu,  matmiskoht,  loomad,  linnud,  surnute 

tegevus,  surnute  äratamise  abivahendid,  värvid,  kivid,  tuli,  kirst,  rist,  teispoolsus  ja 

müütilised olendid. Nende elementide jaoks koostasin ma tabeli,  kus iga laulu puhul 

märkisin üles nende motiivide esinemise. Algselt kavatseni vaadelda ka söögi esinemist 

lauludes, aga leidmata praktiliselt kirjeldusi selle toimingu kohta, polnud mul midagi 

hiljem  oma  töös  analüüsida.  Lisaks  panin  ma  enda  jaoks  kirja,  kui  esines  muid 

huvipakkuvaid või teistest eristuvaid elemente.

Oma  töös  hoidun  ma  arhiivitekstide  parandamisest,  kuigi  mõnede  puhul  on  üsna 

ilmselge, et teksti üleskirjutaja või ümberkirjutaja on teinud kirjavea. Kuigi enamusel 

juhtudel oleks see arvatavasti õigustatud, võib mõnedes tekstides niimoodi parandada 

valeks ka mõne väga vana sõna/keelendi, millest me praegu enam aru ei saa. Pigem toon 
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regilaulu näited välja kasutatud allikas esineval kujul ja iga lugeja saab ise mõelda, kas 

laulusõnade üles- või ümberkirjutaja on teinud vea.

"Ema haual" laulude puhul tuleb meeles pidada, et enamasti kajastavad nad olukorda 

kalmistul  pärast  matuseid ja seega ei  anna need laulud matuserituaalide kohta kuigi 

palju  andmeid.  Ka  ei  saa  mingi  elemendi  või  motiivi  puudumist  lauludes  pidada 

märgiks selle kombe puudumisest päriselus. Näiteks ei olnud minu lauludes kajastatud 

ristipuid ega ka kalmul söömise traditsiooni. Kui ristipuud võisid olla olulised matuste 

käigus,  siis  hauapealne  söömine  toimus  just  surnute  mälestamisel  ja  seega  peaks 

kattuma "Ema haual" laulude teemaga.

Loomulikult sõltuvad minu järeldused töös esitatud küsimustest. Sellele allikmaterjalile 

oleks saanud esitada ka palju muid küsimusi ja sellega seoses saada teisi teadmisi. Kuid 

oma töös proovisin analüüsida just neid lauluelemente, mis olid rohkem levinud ja mida 

üldjuhul sai võrrelda arheoloogilise informatsiooniga.
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2. Elementide analüüs

2.1 Surnud ja elavad

Minu analüüsitava laulutüübi nimeks on "Ema haual", aga tegelikult ei pruugi see alati 

ainult olla ema, kes on surnud.

Nagu nähtub  sektordiagrammist  (joonis  3),  on  kõige  tavalisem,  et  peategelaseks  on 

vaeslaps,  kellel  on surnud nii  ema kui  ka isa  (272 laulus).  Ainult  29% lauludes  on 

surnud üksnes ema (126 laulus); ainult isa on surnud 2% lauludes (8 laulus) (joonis 3). 

Diagrammi  ei  lisanud  ma  üksikuid  mainimisi,  kus  surnud  olid  lell,  poeg,  küdi 

(mehevend) ja tütred.

Hauale minnakse üksinda ~38% lauludes (169 laulus). Enamasti tuleb hauale tütar (112 

laulus), poeg aga ainult 6 laulus. Surnu ema tuleb hauale 2 laulus ja surnu naine samuti 

2 laulus. Lauliku vend läheb hauale 2 laulus ja ebamäärasema määratlusega "laps" tuleb 

hauale 45 laulus.
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Joonis 3. Laulutüübis "Ema haual" surnud isik
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ema
ema, isa
ema, isa, vend
ema, isa, vend, õde
ema, vend, õde
ema, mees
kaasa
mees
vend/vennad
ebaselge



Hauale  minnakse  kahekesi  ~46%  lauludes.  Enamasti  mainitakse  lihtsalt  kahe  lapse 

minekut  hauale  (189  laulus).  Hauale  minejaid  täpsustuvad  16  laulus:  õde  ja  vend 

lähevad hauale 10 laulus ja kaks õde 6 laulus.

Rohkem inimesi  läheb  hauale  6% lauludes.  Hauale  minevaid  õdesid  mainitakse  11 

laulus, vendasid aga 1 laulus. Kolmes laulus mainitakse nelja hauale minevat last ja veel 

kolmes  kuut  hauale  minevat  last.  Ühes  laulus  läheb  hauale  isegi  seitse  last. 

Ebamäärsema määratlusega "lapsed" lähevad hauale 5 laulus. Hauale tuleja isik ei selgu 

10% lauludes. Võib ka olla, et laulus üldse ei mindagi hauale.

Ülo Tedre kirjutab, et regilaul on läbinisti naiselik, see on naiste laul nii ainealalt kui ka 

käsitluslaadilt (Tedre 1998, 554). Ka toob ta välja, et laulu minategelane on peaaegu 

ainuliselt neiu või naine, mees on aga regilauludes tausttegelaseks (Tedre 1998, 554). 

Minu eelnev analüüs näib seda enam-vähem tõendavat,  kuid sellel  taustal  muutuvad 

tähelepanuväärseks 6 laulu, kus peategelaseks on poeg ja 1 laul, kus hauale lähevad 

vennad. Hauale tulnutest oli 30% naissoost, meessoost aga ainult 2%, mõlemast soost 

tulijad olid 2,5% ja hauale tulija sugu jäi selgusetuks 65,5%-is lauludes. Küllap veelgi 

erilisem meespeategelastest on 7 juhul esinev tõdemus, et surnud isa on tihti sama tähtis 

subjekt kui ema. Igal juhul ei saa isa küll nimetada lauludes tausttegelaseks.

Paljusid minu poolt  välja toodud soolise täpsustuseta hauale minejaid (65,5%) oleks 

saanud laulus  esineva palve põhjal  neile  kirst  ja vakk valmistada pidada neidudeks. 

Neidudeks, kes tahavad mehele minna ja muretsevad oma veimevaka pärast. Aga kahes 

laulus selgus, justkui oleks isa pojale valmistanud veimevakka: Leidsin isa aua siesta.  

Mis see isa tehtenesse? Isa küll  tegi kulda kirstu. Mina isalta küsima, kellel  tied sa  

kulda kirstu? Sulle, sulle, puega nuori. (H II 34, 282 (14)) ja Isa tegi audas kirstusida.  

Valmistas säal vakkasida. (H III 3, 576/7 (2)). Mõlemas laulus oli peategelaseks poeg, 

kellele  isa  valmistas  kirstu  ja  vakka.  Etnograafilistest  materjalidest  selgub, et  siiski 

ainult pruudil oli veimevakk ja näiteks kehtis vanasõna:  Tütar viib välja ja poeg toob 

sisse. (Õunapuu  2003,  71).  Nii  jääb  see  motiiv  nende  laulude  puhul  segaseks.  On 

võimalik, et laulud kajastavad vanemaid kombeid kui muu pärimus. Ka võib olla laulik 

sulatanud  üksteise  sisse  kaks  erinevat  laulu,  mille  sisu  pole  ta  lõplikult  omavahel 
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ühtlustanud. Kuid kahe erinevast paigast laulu puhul on see ebatõenäoline. Võimalik, et 

nendes lauludes mõeldakse kirstu ja vaka puhul midagi muud, kui pulmas vaja minevat 

veimevakka. Veel on variant, et laulus ei mõelda kirstu nimetamisel veimevakka, vaid 

muu otstarbega kirstu.  Sellest  lähtuvalt  ei  saa me lauludes  igal  korral  pidada palvet 

kirstu kinnitada ja vakka valmistada alati tütre ja vanema suhtluseks.

Lauludest selgub, et piir elavate ja surnute puhul ei ole alati selge. Nagu eelpool sai 

mainitud,  siis  kahes  laulus  tõusid  vanemad  tõesti  üles.  Üks  neist  on  Kadrina 

kihelkonnast pärit laul, kus surnu sõelutakse hauast välja ja tuuakse koiduks koju. Kuid 

seal ei ole surnuga eriti midagi peale hakata:  Viiksin koiduksi kojuje, ämarikusi äraje.  

Jäle on järile panna. Ile pinki istutada. Kuhu pian pallaka panema, ihulise  istutama.  

Paljaks taab palju maada, ihuline ilma ruumi. Panen parsile magama, sialt ta kohe  

kukutelle, üle kaela üpitelle. Ja saab otsa ometigi (H I 1, 74 (38)). Näib nagu oleks 

surnu üles  ärgates  ikkagi  üsna  vähe  aktiivne  ja  selgub tema  halb  kehaline  olukord. 

Lõpuks saab üles äratatud surnu jällegi surma. Ühes Kuusalu kihelkonna laulus tõusid 

ka minategelase ema ja isa sõelumise tagajärjel ülesse:  Tõussis üles eidekene, tõussis  

üles tuadikene. Akasin koju minema. Irm oli ielle minna. Jälk oli järele jääda. Kole oli  

käia keskeella.  Akasin  eite  paluma,  akasin tuati  paluma. Mine auda eidekene,  mine 

auda tuadikene. (H II  34,  146/7 (6)).  Ka selles laulus ilmneb surnute halb kehaline 

olukord ja sellest ajendatult palub minategelane neil tagasi hauda minna.

2.2. Matmiskoht

Selles  peatükis  olen  ma  eelkõige  analüüsinud  laulu  alguses  olevaid  kirjeldusi,  mis 

räägivad  matmispaigale  minemisest  või  kirjeldavad  seda  sinna  jõudes.  Mõnedes 

lauludes,  kus  algselt  esineb  kirikuga  seotud matmiskoht,  selgub,  et  laulu keskel  või 

lõpupoole  mainitud  olustikuelemendid  ei  sobitu  kirikuga  seotud  kalmistuga,  näiteks 

kivid või karja  viimine hauale.  Sel juhul olen analüüsis  siiski  ainult  arvestanud just 

laulu algust, et mitte pilti liiga segaseks ajada. Laulu keskel olevaid elemente vaatlen 
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ma  eraldi.  Välja  arvatud  Lõuna-Eestis,  kus  mõnede  laulude  alguses  on  pigem 

kirjeldatud kääbast, aga sinna otsa on liidetud teine laulutüüp „Ema ja armud“. Siis olen 

ma lugenud,  et  laulus  on  kaks  matmispaiga  kirjeldust  ja  nii  on  mu  analüüsis 

matmispaiku lauludest rohkem.

Kõige rohkem oli lauludes mainitud kiriku juurde matmist (56%). Tavaliselt on levinud 

laulu alguses analoogilised read: Meiä kaksi vaesta lasta, meiä kaksi kui kanada, paar  

kui pardi puegasiida. Lähmä jaani-pää keriku. Lähmä isa aua piaalä, lähmä ema aua 

pialä. (H II 38, 263/4 (12)). Nii on tegelikult räägitud kirikust, mitte otseselt kirikuaiast, 

ja  jääb  alati  võimalus,  et  nad  käisid  kirikus  ära  ja  siis  tulid  näiteks  kodulähedasse 

külakalmistule.  Aga  tegelikult  pole  otsest  kirikuskäimist  peaaegu  üldse  mainitud  ja 

kirikusse minek ongi pigem justkui hauale mineku sünonüüm. Kirikusse mineku mõiste 

ajab keeruliseks see, et rahvakeeles nimetati väikseid kabeleid, mille juures võis olla 

külakalmistu, ka vahete-vahel kirikuteks1. Kuid võib siiski arvata, et enamuses 56%-st 

on lauludes  mõeldud kihelkonna keskuse  juures  asuvat  kristliku  kalmistut.  Mõnedel 

harvadel juhtudel on isegi laulus mainitud kihelkonna keskust:  Lähme Haljala kiriku,  

Haljala  kiriku  aeda. (H  II  10,  23/5  (15))  või  Kas  eile  kerikus  käisid?  Käisin  jala 

Jaagupissa. Tuna käisin Toonelassa. (H II 10, 593/5 (346)).

1Heiki Valgu suuline informatsioon
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Jaanipäeval kirikusse mineku motiiv on laialdaselt levinud Põhja-Eesti lauludes. Kagu-

Eesti  lauludes  leidus  seda versiooni  ainult  ühel  korral  Karula  kihelkonnas.  Näib,  et 

jaanipäev on Põhja-Eestis olnud väga oluline surnute püha ja pole teada, kui kaugele 

ajas  ulatub  jaanipäeval  surnute  haudadel  käimise  komme  ja  nendega  suhtlus.  Aga 

huvitava seosena selgub, et inimesed käisid surnute juures aasta kõige valgemal päeval, 

aga surnud ise tulid koju elavate juurde kõige pimedamal ajal.  Jaanipäeval kirikusse 

mineku motiiv saab pärineda vaid ajast, mil kihelkonnakirikud olid olemas, seega 13. ja 

19./20. sajandi vahemikust.

Väljenditega “kääbas” ja „külakalme“ on keerulised lood, sest  regilaulus ei  kasutata 

neid  mõisteid  arheoloogiliste  terminitena.  Õigemini  külakalmet  ei  mainita  üldse. 

Kääbast  mainitakse  aga  paljudel  kordadel,  kuid  selle  all  ei  mõelda  arheoloogilisi 

kääpaid, vaid „kääbas“ on ka Kagu-Eestis tavaliste haudade nimetus, nagu selgub ka 

näiteks järgnevatest lauluridadest:  Rist oll rassõ rindu pääl. Kääbäs rassõ kässi peal.  

Rist ei lasõ ringuda. Kääbäs kässi küünidä. (H III 30, 827/8 (5)).

Tõenäoliselt peaks lauludes olema külakalmeid esindatud märgatavalt rohkem kui 2%, 

aga  probleem  on  selles,  kuidas  eristada  külakalmet  kirikuga  seotud  kalmistu 

mainimisest.  Laulude  ajaline  distants  pole  külakalmetega  üldse  väga  suur  –  Lõuna-

Eestis  lõpetati  külakalmetesse  matmine  alles  1720/30.  aastatel  (Valk  2001,  90)  ja 

arvestades, et enamus laule koguti 1880ndatel,  on ajaline vahe ainult 150/160 aastat. 

Mõeldes, et laulikud võisid ise olla kogumise ajal 60-80 aastased ja neid laule kuulsid 

nad  oma  vanaemalt,  muutub  ajaline  distants  väga  väikeseks,  seda  eriti  regilaulu 

maailmas. Arvatavasti on diagrammis (joonis 4) toodud 36% ebamäärase matmiskoha 

hulgas väga palju külakalmete kirjeldusi, lihtsalt neid on väga raske eristada. Keskaja ja 

varauusaja  inimene  ei  pruukinud  teha  olemuslikku  vahet  kirikute  juures  olevatel 

kalmistute  ja  külakalmistute  vahel  ega  pruukinud  seetõttu  ka  neid  lauludes  selgelt 

eristada.

Põhja-Eesti lauludes on matmispaik kirikuga seotud 70,3% juhtudel, Kagu-Eestis on see 

ainult  21%.  Kagu-Eestis  olid  külakalmed rohkem levinud ja  pikemalt  kasutuses  kui 

Põhja-Eestis2.  Nii  võib  selle  36  %  ebamääraste  matmispaikade  seas  olla  palju 

2Heiki Valgu suuline informatsioon.
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külakalmete  kirjeldusi.  Heiki  Valk  juhtis  mu  tähelepanu  sellele3,  et  Põhja-Eesti  ja 

Lõuna-Eesti erinevus võib ka olla põhjustatud sellest, et Katariina II reformidega 1771-

1773 aastail viidi Vene impeeriumis kalmistud asulatest välja, mis tähendas uute, tänini 

püsinud kihelkonnasurnuaedade rajamist (Hausmann 1903, 150-151).

Kuna Liivimaa kubermangus lõppes nüüd kirikaedadesse matmine täiesti, ei pruukinud 

lõunaeestlastel enam haudadel käimine seostuda kirikuga. Siiski ma arvan, et nii suur 

erinevus protsentides ei saa olla põhjustatud regilaulu mõttes nii hilisest muutusest, vaid 

et nende erinevuste põhjused on vanemas ajas.

Külakalmistud paiknesid enamasti külasüdamike ja talude läheduses (Valk 1992, 12). 

Selle fakti põhjal tõin ma tabelis siiski välja 2% juhtusid (Joonis 4), mille puhul arvan, 

et tegemist on pigem külakalmega. Lauludes oli kirjeldusi, kuidas põllule minnes või 

loomi  karjatades  mindi/satuti  kalmistule  ja  näiteks  sellised  read  lugesin  ma 

külakalmetele omasteks: Pandse põhu põlle pääle, vei ma põhu põllule, asu vei orule.  

Lätsi  kallmu kaema.  Kalmu latva  liigutama. (H III  9,  865/7 (16))  või:  Ai ma karja 

kalmõlõ,  uma imi  havva manu. (H II  36,  123/5  (141)).  Kirikuaial  oli  aed ümber  ja 

loomade sinna sööma viimine oleks  üsna raske ning  ilmselt  polnud see ka lubatud. 

Külakalme  kontekstis  aga  tundub  selline  asjade  käik  loomulikum,  et  vaeslaps  on 

loomadega küla  lähedal  karjas  ja  satub  külakalmele,  kus  puhkab tema ema või  isa. 

Loomulikult  pole  ka  kalme  lähedus  elukohale  alati  kinnituseks,  et  tegemist  on 

külakalmega. Osad talud asusid ka kiriku lähedal ja nemad võisid tõesti põllule minnes 

ka  esivanemate  haudadel  käia,  aga  omane  on  lähedus  elukohale  siiski  pigem 

külakalmele. Nähtavasti polnud ma siiski külakalmistute eristamisel eriti osav, sest ajas 

kaugemal asetsevaid „kääpa“ määratlusega matusekohti esines külakalmistutest rohkem.

Kääbas esines minu eristuse järgi 5% lauludes ja seda ainult Lõuna-Eestis. Nagu enne 

sai  mainitud,  ei  anna  sõna  “kääbas”  meile  teadmisi  kääbaste  kohta  arheoloogilises 

mõttes. Küll aga oli paljude laulude alguses matusekoha kirjeldus, mis sobib väga hästi 

arheoloogiliste kääbastega:  Karjah käväh löüse ma, kos ole imä mattõdu. Valgõ liiva  

mäe sisse. Halja haina mättä ala. (H III 30, 827/8 (5)) või siis  Karjan käüen ma iks  

löüse. Koe oli matet esä imä. Suure liivä mäo otsa. Halja haina turba ala. (EÜS I 760 

3Heiki Valgu suuline informatsioon.
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(19)). Karjas käies matusepaiga leidmine viitab looduses asetsevale matmiskohale ja 

valge  liivamägi  on  üsna  konkreetne  kääpa  kirjeldus.  Hilisrauaaja  kääpad  on  Kagu-

Eestist teada vähe. Üksikuid kääbaskalmistuid on Võrumaa idapoolsetes piirkondades, 

11.-13. sajandil olid kääpad sagedaseks kalmevormiks Setumaal (Valk 1992, 38; 2009, 

128-130, jn 1). Samas leidus I aastatuhande teise poole pikk- ja ümarkääpaid märksa 

laiemal ala Võrumaa idapoolses osas (Aun 2009, 72-73, 83-94, jn 1).  Lauludes olid 

kääpa kirjeldused levinud järgmistes piirkondades: Setu 1, Räpina 2, Vastseliina 2, Võru 

1, Rõuge 12, Hargla 1, Urvaste 1, Kanepi 1, Põlva 2. See enam-vähem sobib kääbaste 

levikuga ja on loomulik, et ajas ka lauluelemendid piirkonniti mõnevõrra liiguvad ning 

nihkuvad.  Teistest  piirkondadest  tõuseb  võimsalt  esile  Rõuge.  See  võib  olla  osalt 

tingitud ka sealt kogutud laulude rohkusest võrreldes teiste kihelkondadega.

Lauludes esines ka kalmukünka mõistet ja ühel korral mainiti, et surnud vanem on jõe 

kalda all ja kroonuaias. Jõe kalda alla matmist mainiti ühes Viru-Nigula laulus: Isa on 

jie kalda all, ema on jie kalda all.“ (EÜS XI 355/6 (19)), millele ma ei osanud otsest 

seletust  tuua.  Heiki  Valk  pakkus  välja,  et  arheoloogias  saab  analoogiana  välja  tuua 

baltidel  tuntud  matmiskombe,  kus  vette  maeti  põletusmatuseid.  Kuulsaim  ja  lähim 

selline matmiskoht on Vilkumuiža Kuramaal Talsi lähedal4. Marika Mägi on oletanud, 

et põletusmatuste vette puistamine võis olla levinud ka Eesti aladel (Mägi 2003, 20).

Hargla kihelkonnas on matmispaigana nimetatud kroonuaeda: Kurn se kuku kronu aeda, 

kukus ati hane peäle. Kukus eide hane pääle. (H, R 6, 483/4 (4)). Heiki Valk arvab, et 

võib-olla peetakse silmas seda, et surnuaeda matmist tajuti kui riigi ehk kroonu nõuet. 

Katariina II ja Senati korraldused 1771-1773 (Hausmann 1903, 150-151) keelustasid 

matmise kirikute juurde ja nägid ette uute kihelkonnasurnuaedade rajamist väljapoole 

asulaid.  Ehk  kroonuaed  tähendabki  kroonu  korraldusel  rajatud  uut 

kihelkonnasurnuaeda5?

Huvitav oli  ka ühe kujundi ilmnemine viies Virumaa laulus:  Läksin eide aua pääle.  

Auduja südämä pääle, tuojani tua laele. Kandajani katusselle. (H II 1, 606 (784)) või 

Käisin eile Jielassa, tunaeile Tuonelassa, käisin ema avva peällä, tuojani tua laella,  

kandja katussella. (H II 1, 226 (330)). Näib et ema haud on justkui maja või tuba ja kui 
4Heiki Valgu suuline informatsioon.
5Heiki Valgu suuline informatsioon.
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vaeslaps tema haua peale jõuab, on ta ema toa peal või maja katusel. Toonela mainimine 

samades ridades võib viidata, et see kujutluspilt on ka seotud Lõuna-Eesti usundilise 

kujutelmaga Tooni tarest. Arheoloogilises mõttes on haua/kalmistu kujutamine majana 

vana  ja  levinud  üsna  laialt.  Sama  idee  kehastused  võivad  olla  juba  kivikirst-  ja 

tarandkalmed,  surnumaja  ehitamise  traditsioon  on  laialt  levinud  idapoolsetel 

soomeugrilastel  (Valk  1992,  69-70),  sarnaseid  rajatisi  on  mordvalastel  ja  maridel 

esinenud veel  eelmisel  sajandil  (Smirnov 1990,  58).  Eestile  lähemalt  on neid  leitud 

vepsalaste alalt Laadogast kagu pool (Nazarenko 1990). Surnumajad on ka esinenud 

Peipsi idakaldal, mida kinnitab Zalahtovje 10.-11. sajandi materjal (Хвощинская 2004, 

31-38). Lisaks nendele on Eestist teada 5–6. sajandist pärit Paju ja Lepna kalme, kus 

surnuluud  olid  asetatud  konkreetsesse  maasse  süvendatud  kambrisse  (Jonuks  2009, 

246). Laulude puhul näib, et tegemist on pigem sümboliga kui reaalse majaga haual, 

sest räägitakse maja katusele minekust. Tekib küsimus, kas nende lauluridade puhul on 

tegemist  teistsuguse  reaalse  traditsiooni  jäljega  või  on  ridadega  mõeldud  usundilist 

arusaama, mille järgi on maetute haud nende maja. Maja motiive sisaldavad laulud on 

pärit  Jõhvi  (1  kord)  ja  Lüganuse  kihelkonnast  (4  korda),  mis  võib  viidata  motiivi 

laenamisele  ida  poolt,  teistpoolt  Narva  jõge.  Kuid  loomulikult  ei  pruugi  siin  näha 

motiivi  laenu,  sest  see  idee  surnu  matmispaigast  kui  majast  oli  nähtavasti  seoses 

kivikalmetega ka Eestis levinud. Põhimõtteliselt võib selle arusaama laiemale levikule 

viidata ka kujundlik motiiv „haua uksed“, näiteks sellistes ridades: Lõi aga lahti haua 

uksed. Haua uksed, kirstu kaaned. (E 6630/1 (1)). Ukse mõiste kirstu kaane tähenduses 

on laiemalt levinud ja seda Lõuna-Eestis, kus ühes laulus kohtas ka jälle toa mõistet: 

Kurn se kuku kronu aeda, kukus ati hane peäle. Kukus eide hane pääle. Lahti läksid tua  

uksed. Hane uksed, valjud vaaned. (H, R 6, 483/4 (4))
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2.3. Lauludes mainitud taimed

Taimi mainiti 349 laulus, mis moodustab ligikaudu 78,6% laulude koguarvust. Eraldi 

analüüsisin rohttaimede (joonis 5) ja puude (joonis 6) esinemist. 

Ühekordselt mainiti järgmisi taimi: lõikehein, pemalill, leemeleht, lina, lääts, pilliroog, 

õun, kaaritshein, orjavits, kibuvits, kuruhein, piibeleht, jaanikasv, jõhvikas, nallernaat, 

lumelill, ohakas, upinhein (kummel), karusmari ja roos, kahekordselt mainiti järgmisi: 

taimi: sibul, karikakar, nurmenukk, sõnajalg, surmaleht, jaeleht ja kolmekordselt nokkel, 

punalill, soohein ja õlekõrs. Neid mainimisi ma ei lisanud tabelisse, et seda mitte üle 

koormata  liigse  informatsiooniga.  Taimi  oli  lauludes  mainitud  nii  mitmuses  kui  ka 

ainsuses, aga andmete ühtlustamise eesmärgil märkisin need tabelitesse ainult ainsuses.
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Enamus taimi, mida lauludes nimetati, olid kasvanud haua peale, nimelt 349 laulust 316 

juhul. Teistes funktsioonides võisid taimed ja puud vaeslast aidata või vaeslaps kurtis 

neile oma muret. Mõne laulu sissejuhatuses, kus alguses arvatakse, et kägu kukub ja 

laanelind laulab puudel, selgub hoopis, et need on kaks vaeslast: Istsid haava oksa peal.  

Teine seob teise pead. Ja teine pühib teise silmi. Need nutsid ema haua peal. Need olid  

kaksi vaesta lasta. Teine Soomest, teine Saarest. (EKS 8° 1, 141/2 (1)) või Leitsin kaksi  

vaesta lasta. Teine istus õunapuu pääl. Ja teine tamme ladva pääl. (H III 15, 667/8 

(10)). Küsimusele, miks on vaeslapsed puu otsas, võib olla vastus, et nad on linnu kujul. 

Nii  võidi  arvata,  et  hauapuul  laulvad  linnud  on  leinavad  lapsed,  kes  nutavad  oma 

vanemaid  taga.  See,  et  üks  vaeslaps  oli  Soomest  ja  teine  Saarest,  viitab  sellele,  et 

tegemist ei ole tavaliste vaeslastega. Vaeslapse muutumine linnuks pärast surma on ka 

tuntud motiiv muinasjuttudes.

Marja nimetamine on Lõuna-Eestis  hellitusnimi vaeslapsele või vanemale,  ka esineb 

mari võrdluses:  Maha jäi ma marja suurus. (E 18421), kus ema surres oli laps ainult 

"marja suurune". Lõuna-Eesti lauludes mainitakse sageli õunapuid, mis esinevad teises 

funktsioonis  -  nimelt  kurdab  laps  kalmul  emale,  kuidas  võõrasema  teda  viis  korda 

päevas vitsadega peksab ning ajab õunapuuaeda vitsu tooma:  Võõras-ema minno aije.  

Uibo-aida  vitsu  tooma.  Uibost  satte  häelmid.  Mino  silmist  pisarid.  Kõik  nee  silma 

pisara, oma hõpe karika. (H III 30, 873/6). Sama motiiv on ka levinud Lätis, kus seda 

tõlgendatakse,  et  õunapuu, kust  õisi  sajab,  on vaeslapse surnud ema, kes nutab oma 

lapse  raske  saatuse  pärast6.  Õunapuid  ei  mainita  teistest  puudest  rohkem kalmistul 

kasvavat  (18 korda),  aga näib,  et  sellel  puul  on siiski  mõnevõrra  eriline  positsioon. 

Õunapuud mainitakse ka teel  Toonelasse:  Läbi läose ma lätse jõe.  Läbi tulistõ.  Üle  

lääse ma sõru uibost. (EKS 8° 4, 415/7 (1)). Sõõrd tähendab võru keeles alet (Viires 

2007,  20),  näiteks  sõõrumaa  on  alemaa.  Sellel  juhul  oleksid  teine  ja  kolmas  rida 

omavahel  seotud  tule  mainimisega.  Jääb  selgusetuks,  kas  "sõru"  mainimise  puhul 

mõeldakse  siinkohal  sõõrdu,  või  kajastub  laulus  mingi  veel  vanem sõõru  tähendus, 

millest  sõõru  tegemine  ise  sai  oma  tähenduse.  Ka  ühes  teises  laulus  mainitakse 

teispoolsusesse minekul sõõrdu:  Läbi ma läässe tuliste turbasta, üle ma läässe sõõru, 

6Sandis Laime (Läti Ülikool, Läti Rahvaluulearhiiv) teade Heiki Valgule, 2010.
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(H  II  62,  675/6  (29)),  “turbas”  tähendab  võru  keeles  ka  mättaid.  Ning ühes  laulus 

mainiti veel sõõru uibot: Läbi lääse ma eädse jõe. Läbi tulitse tungelde. Üle lääse ma 

sõru uiboost“ (H, Jagomann, 276/9 (13)). Tungõl tähendab võru keeles tuletukki. Kui 

laulus mainitud “sõru” tähendab alet, siis “sõru uibo” võiks olla õunapuust tehtud ale, 

mis  kõlab  üsna  ebareaalsena.  Aga  võib-olla  ongi  see  just  mõeldud  ebaloomuliku  ja 

müstilisena. Keeruliseks teeb nende ridade mõistmise sõnade järjekord, millest võiks 

pigem järeldada õunapuud, mis on aleks mõeldud. Aga samas "sõõru uibost" üle minek 

viitab maale, mitte puu kujulisele objektile Toonela teel.

Lisaks muule on õunapuu õun ka kurni sünonüüm: Läksin kurni kukutama. Hõbe õuna 

veeretama. (H III 17, 725 (3)).

Valdav osa  mainitud  taimedest  on  ikkagi  haua  peale  kasvanud,  kus  need  takistavad 

surnu ülestõusmist. Kõige populaarsem oli muru (243) ja aruhein (228) (joonis 5), need 

esinevad tavaliselt koos paralleelvärssides: Muru on kasvand peale mulla. Aru eina alla  

aua. (H II 1, 140 (198)). Ülejäänust taimedest tõusevad võimsalt esile veel sinililled 

(169) ja kullerkupud (142) (Joonis 6), mida kohtab ka tavaliselt paralleelvärsides koos: 

Sinililled silmadelle. Kullerkupud kulmudelle. (H II 1, 140 (198)). Ülejäänud taimede 

mainimine jääb nendele neljale nimetusele palju alla.

93 laulus oli mainitud ka haua peale kasvanud puid, näiteks sellistes ridades: Kuusk mul  

kasvab kulmu peale, sinililled silma peale, niinepuu nisade peale, vaherpuu valge reite  

peale. (EÜS VI 1707 (174)). On vaieldav, kas on olnud oluline puu liik või valiti laulu 

need puud, mis sobisid algriimi mõne kehaosaga. Teistest puudest tõuseb esile jalakas 

(37) ja pärn/lõhmus/niinepuu (48) (Joonis 6). Kuid seda just võib-olla seetõttu, et jalas 

riimub hästi sõnaga jalg ja pärnal on kolm levinud rahvapärast nimetust, mille kaudu sai 

seda kasutada algriimis rohkemate kehaosadega. Kuid nende ridade mõte on, et haua 

peale  on  kasvanud  puud  ja  need  takistavad  surnu  ülestõusmist.  Kui  praegusel  ajal 

tundub idee kalmistutel kasvavatest puudest normaalne, siis tegelikult pole kirikuaias 

kasvavad puud tõenäoliselt  kuigi  vana nähtus:  veel  19.  sajandi  lõpul  olid  kirikuaiad 

puudest lagedad7. Mõisatesse jõudis pargikultuur 18. sajandil (Tarkiainen 2009, 89-93), 

7Niisugune mulje kajastub R. Guleke albumis Alt-Livland (1896), mis on esimene kompaktsemat laadi 
materjalikogum Eesti kirikaedade välisilme kohta. Kirikaedadest on ka varasemaid, kujutisi, kuid Kaur 
Alttoa teatel pole selle materjali üldistava läbitöötamisega seni tegeletud (vahendanud Heiki Valk).
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talude ümber aga puude istutamine levis alles 19. sajandi teisel poolel (Troska, Viires 

1998, 309). Arvatavasti võib olla ka kalmistutele puude istutamine seotud olla üldise 

pargikultuuri  levikuga  19.  sajandil.  Katariina  II  reformidega  viidi  surnuaiad  Lõuna-

Eestis  asuladest  välja  ja  need  rajati  asulate  vahetusse  lähedusse,  mis  oli  arvatasti 

puudest lage põllu-  või heinamaa.  Isegi kui ka sinna 1760ndatel  aastatel  kohe puud 

istutati,  siis  suureks  said  need  19.  Sajandil  -  samal  sajandil,  kui  algas  rahvalaulude 

kogumise  suur  laine.  Seega  lauludes  mainitud  kalmepuud  viitavad  pigem vanadele 

looduslikele matmispaikadele kui kirikuga seotud kalmistutele. 

Ühes laulus esinesid seoses haua pealsete taimedega ka sellised read: Maale säält veri  

veerüs. Maale ukla ojosi.  Sinna kasvi auu haina.  Sinnä liike leeme lehte.  Neiukene,  

noorekene.  Lina hiuse  linnukene.  Küünütelli,  painutelli.  Küünü-es kätte  leeme lehte,  

painu-es kätte auu haina. Leeme lehte kõneli, auu paber pajatelli. (H I 6, 259/260 (1)). 

Nendes laulusõnades kasvasid neiu verest lilled, mille painutamisel ja käänamisel sai ta 

surnutega suhelda ja nende põletamisega proovis neiu koju saada:  Neiu sis  kurvalta 

kõneles, pahatselta pajatelles: Heida maaha leemelehte. Palo pääle, auu paper. Sulagu 

iks leemelehte, palagu ka auu papre.“ „Kui ka sulli leemelehte, polli tuhas auu paber.  

Kodo saa-as umma kottale. (H I 6, 259/260 (1)). Selle laulu puhul näib, et hauapealsed 

taimed  pole  alati  olnud  lihtsalt  takistus  surnu  ülesärkamisel,  vaid  nende  abiga  sai 

surnutega ka suhelda.

2.4 Lauludes mainitud loomad

Loomi esines 195 laulus ehk ~44% lauludes. Samamoodi nagu taimede puhul oli loomi 

mainitud lauludes nii ainsuses kui mitmuses ja andmete ühtlustamise eesmärgil märkisin 

ma diagrammis  loomad ainsuses (joonis 7).  Ka jätsin  ma analüüsist  välja  järgmised 

loomad, keda mainiti ainult ühes laulus: hoher, lojus, oinas, mutt, päits, madu ja kult.
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Enamasti oli loomade funktsioon see, et neile söödeti haua peale kasvanud taimed ja 

sellega  soodustati  surnu  ülestõusmist  või  siis  läks  vaeslaps  karjaga  kalmistule.  177 

laulus ehk ~40% lauludes oli juttu hauapealse rohu söötmisest loomadele ja see motiiv 

oli levinud kõikjal vaadeldud aladel. Hauapealse rohu söömisega on seotud järgmised 

loomad:  hobused,  lambad,  koerad,  härjad,  vasikad,  lehmad,  sead,  kuldid,  mullikad, 

varsad, päitsud, hoherid, sikud, sipelgad, kassid, koerad, veised, kitsed, oinad, pullid, 

pukid  ja  ebamäärasemad  lojused  ning  kari.  Võimsalt  tõusevad  loomade  seast  esile 

härjad (139 mainimist), mullikad (131) ja lehmad (93) (Joonis 7). Tähtis on, et tegemist 

on ühe ja sama liigiga. Nähtavasti kasutati erinevaid termineid nagu härjad, mullikad ja 

lehmad algriimi eesmärgil, aga oluline oli, et tegemist oleks veistega. Veiste mainimise 

hulka käivad ka vasikate, päitsude, veiste ja pullide mainimised. Kõik teised loomaliigid 

jäävad neile selgelt alla; kõige lähemale jäävad sead, mida mainitakse ainult 20 korda – 

ligikaudu 7 korda vähem kui härgi. Aado Lintropi järeldanud, et surnutel on olnud karja 

kaitsjate  funktsioon,  mida  ta  peab  mittekristlikuks  elemendiks  (Lintrop  2001,  305). 

Mina pigem sõnastaksin selle nii, et surnutel on karja õnnistav omadus. Näiteks sellised 

read, kus surnud vanem ise õnnistab oma lapse loomi:  Lass sul, lass sull tütar noori.  

Lass sull kasvab kirju karja, ja tõuseb tõmmu vasika, see sööb muru mulla päälta. (H II 

15,  54/5  (3)).  On  palju  lauluridasid,  kus  näidatakse,  et  hauapealse  heina  söötmine 

loomadele  edendab  karja:  Murul  on  mullikad  lihavad,  Haru  heinal  härjad  suured,  

sinilillel  lehmad  paksud. (EÜS  VII,  323/4  (85)).  Kuid  samas  leidub  ka  vastupidist 
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arusaama, mille järgi hauaheina söötmine loomadele mõjub neile halvasti: Muru võtab 

mullika  hinge,  aru-hein  võttab  härja  hinge,  sini-lill  võttab  päitsu  piima,  kullerkupp 

võttab kukke hinge. (EKS 4° 1, 179/80 (277)). Minu vaadeldud piirkondades oli  see 

väga  harv,  aga  usk  hauapealsete  taimede  negatiivsesse  mõjusse  on  laialt  tuntud 

Läänemaal  (Lintrop  2001,  305).  Lõuna-Eestis  on  hauapealsete  taimede  loomadele 

söötmine  vähem  levinud,  aga  seal  on  tuntud  motiiv,  et  kalmistule  satutakse  loomi 

karjatades: Ai ma karja kalmõlõ, uma imi havva manu. (H II 36, 123/5 (141)), mis viitab 

ka surnute seosele loomadega. Lisaks loomade õnnistamisele hauapealse rohuga võib 

tulla  ka  kõne  alla,  et  laulud  õigustavad  kalmel  karjatamist.  Kui  tegemist  ei  olnud 

kirikuaiaga, siis asus see küla lähedal ja kuna seal põldu ei tehtud, oli see sobiv maa 

karjatamiseks. Aga hauapealse rohu karja õnnistav omadus oli arvatavasti tähtsam kui 

toiteväärtus, sest hauapealsete taimede söötmist loomadele kirjeldatakse ka kirikuaias. 

Mõnikord  mainitakse  ka  kalmerohu  niitmist  või  lõikamist.  See  võib  viidata,  et  kui 

kirikuga seotud surnuaiad hakkasid domineerima, siis küllap oli üsna raske sinna loomi 

toimetada ja sellel võis olla kiriku vastuseis. Aga õnnistuse saamiseks võidi haua pealt 

mõned taimed koju kaasa lõigata, kus need siis loomadele söödeti.

Surnud esivanemate õnnistav mõju võis olla seotud sellega, et nad olid teispoolsuses ka 

loomadega ametis:  Ime nüsssi  tooni  lehmi.  Maama söödi  manna karja.  Tooni  härgi  

häälütseli. Vaalits manna vasikit. (S 8872/6 (15)) ja nagu näha, on siin ka mainitud just 

lehmi, härgi ja vasikaid.

Loomade  mainimine  lauludes  annab  võimaluse  seda  informatsiooni  võrrelda 

arheoloogiliste  loomaluude  leidudega  muinasaja  kalmetelt.  Võimalik,  et  looma 

ohverdamine ja tema söömine haual oli ka seotud karjaõnnega. Põlemata luid seostavad 

paljud uurijad just haual söömisega, sest nende seas domineerivad söödavad loomad 

nagu veis, kits/lammas ja siga (Jonuks 2009, 281 ja seal viitatud kirjandus). Kahjuks 

pole üldistavaid uuringuid loomaluude esinemisest hilisrauaaegsetest kalmetest tehtud. 

Liina  Maldre  on  uurinud  Läänemaa  kivikalmete  arheozooloogilist  materjali,  kus  ta 

Kirbla  kalme  puhul  toob  välja,  et  põletamata  luude  puhul  oli  põhiliselt  tegemist 

veiseluudega; üksikute leidudena oli esindatud lammas/kits ja siga.  Ülejäänud kolme 

vaadeldud  10.–13.  sajandi  kalme  puhul  (Ehmja,  Maidla  II  ja  Uugla  I)  ei  tõsta  ta 
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veiseluude leide esile. (Maldre 2003, 269–274) Nii ei näi, et veistel oleks nende nelja 

kalme  puhul  olnud  matusesöömingutes  suurem  roll  kui  muudel  koduloomadel,  aga 

tegemist on ka ainult  nelja kalme materjaliga.  Need kalmed on ka Läänemaal,  mille 

laule ma ei analüüsinud ning kus oli tuntud hauapealse rohu negatiivne mõju loomadele 

(Lintrop  2001,  305).  Loodetavasti  leiab  see  küsimus  tulevikus  lahenduse,  kui 

samalaadseid uuringuid on tehtud laiemalt.

Üllatavalt polnud minu vaadeldud regilauludes kordagi mainitud otseselt haual söömist, 

kuigi see traditsioon on veel tänapäevalgi Setumaal täiesti elujõus. Küll aga ühes Rõuge 

kihelkonna ja ühes Setumaa laulus oodati vanemaid koju sööma:  Kas ime kodo tuli.  

Kaalus kodo kandijani. Kas tule lauda alostama. Ilo lauda ehitama. Ago nakas laud  

astma.  Leme liud  liikuma.  Pane liud  lisnamb.  Luits  ilma lugemata.  Pane ollu  paja  

pääle. Pikri paja perä paale. Kodo käüse kõrpsel. Kodo lindas liplikol. Ago tuli tuvis  

paja pääle. Liplikast vast liva pääle. (Jagomann, 485/8 (9)). Tegemist võib olla mõlemal 

juhul pulmalauga, kus mõrsja surnud ema oodatakse ka lauda ja selleks pannakse liud ja 

lusikas  lisaks.  Surnud  vanemale  pannakse  ka  õlu  paja  (aknataoline  ava)  peale  ning 

esivanem  saab  sellest  osa  liblika,  tuvi  või  kärbse  kujul.  Nii  et  kahjuks  ei  anna 

analüüsitud laulud meile mingit aimu oletavate kalmesöömingute kohta.

Tõnno Jonuks toob välja, et koeraluudel on haudades eriline funktsioon. Nimelt on need 

erinevalt  teistest  loomadest  valdavalt  põletatud  ja  seega  koos  peremehega  hauda 

maetud,  mitte  panustatud.  (Jonuks  2009,  281–284).  Kahjuks  lauludest  koerte  eriline 

positsioon ei selgu. Neile kas söödetakse kalmupealsed kullerkupud, või söövad nad 

vaeslapse eest kodus toidu ära või nende haukumist kardavad koju tulevad surnud.

Harvadel juhtudel on lauludes loomadel ka muid funktsioone.  Näiteks lõhed,  särjed, 

hunt  ja  karu aitavad aga  ühes  Lüganuse kihelkonna laulus  vaeslapsel  pulmi  pidada: 

Kalad kangasta kuuvad. Lõhed tievad lõuendida. Särjed sängi riiedeeida. ja Unt õli  

pulma  oldermanni,  karu kallis sõiduruuna. (SKS, Haho, 24/6).  Hunt ja karu aitavad 

kahes laulus ka vaeslast kasvatada (EKS 8° 3, 305/8 (92) 128 ja H II 18, 491/2 (52)).

Osade loomade luust on ka vaeslapse veimevakk ehk kirst: Minul on kivine kerstu, kala 

luusta kuanekne, põdra luusta põenukene. Siase luusta lukukene, siku sarvista sagarad. 

(H II 46, 598/9 (16)). Jääb arusaamatuks, kas selle põhjuseks on hinnang kirstule ja kas 
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see on halb või hea hinnang. Arvatavasti siiski halb, sest  ühes laulus mainiti  ka sea 

sõrast tehtud sõrmust vaeslapsel (H II 16, 262/3 (6)). Jänes ja põder on aga vaeslapse 

võrdkuju: Jätsid mind üksi järele, jäin kui jänes murule, põdra poeg jäin põesaaie. (H II 

65, 1 (2)).

Ühes  laulus  esineb  ka  madu  kui  surnu  kinnihoidja  hauas:  Surm  ei  lase  suude 

maigutada!  Madu suude  maigutada. (H II  48,  801/4  (2)).  Võimalik  et  tegemist  on 

lihtsalt  juhusliku  kujundiga,  aga  võimalik,  et  madu  on  ka  mütoloogiline  loom. 

Mütoloogiline on ka kindlasti ühe hobuse kirjeldamine, kes sööb heina taevast ja joob 

vett vikerkaarest. Vend palub õde, et see hobuse ette rakendaks, et minna vanemaid üles 

hauast äratama ja arvatavasti neid õe  pulma kutsuma:  Tuu mullõ õks sa hiiro ehtelle.  

Kiä olõ õi viil iih olnu. Kuu päivä kohki käümü. Miä sei õks haino taivast. Jõi õks vet  

vikahtkaarist. (H II 32, 226/7 (2)).

2.5 Lauludes mainitud linnud

Linde mainiti 138 laulus, mis on ligikaudu 31% laulude koguarvust. Linde käsitlevasse 

diagrammi (joonis 8) ei lisanud ma linde, keda mainiti ainult ühes laulus: kull, karja 

lind, sinilind, leevike, kurg, tihane ja toonekurg.
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Linde  kasutatakse  “Ema  haual”  laulutüübis  enamasti  ilma  vanemateta  lapse 

metafoorina: Meie kaksi vaesta lasta. Meie kaksi kui kanada. Paar kui pardi poegasida.  

Lähme Juanipää keriku. (H II 1, 140 (198)). Just kanad (mainitud 61 korral) ja pardid 

(48  korral)  tõusevad  teistest  lindudest  esile  (joonis  6).  Kanad  on  olnud  matustel 

oluliseks ohvriloomaks läbi aegade (Torp-Kõivupuu 2003, 183–187), nii on peata kana 

või kuke luustik leitud kuuest Siksälä kalmistu hauast (Laul, Valk 2007, 49). Mina siiski 

ei pea põhjendatuks kanade kui lauludes esineva vaeslaste metafoori seostamist nende 

arheoloogiliste  leidudega.  Küllap selle  töö seisukohalt  on huvitavam mitte  kujundlik 

regilaulukeel, vaid lindude teised funktsioonid.

Samas võib lind käivitada kogu laulu tegevuse:  Kuuli  mä käo kuukvat.  Laanõ linnu 

laulvat.  Mõtli  mä  immä  hõikvat. (ERA II  262,  148/51  (56)).  Vaeslaps  mõtleb,  et 

linnulaul on tema ema kutse ja läheb teda otsima. Mõnes Lõuna-Eesti laulus on lind ka 

justkui  teispoolsuse  saadik:  sinitiiba  linnukene  ja  vahajalga  varblane  lohutab  hauale 

tulnud vaeslast, rääkides, et ema on Toonelas ja mida ta seal teeb.

Põhja-Eestis on levinud motiiv, et vares, kirju lind, valge lind, hall lind või/ja  savata 

lind on vaeslapse kojupöördumisel seal:  Kirju lind oli kirstu päälla, alli lind oli aida  

päälla, savata lindu sagara päälla (H I 5, 50 (90)). Tegemist võib olla nii positiivse kui 

negatiivse sõnumiga, näiteks ütleb ema ise tütrele: “Alli lind on aida pääl. Kerju lind on  

kerstu pääl. Savvatu sagara pääl. Need sinu kerstu kinnitavad. Audevaka valmistavad.  

Ja sinu pää soevad.” (H III 23, 68/70). Kuid lindude kohalolul võib olla ka negatiivne 

varjund: Vares mul vaagub vaka peal. Kirju lindu kerstu peal. (H II 11, 487 (40)). Kui 

me oletame, et negatiivne hinnang lindudele on hilisem nähtus, siis võib neil ridadel olla 

seos mõne Lõuna-Eesti lauluga, kus vanema hing tuleb koju linnu kujul. Arvatavasti 

võis see arusaam olla levinud ka Põhja-Eestis ja kui vaeslaps kutsub ema annivakka 

valmistama, siis vanem teeb seda linnu kujul.

Surnud vanema kojutulekut linnu või putukana on kirjeldatud neljas Kagu-Eesti laulus, 

näiteks: Miä um õks tuvi tulba otsah. Haugas tare harä pääl. Tuu um õks mibo imäkane.  

Kabu um õks kats vanembad. Agu õks tiä kaes kaartest. Vai õks vaht varjo alt. (H II 32, 

226/7 (2)). Selles laulus on vanemad tuvi ja kulli (haugas) kujul, kuid nad esinevad ka 

liblika (3 korda) ja kärbsena (3 korda). Nähtavasti pole oluline isendi liik, millele viitab 
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ka see, et ühes ja samas laulus ilmub surnu nii lindude kui putukatena, küllap on aga 

oluline  nende  liikide  lennuvõime.  Samas  muudes  pärimusliikides  on  tuntud,  et 

esivanemad tulevad koju kana kujul, kes ei ole eriti lennuvõimelised (näit Loorits 1948, 

110). Surnu ilmumine erineval kujul võib näidata, et surnud esivanemad võivad olla igal 

pool. Näiteks järgnevad read: Käu õks sis kodo kärbsel. Linda sis kodo liblikel. Aja-ai  

mi kärbest käe  päält. Libleket livva veere päält. (S 11189/92 (25)), kus laulik ei luba 

kärbestki käe pealt ära ajada.

Ühe laulu lõpp, kus mainiti kojutulevat hinge, jäi minu jaoks mõnevõrra segaseks: Kui 

ei löva seäh uma imä. Otsi hulgast humist. Otsi kõrast kõlgusist. Kae läbi kaarte alutse.  

Agu on käkit karte ala. Pant passe vaihele. (H, Jagomann, 485/8 (9)). Ema näib olevat 

justkui peidetud talusse, kõlgusesse, mis on aganate panipaik, aga otsida tuleb pigem 

ülevalt kaarte all. Mida selliste ridadega on mõeldud, jääb mulle segaseks, sest nüüd 

näib, et ema on koju tulnud hoopis asja kujul, mida saab peita ja ära panna.

2.6 Surnute tegevus hauas

Surnud on hauas enamasti üsna passiivsed, mida iseloomustavad järgmised sõnad: Rist  

ei lasõ ringuda. Kääbäs kässi küünidä. (H III 30, 827/8 (5)) või Livah iks ello lenäline.  

Kalmu elo kaholine. Lasso ei liivi likutõlla. Maa suud magutõlla. (EKS 8° 4, 415/7 (1)). 

Mõnikord  esineb  aga  ka  mõni  väiksem tegevus,  näiteks  liigutamine  või  vaatamine: 

Liiva seest liigutas, mulla alt muisateli. (H II 1, 226 (330)) või Kaksi üles kalmu kaase.  

Kes säält vasta kaenesse. Emä mull vasta kaenesse. (H II 48, 799/801 (1)). Lisaks on 

kadunukesed  peaaegu  kõikides  lauludes  siiski  ka  suhtlusvõimelised.  Kui  hauas  on 

surnud enamasti  liikumatud,  siis  Toonelas  on nad aktiivsed (täpsemalt  käsitlen  seda 

teispoolsuse peatükis). Võib-olla oli surnu passiivne  hauas, aga teispoolsuses aktiivne 

ning Toonela kujutelma hääbumisega kristluse mõjul jäi lauludes domineerima ainult 

surnu passiivne olek hauas.
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Samas  oli  11  laulus  surnu  ka  hauas  aktiivne.  See  on  seotud  laulutüübi  „Avanevad 

hauad“  liitumisega  „Ema  haual“  laulutüübiga  –  nimelt  on  laulutüübile  „Avanevad 

hauad“ omane, et kurni veeretamisel hauale sattunud vaeslapse ees hauad avanevad ning 

ta näeb seal ema-isa ja teisi sugulasi erinevaid asju tegemas. Kui ta küsib, kellele neid 

asju tehakse, siis selgub, et temale, kuna ta jäi vara vaeseks. Nii läheb selle laulutüübi 

sõnum vastuollu enamiku laulutüübi „Ema haual“ laulude sõnumiga, kus surnud ei saa 

vaeslast kuidagi aidata. Hauas tehti töid nagu ketramine, kudumine, pea sugemine, raha 

lugemine,  kirstu  tegemine,  telgede  tegemine,  kirstu  kaane  kirjamine  ja  voolimine. 

Näiteks:  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)). 

Arvatavasti on need tegevused seotud pulmade ettevalmistamisega, et tütar saaks ikkagi 

mehele minna.

Arheoloogiliste  kaevamiste  käigus  on  leitud  külakalmistute  perioodist  (13.–17./18. 

sajandil)  esemeid,  mis  toetavad arvamust,  et  ka ristiusu  ajal usuti  surnuid käsitööga 

tegelevat.  Kõige  levinum  panus  on  nuga,  mida  esines  Lõuna-Eestis  15.  sajandi 

keskpaigast  kuni  17.  sajandi  alguseni  46,9  % matustes.  Hilisemal  ajal  see  protsent 

vähenes  pidevalt,  kuni  komme  18.  sajandi  lõpus  kadus  (Valk  1992,  133).  Riiete 

valmistamisele  surnuna  viitab  nõelade  levik,  mida  Lõuna-Eesti  külakalmistutelt  on 

leitud  29,  üksikute  leidudena  on  leitud  ka  liimeister,  luisk,  pintsetid,  õngekonks  ja 

tuleraud (Valk 1992, 134–136). Heiki Valgu toodud pärimusteated näitavad (Valk 1992, 

135 ja 138), et need on mõeldud just käsitööks: Tuuh ilmah hüä kaptit paranda. (ERA II 

267,  174/5  (46))  või  noa  kohta:  Nigu  talle  tööriistast. (ERA II  194,  414/23  (24)). 

Arvatavasti pandi surnutele tööriistu kaasa, kuna lahkunutel läks neid teispoolses elus 

tarvis, nende töö mõte ja vili  polnud suunatud elavate aitamisele. Lauliku mõttekäik 

võis aga olla, et kui nad hauas nagunii tööd teevad, võiksid nad sellega teda ju ka aidata.

Raha lugemise motiivi esines neljas laulus, näiteks sellistes ridades: Seal ma nägin oma 

isat, seal ma nägin oma emat. Isa ju raha loeksi, ema jo pead soeksi. (EÜS V 805 (56)). 

See  kujutluspilt  võib  olla  seotud  kalmele  ohverdatud  müntidega.  Mündid  olid  13.–

17./18.  sajandil  kõige  sagedasemaks  hauapanuse  liigiks,  mida  esineb  16% matustes 

(Valk 1992, 144).  Müntide osatähtsus  on aja  jooksul  kasvanud ja  komme on kohati 
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tuntud ka 20. sajandil (Valk 1992, 147–148). Erinevaid põhjendusi raha kaasapanekuks 

on  palju:  nagu reisiraha,  toidu  ostmiseks  teises  ilmas,  Peetrusele  altkäemaksuks  jne 

(Valk  1992,  148–150).  Laulude  tekstiga  näib  kõige  paremini  sobivat  Kagu-Eestis 

levinud  pärimus,  kus  kaasapandud  raha  oli  elavate  elu  edendamise  abivahendiks. 

Näiteks Räpinas pandi raha selleks hauda, et perrajääjail ei tuleks rahast puudus (ERA 

II  274,  634/6  (46)).  Surnule  raha  hauda  kaasa  pannes  võis  küll  hiljem  tekkida 

kujutluspilt, et ta loeb hauas elavatele raha.

2.7 Surnu äratamise abivahendid

Lauludes mainiti erinevaid abivahendeid, mille abil surnu saaks ülesse tõusta. Kokku oli 

selliste abivahendite mainimist 151 korda.

Kõige populaarsem oli  “lipe” mainimine (30%) (Joonis 9), mida esines ainult Lõuna-

Eestis, välja arvatud üks laul Türi kihelkonnast (EÜS V 644/6 (73)). Lipet mainitakse 

siis kui surnud vanem ütleb, et temal on küljes maa- ja surma hais: Mul om jo man maa 
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kirves 5%nuga 1%
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kang 1%
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Joonis 9. Surnu äratamise abivahendid laulutüübis "Ema haual"
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hais, suu man surma hais. Käte man kääpä hais. Muijal kõik mulla hais. Tulõ õks üles  

imakene. Karga üles kandijana. Ma tei sullõ kolmõ lippõ. Ütte tei lipo linnohkist, tõõsõ  

makõ maasikist, kolmanda kurõ marjadest. (H II 45, 266/7 (9)). Erilise lipega pestakse 

surnud vanemalt surmahais ära. Lipe kohta on ühe laulusõnade juures selline märge: 

Lippõ=leheline: tuhast tehtud vesi, mida riide pesemiseks pruukitakse. (H IV 8, 851/3 

(3)).  Küllap  on hauale  toodav lipe eriline,  sest  tihti  on see lauludes  tehtud  kolmest 

erinevast marjast (lillakatest, maasikatest ja  kuremarjadest). Võimalik, et marjad pidid 

andma lehelisele hea lõhna, mis varjutaks mulla haisu. Arvatavasti on see analoogne 

toiming surnupesemisele.

Koos lipega on mainitud vett,  seepi ja  “mugla”.  Näiteks sellised read:  Mul om lipõ  

livvakun. Lämmi vesi länikun. Külm vesi kübäran. (H I 9, 51 (39)), ühes laulus on ka 

livvakule ja länikule toodud seletus:  Livvakõnõ=veike kauss. Länik=kuuse laudadest  

tehtud  anum; vähemat  kutsutakse  nurmik,  kuna suurem länik  ilma kõrvadeta  madal  

tsõõrik. (H IV 8, 851/3  (3)). Mugla tähendust seletatakse ühes laulus:  Mukl tähendab 

hästi  kõva leheline,  mis  seebi  keetmise juures  pruukitavad. (H II  32,  59/61 (44)) ja 

mugla  mainitakse  näiteks  sellistes  ridades:  Ma  tii  lipõ  livvakohe.  Mulga  musta 

anumahe. (H II 36, 123/5 (141)). Nii näib, et surnupesemiseks kasutati erinevaid erilisi 

vedelikke, mis tavaelus niisugust kasutust ei leidnud.

See,  et  surnu  pesemiseks  hauast  ülestõusmise  eesmärgil  kasutati  erilisi  vahendeid, 

seostub  ka  kummaliste  viha  ja  sauna  mainimistega.  Mõnikord  kutsutakse  surnu 

sellisesse  sauna:  Ma  kütta  sanna  köömendega.  Havvu  vihta  verdega.  Lõuna  pillu  

piperdega. (H II 32, 522 (6)). See surnuäratamise saun ei ole tavaline, vaid on köetud 

köömnetega, viht on hautatud virrega (käärima hakkav õlu) ja leili visatakse pipardega. 

Surnu sauna ootamine viitab laulude seosele ka hingedeaja uskumustega, kui surnute 

hingedele köeti saun ja oodati neid külla (Loorits 1948, 110). Tegelikult võib ju välja 

tuua, et hingedeajal surnud vastasid elavate soovidele ja tulid sauna, aga küllap lauliku 

seisukohast  pole  eesmärk  hinge  või  hingeloomade  tulek  (näiteks  linnu  kujul),  vaid 

reaalne  kehaline  ülestulek.  Küllap  ainult  kehaliselt  elluärganu  sai  aidata  vaeslast 

vajalikes  töödes.  Huvitav on küsimus,  kas  eriline leilide ja vee kasutus  lauludes  on 

inspiratsiooni  saanud  tegelikkuses  eksisteerinud  rituaalidest  või  olid  need  meelega 
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kujutatud väga ebaloomulikena, et surnu äratamine jääks siiski milleksi kättesaamatuks. 

Mainiti ka surnu pesemist püsti: Pandenu pistu kasvataja. Pandenu pistu pirrule. Saisu  

saina  nõjale.  Mõskem  suu  mant  suu  haisu. (ERM  128,  26  (42)),  mis  arvatavasti 

traditsioonilises  maailmapildis  oli  üsna ebaloomulik.  Heiki  Valk on välja  toonud,  et 

pesemine  ja  vihtlemine  on läbi  aegade  kuulunud inimese eksistentsi  pöördepunktide 

juurde nagu sündimine, abiellumine ja ka surm (Valk 1992, 142). Võib-olla oli arusaam, 

et tehes neid asju tagurpidi, nagu surnu pesemine püsti ja kasutades selleks maagilisi 

vahendeid, on võimalik see elu pöördepunkt ümber pöörata.

On  pärimuslikke  teateid  hügeenitarvete  kaasapanekust  hauda,  milleks  on  saunaviht, 

seep  ja  peahari  (Valk  1992,  140).  Enamus  Heiki  Valgu  väljatoodud  pärimuslikke 

põhjendusi sellele on, et neid läheb surnul teispoolsuses tarvis, et end teises ilmas pesta 

ja saunas käia (Valk 1992, 140–142). Lauludest aga selliseid uskumusi välja ei kooru. 

On ka  üksikuid arheoloogilis  tõendeid  vihtade  kaasa panekust  hauda,  tänu  vaskraha 

konserveerivale toimele,  kõik sellised leiud on pärit  17.  ja 18. sajandist  (Valk 1992, 

140).

Sõela  mainitakse 42 laulus  ja  seda motiivi  leidus  kõikides  vaadeldud maakondades. 

Sõela mainitakse näiteks sellistes ridades: Oleks liivast leidemine, auuast jo arutamine. 

Kalmust üles kaevamine. Ma tooks linnast liiva sõela. Miska sõeluksin sõmera,  miska 

mulla keeritaksin. Viiksin koiduksi kojuje, ämarikusi äraje. (H I 1, 74 (38)) või  Oleks 

mullast  võtemine,  kirikusta kiskumine,  hauasta  arutamine.  Tooks  linnast  liiva  sõela,  

alevista arva  sõela. Miska sõeluksin sõmera.  (H II 9, 178/9 (13)). Kuigi lauludes on 

mainitud “kirikust kiskumist” ja ühes teises laulus: Kirikus aga kiskumine, kabelist aga 

kaevamine. (H I 10, 5/6 (19)), siis kristlikus traditsioonis on sellisele tegevusele raske 

analoogiat tuua.

Küll  aga seostub kalmu üles kaevamine ja haudade harutamine mõnede muinasajast 

pärit matusetraditsioonidega. Luudega manipuleerimist on juba tähendatud pronksiaja 

matuste  puhul  (Jonuks  2009,  173–179),  kuid  rituaalid  luudega  on  ka  jälgitavad 

hilisrauaaja  laibakalmistutel.  Näiteks  võib  tuue  ühe  matuse  Kukruse  kalmelt,  mille 

laibamatuseid  on  dateeritud  12.  sajandi  II  poolde.  Nimelt  oli  matusel  XXXIX 

eemaldatud pärast matmist mõlemad häbemeliigesed, ära lõigatud sirgelt tükk paremast 
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vaagnaluust  ja vasaku külje  roided  ning  samal  kohal  olnud parema käe  sõrmelülid, 

samuti ka vasak rang- ja abaluu. Luud oli maetud uuesti kolju taha kompaktselt kokku. 

Kui  eelnevalt  võib  olla  selliseid  leide  peetud  hauarüüsteks,  siis  matuse  XXXIX 

eemaldatud  luudel  ei  olnud  pronksioksiidi  jälgi,  mis  lubaks  arvata,  et  sealt  oleks 

väärtesemeid eemaldatud8 Võib arvata, et muinasaja lõpus võidi laulda rituaalse luudega 

manipuleerimise juures regilaule,  millel  võib olla järjepidevus “Ema haual” tüübiga. 

Kui kunagi kirjeldati neid tegevusi kui reaalse elu kajastusi, siis hiljem taandusid need 

laulud  mõttemängu  tasemele.  Mis  on  sellise  luude  manipulatsiooni  usuline  taust  ja 

põhjus, on tänapäeval keeruline hinnata, aga eelpool kirjeldatud laulu sõnadele järgnes 

pärast liiva sõelumist surnu reaalne kodutulek: Viiksin koiduksi kojuje, ämarikusi äraje.  

Jäle on järile panna. Ile pinki istutada... (H I 1, 74 (38)). Näib, et luude lahtikaevamise 

üks põhjus võis ka olla, et osa luudest viidi koju, mida seal võidi kasutada rituaalides 

ning pärast rituaale maeti need uuesti maha. Võimalik, et selle Kadrina kihelkonnast 

pärit laulus negatiivne suhtumine, et surnu on “jäle” ja “ile” on hiljem lisandunud, sest 

selliseid rituaale harrastati arvatavasti ikkagi siis, kui surnul oli liha luudelt kadunud. 

Kuigi selles laulus näib, et surnu sõelutakse terve kehana välja siis, on ka lauluridu, kus 

märgitakse just luude sõelumist:  Ärka üles eidekene! Ma too linnast liivasõela. Alevilt  

too arva sõela. Sõelu su luud-kondid liivast. (ERA II 39, 350 (1))

Teiseks rituaalide põhjuseks,  kus surnuluid välja kaevati,  võis  olla surnutega reaalse 

kontakti saamise soov. Kui laulud esindavad surnutega suhtlemise vaimset poolt,  siis 

võib ka arvata, et vanasti võisid inimesed soovida ka füüsilisemat kontakti.  Kontakti 

soovivad leiud pärast muinasaega otseselt puuduvad, küll on aga leitud kontaktisoovile 

vastupidiste tunnustega matuseid külakalmistutelt, kus luustik on leitud hauast kõhuli. 

Keeruline on nende puhul määrata, kas surnukeha maeti juba kõhuli või tehti seda pärast 

matust, aga pärimusest 19. sajandil selgub, et surnu kodukäimise vastu võidi ta välja 

kaevata ja hauas ümber pöörata (Valk 1992, 76). Surnu haua lahtikaevamine võis tulla 

kõne alla ka siis, kui surnu ennast ilmutas ja soovis midagi, mis talle siis tagantjärgi 

hauamulda  kaasa  pandi9.  Ka  on  usk  surnuluude  maagilisse  väesse  säilinud  veel 

tänapäevalgi,  nimelt  saavat  kalmistult  korjatud  luuga  arstida  kooljaluu  nimelist 
8Tõnno Jonuksi suuline informatsioon
9Heiki Valgu suuline informatsioon
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healoomulist kasvajat. Kuigi luudega manipuleerimise komme jääb enamasti arvatavasti 

muinasaja piiridesse, ei ole selle ideed ja teostus tundunud ka laulude kogumise ajal 

ebanormaalsed, mis küllap soodustas vastavate motiivide püsimist lauludes.

Haudade kaevamise kohta näib leiduvat seda kinnitavaid arheoloogilisi andmeid, kuid 

selle puhul jäi käsitlemata, miks kasutatakse lauludes selleks sõela. Tegelikult on sõel 

üsna  ebapraktiline  ese,  millega  hauda  kaevata,  aga  samas  mainitakse  seda  tavaliselt 

üksinda,  mitte  koos  labidaga.  Erandiks  on  üks  laul,  kus  ka  kang  on  abiks  haua 

lõhkumisel:  Ma toon linnast, liiva sõela. Miska sõelun surma mulla! Ma toon Paidest  

paee  kangi.  Paee  paksu  ma  põrutan. (H  II  40,  91/2  (1037)).  Arvatavasti  on  sõela 

kasutamise  populaarsus  tingitud  tema  erilisest  tähendus  rahvausundis.  Sõela  on 

põhjalikult uurinud Heiki Valk oma artiklis “Võre, sõel ja rist: võreripatsid ja nende 

tähendus” (Valk 2004).  Sõelal  on väga palju funktsioone,  selle abil  ennustati,  raviti, 

edendati karjaõnne ning sõelal oli tähtis koht pulmatraditsioonides. Matustega seotud 

sõeladest on teateid üsna vähe, aga Isuri traditsioonis on üles tähendatud kombed, et 

sõela kasutati matusel raha korjamiseks; laual olevas sõelas hoiti kakkusid, mida sõid 

surnu  valvajad  ja  sõelaga  viidi  kalmule  toitu.  Ka  on  sõelaga  viidud  kalmule 

kanamunasid, mille risti vastu löömisel on abi saadud kodukäijate vastu. (Valk 2004, 

251–266) Järelikult leidub, vähemalt isurite juures, ka säilinud kombeid, mille käigus 

viiakse sõel kalmistule. Lauludes selgub, et tegemist ei ole tavalise kodus oleva sõelaga, 

vaid see tuuakse reeglina kusagilt kaugelt, tavaliselt linnast:  Küll tooksin linnast liiva  

sõela,  Narvast  sõela naastulise,  poest  sõela  poorilise.  (H II  57,  53 (2))  ja  on isegi 

mainitud  Peterburist peene sõela. (EKS 4° 1, 400/1 (2)) toomist, mis näitab, et need 

read  ei  olnud  kivistunud,  vaid  laulikud  muutsid  selles  sõnu  ka  seoses  Peterburi 

asutamisega 18. sajandi alguses.

Heiki  Valk  on  vaadelnud  ka  sõela  regilauludes  ja  nende  hulgas  ka  minu  käsitletud 

motiive. Oma arutelus pakub ta välja võimaluse, et sõela kasutati inimluude kogumiseks 

põletusmatuse tuleasemelt või oli mitmeastmelise matmisprotsessi vältel luudega seotud 

sõelariitusi (Valk 2004, 272–273). Ma nõustun Heiki Valgu väljatoodud hüpoteesiga ja 

ka üksikutes laulusõnades on ridu, mis seob sõelu tulega:  Turult toon tulise sõela. (E 

7668/9 (12)) või Tooksin linnast liiva sõela. Alevista arukse sõela. Turulta tulli punase. 
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(H II 18, 491/2 (52)). Pärast põletusmatuseid tuha sõelumine võis olla oluline, et saada 

kätte iga luutükikene.  Samas põletusmatuste arheoloogilistel  kaevamistel  ei  leita pea 

kunagi kõiki inimluid, mis pidid sellest põletamisel järele jääma (Mägi 2003, 93). Kuid 

see viitab pigem, et kõiki luid ei viidud kalmistule mitte lohakusest, vaid et ülejäänuid 

luudega käituti mingil teisel rituaalsel viisil.

Tuha sõelumist  kasutati  ka ajaloolisel  ajal,  et  saada pesemiseks  vajalikku lehelist  ja 

seebi keetmiseks (Valk 2004, 251). See seostub mulle samas peatükis käsitletud eriliste 

lehelistega,  millega pesti  surnuid.  Võib-olla  võidi  põletusmatusest  järele jäänud tuha 

sõelumisel teha sellest väga erilist lehelist, mida kasutati erinevatel juhtudel. Näiteks on 

isegi  1994.  aastal  pärimust  kogudes  üles  tähendatud,  et  surnupesemise  seebil  on 

arstimisomadused (Arpo 1996, 243). Võib ainult oletada, kui millised võimed võisid 

olla surnutuhast  tehtud lehelisel  ja seebil,  aga niisuguse kombe olemasolule on väga 

raske leida tõestust ja see jääbki arvatavasti hüpoteesi tasemele.

Sõelu seob muinasajaga veel nende seos võreripatsitega, mida on leitud Eesti alalt 79 

eksemplari.  19 leiukohast 14 puhul on tegemist kalmetega. Heiki Valk toob välja, et 

võreripatsid,  mille  levik  on  dateeritav  12.–13.  sajandisse,  on  olnud  otsesed  sõelade 

kujutised.  (Valk  2004,  234–244)  Kuigi  võreripatsite  leidumine  haudades  näitab,  et 

küllap oli neil hilisrauaajal suurem tähendus surmakultuuris, ei seostu lauludes mainitud 

sõelad  arvatavasti  otseselt  võreripatsite  kui  hauapanustega.  Sõel  tuuakse  kusagilt 

kaugelt ning seda poleks vaja teha, kui surnul on juba selles funktsiooniks sobiv sõel 

endal  kaasas.  Ainuke  seos  laulusõnade  ja  võreripatsite  leidude  vahel  oleks  siis,  kui 

võreripatsid oleks kalmistutes leitud järelpanusena.

Lõpetuseks  ei  saa  rääkides  sõela  mainimisest  lauludes  mööda  minna  hämmastavast 

kokkusattumisest,  kuidas  kalmistul  või  kirikuaias  sõelumine  kirjeldab  justkui 

arheoloogilisi kaevamisi, mille käigus ka ju omamoodi äratakse surnud inimene ellu. 

Arvatavasti ei osanud neid lauluridu laulnud inimesed ja lauluridade traditsioonidega 

seotud inimesed kunagi ette näha tänapäevaseid arheoloogilisi kaevamisi, aga need read 

annavad arheoloogide tööle eetilist kaalu. Vähemalt ei olnud muistsete inimeste jaoks 

haud midagi puutumatut ja isegi elus olevad inimesed võisid arvestada, et nende luud 

jälle välja kaevatakse. Kuid loomulikult pole see õigustus hauarüüstamistele, vaid haud 
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kaevati  lahti  kultuuriruumis  kehtivate  traditsioonide  mõjul  ja  seda  just  eelpool 

kirjeldatud põhjustel.

Surnu äratamise abivahendina mainitakse kuues laulus  ka vikatit,  millega niidetakse 

haua pealne rohi loomadele: Ma toon kodust vikati. Muru niidan mullikalle. Aru einad 

ärgadelle.” Võrdluses sõlega, tuuakse vikat tavaliselt just kodust, mitte kusagilt kaugelt, 

välja arvatud üks erand: „Mine too vikat Villandista, niida muru mulla pealta. (H II 10, 

593/5 (346)). Ühe korra on vikati funktsioonis olnud ka kuldsed käärid: Ma toon linnast 

kuldsed käärid, leikan muru mullikale, aru heina härgadele, sini lille lehmadelle. (E 

9362/3 (43)). Põhimõtteliselt on vikatil ja kääridel sama funktsioon nagu loomadelgi, et 

hävitada hauapealsed taimed. Aga lõigatud rohu loomadele viimine viitab jälle surnu 

seosele karjaõnnega. Võimalik, et kui kirikuaeda polnud loomi võimalik viia või see 

muutus tabuks, siis lõigati salaja hauapealset rohtu ja söödeti see ikkagi loomadele.

Kirvega võidakse aga maha raiuda hauapealsed puud: Velekane armakane. Võta sa õks 

kirves kätte. Ollev üldas õks siäl petü pähütsih. Om õks siäl jallai jalotsih. Haava havvo  

veere pääl. Sa õks jäl kodo mino imä. (H II 32, 226/7 (2)). Selles Rõuge kihelkonnast 

pärit laulus on kirjeldatud, kuidas õde palub venda, et ta raiuks ema haualt männi, jalaka 

ja haava ja siis saab ema jälle kodu tulla. Ühes laulus on koos kirvega ka nuga selles 

funktsioonis mainitud:  Ma tii kirvõ terähäs. Heo väitse vaivembas. Rao päält pähna 

mõtsa. Luije päält looga mõtsa. Jalgo päält jalasõ mõtsa. (H, Mapp 614 (15). Kirves on 

ka Toonela ründamise vahend kahes laulus: Et oleks mul mull kirves käessa. Ma raiuks 

katki toome õrre. (H III 17, 725 (3)) ja Olõs ma tiidünü Tooni tarõ. Voi kül Tooni tarõ 

läve! Ma olõs kirvõ kätte võtnu. Kasi kabla kainladõ. (H II 32, 61 (45)). Viimases näites 

oli  mainitud  “kabla”,  mis  on  võru  keeles  jäme  nöör.  Kabla  kasutamine  näib  üsna 

kummaline, aga võib-olla on see seotud arusaamaga, et Tooni tare on kusagil üleval, 

kuhu  pääseb  näiteks  nööriga.  Toonela  ründamine  jääb  laulutekstides  siiski 

soovunelmaks ja võib arvata, et ka metsa raiumises haua pealt pole mõtet otsida reaalset 

traditsiooni.  Lihtsalt  puud ja Tooni  tare  on midagi,  mis hoiab surnut  kinni  ja nende 

ründamine  ja  hävitamine  on  justkui  oma  viha  väljendus.  Ühes  laulus  esineb  ka 

hauapealse risti lõhkumise motiiv, milles kasutatakse lisaks kirvele koodi abi: Võti õks  
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kirvõ käsile. Kuuda kuralõ olalõ. Raiõ õks kääpä kässi päälta. Raiõ risti rindu päälta. 

(ERA II 80, 72/75 (58). Vihast tingitud tegevus näib olevat ka püssi kasutamine, mida 

mainiti  kahes  Viru-Nigula  kihelkonna  laulus,  kus  püssiga  lasti  hauapuudel  olevat 

oravaid ja linde:  Igas oksas on orava. Igas latvas laulu lindu. Uada uada oravikene.  

Seisa servi linnukene. Lass ma pühin püssieida. Arin anger raudasida. Kül ma su jalad  

lühendan. Ea otsa annan teada. (H II 34, 80 (92)). Arvatavasti püssi mainimine näitab, 

et  see motiiv pole väga vana.  Püssid hakkasid jahirelvana talupoegade seas kasutust 

leidma 17. sajandil (Luts 1998, 148). Teises laulus mainiti ka paralleelvärsis ambu: Las 

mina pühin püssijani. Arin ammu raudadani. (H II 34, 346, 349 (61)). Amb viitab aga 

vanemale ajale kui püss, Arved Luts ütleb, et jahis olid püssi eelkäijateks vibu ja amb 

(Luts 1992, 148). Järelikult peaks amb jahirelvana dateeruma 17. sajandisse ja veelgi 

varasemasse aega. Lisaks mainib Arved Luts, et  ammu kohta pole rahvatraditsioonis 

teateid säilinud (Luts 1998, 148), mis näitab jälle, et regilaul kajastab ja säilitab endas 

vanemat aega kui muu rahvapärimus.

Loomade viimine hauale sööma, rohu lõikamine haualt, haua kaevamine, puude maha 

raiumine ja kalmul elavate loomade püssiga laskmine näib kõik viitavat, et kalmistud ei 

olnud  väga  pühad  ja  puutumatud  kohad.  Loomulikult  ei  pruukinud  kõikide  nende 

lauluridadega kaasneda reaalne käitumine päris elus, aga sellised lauluread näitavad, et 

niisugused toimingud ei ole ennekuulmatud. Võrdluseks võib tuua näiteks hiied, kus ei 

tohi  mingil  juhul  puid  raiuda  ega  ka  oksi  murda,  ka  on  keelatud  karjatamine  ning 

niitmine  ja  kaevamine  ning  leidub isegi  teateid,  mis  keelavad mahakukkunud okste 

korjamist  (Kütt  2007,  187–200).  Nii  näib,  et  kalmistul  on  olnud  täiesti  teised 

käitumisreeglid.  Juba  haua  kaevamine  iseenesest  rikub  looduslike  pühapaikades 

kehtinud reegleid.  Ühes laulus on kirjeldatud ka kalme kündmist:  Ma toon Mustlast  

mustad  ärjad.  Künnan  muru  mulla  pealta.  Aru  eina  aua  pealta.  Kullerkupu  kulmu 

pealta. Jaani kanni jalge pealta. (H III 12, 445/6 (2)) Aga see on ainuke erand ja näib, 

et kalme kündmine ei tule üldiselt kõne alla. 

Erinevad  käitumisnormid  hiies  ja  kalmistul  näitavad,  et  hiied  pole  olnud  algselt 

kalmistud nagu mitmedki uurijad on arvanud (näit Loorits 1948, 102; Paulson 1966, 

147).  Lauludes esinevate  käitumisnormide võrdluseks muu pärimusega kasutasin ma 
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Heiki  Valgu  artiklit  "Lõuna-Eesti  XIII–XVII/XVIII  sajandi  külakalmistud 

rahvatraditsioonis ja uskumustes" (Valk 1995). Kuigi pärimuses vastupidiselt lauludele 

domineerivad keelud ja hoiatused,  on tegelikult  otseseid vastuolusid lauludega vähe. 

Heiki Valk toob küll välja, et eesti rahvausundi ürgsesse kihistusse kuulub kalmepuude 

pühaks pidamine, kuid nendib, et pärimuse kogumise ajaks on see uskumus suures osas 

taandunud:  andmeid  pühadest  puudest  esineb  ainult  seoses  3,9%  Lõuna-Eesti 

külakalmetega (Valk 1995, 460). Lauludele toetudes arvan ma, et  otsest  kalmepuude 

pühadust  pole  üldiselt  eksisteerinudki.  Enamus  pärimustekste,  mis  Heiki  Valk  välja 

toob, keelavad kalmel kündmist, sinna ehitamist või esemete kalmelt eemaldamist (Valk 

1995, 463–469), mida ei  lubata ega ka keelata laulutekstides.  Arvatavasti  kajastavad 

regilaulud vanemaid käitumisnorme seoses kalmetega, võimalik, et alles seoses Lääne-

Euroopa kristliku kultuuriruumi mõjuga muutusid hauad "pühaks" ja "puutumatuks". 

Teine põhjus, miks suuline pärimus on keelav ja hoiatav, võib olla rahvaarvu kasv ja 

haritava maa puuduse 19. ja 20. sajandi alguses. Sellega seoses sattusid ka kalmed ohtu 

ja vastukaaluks muutusid käitumisnormid nende suhtes karmimaks.

2.8 Lauludes mainitud värvid ja metallid

Värve ja metalle mainiti 197 laulus, mis moodustab u 44% laulude koguarvust. Kahjuks 

ei vaadelnud ma oma lauludes sõna “haljas” levikut, mida on regilaulus ka kasutatud 

värvsõnana (Jaago 1997, 56). Tutvusin selle faktiga alles poole analüüsi pealt ja siis oli 

hilja,  et  hakata süsteemi muutma. Üldiselt  mainitakse regilauludes värvinimesid Tiiu 

Jaago hinnangul  suhteliselt  vähe,  üldiselt  22,6% lauludes  (Jaago  1997,  54).  Sellega 

võrreldes  asetub  laulutüüp  "Ema  haual"  oma  44%-ga  värvirikkamate  laulutüüpide 

sekka. Tiiu Jaago analüüsist selgub, et üldiselt on regilaulus enim mainitud värv punane, 

teist kuni neljandat kohta jagavad sinine, hall ja must ning alles viiendal kohal on valge 

(Jaago 1997, 55). Laulutüübis "Ema haual" on värvide populaarsus teistsugune, nagu 

näeb ka allolevast värvide sektordiagrammis (joonis 10).
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Sinine, mida otseselt mainiti 60 laulus, esines sellistes sõnapaarides nagu sini liiv, sini 

muld, sini mets, sini lälled (lilled), sinised lilled, sini taim, sini lind/sini tiiba lind, sinine  

sõba, sini numbrid rätikus ja sini vanik. Põhja-Eestis on näiteks levinud sellised read: Ei 

voi, ei voi tütär vaine. Ei voi toussa ei äräta. Silmil on sinine metsä. Kulmul on kulu  

punane. (H III 1, 105/6 (2)). Sinist metsa võib samades ridades asendada ka "sini liiv" 

mis on surnu silmade peal. Sinise liiva ja metsa mõistetele ei saa küllap anda reaalse elu 

vasteid, kuid näib, et see pole ka juhuslik ühend, sest liiv ega mets ei haaku "s" tähelise 

algriimiga.  Lisaks  otsesele  sinise  mainimisega  sai  taimede analüüsis  käsitletud  väga 

populaarset  sinilillesid,  mis  kasvasid  samuti  silmadel.  Sinililli  ma  värvide  analüüsis 

sinise mainimiste hulka ei  arvestanud, aga võib arvata,  et  sinililled on just mainitud 

sellepärast  haua  peal  kasvamas,  et  need  on  sinised.  Lisaks  aitas  sinilillede 

populaarsusele kaasa ka nende algriim silmadega. Kahjuks polegi teada, kas iga sinilille 

mainimise puhul on üldse mõeldud taimeliiki või sinist lille, näiteks on ka eraldi lauldud 

sinistest lilledest, mis kasvavad haua peal: Silmileni sinised lilled, kulmule kulu punane. 

(H II 51, 695/6 (10)). Kui liita muude sinise mainimistega ka sinililled, siis oleks sinine 
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hall 5%

kuld/kuldne 10%

punane 14%

hõbe/hõbedane 11%

sinine 17%

valge 19%

must 11%

kirju 5%

tõmmu 3%
tina 1%vask/vaskne 2%lauki 1%raud/raudne 1%

Joonis 10. Laulutüübis "Ema haual" mainitud värvid ja metallid
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värv selgelt kõige populaarsem värv minu käsitletud lauludes. Sinine silme peal võib 

tähendada, et surnu keha on küll hauas, aga ta ise sinises taevas. Surnu hinge minek 

ülesse  taevasse  pole  mitte  ainult  kristlik  arusaam,  vaid  arvatavasti  seostub  ka 

põletusmatuste  ideoloogiaga (Valk 1993, 5 ja seal  viidatud kirjandus).  Sinise liivaga 

võib seostuda näiteks uneliiv, mis viib inimese samuti teise maailma, kuigi inimese keha 

jääb siinpoolsusesse.

Sinisega koos esineb tihti  paralleelvärsis punane, mida mainitakse 47 laulus.  Punane 

esineb sellistes paarides nagu punane kulu,  puna lälled/lilled,  punane pale,  punaselt  

puhkama, punane sõel, punane (verrev) kübar ja punane viin. Just punane kulu, mis on 

kõige  populaarsem väljend,  ja  punased  lilled  käivad  paaris  koos  sinisega  ja  punane 

asetseb silmade lähedal kulmudel. Kui juba muinasajal kujutati hinge minevat sinisesse 

taevasse, siis sai see toimuda enamasti läbi põletusmatuse. Just punane kulu võibki olla 

viide  kunagisele  tulele,  mis  aitas  inimest  sinna.  Ka Toonelas  ja  teekonnal  sinna  on 

kirjeldatud tuld. Lisaks seostub kulu meile praeguselgi ajal tulega.

Punane pale ja punaselta puhkama tähendab ilu, nagu selgub ridades: Läksid noorelt sa 

magama, ilusalta hingamaie, punasalta puhkamaie. (H I 1, 43 (2)). Heiki Valk tõi välja 

paralleeli vene keelega, kus "krasnõi" tähendab nii punast kui ilusat10.

Valget mainiti 66 laulus ja seega on see populaarseim otsene värvsõna lauludes (Joonis 

8). Valget esines sellistes kontekstides nagu  valged lauad, valged rätikud, valge liiv,  

valge lind, valge särk, käi valgeste, valge vahtrapuu, valge pea, valge kasukas, valge 

hame ja  õunapuu  valged  õied.  Valged  rõivaesemed  lauludes  seondusid  just  elavate, 

mitte surnute riietusega.

Musta  mainiti  39  laulus.  Kuigi  tänapäeval  tundub  must  meile  kõige  enam surmaga 

seonduv  värv,  siis  lauludes  oli  ta  populaarsuselt  alles  neljandal  kohal  (joonis  10). 

Tegelikult sai must leina värviks alles 19. sajandi teisel poolel linnakultuuri mõjul (Värv 

2008, 298). Must esines sellistes ühendites nagu  must muld, must muru, must kuub,  

must torn, must härg, must rätik, mustad ristid rätikus, must lehm, must mugõl, must 

mollik ja  ühe  korra  on  mure  vaeslapse  mustaks  teinud ning  vanem mullas  mustaks 

10Heiki Valgu suuline informatsioon
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läinud.  Võrreldes  eelneva siniliivaga on musta  mulla  ja valge liiva mainimine palju 

loogilisem.

Must  ja  valge  on  just  värvid,  mis  esinevad  Põhja-Eestis  (v.a  üks  Karula  khk  laul) 

vaeslaste hauale minnes nende nuturättides või muus riietuses: Valged rättikud käässa,  

mustad ristid rätikussa. (H II 34, 146/7 (6)). Kuid harva esineb nendes ka muid värve: 

Valged rätikud neil käessa. Hõbe roosid rätikussa. Sini numbrid nurga pääl. (H I 4, 170 

(27)). Näib, et nii kirjeldatakse eraldi leinariietust, mida hauale minnes kaasa võeti. Sini  

numbrid ja leina/nutu kiri, näiteks laulus: Leina rättikud peassa, leina kiri kinnastessa. 

(E 9310 (1)), viitavad, et tegemist on spetsiaalsete leinamustritega nendes riietes. Ka 

Ülo Valk ütleb, et mainitud detailidest tuleks otsida etnograafilist olustikku (Valk 2000, 

33). Samas otsekui vasturääkivana mõjuvad August Wilhelm Hupeli teated 18. sajandi 

teise  poole  kohta,  kus  ta  kirjeldab,  et  eestlastel  ei  ole  eraldi leinariietust  ja  naised 

kannavad  ainult  preesi  leinaajal  tagurpidi  (Hupel  1777,  156).  Kas  on  võimalik,  et 

lauluread kirjeldavad 18. sajandist varasemat aega ning 18. sajandil seoses talupoegade 

olukorra halvenemisega ei olnud neil enam võimalik teha selliseid leinariideid? Samas 

oli ka lauludes mõned korrad mainitud raamatut hauale minnes: Valged rätikud käessa.  

Raamat rätiku siessa. (H II 15, 192/3 (4)).  See viitab,  et  vähemalt valged leinarätid 

pidid olema ka hilisemal ajal, kui raamatud talupoegade seas levisid. Laulus kirjeldatu 

võib olla näiteks lauluraamatud,  mis  kirikusse kaasa võeti.  Vastukaaluks raamatutele 

esinesid ühes laulus ka sellised read:  Lähme isa haua peale, ema kalmu künka ääre.  

Kerves tapper kainelasse. Mure kindad käessa. Mure rättid peäle rinna. (H II 16, 262/3 

(6)). Kuigi laulus kirvest ega taprit ei kasutata, siis võib arvata, et need on seotud vihaga 

näiteks  haual  kasvavate  puude  või  Toonela  vastu.  Tapper,  mis  on  sõjakirves,  tuleb 

eestlaste seas kasutusele juba viikingiajal ja püsis kasutusel väga kaua. Ants Viires toob 

välja, et 17. sajandi Ayrmanni reisikirjeldustes, kus kirjeldatakse, et talupoegadel ripub 

vööl alati väike kirves, mida nad täpselt heidavad ja mille abil end huntide ja karude 

vastu  kaitsevad,  räägitakse  ka  küllap  tapritest;  18.  sajandi  alguses  hakkas  tapper 

tähendama ka väikest kirvest. (Viires 2006, 25) Kuna kirve ja tapri otstarve jääb laulus 

selgusetuks, siis kahjuks me ei tea, mis tähenduses seal tapper esineb, aga igal juhul 
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näib  see  motiiv  olevat  vanem  kui  raamatu  mainimine.  Nii  tundub,  et  leinariietuse 

motiivides on omavahel segunenud nii uuemad kui ka vanemad elemendid.

Halli mainiti 17 laulus, seda esines sellistes ühendites nagu hall lind, hall kuub, hallid  

parrad  (pard=habe),  hall  pea,  hall  sõmer  (jäme  liiv),  hall  haud ja  liivas  halliks 

minemine.

Põhjus, miks ma metalle ja värve koos käsitlen, on asjaolu, et tihti pole aru saada, kas 

erinevate metallide mainimisel mõeldakse sellise värvusega või sellest tehtud objekti. 

Nii nagu sinilind on lühendatud sinine lind,  võib sama moodi  olla  kulla,  hõbeda ja 

muude metallidega. Ka Tiiu Jaago toob välja, et kuld, hõbe ja vask võivad olla mõnes 

kontekstis värvinimed (Jaago 1997, 55).

Hõbe, mida mainiti 38 korda, oli metallidest kõige populaarsem (joonis 10). Hõbedat 

esines sellistes ühendites nagu hõbehaljas, hõbe õun, hõbedane kurni vars, hõbe virn,  

hõbe top, hõbe number rätikus, hõbe roosid rätikus, hõbe narmad, hõbe nuppud rätikus,  

hõbe helmed, hõbedane haud, hõbe karikas  ja hõbe liiv. “Hõbe õun” esineb mitmete 

laulude alguses, kui vaeslaps läheb mäele kurni viskama ja tema kurn veereb kirikuaeda, 

kus orb leiab lahtistest haudadest oma vanemad. See on populaarne algus laulutüübis 

“Avanenud hauad”.  Hõbe õun on kurni  nimetus paralleelvärsis.  Kurni viskamine oli 

mäng, kus kaikaga prooviti võimalikult palju kurne ruudust välja visata, kurnid ise olid 

ümmargused puublokid (Kalamees 2007, 38–39). Sellised read annavad mängu kohta 

lisadetaile:  Läksin kurni kukutama, hõbe virna viskamaie. (EKS 8° 1, 232/4 (21)) ja 

Mina seppa palumaie. Kulla seppa, kallis seppa. Tee mull kuldne kurnikene. Õbedane 

kurni varss.  (H III 3, 576/7 (2)). Aado Lintrop oletab, et tegemist võib olla maagilise 

toiminguga, mille abil surnutega kontakti saada (Lintrop 2001, 306). Ka minu arvates 

võis  olla  kurni  viskamine  maagilise  taustaga  mäng,  näiteks  nagu  munaveeretamine 

Setumaal, mis on aja jooksul muutunud laste ajaviiteks. Ühel laulus selgub, et kurni 

asemel  sobivad  viskamiseks  ka  teised  ümmargused  esemed:  Lääme  suurile  mäele.  

Kalakuile kõrgeela. Viskam kullasta kunida. Visgam karasta kadsada. (H III 22, 241 

(3)).  “Kuni” võib olla “kunni” sõna, mille üks tähendus on ka “tomp/tükk” ja “kadsa” 

on kirvetera nurk. Kadsa võib ka laulu sellepärast väga hästi sobituda, sest "Katsa" on 
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teispoolsuse valitseja üks nimetusi (joonis 12). Nähtavasti on hõbedase õuna ja muude 

objektide  tingimus  see,  et  nad  veereksid.  Väärismetall  nende  kirjeldamisel  näitab 

arvatavasti, et tegemist pole tavaliste, vaid eriliste objektidega.

Taimede analüüsis sai käsitletud Kagu-Eestis leiduvat populaarset motiivi, kus vaeslaps 

läheb  õunapuu  juurde  vitsu  tooma  ning  õunapuult  sajab  õisi  ja  vaeslapse  silmist 

pisaraid,  mis  kukuvad  hõbekarika  sisse:  Kõik  nee  silma  pisara,  satva  hõpe  karika. 

(SKS, Lindpere 15 (28)). Läti folkloristi Sandis Laime sõnul on õunapuu juures nutmise 

motiiv laialt levinud ka Lätis, ainult neil puudub hõbekarika motiiv11. Mõnes üksikus 

Kagu-Eesti  laulus on hõbekarika asemel ka kuldpeeker:  Kiik nee silmä pisare,  satte  

kulla pikri sisse. (ERA II 26, 139/41 (8)).

Arvatavasti  on  hõbekarikas  ja  kuldpeeker  mingid  sümbolid,  aga  mida  need 

sümboliseerivad, ei oska ma aimata. Sõna "peeker" on keskalamsaksa keele laen (Raun 

2000,  118).  Karika  puhul  on  sõna  päritolu  segane,  aga  võimalik,  et  see  on  seotud 

ladinakeelse  calix-iga või keskalamsaksa keelse  kellik sõnaga (Raun 2000, 31). Selle 

põhjal  võib arvata,  et  võib-olla  ei  ole tegemist  väga vana sümboliga,  aga igal  juhul 

huvipakkuv, et see on just Eesti alal levinud ja Lätile võõras motiiv.

Kulda  mainimitakse  34  korda,  seda  esineb  järgmistes  kontekstides:  kuldsed  käärid,  

kullast  nuppud,  kuld  roosid  rätikus,  kulda  keerud  rätikus,  kuld  kambrid,  kuld  top,  

kuldne hari, kullatud kübar, kuld kirst, kuldne linn, kuld rätik, kuld vöö, kuld kurn, kuld  

kudrud, kuldne haud, kuld kangas, kuld pill, kuld hame, kuld peeker, vankri kuldne iste,  

kullast kuni, kuld kannel, kullas kolletamine ja väljendis “kuusik kulda kumises”.

Kuigi tihti käib kuld paralleelvärsis koos hõbedaga, on sellel samal ajal seosed hoopis 

ka sinise ja mõnikord punasega. Nimelt on väga populaarne haua peale kasvanud taim 

kullerkupp, mis on paralleelvärsis sinililledega. Kullerkupu populaarsus võib olla seotud 

osati  sellega,  et  see  sobib  algriimi  hästi  kulmudega.  Samal  ajal  võis  olla  oluline 

kullerkupu kuldne värv. Juba kullerkupu nimetus on kullaga seotud ja vähemalt mõnes 

laulus selgub, et seda on oluliseks pidanud ka laulik: Punalälled pallge peale, sinilälled  

sillmadelle, kullerkupud kulmudelle. Kulldnupud kuppudelle, varred kuppudel vagusad. 

(H II 10, 602 (360)). Kullerkupude kuldse värvuse tähtsusele viitab üldse see, et nad on 
11Sandis Laime (Läti Ülikool, Läti Rahvaluulearhiiv) teade Heiki Valgule, 2010.
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laulus  paigutatud  kalmistule  kasvama,  sest  enamasti  kasvavad  kullerkupud  niiskel 

pinnasel,  kalmistud  on  aga  rajatud  kuivale  kohale.  Sinililled  kasvavad  silmadel  ja 

kullerkupud kulmudel  ja seega võtab enamasti  kuldne punase koha üle.  Samamoodi 

nagu punase, võib ka kuldse värvi seostada tulega. Küllap on ka oluline, et kullerkupud 

on just kupud ehk ümmargused kerad, sest ühes laulus näib, et kullerkuppu kupust saab 

kuldne nupp, mida veeretades satuti hauale:  Mitu õita õuella, mitu kupelt kopelessa,  

mitu lille  liivakullle.  Kupust sai siis  kuldsa harja.  Siis  võtsid  poisid kõnelda.  Andke  

mulle kulda  nuppu, ma lähen mäele mängima ja söödi peale veeretama. Läksin kurni  

kukutama. Hõbe õuna veeretama. (H III 17, 725 (3)).

Üks teine sümbol,  mis  esineb,  on kullast  kirik:  Ma nutan lihasti  linnada.  Teine ma 

nutan kullasta kirikut. Ema mull lihane linna. Isa mull kullasta kiriku. (H II 15, 749/50 

(88)).  Mis on lihast  linn ja kullast  kirik,  jääb mulle arusaamatuks.  Samas on Kagu-

Eestis levinud ka selline  motiiv:  Mõtõl keriko kullatsõ ollõv. Haua mõtõl hõbõhõstõ.  

Kerik iks om külmest kivest. Haud om halvust sõmõrõist. (E.Stk 9, 302/3 (6)).

Lisaks esinesid veel vähesel määral teised metallid nagu vask (7), raud (4) ja tina (2): 

vaske vaatamine,  vasest rõivad,  vaskjalga varblane, vask vits,  vaske käevars, rauast  

rõivad, rauast rusikas, tina pang ja tina hame.

On ka muid sõnu, mis on värviga seotud: kirju (19), tõmmu (11) ja lauki (2): kirju liiv,  

kirju lind, kirju kari, tõmmu vasikas, tõmmud veised ja lauki lehm.

Erinevate  värvidega,  nagu  enne  välja  toodud,  seostuvad  surnute  riided,  mida  saab 

võrrelda arheoloogilise informatsiooniga. Surnutel on mainitud järgmisi riietusesemeid: 

must kuub (1), hall kuub (2), kuldne kübar (2), sinine sõba (2), punane kübar (3) ja 

sinine vanik (1). Need esinesid näiteks sellistes ridades:  „Ma raiuks katki toome õrre.  

Toome õrred, toome parred. Võtaks isa halli kuue, ema maanitse maraka. Küi kullatud  

kübara. Sõsara sõba sinise. Velle karratud kasuka.” (H III  17,  725 (3)).  Kahjuks ei 

analüüsinud ma eraldi surnuriietust, vaid selle kohta kogunes andmeid seoses värvidega. 

Kuid vähemalt ühes laulus on mainitud ka surilina: „Liiva langend piale lina, sõmer 
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surund piale  silma.“  (H II  46,  598/9 (16)).  Alles  reformatsiooniga  muutub üldiseks 

mitte surilinas, vaid kirstudes matmine Euroopa kultuuriruumis (Valk 1992, 109).

Õnneks annavad ka surnuriietuse värvid meile olulist informatsiooni. Heiki Valk toob 

välja toetudes Jüri Peetsi uuringutele (Valk 1992, 132), et 13. sajandil – 15. sajandi I 

pooleni  on  surnuid  maetud  villastesse  rõivastesse.  Nendes  esineb  rohkem 

madarapunaseid ja indigosiniseid, harvemini musti, kollaseid ja rohelisi toone. (Peets 

1985, 22; Peets 1992, tabel 1). Nii saab siniseid,  punaseid ja kuldseid matuseriideid 

dateerida muinasaega ja keskaega kuni 15. sajandi esimese pooleni. Heiki Valk toob 

veel  välja  (1992,  132),  et  kalmeleidude  põhjal  on  varasem  värvikirevus  keskaja 

lõpupooleks  kadunud ning surnuriietus  on omandanud valge  põhitooni.  Loomulikult 

pole  kuldseid  riideid  reaalselt  eksisteerinud,  küll  aga  võidi  nii  nimetada 

pronksspiraalidega  kaunistatud  riideid,  mis  uuena  näivad  kuldsed  välja  ja  alles  aja 

jooksul oksüdeeruvad ja omandavad rohelise värvi, nagu arheoloogid on seda harjunud 

nägema. Just karratud kasuka mainimine võib osutada riiete pronksiga kaunistamisele, 

mis  kestis  Eesti  alal  kuni  14.–15.  sajandini,  aga  karratud  kasukas  võib  ka  viidata 

pronksspiraalid  välja  vahetanud  tinulistele  ehk  tinanaastukestele,  millega  oli  näiteks 

kaunistatud Parisselja rabast leitud villane varrukateta umbkuub (Värv 1998, 369).

Kullatud kübaraga on lood keerulisemad. Mida täpsemalt kübara all üldse mõeldakse? 

Lääne-Euroopa maades kanti  viltkübaraid juba 14.–15. sajandil,  millal  need Eestisse 

jõudsid, pole teada (Manninen 2009, 116). Kullatud või metalliga kaunistatud kübarate 

kohta ma mingeid andmeid ei leidnud. Heiki Valgu kirjutisest selgub, et "kübara" sõna 

on vanasti kasutatud ka kiivri tähenduses (Valk 2005, 62). Nii viitab kullatud kübar just 

metallist kiivrile ja see element seotub arvatavasti vanema ajaga, kui eestlastel oli roll 

veel sõjategevuses. Lisaks kuldsele kiivrile on mainitud verrevat (punast) kübrarat. Mis 

see sümbol tähendab, jääb minu jaoks veel arusaamatuks.

Sinine sõba on väga huvitav element. Nimelt oli sõba hävinenud juba suuremal osal 

maast  enne  vanavara  korjamist.  Seda  tunti  riietusesemena  ainult  Lõuna-Eestis,  aga 

lauludes mainitakse seda hoopis Rapla ja Ambla kihelkonnas. Ilmari  Manninen toob 

välja, et pärimuslike ja kirjalike teadete põhjal on sõba olnud must või valge (Manninen 

2009,  294),  aga  laulus  mainitakse  just  kahes  erinevas  piirkonnas  sinist  sõba. 
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Arheoloogilistes leidudes on siniseid sõbasid 14. sajandi Siksälä leidudest, kus 49 sõba 

leiu puhul oli domineeriv värv just indigosinine ja selle kõrval pruun värv (Laul, Valk 

2007, 49– 50).

2.9 Kivide mainimine lauludes

Kivide mainimine lauludes annab meile informatsiooni, kui kaugele mineviku laulude 

elemendid  on  dateeritavad.  Kivikalmed  on  I  aastatuhande  vältel  olnud  valitsevaks 

kalmevormiks Eestis, väga arvukaks jäävad nad ka 11. sajandil ilmunud laibamatuste 

kõrval (Valk 1992, 32).  Üleminekul  keskajale aga hakati  surnuid matma tavalistesse 

maahaudadesse ilma kivideta.  Esinevad ka mõned erandid nagu žalnikud,  kus  kivid 

ümbritsevad  hauda  maalpealse  kivipiirdena,  mis  on  dateeritavad  14.  sajandi  teisest 

poolest  kuni  15.  sajandi  alguseni  (Valk  1992,  64–69).  Žalnikud  ei  kanna  aga 

järjepidevust  muinasaja  lõpu  kivikalmetega.  Tähelepanuväärne  on  ka  Siksälä,  kus 

laibamatuste täitekihti oli nähtavasti meelega pandud üks suurem kivi. (Laul, Valk 2007, 

41)

Matusega  seostuvaid  kive  on  mainitud  28  laulus,  mis  moodustab  6,3%  laulude 

koguarvust.  Kuigi  see  protsent  ei  ole  suur,  on  siiski  tähelepanuväärne,  et  selline 

informatsioon on meieni jõudnud. Küllap on see teave säilinud nii kaua, kuna kividel oli 

laulus oma kindel funktsioon – see on üks põhjustest, miks surnud vanem ei saa hauast 

ülesse tõusta: Poas oli alla, poas oli peale. Pae rünk oli rinna peale. (EKS 1, 52/3) või 

Kivi suur on rindulanna, paas on laia pea laella. (H II 1, 226 (330)). Vahepeal selgub 

lauluridadest, nagu oleks juttu ühest kivist rinna peal, mis võib sinna olla spetsiaalselt 

pandud, et ära hoida surnu koduskäimine nagu Siksälä kalme puhul on oletatud (Laul, 

Valk 2007, 41). Üksik kivi dateerub arvatavasti muinasajast hilisemasse aega. Teistest 

lauludest  jälle  selgub,  et  haual  on  ikkagi  palju  kive,  mille  puhul  kasutatakse  isegi 

mõistet  “kivivare”:  Eite  pandi  haudajani,  armud jäid  haua kaldasse.  Seal  on armu  

lapsekestel.  Kivi  ääres  tuule  varju,  kivi  varede  vahela.  Tunnikeseks  tuule  varju,  
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päevakeseks  päeva armu. (EÜS VII,  1594/5  (114)).  Kivid  pole  lihtsalt  täitematerjal 

nagu pinnas haual, vaid sellel on rohkem tähendusi. 28 mainimisest seitsmel korral olid 

kivid lauludes mõnevõrra teistsuguses tähenduses,  nimelt  kurdab vaeslaps neile oma 

muret:  Kellele kurdan kurvad meeled, kellel haigeed haletsen. Kivile kiriku teel, paele  

papi põllu peal. Kivi on kurt ei kõnele, paas on paksu ei pajata. Kivi ei mõisa neiu  

palveeida. (H  II  11,  487  (40)).  Need  kivid  ei  asu  enam  enamasti  kalmistul,  vaid 

kirikuteel, ja viitavad ajale, kui surnuid hakati matma kirikute juurde. Kivikalmed, mis 

võisid kirikutee läheduses asuda, jäid arvatavasti  ka pärast  kasutuse lõppu tähtsateks 

kohtadeks, kus vaeslaps võis oma muret kurtmas käia. Mõte, et kivid on leinaga seotud, 

peaks  minu  arvates  kindlalt  viitama  muinasajale,  kus  kivikalme  peal  võidi  käia 

samamoodi  nagu hiljem haudade  peal  surnuid mälestamas,  ja  kivid  olid  konkreetne 

objekt, mis seostus kalmetega. Negatiivne suhtumine nagu kivi on kurt ja paas ei pajata 

võib olla hilisem lisandus.  Huvitavad on selle Peetri  kihelkonnast pärit  laulu sõnad: 

Kellel kurdan kurvad meeled? Kellele muile kui kivile. Kivile kiriku teella. Paele papi  

välja pealla.  Kivi  kõrki ei  kõnele,  paas paksu ei  pajata.  Kivi  kõrki sepa tütar, paas 

paksu  pae  emanda. (E  53667/8).  Jääb  üsna  arusaamatuks,  kes  on  sepa  tütar  ja  pae 

emand,  aga  need  võivad  olla  kivikalme  paiga  haldjad,  kes  võisid  kujuneda  välja 

esivanemate hingede kujutelmast kalmel. Väga põnevad on ka lauluread Viru-Jaagupi 

kihelkonnast, kus ema ja isa ei saa üles tõusta ega pulmaks annivakka valmistada ning 

ütlevad: Ande vaka ei valmistama, kerstu koant ei kinnitama. Teil on kivid kinnasteksa,  

ahervarred anneteksa. (EKS 4° 1, 501/4 (1)). Teadmata arheoloogilist tausta võib jääda 

üsna  arusaamatuks,  kuidas  kivid  ja  ahervaremed kompenseerivad  pulmaks  vajalikku 

kaasavara.  Seostades need read kivikalmetega,  mille puhul paljud uurijad näevad, et 

need demonstreerisid maaomandit (näit Lang Lang 1996, 510–512), võib järeldada, et 

lapse  vanemad  olid  küll  surnud,  aga  kivikalmed  põllumaal,  kuhu  nad  olid  maetud, 

tõestasid, et see põllumaa kuulub neile ja seega, kuigi pulmade ajal ei olnud vaeslapsel 

kaasavara, oli tal ikkagi olemas maa. Võimalik, et abielludes käidi uued maavaldused 

üle ja kinnitati sidemeid seal paiknevate esivanemate haudadega. Selline käitumine võib 

olla  üheks  sarnaste  laulude  funktsiooniks  muinasajal.  Heiki  Valk  pakkus  välja  ka 
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lihtsama võimaluse, et kividele viitamine võib olla negatiivse sisuga. See tähendaks, et 

kivid on “mitte millegi” metafoor, mis viitab aga ikkagi kivikalmele12.

Üks väga huvitav Vastseliina kihelkonnast pärit laul algab nii: Olli vihas vele naine, olli  

kuri kodo naine. Võtt kivi kesä päält, võtt pala paa päält. Keerut neiule keset pääd, lask  

keset lagi-pääd. Veri välla veerüsi, ukla välla  ojosi. (H I 6, 259/260 (1)). Vennanaine 

virutas  vaeslapsel  kiviga  pea  lõhki,  veri  voolas  maa  peale,  neiu  verest  kasvasid 

hauataimed, mille abil neiu hakkas vanematega suhtlema ja endale asju nõudma. Võib-

olla oli eelneva motiivi algupärane mõte vere ohverdamine kivikalmele ja võimalik, et 

vere  pidi  välja  lööma  just  samade  kalmekividega.  Kui  veri  ohverdatud,  sai 

esivanematega suhelda ning nendelt  abi  ja  asju  paluda.  Laulud näitavad,  et  kivid ei 

olnud  lihtsalt  täitematerjal,  vaid  suure  vaimse  väärtusega  objektid.  Ka  arheoloogid 

peaksid sellega arvestama ja suhtuma kalmekividesse austusega, mitte näiteks laskma 

neid pärast väljakaevamisi ehituseks ära vedada.

2.10 Tule mainimine lauludes

Ka tule mainimine võiks olla hea võimalus määratleda, kui vanu elemente on lauludes 

säilinud.  Põletusmatus  domineeris  muinasaja  lõpus  ja  see  komme  säilis  harvadel 

juhtudel ka pärast muinasaega (Valk 1992, 48–54 ja 182; Valk 1993; Laul, Valk 2007, 

30  l–38).  Siksäläs  on  põletusmatus  kasutusel  olnud  veel  14.–15.  sajandilgi, 

põletusmatuste jälgi on leitud väljakaevamistel ka Makita ja Tääksi kalmetest. Lisaks on 

kaudsemaid andmeid põletusmatuste kohta veel rohkematest keskaegsetest kalmistutest 

kohati kuni 16. sajandini. Keskaegsete põletusmatuste kohta on andmeid ainult Lõuna-

Eestist  (välja  arvatud  Tartumaal  paiknev  Äksi  kihelkonna  Vedu  kalmistu).  Kuigi 

põletusmatuseid esines ka keskajal,  moodustasid nad matuste koguhulgast  vaid väga 

väikse osa, mis arvatavasti ei ulatu sajandikunigi. 

12Heiki Valgu suuline informatsioon
54



Tulega seotud sõnu (tuli,  tuline,  põlemine,  hõõgumine,  palav)  mainiti  16 laulus  ehk 

3,6% lauludes. Kõige populaarsem motiiv (mainiti 7 korral ainult Kagu-Eestis) oli, et 

surnud vanem peaks  üles tõusma ahju põlengust:  Pallesi  neid üles jälle.  Tulge üles  

tunnissegi. Armas aho palangussa. Sake sanna kütangussa. (EKS 8° 3, 305/8 (92) 128) 

või  Tulõ  ütes  tunnisgi.  Astu  ahu  palangus.  (E  588-a  (12)).  Arvatavasti  ei  mõeldud 

konkreetset ahjus põlevast tulest ülestõusmist, vaid et surnud esivanem kas või väheke 

ennast ahju tules ilmutaks. Ühes laulus oli ka selline rida:  Tule üles ütes tunnis. Asto  

aho päiväski.“ ja seletuseks oli juurde märgitud: „Aho päivas“ nimetatakse siin sügiset,  

nimelt  rehepeksmise aega, millal ahju tubliste kõedakse. (H, Mapp 621 (40)). Tuli ja 

surnud vanem olid seotud ja esivanem võis ennast ilmutada tule kaudu. Minu arvates 

võiks selle seostada põletusmatuste ideoloogiaga, kus surnu kadus läbi tule ja järelikult 

võis ka suhtlus temaga toimuda tule kaudu.

Kolmes  laulus  oli  sõel  tuline  või  lausa  tulipunane,  mis  seostub  arvatavasti 

põletusmatusest  järgi  jäänud  tuha  sõelumisega,  mida  ma  eespool  vaatlesin.  Kolmes 

laulus  on  tuld  mainitud  teel  Toonelasse,  mida  olen  täpsemalt  vaadelnud  taimi  ja 

teispoolsust  käsitlevates  peatükkides.  Kivide  analüüsi  puhul  vaadeldud  laulus,  kus 

vennanaine lõi vaeslapsel pea lõhki ja tema verest kasvasid taimed, nimetatakse samuti 

tuld:  Neiu sis kurvalta kõneles, pahatselta pajatelles: "Heida maaha leemelehte. Palo  

pääle,  auu  paper.  Sulagu  iks  leemelehte,  palagu  ka  auu  papre."“  ja  „Kui  ka  sulli  

leemelehte,  polli  tuhas auu paber.  Kodo saa-as umma  kottale. (H I 6,  259/260 (1)). 

Näib, et neiu põletas hauapealseid taimi, et soovis koju saada – see meenutab teekonnal 

Toonelasse ja ka setu lautsipuu juures toimunud läbi tule minekut.

Tuli  ja  surm  on  omavahel  seotud,  kuid  otseselt  põletusmatuse  kirjeldusi  ja 

põletusjäänuseid laulud siiski ei kajasta. Kui võrrelda tule ja kivide mainimist lauludes, 

siis näib, et kivikalmeid käsitlevad elemendid suutsid paremini ajasõela läbida. Põhjus 

võib  olla  ka  selles,  et  kivid  haua  peal  ei  olnud  midagi  ennekuulmatut  ja  täiesti 

ebaloomulikku lauliku jaoks, kes ei teadnud midagi kivikalmete traditsioonist. Küllap 

oli hilisem laibamatuse traditsioon aga põletusmatustest nii erinev ja tuli tundus seoses 

surnukehaga arusaamatu,  et  laulikud jätsid aja jooksul need arusaamatud osad laulust 

välja. Lisaks ei  kirjelda “Ema haual” laulutüüp mitte matuseid,  vaid olukorda pärast 
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matuseid, kus näiteks kalmekivid olid ikkagi nähtaval ja aktuaalsed. Surnu oli aga silma 

eest peidus ja võib-olla ei olnud see nii tähtis, kas ta oli põletatud või põletamata.

2.11 Kirstu mainimine lauludes

Külakalmistutes  on  kaevamistulemuste  järgi  olnud  domineerivaks  laudkirstud,  mille 

olemasolule  viitab  vahel  luustiku  kõrval  säilinud pehkinud puidu  õhuke viirg  (Valk 

1992, 106). Pakk-kirste on Eestis kasutatud juba nooremal rauaajal (Selirand 1974, 80). 

Näiteks  on selline eksemplar  leitud ka eelpool  käsitletud 2009./2010.  aasta  Kukruse 

kalme  kaevamistel,  mis  on  dateeritud  12.  sajandi  teise  poolde13.  Seega  on  kirstude 

dateerimine  keeruline,  kuid  pigem  viitab  nende  mainimine  lauludes  hilisemale 

päritolule. Heiki Valk on välja toonud, et kirstus matmise komme sagenes märgatavalt 

17.  sajandil.  Kuni  15.  sajandi  keskpaigani  on  arheoloogiliselt  jälgitavat  kirstudele 

viitavat  leiuainest  leitud  12,5%  matuste  juurest  ning  enne  17.  sajandit  langeb  see 

protsent isegi 10,1%-ni.  Alates 17.  sajandist  kasvab kirstujäänuste arvukus 51,3%-ni 

matustet.  Kindlasti  ei  peegelda  need  arvud  aga  täpselt  valitsenud  olukorda,  sest 

puitkirstud olid kergelt hävinev materjal. (Valk 1992, 103)

Kirste või kirstule viitavaid laudu mainiti 22 laulus ehk ~5% lauludes, mis iseenesest on 

üsna  väike  protsent,  sest  laulude  kogumise  aegu  oli  kirstus  matmine  ainumõeldav 

võimaluss . 22 mainimisest 11 korral on nimetatud kirstu ja laudu või ainult laudu, mis 

viitab laudkirstudele, mitte pakk-kirstule. Pakk-kirstule viitavaid ridu ma ei leidnud ega 

ei märganud ka selle rahvapärast nimetust "ruhi"/"ruih". 8 korral oli mainitud valgeid 

laudu ja seda ainult Põhja-Eestis, näiteks: Mina mulla keskeella, valge laudade vahele.  

Kena kerstu keskeelle. (EÜS VII, 1562/3 (64)). Põhimõtteliselt võib arvata, et kui kirst 

tehti värsketest laudadest, siis kirst näis hele. Samas on näiteks Tääksi kalmistult leitud 

neljalt 17. sajandist pärit kirstult valgekslupjamise jälgi (Valk 1992, 107) ning hoopis 

see traditsioon võib olla valgete laudade rõhutamise ja laia leviku põhjus. Komme võis 

13Tõnno Jonuksi
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olla  rohkemgi  levinud,  aga  seoses  puidu  halva  säilimisega  on  loomulik,  et 

arheoloogiline informatsioon valgete kirstude kohta on napp.

2.12 Risti mainimine lauludes

Raske on ristide kasutamist  hauatähistena ajas paika panna,  sest  enamasti  olid ristid 

tehtud  puidust,  mis  on  kergesti  hävinev  materjal.  Setumaal  arvatakse  vanimate 

kiviristide vanuseks isegi  12.–13. sajand,  kuid põhiliselt  hakati  neid siiski  püstitama 

14.–16.  sajandil,  kus  üks  kivirist  võis  olla  kogu  kalme  või  üksiku  jõuka  talupoja 

hauatähis (Valk 2009, 259). Hauatähiste olemasolule viitavad ka keskaegsed Liivimaa 

külakalmistud,  kus  on  erinevad  hauaread.  See  ilmneb  eriti  Siksäläs,  kus  vaatamata 

pikale kasutusajale lõhutud matused peaaegu puuduvad (Valk 1992, 63). Arheoloogilisi 

jälgi hauatähistest on püstiasendis pehkinud puidujäänuste näol on leitud ainult ühest 

Makita kalme 14. sajandist pärit matusest, Vana-Kuuste 17. sajandi matusest ja Siksälä 

Kirikumäelt (Valk 1992, 63; Laul, Valk 2007, 44–45). Kahjuks on loomulikult praegu 

võimatu kindlaks teha, milline oli nende hauatähiste välisilme, aga Heiki Valk arvab, et 

kui matus vastab põhijoontes kristlikele tavadele, siis oli see ka tähistatud ristiga (Valk 

1992, 63).

Riste mainiti lauludes 46 korda (~10% lauludes). Risti mainimine on peamiselt levinud 

Lõuna-Eestis,  kus  seda  esineb  42  korda,  Põhja-Eestis  aga  vaid  neli  korda.  Rist  oli 

tavaliselt lauludes üheks põhjuseks, miks surnud vanem ei saanud hauast tõusta. Lõuna-

Eestis on väga levinud järgmised read:  Rist oll rassõ rindu pääl. Kääbäs rassõ kassi  

peal. Rist  ei  lasõ ringuda. Kääbäs kässi küünidä. (H III 30, 827/8 (5)).  Ühel korral 

esines ka ristiga suhtlemist:  Küsü risti ritaikalt, kas tuli aija sino imä? (H, Jagomann, 

485/8 (9)).

Lauludes esinevaid riste on üsna raske dateerida. Parem on seda teha raudristide puhul, 

mida  mainiti  kahel  korral.  Haual  olevale  raudristile  viitavad  järgmised  risti 

roostetamisest kõnelevad read:  Lähme ema haua pääle, lase rinnu risti pääle. Kas on  
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risti  roostetetu.  Risti  sarved  sammaldetu.  Risti  juure  joosnu  kokku?  Küll  oli  risti  

roostetetu,  risti  sarve  sammeldetu,  risti  juure  joosnu  kokku.  (EÜS  V  644/6  (73)). 

Vanimad  külaseppade  valmistatud  raudristid  Eestis  on  tõenäoliselt  pärit  18.  sajandi 

lõpust  (Kõuts,  Valk  1992,  10).  Külasepad  kasutasid  ristide  kujundamisel  enamikul 

juhtudel risti otse lõhestamist ja risti tiivad on taotud üht- või teistpidi keerduvateks nn 

oinasarvedeks (Kõuts, Valk 1992, 13). Just selline ja muu ristide kaunistamine võibki 

anda alust laulus kasutatud väljenditele "risti sarved"" ja "risti juured".

Lisaks ristidele on Põhja-Eestis 9 korral mainitud ristimärki hauale minevate vaeslaste 

leinariietuses:  Mustad  rätikud  piassa,  valged  ristid  nurkadessa.  (EÜS  VIII  1404/5 

(119)). Juttu on ka vastupidi mustadest ristidest: Mustad ristid rätikussa. (H II 34, 146/7 

(6)).

2.13 Teispoolsus

Ülo Valk ütleb oma artiklis,  et  laulutüübi  “Ema haual”  lauludes  on märkimisväärne 

kristlike  motiivide  rohkus  (Valk  2000,  256).  Ma  nõustuksin  selle  väidega  ainult 

osaliselt.  Nimelt  võib  küll  täheldada,  et  kristlikke  elemente  leidub  üsnagi  rohkesti 

eelpool  vaadeldud  olustikuelementides.  Usulistes  kujutelmades  aga,  eriti 

teispoolsusenägemustes,  on  domineerivad  paganlikud  arusaamad.  Nii  näiteks  pole 

üheski minu poolt läbi vaadatud 445 laulutekstis mainitud, et surnu oleks paradiisis ehk 

taevas.  Ka  põrgut  on  mainitud  ainult  6  korral,  nendest  4  korda  on  tegemist 

paralleelvärsilise  Toonela  sünonüümiga.  On  üsna  ilmselge,  et  kristlikul  survel  on 

Toonelast  saanud  järk-järgult  põrgu  (Paulson  1966,  151),  nii  nagu  näiteks  palju 

erinevaid üleloomulike olendeid on kokku sulanud kuradiks (Västrik 1996, 168). Seda, 

et  lauludes mainitud põrgu on Toonelast  teisenenud, näitab ka see, et  surnud vanem 

üldse on põrgus. Kui laulus mainitud põrgu oleks täielikult kristliku maailmapildi põrgu, 

siis arvaks laulik ilmselt, et tema ema või isa on hoopis taevas. Põrgu ei näi olevat ka 

kuidagi halvem surnu asupaik, kui ülejäänud lauludes mainitud teispoolsused.
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Näib,  et  kui  olustikus  domineerivad  kristlikud  elemendid,  siis  usundilises 

maailmavaates domineerib lauludes paganlik arusaam teispoolsusest. See on nähtavasti 

tingitud  sellest,  et  kui  eestlaste  ristiusustajad  said  tänu  oma  võimupositsioonile  13. 

sajandil  peale  suruda  ja  reglementeerida  matmiskombestikku,  siis  inimeste  usuliste 

arusaamade  muutmine  oli  palju  vaevalisem.  Regilaulu  maailmas  see  neil  ei 

õnnestunudki. Äärmiselt tähelepanuväärne on, et 19. sajandi lõpus ja veel 20. sajandil 

lauldi laule, mis kajastavad paganlikku ehk ristiusueelset maailmapilti.

Tegelikult pole enamikus lauludes mainitud, et surnutel oleks eraldi maailm, vaid nende 

keha  koos  hingega  asub  kalmistul.  Ainult  25  laulus  on  mainitud  teispoolsust,  see 

tähendab  5,6%  lauludes.  Arusaam,  et  lahkunud  jätkavad  pärast  surma  elu  oma 

matmispaigas, on arvatavasti vanem kui igasugused kujutelmad surnute riigist. Samas 

sobis selline arusaam ka luterliku mõtlemisega, kus surnud ootasid hauas viimsetpäeva 

(Valk 2000, 259). Teispoolsust mainiti 53% neis lauludes Toonela/Tooni tare nime all 

(Joonis 9). Oma arvutuses liitsin “Toonela ja “Tooni tare” mainimised omavahel kokku. 

Toonela  nimetust  kasutati  Põhja-Eestis,  Lõuna-Eestis  oli  selle  vasteks  Tooni  tare. 

Toonela kõrval on rahvalauludes mainitud ka „Iielat“, „Manalat“ ja „Maraliste maja“ 

(joonis 11). Toonela on aga selgelt populaarseim nimetus ja  Toonelast rääkivad laulud 

on  kõige  detailsemad.  Paljude  teispoolsuse  nimetuste  kasutamise  puhul  jääb  pigem 
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Toonela 53%

Iiela 18%

Manala 5%

põrgu 18%

Maraliste maja 5%

Joonis 11. Teispoolsus laulutüübis "Ema haual"
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Iiela
Manala
põrgu
Maraliste maja



mulje, et tegemist on lihtsalt paralleelvärsis kasutatud „Toonela“ sünonüümidega, mitte 

olemuslikult  erinevate  paikadega.  Samas  on  ka  võimalik,  et  tänu  sünonüümirikkale 

regilaulule on säilinud erinevate teispoolsuste nimed, mis võivad olla väga vanad. Eesti 

rahvausundis  ei  ole  olnud  kindlaid  kaanoneid,  nii  võib  ka  olla,  et  surnuteriigist  oli 

eestlaste seas mitmeid ettekujutlusi, millest praeguseks on säilinud ainult nimed. Need 

teispoolsused ei pruukinud omavahel konkureerida, vaid võisid olla ka ühtses süsteemis.

Toonela  mõistet  on  dateeritud  hilisrauaaega  (1050–1210/1250)  ja  isegi  vanemasse 

perioodi. Juba Oskar Loorits sidus Toonela leviku viikingite mõjuga Virumaa ja Kagu-

Eesti aladele. Järelikult saab Oskar Looritsa sõnul Toonelat siduda viikingiajaga 800–

1050  enne  Skandinaavia  ristiusustamist  1000–1100  (Kriiska,  Tvauri  2002,  187). 

Tõepoolest on Virumaa ja Kagu-Eesti alad puutunud kokku viikingite kaubateega, mis 

läbis Peipsi järve ja viis Pihkvasse, kuid Toonela seostamine ainuüksi nende mõjuga on 

minu arvates kaheldav. Esiteks oli viikingitel oma surnuteriigid nagu Valhalla ja Heli 

kuningriik  (Bowker  1977,  16).  Toonela/Tooni  on  aga  levinud  ka  näiteks  soomlastel 

(Paulson  1966,  149),  mis  viitab  läänemeresoomelisele  usundilisele  kujutelmale. 

Kahjuks  pole  keegi  põhjalikumalt  "Toonela"  sõna  analüüsinud  ja  seega  ei  oska  ma 

määratleda selle sõna tegelikku levikut. Teiseks võib arvata, et näiteks Saaremaa ja muu 

Lääne-Eesti  oli  tihedamas  kontaktis  Skandinaaviaga  ja  Skandinaavia  mõju  puhul 

peaksid hoopis seal olema uskumused Toonelast eriti tugevad. Üldse näeb Oskar Loorits 

surnuteriikides nagu Toonela suurt Skandinaavia mõju ja laenu, mis tegelikult ei sobi 

eestlastele:  "Soomeugrilaste  veri  on  sootu  rahulikum  ja  passiivsem  –  see  ei  tungi 

vallutama ega riike rajama ei siin, ei teises ilmas." (Loortis 1948, 106). Eesti Vabariigi 

alguses,  1920.–1930.  aastatel  nähti  muinasaja  lõpu  ühiskonda  demokraatliku  ja 

egalitaarsena (Mägi 2003, 16; Mäesalu, Valk 2006, 135–136) ja nähtavasti ei haakunud 

hierarhiline  Toonela  sellise  arusaamaga.  Praegune  pilt  hilisrauaajast  on  mõnevõrra 

teistsugune,  millesse  sobib  ka  Toonela  maailmapilt.  Oskar  Looritsat  kritiseerib  juba 

mõnevõrra Ivar Paulson, kes leiab, et Toonelas valitsev mitte-egalitaarne kord võib olla 

osati juba alguse saanud muinas-Eesti ühiskonna kihistumisest (Paulson 1966, 150).

Loomulikult ei saa ka välistada Skandinaavia mõjusid Eesti aladele. (Näiteks tekkis mul 

küsimus, kas sõnade "Thor" ja "Tooni" vahel on seos?) Samas on siiski Skandinaavia 
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surnuriikide  ja  Toonela  vahel  suured  erinevused;  ka  sarnasused  näitavad  pigem 

Läänemere-äärsetes  maades  valitsenud  ühiseid  mõtlemisviise  ja  ajastu  mentaliteeti. 

Võib-olla just "tänu" Oskar Looritsa negatiivsele suhtumisele on Toonela jäänud piisava 

tähelepanuta.  Nii  pole  seda  muinasaegset  surnuteriiki  mainitud  näiteks  "Eesti 

muinasajas"  (Kriiska,  Tvauri  2002),  kus  on  eraldi  peatükk  "Muinaseestlase 

maailmapilt", ega ka raamatus "Eesti aastal 1200", kus Triinu Mets käsitleb eestlaste 

usundilisi kujutelmasid 12.–13. sajandi vahetusel (Mets 2003, 69–90) ning kus Marika 

Mägi vaatleb sama perioodi matmiskombestiku ja sellega seotud maailmavaadet (Mägi 

2003, 91–106). Samuti pole ka Tõnno Jonuks maininud Toonelat "Eesti muinasusundis" 

(Jonuks  2009).  Kui  Tõnno  Jonuks  on  kirjutanud  oma  doktoritöö  põhiliselt 

arheoloogilisele materjalile toetudes, millega võib põhjendada Toonela puudumist, siis 

Triinu Mets on oma artiklis vaadelnud ka regilaule. Kuigi O. Loorits arvab, et Toonela-

sugune  surnuteriik  pole  eestlastele  omane,  suutis  kujutluspilt  sellest  ometi  ristiusu 

survele vaatamata säilida läbi sajandite tänapäevani välja. Kahju, et see hämmastav tõik 

ja meieni jõudnud informatsioon uurijate poolt nii vähe tähelepanu on pälvinud.

Toonela  võib  asuda  kas  samas  kalmistul  või  siis  kusagil  üleval  või  kaugel  eemal. 

Kalmistul  asuvale Toonelale viitab näiteks laulu algus Haljala kihelkonnast:  „Ammu 

käisid  Alljalassa,  Tuna käisid  Toomelassa“ (H I  5,  51 (92)),  kus Alljala  tähendabki 

Haljalat  ehk kihelkonna keskust,  kus  kiriku  juures  asub ka  surnuaed.  See  seisukoht 

meeldib enim ka O. Looritsale, kes leiab, et algne Toonela on algselt surnu asula ehk 

haud, kalmistu või hiis, kuid nendib ka, et vahepeal jääb üsna vabalt tõlgendatavaks, kus 

Toonela  asub  (Loorits  1948,  106–109).  Ivar  Paulson  toob  konkreetsemalt  välja,  et 

surnuteriik võis asuda maa peal (näiteks kusagil kaugel põhjas või läänes), maa all või 

taevastes kõrgustes (Paulson 1966, 148). Üleval pool asuvat Toonelat  kirjeldavad ka 

need  minu  valikusse  sattunud  read,  kus  laps  tahab  oma  surnut  vanemat 

Toonelast/Põrgust ära tuua:  Noolis üles nulka möödä, saalis üles saina möödä. Löösi  

maalõ Tooni  ussõõ. Pöörutasi põrgu värre. (Ojanssuu, Estonica I  269 (11)). Toonela 

paiknemine üleval võib kattuda põletusmatuse ideoloogiaga, kus võidi arvata, et inimese 

hing läheb koos suitsuga ülespoole.
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Põletusmatustega võib olla seotud ka Toonela tuli ja vesi:  Tooni tulda tetähnä, vainu 

vetta vaeldõh. (H II 3, 68/9 (57)) või Tooni tuli om turbeline, kalmu vesi verine. (Hurt 

1904: 141). Ka teel Toonelasse peab läbima tule ja vee: Läbi läose ma lätse jõe. Läbi  

tulistõ.  Üle lääse ma sõru uibost.  Olos saasi nätta  imä armo. Kaija ima kassumist. 

(EKS 8° 4, 415/7 (1)).

Tee Toonelasse meenutab surnu teekonda, kus siirderiituste käigus pesti alguses surnut 

veega ja hiljem ta põletati. Loomulikult pole arheoloogilisi jälgi surnu pesemisest, see 

komme on üles  tähendatud  alles  19.–20.  sajandil.  Arvatavasti  võidi  samamoodi  aga 

käituda  ka  muinasajal,  et  surnu  näeks  enne  põletamist  võimalikult  hea  välja. 

Loomulikult ei olnud tegemist lihtsalt iluprotseduuriga, vaid tähtsa rituaaliga. Näiteks 

on ka 20. sajandil öeldud, et isegi kui surnu oli puhas ja oli kas või eelmisel õhtul enne 

suremist  saunas käinud,  ikkagi  tuli  teda pesta  (Arpo 1996, 243).  Minu arvates võib 

kaaluda varianti, et ka osa kalmistutelt leitavaid potikilde on seotud surnupesunõudega, 

mis  tuli  pärast  kasutamist  hävitada,  nagu tehti  Setumaal,  kus  surnupesuks  kasutatud 

savikauss löödi  lautsipuu juures kildudeks (Arpo 1996, 243).  Muinasajal  võis  veega 

kaasneda veelgi rituaale. Nii on Marika Mägi välja pakkunud variandi, et osad surnud, 

kelle jäänuseid ei ole leitud, võidi pärast tuhastamist hoopis vette puistata (Mägi 2003, 

20).  Tuli  oli  oluline  matuserituaalide  juures  hiljemgi  kui  muinasajal  –  nimelt  on 

Setumaalt üles märgitud komme, et surnuõled põletati lautsipuu juures ära ja inimesed 

pidid läbi selle tule minema (Arpo 1996, 252). Läbi tule minek oli tähtis: "Tuu oll nigu 

surma  hävitämine"  (Arpo  1996,  252),  nagu  ütles  üks  informant  pärimusekogujale. 

Võimalik,  et  surnuga kontakti  tahtev elus inimene pidi läbima samad elemendid kui 

surnu oma teel teispoolsusesse.

Kui  enamasti  on  kalmistul  viibiv  surnu  üsna  passiivne,  siis  Toonelas  avaneb  seal 

viibivast  esivanemast palju aktiivsem pilt:  Imeks nüssi  Tooni  lehmi.  Maamaks söödi  

Manna  karja.  Tooni  härgi  häälitseli.  Vaalits  õks  Manna  vasikid.  Silit  õks  Toonala  

hobõsid.  Toitis  Toonala  sigasid.  (S  12448/50  (10)).  Ühesõnaga  hoolitseb  surnud 

esivanem Tooni ehk Mana loomade eest. Nii näib, et hauatagune elu pole väga roosiline, 

aga samas ka mitte pidev kannatus. Näiteks esinevad ka sellised read: Ese niite Maana 

maad, ime pühke Tooni morro. (H II 3, 68/9 (57)). Toonelas käib rahulik töötamine. Küll 
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on viidatud, et elu Toonelas on raskem kui siin ilmas: Tooni mõtled sa maa' paremba'.  

Kadzo  adra'  armamba'.  Tooni  ole-ei  maa'  paremba'.  Kadzo adra'  armamba'.  Tooni  

lövväd sa maa' turbitse'. Manalazel sa maa' maranatse' (H II 4, 10/3 (3)). Minu arvates 

võib just  Toonelas töötamisega seostada muinasaja  lõpu kalmetest  leitavaid tööriistu 

nagu  sirbid,  kirved  ja  vikatid.  Surnule  pandi  teispoolsuses  vajaminev  kaasa.  Kuna 

muinasaja lõpus olid haudades levinud ka relvapanused, siis sama loogikat kasutades 

võib oletada, et kunagi võis Toonelas toimuda ka võitlemine, milleks läks vaja relvi.

Iielat (Uielai, Iiala) mainiti 7 laulus ja seda ainult ajaloolisel Virumaal. Alati esines see 

koos  Toonela  nimetusega,  kuid  vahepeal  mainiti  seda  esimesena  ja  Toonela  esines 

paralleelvärsis. Iielat on seostatud juba ammu "hiie" sõnaga ja Oskar Loorits järeldab 

sellest,  et ka hiisi on kasutatud matmispaigana (Loorits 1948, 102). Seda teooriat on 

toetanud Ivar Paulson,  kes näeb,  et  hiied on olnud algselt  kalmistud (Paulson 1966, 

147). Arheoloogilised andmed aga seda arvamust ei toeta, nimelt toob Heiki Valk välja, 

et  ainult  2,8% hiie toponüümiga seotud kohtadel on kalmistule viitavaid andmeid ja 

tema arvates on see liiga väike protsent, et tõmmata võrdlusmärki hiie ja matmispaiga 

vahele (Valk 2007, 154). Kahjuks ei saa selles küsimuses tuua selgust ka minu valikusse 

sattunud  regilaulud,  sest  peale  "Iiela"  nimetamise  ei  ole  seda  paika  täpsemalt 

kirjeldatud.  Samas  eespoolkirjeldatud  käitumisnormide  erinevused  hiies  ja  kalmistul 

viitavad, et  tegemist on erinevate paikadega. Siiski on kindlasti tähelepanuväärne, et 

"Iiela"  on  ainuke  surnuteriik,  mille  sarnase  toponüümika  on  sõna  "hiis"  kaudu 

väljendatuna levinud ka kohanimena maastikul.

Manala,  mida  mainiti  kahes  laulus, on  aga  ainuke  surnuteriik,  mida  mainiti 

eraldiseisvana, ilma Toonelata. Manalat teatakse ainult Väike-Maarja kihelkonnas, aga 

surnuteriigiga seotud Manat teatakse ka Setumaal.  Oskar Loorits  annab ka Manalale 

negatiivse hinnangu, öeldes, et see on ebarahvapärane ja pakub välja, et see võib olla 

täielik laen Soomest (Loorits 1948, 105). Manala sõna seletusena toob ta välja teooria, 

et see on tähendanud "maa-alust", kuid nendib, et keelemehed ei taha selle seletusega 

nõustuda (Loorits 1948, 105). Manala ja Mana mainimiste levik ei  näi minu arvates 

toetavat soome laenu ideed, sest siis võiks see termin olla levinud pigem rannaäärsetes 

kihelkondades, mitte Väike-Maarjas ja Setumaal.
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Hargla kihelkonna lauludes puutusin kokku mõistega "Maraliste maja" (2 laulus). See 

näib kandvat sama kujutluspilti kui Tooni tare – teispoolsuses olev maja või tare, mis 

kuulub  surnutemaailma  valitsejale.  "Maraliste"  sõna  on  arvatavasti  seotud  sõnaga 

"mardus", mis on permi-aegne surnunimetus. Põhja-Eestis teatakse ka "mardust", kes 

klopsib, kolistab ja ketrab seinas või on mardus viirastus, keda tegelikult seal ei ole, 

kuid mis ennustab viirastunud isiku surma (Loorits 1948, 61 ja 101).

2.14 Müütilised olendid

Lauludes  on  mainitud  palju  erinevaid  müütilisi  olendeid.  Enamasti  mainitakse  neid 

laulu  lõpus,  kui  surnud  vanem siiski  ei  saa  üles  tõusta  ja  suunab  oma  kohustused 

nendele: Jeesus su pidu pidagu, Mari juotu juotagugi (H II 1, 533/5 (701)) või Jumal so 

pääd sugegu, ja so vaka valmistagu. (H III 1, 754 (27)). Oma analüüsist jätsin ma välja 

loodusobjektid ja loodusnähtused, kes täitsid jumalustega sama funktsiooni. Ühelt poolt 

näib küll,  et sellistes laulutekstides nagu  Looja su vööd lugegu, kuu su vöö kudugu,  

Jumal  vakka  valmistagu. (EKS  4°  5,  856/7  (20))  on  kuu  samal  tasemel  looja  ja 

jumalaga, mis võib viidata iidsele taevakehade austamisele. Samas oli loodusobjektide 

puhul väga raske vahet teha reaalsel jumalikustatud suhtumisel ning poeetilisel keelel: 

“Tuleb tuual,  annab armu, tuleb päeva, silitab peada.“ (EÜS VIII 1182/4 (62)) või 

„Aja  teivas  annab armu,  toeteivas  pead silib.“  (H II  16,  262/3  (6)).  Oleks  jaburus 

müütiliste  olendite  seas  rääkida  ka  aia-  ja  toeteibast,  kuigi  nad  täidavad  sama 

funktsiooni, niisiis pidin ma kuhugi piiri tõmbama.

Kõige rohkem mainitakse jumalat – lausa 43% vaadeldud lauludes (joonis 12). Kahjuks 

ei anna ebamäärane „jumala“ mõiste meile dateerimiseks mingit infot. Kristlus võttis 

selle sõna enda kasutusse, märkimaks kristliku ainujumalat,  kuid enne seda tähendas 

“jumal” muinasajal taevast jumalust (Viires 2001, 202). Nagu Ants Viires nendib, on 

ristiusu sajandid oma "jumalaga" pildi täiesti segi pööranud ja seega on muinasusundi 

jumala olemust võimatu välja selgitada (Viires 2001, 202). Teadmata muinasaja jumala 
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olemust, on ka laulude puhul üsna võimatu eristada erinevaid kihistusi ja nii ei saa me 

teada, millist jumalat mõtles nende lauluridade looja ja millal ta seda tegi.

Teisena (12 %) mainiti Maarjat, Mari või Mariat. Ülo Valk näeb selles katoliku ajastu 

(13.–17.  sajand)  algupärasust  (Valk  2000,  269).  Samas  ühes  Hargla  laulus  selgub 

Maarja vanem kihistus:  Kelles ütled umma ohtu. Vai kaibad umma kahju? Üles ütled  

Jumalale. Maa-alla Maarijalle. (H II 32, 127/8 (117)). Maarja viibimine maa all viitab 

sellele,  et  kristliku  Maarjasse  on  sulandunud  paganlikud  kujutelmad  maaemast  ja 

teistest müütilistest naisolenditest. Ülo Valk toob välja, et “Ema haual” laulutüübil on 

katoliiklik tekkimisaeg (Valk 2000, 269). Kuigi Maarja on tõesti lauludes populaarne, 

on märkimisväärne,  et  pühakuid ei  mainita  selles laulutüübis  üldse,  mis  oleks minu 

arvates oodatav, kui tegemist oleks tõepoolsest katoliiklikul ajal tekkinud laulutüübiga.

Loojat  mainitakse  5%,  issandat  1%  ja  taevaisa  1%  juhtudest  (joonis  10).  Nende 

määratlemine  ja  dateerimine  on  sama  ebamäärane,  kui  mõiste  "jumal"  puhul.  Ants 

Viires toob  välja, et issand on läänemeresoome keeltes levinud ka haldja tähenduses 

(Viires 2001, 204–205).
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Joonis 12. Laulutüübis "Ema haual" mainitud müütilised olendid
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Küll on aga selgelt kristlik Jeesuse/Jeesus Kristuse/Kristuse mainimine lauludes (seda 

tehakse 5% lauludes). Nii võib selle elemendi dateerida 13.–19. sajandisse, mis kahjuks 

meile eriti palju täpsemat informatsiooni ei anna.

Ühekordselt mainitakse sellised tegelasi nagu Liiva Hann, hiie hall, metsaema ja Taara.

Liiva Hanni mainitakse ainult ühes Riiast kogutud laulus: „Mina olen muldas mustaks  

läinud, Liiva Hannul halliks läinud.“ (E 18848/50 (10)). Oskar Loorits peab selliseid 

tegelasi  nagu  Liiva  Annus,  Mulla  Madis,  Kalmu  Kaarel  jt  kristlikeks  surma 

personifikatsioonideks  (Loorits  1948,  99).  Regilauludesse  pole  see  sakslastelt  üle 

võetud kristlik laen peaaegu jõudnud.

Hiie halli on mainitud ühe Jüri kihelkonna laulu alguses: Hirnus kaksi hiie halli, karjus  

kaksi karja pulli. Teine teise tee rajale, teine teise härra alla. (EÜS X 750 (3)). Näib, et 

see on olnud laulu sissejuhatav osa ega ole laulu sisulise poolega eriti seotud.

Metsaema ja Taarat on mõlemat mainitud samas laulus: Susi on mind suikutanud, karu 

mind  kasvatanud.  Metsa  ema  imetanud.  Ja  Aga  mo  töö  on  tühine.  Ja  mo  vaev  on  

väikene. Ja mo palve pisukene. Ei ta kosta kaugele. Ega külla Taara kamerise. (H II 18, 

491/2 (52)). Nii et tegemist võib olla ühe pseudomütoloogiat armastanud lauliku või 

üleskirjutajaga.  Samas  pole  minu  teada  olnud  “Taara  kammer”  pseudomütoloogias 

populaarne kujund, võrreldes seda näiteks “Taara tammikuga”. Tore oleks siin küll tuua 

paralleeli  Liivimaa Henriku kroonikaga,  kus mainitakse Tarapithat,  aga ma arvan,  et 

kompetentsist ei piisa, et selgitada välja, kas see Taara mainimine on ehe või mitte.

Teistsuguse  iseloomuga  on  selliste  mütoloogiliste  olendite  lauludes  mainimine  nagu 

Tooni  (9%),  vana  Tooni  (5%),  Tooni  poeg  (6%),  Tooni  tütar  (6%),  Mana  (2%), 

Maralised (2%) ja Katsa (%). Nendelt ei soovita abi saada, vaid nad on seotud hoopis 

surma  ja  teispoolsusega.  Mana  ja  Maralisi  vaatlesin  ma  eelmises  peatükis  seoses 

erinevate  teispoolsuste  nimetusega.  Ainuke  teispoolsusega  seotud  olendi  nimi,  kelle 

järgi surnuteriiki  ei nimetata, on Katsa (Kadsa), mis on võru keeles nähtavasti  sama 

sõna kui „katsk“, mis tähendab katku ja surma. Arvatavasti on see sõna tulnud sõnast 

"katski", mis võru keeles tähendab „katki“.
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Vana Toonit, Tooni poega ja Tooni tütart mainitakse lauludes selliste levinud ridadega 

nagu: Mul on kolmi hoitijada. Tooni poiga pähütsen. Tooni tütar jaotsin. Vana Tooni esi  

vaihõl. (ERA II 262, 148/51 (56)). Need read põhjendavad haua peale tulnud lapsele, 

miks vanem ei saa hauast tõusta. Teda hoiavad hauas kinni kolm hoidjat: Tooni poeg 

pea juures, Tooni tütar  jalgade juures ja Vana Tooni nende vahel.  Võimalik,  et vana 

Tooni on oma nime saanud samal põhimõttel kui vanajumal ja vanapagan.

Kuigi  minu valitud  piirkonnas  ühtegi  sellist  laulu  ei  leidunud,  on  mujal  levinud ka 

olendid nagu Looja hurt  ja Maarja kikas, kes täidavad Toonide funktsiooni.  Kambja 

kihelkonna laul pajatab: Ei või tõusta poiga noore. Ei või tõusta ei tõota. Mull on mana 

katsi  vahti.  Looja  hurta,  Maarja  kikkas.  Kui  ma  johu  liikutama.  Vähäst  jalga  

väänatama. Looja hurta haukemaie. Maarja kikkas kirgemaie. (H III 21, 550 (8)). Ülo 

Valk pole oma uurimuses Looja hurdale ja Maarja kikkale Lääne-Euroopast kristlike 

paralleele  toonud  (Valk  2000),  samas  näeb  Aado  Lintrop  nendel  loomadel  sugulust 

toone/hiie kukkede ja koertega ning arvab, et Maarja ja Looja on algsed Tooni/Toone 

välja vahetanud (Lintrop 2001, 307).

Huvitaval  kombel  pole  lauludes,  kus  Toonid  hoiavad  surnut  hauas  kinni,  enamasti 

mainitud surnuteriiki nagu Toonela. Tundub, et Toonid hoiavad surnut kinni sealsamas 

kalmistul asuvas hauas. Samas, kui jutt on Toonelast, ei mainita jälle Tooni poega ja 

tütart,  seal  on tegev vaid Tooni.  Enamasti  aga piirdub temagi  mainimine sellega,  et 

erinevad asjad teispoolsuses kuuluvad Toonile nagu “Tooni tare”, “Tooni härg”, “Tooni 

nurm” jne. Isiklikult mainitakse Toonit Toonelaga seoses siis, kui vaeslaps tahab surnud 

vanemat sealt ära tuua: Tooni om üli tikke. Kadsku üli kadelik. (H III 10, 616/9 (6)).

Põnev teema on ka Tooni naiste mainimine, mida minu läbivaadatud lauludes esines 

ainult ühel korral:  Ei või astu armas latsi. Vasta kaitsva kalmu naise. Tõrõlõsõ Tooni  

naise.  Mis  sa  maine  maalõ  astud.  Kabo  käüma  kääbäjille.  (H,  Mapp  621  (40)). 

Tegelikult  on  sarnaseid  teispoolsusega  seotud  naiste  rühmi  mainitud  rohkemates 

lauludes  ja  neid  on  nimetatud  „Tooni  tütardeks“  (H  II  3,  19/22  (11))  ja  „Manala 

neitsiteks“  (H  III  15,  184  (18)).  Ka  Kristi  Salve  mainib  oma  artiklis  „Toone  tare“ 

Toonelas elavaid „kalmu naisi“ ja „Tooni miniaid“ (Salve 1993, 2614). Nähes toonisid 

perekonna  või  sugukonnana, nagu pakub välja  O.  Loorits  (Loorits  1948,  106–108), 
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näib, et on olemas vana Tooni, tema tütar/tütred ja poeg ning siis Tooni naised. See toob 

meelde Läti Henriku sõnad, et eestlased võtsid ristiusust taandudes tagasi ristiusu ajal 

lahutatud  naised  (HLK,  XXVI 8),  mida  paljud  uurijad  on  pidanud  muinasaja  lõpul 

toimunud  mitmenaisepidamise  tõestuseks.  Kuigi  Marika  Mägi  näeb  ka  teistsugust 

tõlgendamisvõimalust  (Mägi  2003,  37),  siis  kas  regilaulud  kajastavad 

mitmenaisepidamist  muinasaja  Eestis?  Nende  laulude  põhjal  ei  saa  siiski  üks-ühest 

järeldust  teha.  Ma  pole  üheski  laulus  täheldanud  nende  perekonnaliikmete 

koosmainimist  –  on  kas  Tooni,  Tooni  poeg ja  tütar  või  siis  Tooni  naised.  See  võib 

tähendada,  et  on  olnud  kaks  erinevat  ettekujutust  Toonelas  tegutsevatest  jõududest: 

üheks variandiks võiks olla perekonnalaadne või Tooni ainuvõimuga Toonela ja teiseks 

surnute maailma üle valitsev naiste kollektiivne võim.

Oskar Loorits nimetab Toonit surnud esiisaks oma laste keskel (Loorits 1948, 109), aga 

tegelikult ei selgu lauludest, kas Tooni puhul on tegemist mehe või naisega, kui välja 

arvata “Tooni naiste” mainimine. Tekib küsimus, kas “Tooni” all mõisteti alati olendit 

või  kasutati  seda  nimetust  ka  Toonela  lühivormina  –  sellel  juhul  oleks  tegemist  ju 

hoopis Toonela naistega. Suure tähega „Toonela“ ja väikse tähega „Toonela“ sõltus ka 

arvatavasti  laulu  üleskirjutaja  tahtest  või  valikust.  Ühes  Setumaa  laulus  oli  siiski 

mainitud ka „Toonala“ hobuseid ja sigu ning eraldi Tooni härga (S 12448/50) – nii näib, 

et  Tooni  all  on  mõeldud  siiski  isikut,  mitte  kohta.  Jätaksin  erinevad 

tõlgendamisvõimalused  lahtiseks  ja  loodan,  et  tulevased  uurijad  oskavad  lõplikke 

järeldusi teha.
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Kokkuvõte

Süžeeliselt  on  regilaulud  väga  erinevad  ja  vahepeal  isegi  üksteisele  vastu  räägivad. 

Samas on just erinevate arusaamade rohkus regilaulu rikkus. Traditsioonilises eestlase 

maailmapildis ei olnud kindlaid kaanoneid ja seda on mõjutanud paljud ideed. Regilaulu 

tüüpi „Ema haual“ on mõjutanud muinasaegsed arusaamad, kristlikud arusaamad ja ka 

teiste rahvaste kultuur. Surnutega seotud arusaamade värvikirevusest annab aimu kasvõi 

muinasaja lõpu matmiskommete mitmepalgelisus. Ühelt poolt kristlus küll summutas 

surmaga seotud arusaamade kirevust, kuid samal ajal lisas ta juurde palju uusi elemente 

ja arusaamu, mis lõpuks moodustasid traditsioonilise inimese jaoks ühtse maailmapildi.

Minu  käsitletud  regilaulud  on  oma  elementides  säilitanud  palju  vanu  kihistusi. 

Sealhulgas ka nii vanu elemente, et isegi regilaulu lauljad ei pruukinud neist aru saada 

ega mõista  nende  tausta.  Oma töös  analüüsisin  ma järgmisi  laulutüübi  "Ema haual" 

motiive: surnu isik, hauale tulnu, matmiskoht, taimed, loomad, linnud, surnute tegevus, 

surnute äratamise abivahendid, värvid, kivid, tuli, kirst, rist, teispoolsus ja müütilised 

olendid.  Need  elemendid  olid  lauludes  populaarsemad  ja/või  neid  sai  võrrelda 

arheoloogilise informatsiooniga.

Regialul  annab infot  matmiskombestiku mittearheoloogilise poole,  kalmistul  käimise 

kohta.  Teostatud analüüsist  võib järeldada,  et  laulud käsitlevad osaliselt  kindlasti  ka 

külakalmistutel  käimist.  Ka  selgus  analüüsist,  et  osa  motiive  kajastab  muinasaja 

olustikku.

Hauale mindi tavaliselt kahekesi (46%), kuid ka üksinda (38%). Mõnedel kordadel on 

hauale minejaid rohkem (6%).

Regilaulule iseloomulikult oli ka enamus minu käsitletud laulude peategelasi naissoost. 

Hauale tulnutest oli 30% naissoost, meessoost aga ainult 2%, mõlemast soost tulijaid oli 

2,5% juhtudel ja hauale tulija sugu jäi selgusetuks 65,5%-is lauludes.

Lauludes on matmiskoht enamasti seotud kirikuga (56%). Kääpa kirjelduseks lugesin 

lauluread 5%-is lauludes ja külakalmete kirjelduseks 2%-is lauludes. Kääbast kirjeldasid 

minu hinnangul sellised read, kus vaeslaps sattus karjatades ema ja isa haua peale, mis 
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asus valge liiva mäe otsas. Nende kirjelduste levik kattus enam-vähem I aastatuhande 

teise  poole  (ja  ka  hilismuinasaja)  kääbaste  levikuga  Lõuna-Eestis.  Matmispaiga 

määrasin ma külakalmeks juhul, kui kalme asus lauliku elukohale lähedal, kuhu näiteks 

vaeslaps jõudis karjatades või oma põllul olles, kuid kindlasti oli külakalmete kirjeldusi 

ka paljude ebamääraseks jäänud matmiskohtadega laulude seas (36%), sest ajaline vahe 

külakalmete  kasutamise  ja  laulude  kogumise  vahel  ei  ole  eriti  suur.  Kalmukünka 

kirjeldusi  sisaldas  1%  lauludest,  üksikul  korral  mainiti  surnud  ema  ja  isa  olemist 

kroonuaias ja jõe kalda all. Kroonuaia nimetus võib seostuda Katariina II reformidega, 

kui  surnuaiad  viidi  riigivõimude  nõudmisel  asulatest  välja,  s.t  rajati  uued 

kihelkonnasurnuaiad.  Matusekoht  jõe  all  aga  võib  seostuda  muinasajal  levinud 

traditsiooniga  baltidel,  kes  surnute  põletusjäänused  vette  matsid.  Viies  laulus  oli 

kirjeldatud hauda majana.  Ka see uskumus võib pärineda muinasajast  ja olla  seotud 

surnumaja traditsiooniga.

Taimi mainis  78% regilauludest.  Kõige rohkem esines  muru (243 juhtu)  ja aruheina 

(228 juhtu). Nendele järgnesid sinililled (169) ja kullerkupud (142), mille suur osakaal 

võiks  tuleneda  algriimilisest  seosest  sõnadega  “silmad”  ja  “kulmud”.  Umbes  90% 

juhtudest  olid  mainitud  taimed  kasvanud  surnu  haua  peale,  kus  need  takistasid  ta 

ülestõusmist. Haua peal võisid kasvada ka puud, millest populaarsemad oli jalakas ja 

pärn. Puude mainimine haual viitab loodusliku ilmega matmispaigale, sest surnuaedades 

puude kasvamine tänapäeval on arvatavasti seotud pargikultuuri levikuga 19. sajandil. 

Ka õunapuid mainiti paljudes lauludes, kuid seda pigem seoses motiiviga, kus vaeslaps 

kurtis  õunapuule  oma  rasket  elu.  Õunapuu  eriline  positsioon  puude  seas  selgub 

teekonna kirjelduses teispoolsusesse, kus minnakse üle "sõru uibo". Mida see täpselt 

tähendab on segane, aga igal juhul on seal õunapuud seotud ale tegemisega. Taimed ja 

puud teistes  funktsioonides  võivad  vaeslast  aidata  või  siis  kurdab  orb  nendele  oma 

muret.

Loomi  mainiti  44% lauludes.  Enamasti  söödeti  loomadele  hauapealsed  taimed,  mis 

takistasid surnu ülestõusmist. See motiiv oli levinud 40% laulude puhul. Vahepeal on 

mainitud, et hauapealne rohi edendab karja ja mõjub loomadele hästi. Kuid harva on 

lauludes levinud ka teistsugune arusaam, mille järgi hauapealne hein mõjub loomadele 
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surmavalt. Üldiselt võis surnud vanematel olla karja õnnistav vägi ja ka teispoolsuses 

olid nad Tooni loomadega ametis. Kõige sagedasemad loomade nimetused olid härg, 

vasikas  ja  mullikas;  seega  veiseid  mainiti  mitmeid  kordi  rohkem  kui  teisi  loomi. 

Võrdlesin  seda  andmestiku  ka  hilisrauaaja  loomaluude  leidudega  kalmetelt,  mis 

arvatavasti on sinna jäetud kalmel söömise tagajärjel. Paraku ei ilmnenud loomaluude 

esinemises  veiste  domineerimist,  kuid  selle  põhjus  võib  olla  ka  arheozooloogilise 

luuainese ebapiisavas läbitöötatuses. Huvitaval kombel ei kirjeldanud ühedki laulusõnad 

haual söömise traditsiooni. Küll aga oodati kahes laulus surnut esivanemat hingelooma 

kujul  koju  sööma,  arvatavasti  seoses  pulmadega.  Lisaks  nimetatud  funktsioonidele 

võisid loomad olla lauludes vaeslapse metafoorid või vaeslapse abistajad.

Linnudest mainiti kõige rohkem kanu (61 korral) ja parte (48 korral). Kuigi kanadel on 

olnud tähtis osa matuste ohverdamisrituaalides ja ka on part mütoloogiline lind, esinesid 

nad lauludes valdavalt vaeslaste metafooridena. Lõuna-Eestis on tuntud motiiv, et kui 

vanem ei saa koju tulla kehaliselt, siis oodatakse teda vähemalt tuvi, kulli, liblika või 

kärbse kujul. Sama idee võib olla esindatud ka Põhja-Eestis, kus vaeslapse veimevakka 

pidid teha aitama linnud, kes võisid olla surnud vanemate hinged lindude kujul.

Surnud  olid  hauas  tavaliselt  passiivsed.  Nad  küll  olid  suhtlusvõimelised,  aga  haud 

takistas  neid  tegutsemast.  Siiski  11  laulus  tegid  surnud  hauas  käsitöölisi  tegevusi. 

Enamusel  kordadest  oli  see seotud  "Avanenud hauad"  laulutüübi  segunemisel  "Ema 

haual"  lauludega.  Hauas  kergemate  tööde  tegemine  näib  kattuvat  ka  külakalmetest 

leitavate nugade, nõelte ja muude üksikute tööriistadega. Neljas laulus mainiti, et surnu 

loeb hauas raha, mis arvatavasti seostub ohverdatud müntidega kalmistutel.

Surnu  üles  äratamiseks  kasutati  lauludes  erinevaid  abivahendeid.  Lõuna-Eestis  olid 

nendeks  erinevad  vedelikud,  nagu  lillakatest,  maasikatest  ja  kuremarjadest  tehtud 

lehelised.  Nendega  pesti  maha  surnult  mullahais;  arvatavasti  oli  see  samalaadne 

rituaalne tegevus nagu surnupesemine. Mõnikord kutsuti ka surnut sauna, mida lubati 

kütta köömnetega ja leili visata pipratega. Hügeenitarvete haudapanekust on teateid ka 

pärimustekstidest ja surnule kaasa pandud vihast on leitud arheloogilisi jälgi 17. ja 18. 

sajandist.
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Minu vaadeldud piirkondade lauludes mainiti ka sõela abil surnu üles äratamist, samuti 

kabelis  kaevamist ja  haudade  harutamist.  Kristlikust  matmiskombestikust  on  raske 

sellisele  tegevusele  analoogiat  tuua,  küll  võiks  see  aga  peegeldada  muinasaja 

arheoloogilises  materjalis  kajastuvat  luudega  manipuleerimist.  Haua  lahtikaevamine 

võis olla põhjustatud soovist surnu luudega rituaale läbi viia või soovist saada surnuga 

reaalne  kontakt.  Ühes  laulus  viiski  vaeslaps  sõelumise  tagajärjel  surnu  koju.  Kuigi 

otseselt sellistest traditsioonidest kristliku aja kombestikus ja matustes jälgi ei ole, võis 

haua lahtikaevamist ka ristiusu ajal ette tulla, et takistada surnu koduskäimist. Suuline 

pärimus räägib,  et  hauda  võidi  auk  kaevata,  kui  surnule  oli  vaja  veel  midagi  kaasa 

panna. Lisaks on pärimusandmeid selle kohta, et surnuaiast koju toodul luul olid erilised 

ravivõimed.  Sõela  kasutamist  haua  kaevamisel  tingis  arvatasti  selle  eseme  eriline 

positsioon  rahvausundis.  Muinasajal  võidi  sõela  kasutada  selleks,  et  põletusmatuste 

tuhast  luutükke  ja  panuseid  välja  sõeluda,  millele  kaudselt  viitavad  ka  mõned 

laulusõnad,  nagu tulipunase sõela  kasutamine.  Huvitava  kokkusattumisena meenutab 

sõela  kasutamine  haudade  kaevamisel  üsna  palju  arheoloogide  tegevust.  Need  read 

annavad arheoloogide tegevusele eetilist õigustust: eks meiegi tahame omamoodi surnut 

jälle üles äratada unustuse hõlmast. Kuigi lauluread ei kirjelda arheoloogide tegevust, ei 

ole laulude põhjal hauad olnud midagi püha ja puutumatut.

Ka on kasutatud  surnuäratamise abivahendina  vikatit  ja  ühel  juhul  kääre,  mille  abil 

hauapealne hein loomadele söödeti. Võimalik, et hauapealse heina loomadele söötmise 

motiivi  taga  oli  reaalne  toiming,  et  karja  edendada.  Võib  ka  olla,  et  küla-  ja 

muinaskalmed  olidki  karjatatavad  alad.  Hauapealse  metsa  kõrvaldamiseks  on  aga 

kasutatud kirvest. Kirves oli lauludes ka Tooni ründamise vahendiks, mis jäi küll vaid 

soovunelmaks. Näib et kohati on neid lauluridu mõjutanud viha erinevate surnut kinni 

hoidvate tegurite vastu. Kahes laulus mainiti isegi hauapealsetes puudes elavate lindude 

ja oravate püssist laskmist.

Kuigi kõigi nende lauluridade puhul ei pruugi me otsida reaalse elu kajastust, näitavad 

need  samas,  et  need käitumisreeglid  kalmistul  pole  ennekuulmatud.  Võrreldes 

kalmistuid  looduslike  pühapaikadega  näeme,  et  käitumisreeglid  nendes  on  täiesti 

erinevad.  Kui  hiiest  ei  tohtinud  oksaraagugi  maast  ülesse  korjata,  siis  kalmistutel 
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kaevatakse,  niidetakse,  karjatatakse  loomi,  lõigatakse  puid  ja  lastakse  loomi.  Juba 

iseenesest haua kaevamine rikub looduslikes pühapaikades kehtinud reegleid.

Lauludes mainiti erinevaid värve ja metalle. Kõige populaarsem oli valge värv (19% 

juhtudest, mil värvi oli mainitud). Selle järgnesid sinine (17%), punane (14%) ja must 

(11%). Koos värvidega vaatlesin ka metalle, sest tihti polnud lauludes võimalik eristada, 

kas mõeldi metallist objekti või seda värvi objekti. Värve ja metalle mainiti paljudes 

erinevates kontekstides. Silmade peal oli surnul tavaliselt midagi sinist, kas siis siniliiv, 

sinine mets või sinililled. Sinilillede mainimist ma värvide arvestuses ei lugenud, aga on 

võimalik,  et  ka sinilille populaarsus on tingitud õie sinisest  värvist.  Surnu kulmudel 

asetses  punane,  punakulu  või  punalillede  näol.  Surnu  kulmude  peal  oli  populaarne 

element  ka kullerkupud,  mille  puhul  võib oluline olla  nende  kuldne  värv.  Kujutelm 

sinisest  värvist  silmadel  võib  olla  seotud  arusaamaga,  et  inimese  hing  läheb  pärast 

surma  sinisesse  taevasse.  See  arusaam  valitses  arvatavasti  juba  muinasajal  seoses 

põletusmatustega. Põletusmatuse tulele võivad viidata punase ja kuldse värvi esinemine 

kulmudel. Surmaga seonduvad värvid must ja valge olid populaarsed leinajate riietuses. 

Surnute  riietuses  on  lauludes  värvikirev,  mis  on  arheoloogia  andmetel  dateeritav 

muinasajast kuni 15. sajandini. Tähelepanuväärne oli lauludes sinise sõba mainimine, 

sellele on vasteid Siksälä kalme 13.–15. sajandi leidude seas.

Kive mainiti  seoses matustega 6% lauludes.  Kuigi kive kohtab harvadel juhtudel ka 

keskaja matustes, viitavad vastavad lauluread üldiselt  siiski  muinasaja kivikalmetele. 

Tihti on surnu peal kivi või kivid, mis hoiab surnut hauas kinni. Ka on kirjeldusi, kuidas 

vaeslapsed peaksid hauapealsete kivide vahelt tuulevarju otsima. On levinud ka motiiv, 

kuidas vaeslapsed kurdavad oma muret kirikutee äärsetele kividele. Kiriku mainimine 

nendes ridades võib viidata ajale, kui kivikalmetesse ei maetud, kuid kivikalmed polnud 

maastikel oma tähtsust kaotanud ja seondusid inimestele ikka surmaga. Kahes laulus ei 

saanud vanemad hauast tõusta, aga vaeslapse veimevakaks olid kivid ja ahervaremed. 

Need kivid võivad olla metafooriks, et vaeslaps ei saagi veimevakka. Samas, teades, et 

kivikalmed  märkisid  muinasajal  maaomandit,  võivad  need  read  viidata  vaeslapsele 

pärandatavate  maaomandile.  Kuigi  vanemad  olid  surnud,  oli  kivikalmet  ümbritsev 
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põllumaa laste oma ja see oli neile kaasavaraks. Ühest laulust lugesin välja, et motiivi 

taustaks võis olla vere ohverdamine kivikalmel ja selle abil suhtlus esivanematega.

Erinevalt  kivide  mainimisest  esines  otseselt  põletusmatustele  viitavaid  jälgi  lauludes 

üsna  vähe.  Seosed  põletusmatustega  olid  kaudsemad.  Tulega  seotud  sõnasid  mainiti 

3,6% lauludes. Lõuna-Eestis oodati, et esivanem tõuseks üles ahju tulest. Tuli oli oluline 

ka teispoolsuse teekonna kirjelduses ja ka Tooni tuld mainiti mitmel korral. Ühes laulus 

esines ka hauapealsete lehtede põletamist.

Kirste mainiti 5% lauludes. Pooltel kordadel selgus, et tegemist on laudkirstuga. Kuigi 

kirste esines Eesti alal juba muinasja lõpus, viitab kirstude, eriti laudkirstude mainimine 

lauludes  hilisemale ajale.  Levinud oli  motiiv  valgetest  laudadest,  mille ma seostasin 

nelja valgeks lubjatud kirstu leiuga 17. sajandist. Samas on võimalik, et kuuselaudadest 

tehtud kirst tundus inimestele nii valge, et sellest sai levinud motiiv rahvalauludes.

Riste mainiti 10% lauludes ja levinud oli see just Lõuna-Eestis. Ka hauaristimotiiv on 

pigem hiline. Kahel korral nimetati ka raudriste, mille saab dateerida 18. sajandi lõppu 

ja hilisemasse perioodi. Raudrist oli kõige hilisem dateeritud element minu lauludes.

Teispoolsusekujutelmades  domineerisid  selgelt  paganlikud  arusaamad.  Enamikus 

lauludes  oli  surnu  oma hauas.  Teispoolsust  oli  mainitud  5,6% lauludes.  Toonelat  ja 

Tooni tare mainiti 53% juhtudest, sellele järgnesid sellele Iiela (18%) ja põrgu (18%). 

Manalat mainiti 5% ja Maraliste maja 5% juhtudest. Toonela nimetus oli levinud Põhja-

Eestis  ja  Tooni  tare  nimetus  Lõuna-Eestis.  Põrgu esines  tihti  Toonela  sünonüümina: 

ilmne, et kristluse mõjul oli Toonela kujutelm kohati põrguga ühte sulanud. Seda tõestas 

ka lauliku surnud vanema asumine põrgus, sest loogiliselt oleksid võinud ristiusu ajal ju 

eeldada,  et  lauliku  meelest  on  surnu  pigem saanud  taevasse.  Taevas  ehk  paradiisis 

asuvat  vanemat  ei  mainitud  samas  ühtegi  korda.  Toonelat  on  varasemalt  dateeritud 

viikingiaega, aga kahjuks on see surnuteriik kaasagsete arheoloogide käsitlustest välja 

jäänud.  Analüüsitud  lauludes  asus  Toonela  kusagil  kaugel  või  üleval.  Seal  viibivad 

vanemad  tegid  erinevaid  töid,  minu  lauludes  oli  levinud  Tooni  loomade  eest 

hoolistemine.  Just  Toonelas  töötamine  võib  olla  hilisrauaajal  hauda  kaasa  pandud 

tööriistade põhjendus. Toonelas ja teel sinna mainitakse tuld ja vett. Mõlemad võivad 

seostuda põletusmatuste matmiskombestikuga, mille raames alguses surnut pesti ja siis 
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põletati.  Teispoolsusesse  minekul  pidi  surnu  läbima  need  samad  elemendid.  Need 

elemendid olid olulised ka veel 19. sajandil Setumaal, kus lautsipuu juures löödi puruks 

surnupesemisnõud, põletati ära surnuõled ning matuselised pidid tulest läbi minema. Ka 

kalmistutelt  leitavad  potikillud  võivad  pärineda  surnupesunõudest.  Teiste 

teispoolsusenimetuste juures ei esinenud täpsemaid kirjeldusi. Tihti oli raske arusaada, 

kas  tegemist  on Toonela  sünonüümidega  või  eraldi  seisvate  teispoolsustega.  Teistest 

erines Manala nimetus, mis esines ka üksinda.

Lauludes  esines  ka  müütilisi  olendeid.  Kõige  populaarsem  oli  "jumala"  mainimine 

(43%). Teised jumalused,  kes vaeslast  pidanuks abistama,  olid Maarja (12%), Looja 

(5%), Kristus  (5%),  Issand (1%) ja Taevaisa (1%).  Silma jääb pühakute puudumine 

laulutekstides.

Teispoolsusega olid seotud aga järgmised müütlised olendid: Tooni (9%), Tooni poeg 

(6%), Tooni tütar (5%), vana Tooni (5%), Mana (2%), Maralised (2%), Tooni naised 

(1%) ja Katsa (1%). Tooni nime kandvad olendid tegutsevad nii teispoolsuses kui ka 

hauas. Nimelt on levinud motiiv, kus Tooni tütar, Tooni poeg ja vana Tooni hoiavad 

surnut hauas kinni. Mõnel pool asendab neid aga looja kikas ja looja hurt. Põnev teema 

on Tooni naiste esinemine, sest vaadates toonisid perekonnana, on olemas Tooni (vana 

Tooni), Tooni poeg, Tooni tütar ja Tooni naised. Kas siin võib näha jälgi teistsugusest 

peremudelist?  See  teema  on  huvitav,  aga  laulud  jätavad  piisavalt  võimalusi  ka 

teistsugusteks tõlgendusteks.

Minu  hinnangul  on  arheoloogia  ja  regilaulu  kõrvutamine  andud  väga  huvitavaid 

tulemusi. Osad regilaulumotiivid dateeruvad kindlalt muinasaega, aga osad ka uusaega. 

Mu uurimustöö tõestab, et laulud on justkui mosaiigid, millel olev pilt on kokku pandud 

erinevatest ajastustest pärit tükkidest. Tükkidest, mis võisid algselt olla mõne teise pildi 

elemendid.  Lisaks  arheoloogias  paralleele  omavatele  ja  arheoloogia  põhjal 

dateeritavatele  elementidele  paneb  regilaul  mõtlema  erinevatele  surmaga  seotud 

aspektidele ja nii avaneb surmakuultuur uurijale kõikides oma värvides. Minu jaoks on 

just  ka  arheoloogias  kõige  huvitavam  muistsete  inimeste  uskumused  ja  nende 

maailmapilt.  Regilaulud  täidavad  lünka  selle  maailmapildi  mõistmisel,  mida  ainult 

arheoloogiliste leidude põhjal on peaaegu võimatu rekonstrueerida. Veelgi parem, kui 
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need  kaks  allikaliiki  toetavad  üksteise  andmeid.  Ma  arvan,  et  selle  teema  edasine 

uurimine annaks kindlasti uusi sama põnevaid tulemusi. Ka antud regilaulutüübi puhul 

jäi üle poolte lauludest ja kihelkondadest läbi vaatamata Ka on võimalik minu poolt läbi 

töötatud  laule  veel  täiendavalt  analüüsida  ja  seda  ka  arheoloogilisest  vaatepunktist. 

Arvatavasti annaks aga veelgi rohkem uusi teadmisi teiste surmateemaliste regilaulude 

sarnane  läbitöötamine.  Sest  nagu  selgus  ka  käeolevas  töös,  säilitavad  erinevad 

laulutüübid  ja  süžeed  endas  erinevat  informatsiooni  erinevate  ajaperioodide 

surmakultuurist. Loodan, et mul on võimalus ka tulevikus selle teemaga tegeleda, sest 

uurida  oleks  väga  palju.  Eriti  arvestades,  et  käesolev  töö  oli  selle  meetodi  esimene 

katsetus.
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Archaeological  view to  the  runic  song type  "Daughter  on her  Mother’s 

Grave"

Summary

Runic song is said to be thousands of years old. To be precise, the runic song form and 

song style are 2000 years old (Tedre 1998, 548).  But how old are the contents and 

storylines of runic songs? The precise date is in most cases not given, it is just said that 

some song types are older than the others. For example, the song theme “running home, 

crying” (“nuttes  koju”),  is  said to  be from prehistoric  time,  before Christianity was 

brought to Estonia (Tedre 1998, 549). Also, the song type “Daughter on her Mother’s 

Grave” has been said to date back to prehistoric time in Estonia (Loorits 1957, 43). 

However, in year 2000 Ülo Valk analysed that runic song type and said that it dates 

from the  Catholic period in Estonia, from the last centuries of  the  Middle Ages (Valk 

2000, 348). A year later, Ado Lintrop published his expostulation to Ülo Valk, where he 

brought out the fact that this runic song type contains many pre-Christian elements. This 

song type is about burials and is focused to the death culture. In my opinion it is logical 

to analyze different elements of this type of song from archaeological point of view. 

Burial  grounds  are  well  explored  archaeological  sites  and  therefore  it  is  easy  to 

periodize and date different burial traditions. The aim of my work is to date different 

elements in the runic song type “Daughter on her Mother’s Grave” and through that 

look  for  more  general  opportunities  that  this  method  gives.  Before  me,  nobody in 

Estonia has done such research.

To achieve my aim, I analysed 461 songs of this type and made a table, to which I wrote 

down the following song elements: who had died, who came to the grave, where was 

the dead buried, the mentioning of animals, birds, plants, stones, coffin, colours, action 

in graves, mythological creatures, measures to wake up the dead, land of dead, cross, 

food and fire.

In this runic song type the usual plot was the following: an orphan/orphans go(es) to the 

grave of his/her dead mother and father and asks them to wake up and help him/her. 

Mother and father answer that there are different things that hold them in their grave 



(trees have grown to the grave, soil covers their bodies, they have death smell stick with 

them and so on). The orphan performs different actions to remove these obstacles, for 

example brings to the grave some animals, which eat the grass; or washes off the smell 

of the death. Usually the dead parent still can not awake, and gives the children some 

piece of advice. However, in some cases the situation stays unresolved and in some 

cases the dead parents promise to rise up. In two songs, it was even described how the 

dead person actually woke up from the grave.

The burial  place mentioned in  the songs  was in  56% of  the cases  a  church-related 

cemetery, in 5% of the cases barrow cemeteries, in 2% of the cases medieval village 

cemeteries. In one song the burial place was under a river bank and in another song, in a 

state garden. Also, in five songs, the dead parent’s grave was a house. This may be 

connected to the tradition of the houses of the dead.

Next element that I analyzed was plants. Most of the plants mentioned were grown on 

the dead parent’s grave. The most popular mentions where lawn and hay.  Also very 

popular were hepatica with blue petals and globeflower with golden petals. Sometimes 

there were also trees grown on the grave. These songs describe burial places in nature, 

because trees were probably not planted to the church related graveyards until the 19th 

century.

To remove these plants, the orphan brought to the grave animals which ate the grass. 

This happened in 40% of the songs. The most popular mentions were bovids. In most 

cases the grass from the grave had a good effect on the animals and made them grow. 

But in some cases, eating the grass from the grave was fatal to the animals.

I also analysed the birds mentioned in the songs and the most popular where chicken 

(61 mentions) and ducks (48 mentions). In most cases they were used as metaphors of 

the orphans. More interesting was that the dead parents where expected to come home 

in the shape of a pigeon, a hawk, a fly or a butterfly.

The dead ones in the grave were usually passive. But in 11 songs they were active and 

made handicraft in the grave. These beliefs are probably connected with some findings 

from rural  cemeteries:  a  knife,  a  needle  or some other  tools  have been found from 

graves. Also in 4 songs it is mentioned that the dead parent counts money, which is 

probably connected with coin sacrifices in cemeteries.



For arising the dead, different measures where used. The most popular was the use of 

different  washing liquids  that  were made from berries.  With these liquids  the death 

smell was washed off. Sometimes the dead parent was even asked to come to sauna.

Another popular element was the use of a sieve, to dig up the dead parent. There are 

archaeological findings from prehistoric time in Estonia, where the graves have been re-

opened after the funeral and the skeleton bones have been used to perform rituals. In 

prehistoric time, the purpose of re-opening the grave could have been the need to use 

the bones for rituals or just the need to get a real contact with the dead person. Also, in 

later times the grave could have been re-opened to push the body around, to stop the 

dead person from visiting home and interfering with the life of the living. There are also 

folkloric believes about human bones having healing powers brought from graveyards. 

The sieve was probably used because of its very special place in folkloric culture. In 

prehistoric time, a sieve could have been used to sift the remains from fire burials. The 

element  of  the  sieve  in  the  songs  is  surprisingly  similar  to  a  description  of 

archaeological excavations. These song lines give archaeologists an ethic justification to 

investigate graves.

In some songs the scythe is used to cut down the hay from the grave and an axe is used 

to  cut  down the  trees.  In  two songs,  a  gun was used  to  shoot  down the  birds  and 

squirrels that live on the cemetery trees. Behind all these motifs, we should not only see 

real life actions, but in the same time they show the rules that applied in the burial 

places. Comparing these rules with the natural holy places in Estonia, where it was not 

even allowed to pick up a branch from the ground, we see big differences. That proves 

that the cemeteries were not natural holy places and graves were not treated as holy and 

untouchable things.

The most popular colour that was mentioned was white (19%), next were blue (17%), 

red (14%) and black (11%). Together with colours I also analysed metals – the most 

popular were silver and gold. Something blue was usually placed on top of the parent’s 

eyes,  like blue sand,  blue forest  or hepaticas.  Probably the hepatica was so popular 

because of its colour. On the dead parent’s eyebrows there was red old grass or red 

flowers. Also globeflowers could have been placed on the eyebrows because of their 

golden colour. I connected these colours with cremation burials, where red and gold 

symbolize  fire  and  blue  symbolises  the  sky where  the  person’s  soul  goes  with  the 



smoke. Black and white was mostly mentioned in griever’s clothes. But the dead person 

wore  colourful  clothes  which  match  with  the  archaeological  burial  costumes  in 

prehistoric time until 15th century. The most extraordinary was the description of a blue 

special piece of cloth shawl (sõba), the analogues of which were found from Siksälä 

cemetery (13th–15th centuries).

The stones where mentioned in 6% of the songs. A stone on top of the dead parent’s 

body and grave clearly indicates  prehistoric  time in  Estonia,  when the  ashes of  the 

cremated deceased were placed into stone graves. Sometimes the orphan complains her 

hard life to the stones beside the church road. These lines indicate the time where the 

stone  graves  were  not  used  any more,but  stil  remained important  places  in  the 

landscape. Also in two songs it is said that the the stones are the wedding dowry of the 

orphan. These lines may be a metaphor to nothing. But if stone graves were marks of 

land property,  then these words may mean that the orphan’s dowry was her parents’ 

land.  Also in  one song I  saw the marks  that  may indicate  blood sacrifices in  stone 

graves.

Fire  was  mentioned  in  3,6%  of  the  songs.  There  were  indirect  marks  indicating 

cremation burials, but quite few. Orphan asks the parent to show herself in flames of 

oven. The fire was also mentioned in the land of the dead and on the way to this place.

Coffins were mentioned in 5% of the songs and in some cases the white boards were 

named. I connected  them with the archaeological findings of white coffins from 17th 

century. Crosses in graves where mentioned in 10% of the songs. Twice even an iron 

cross was mentioned. Such crosses came in use at the end of 18th century.

Concerning the land of the dead, the most popular place was “Toonela” (53%), also 

mentioned were “Iiela”,  “Manala”,  “the house of Maraliste” (those or inhabitants  of 

“Mara”) and hell.  The concept of Toonela is from prehistoric time, at least from the 

Viking Age. In Toonela, dead ancestors work, usually take care of some animals. With 

this belief may be connected the findings of tools from prehistoric graves. It seems that 

Toonela has in some cases been mixed with Hell. There were no cases mentioned when 

the dead parent was in heaven.

In these songs there were also mentions of different mythological creatures. The most 

popular were “god” (43%), but also Maria,  creator,  Jesus Christ,  father.  From these 

deities and beings the orphan asked for help. In connection with the land of the dead, 



there were mentions of Tooni, old Tooni, the son of Tooni, the daughter of Tooni, the 

wives of Tooni, Mana, Maralisi and Katsa. In some cases the old Tooni and the son and 

daughter of Tooni were holding the dead person down in the grave.

I think that my use of two different sources was successful. It gave new knowledge and 

fresh ideas, but a further study would definitely be beneficial. I hope that this is not the 

last of this type of research, but only the first experience.
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