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Ülikoolis
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puhul

suvekursustel

pöörsid

mitmed

kuulajad m u poole sooviga, et ma oma m üto
loogilised ettekanded trükis avaldaksin. M õnesu
guste põhjuste pärast ei võinud m a kohe seda
soovi täita.

Selle asemel lasksid kuulajad osa

mu ettelugemisi mimeografeerida, kuid arusaa
matuse pärast sattus mimeografeeritud eksemplaaridesse palju vigu; mõnes kohas olid ü k 
sikud tükid segi aetud, teisal kogu ehk pooli
kute lausete ehk sõnade väljajätm ise pärast mu
ütlus hoopis muudetud.
H iljem ini kordasid
kuulajad veelgi endist palvet, seda enam, et mul
pool osa mütoloogiat ajapuuduse
kandmata jäi.

Nende

soovidele

pärast
vastu

ette
tulles

otsustasin ained lühedalt kokku võtta ja trükki
anda. T äielikum mütoloogia väljaanne, mis mitu
korda suurem

käesolevast teosest saaks, peab

jääm a paremaid olusid ootama.
Tartus, septembril 1919.
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Mütoloogia allikad.
Eesti mütoloogiat käsitades ei tule meil seda nii
mõista, kui oleksid meie esivanemad tõesti suure oma
pärase ilmavaate süsteemi loonud. Ülepea valitsevad esi
vanemate usundi arusaamises mitmel pool väärad mõisted.
Ühed peavad muistest usundit tähtsamaks kui ristiusku,
ehk vähemalt selle vääriliseks, ja püüavad mõnes suh
tes endist kultust elustada. Teised jälle ei pea esivane
mate usundist mingisugust lugu ; nad kiusavad teda ko
guni taga nagu suurt kurjategijat. Me ei või ühele ega
teisele poolele õigust anda, vaid peame keskteed käima.
Esivanemate usundil on muidugi oma suured varjuküljed;
me di tohi silmi nende kohta sulguda, vaid meil tuleb
arvustava pilguga asja käsitada.
Esivanemate usund
avab meile vaate nende hinge m aailm a; me õpime
sellsst nende ilmavaadet, nende luulelendu, nende arusaa
mist looduse nähtustest käsitama.
Täiesti Eesti omaks ei tohi me ometi esivanemate
usundit nimetada.
Igal taevakaarel naaberrahvastega
kokku puutudes oleme niihästi kultuurilises kui vaimlises
suhtes nendega vastastikku oma ilmavaateid vahetanud,
võerastelt sagedasti enam omandanud kui ise oleme
suutnud neile vastu anda. Juba meie keel tunnistab lae
namist võerastelt rahvastelt, aga niisama ka rahva sise

mine ja välimine elu ning kogu kultuur. Rahvateadus
selgitab suurel mõedul väljastpoolt tulnud mõju meie
rahva elu kohta. See võeras mõju on oma pitsari ka
meie rahva usundisse vajutanud, ilma et seda ise .õieti
kohe märkaksime. Palju olevusi ja kombeid, mida me
luuks Eesti luust ja lihaks Eesti lihast pidanud, esinevad
meile sisserännanud ainetena. Naaberrahvastel samasu
guseid aineid
leides ei tohi me veel otsustada, et
need naaberrahva pärandus. Kaugemale vaadates puu
tub meile niisamasuguseid aineid kaugemategi rahvaste
seast silma. Pea selgub meile, et palju meile nii oma
päraseid rahvaluule aineid r a h v u s v a h e l i s e k s r audv a r a n d u s e k s tuleb lugeda. Meie esivanemad oska
sid ometi seda raudvarandust oma vaimusünnituse sulatuseahju saata, kus nende luulekujutus võersilt omandud ainete kohta ni| palju väge avaldas, et need täiesti
Eesti iseloomu pärisid.
Mingisugune Homeros ei ole eestlastele liiast ega
Ovidius Metamorfoosisid mälestuseks jä tn u d ; ei pajata
Edda nende mineviku vägimeestest ega kuuluta ruunekivid nende kangelaste kuulsaid tegusid. Tühjus nagu
kole kuristik vahib eestlaste musta mineviku raamatu
lehekülgedelt vastu.
Tükk Kalevipoja tööd on esivanemate usundist
õiget kujutust anda. Ristiusu kuulutajad hakkasid juba
aegsasti paganuse mälestuste vastu tormi jooksma.
Siiski senikui Rooma' usk meie maal valitses, hoidis
esivanemate wsund pea püsti. Ristiusku rahvale suupä
rasemaks tehes püüdsid preestrid ja mungad võimalikult
palju kaht teineteise vastu põrkavat ilmavaadet ühte
sulatada, nii kaugelt kui nende oma seda'sallis; nende
oma esines aga üleüldse kaugelevenivas ulatuses.
Läti Hindrek kirjutas küll eestlaste vabaduse kao
tamise aja kohta tähtsa ajaraamatu, aga eestlaste sise
mise elu, nende usundi tähelepanemiseks puudus tal

silm. Vist ei arvanud ta ülepea vaevavääriliseks eest
laste usundi kohta midagi tähele panna. Ainult nagu
kogemata lipsatas ta raamatusse märkus, et eestlased
hiies T h a r a p i t a t teeninud ja teda appi hüüdnud.
Hilisemadki ajaloo kirjutajad ei käinud selles suhtes
teist teed.
Mitmel põhjusel ei suutnud Rooma usk esivanemate
usule tunduvat viga teha. Evangeeliumigi väljalagunemise esimesel ajal ei jõudnud puhastud õpetus veel
kuigi palju paganuse mälestust hävitada. Kui aga ven
nastekogudus võidulippu lehvitades üle kodumaa sam
mus, algas esivanemate usu luigelaul. Endised hald
jad, vanad suurused, unusid; nende nimede suhu
võtmist peeti otse patuks. Ainult mõnes kolgas jaksasid
endised mälestused endid enamvähem alal hoida.
T. Hiärn oli esimene, kes 17. aastasaja algul tarvi
likuks pidas õpetlasi eestlaste usundiga pikemalt tutvus
tada. Hiljemini 1644. pani Sõmerpalu veski põletamine
Urvaste õpetaja J. Gutslaffi eestlaste ebausu vastu
avalikult paukuma, kuid see paukumine, tema poolt rahva
usu kirjeldamine, kingib meile võtme mõne tundmata
suuruse ukse avamiseks. Aastasaja lõpupoolel avaldud
Forselius-Boecleri
„Eestlaste
ebausklikud kombed"
sisaldavad vähemini usundi kui usukommete andmeid.
Oleks 18. aastasajal rahvaluule tähtsust paremini
hinnatud ja ainei'd hoolsalt üles kirjutatud, saaksime
esivanemate usundist vist hoopis selgema käsituse. Kuid
hindamine algas hilja* ja rahvaluulet tähelepanevaid silmi
leiti Tähe. Alles 19. aastasaja viimsel veerandil võeti
esivanemate usundi riismete korjamine suuremal mõedul
käsile, kui ka varemini juba sel aastasajal Rosenplänteri,
Fählmanni, Kreutzwaldi, Wiedemanni ja teiste poolt ehitusekiva kokku kantud ja Õpetatud Eesti Seltsi mõnda
mälestust paigale pandud. Eesti Kirjameeste Seltsi, nimelt
aga Dr. J. Hurti õhutusel käis vaimustuse- ja äratuse-

hoog läbi kogu Eesti. Sajad käed rühkisid tööle esiva
nemate usundit üles kirjutama järeltulevatele põlvedele
mälestuseks. Kümnete tuhandete kaupa kokkukogutud
rahvaluule ainete lehekülgede abil saame esivanemate
usundist enam-vähem kahvatu pildi. Seda pilti täiendab
meie suguvendade soomlaste rahvaluule, mis väga mitmes
suhtes Eesti omaga ühine.
Soomes on mitmel alal veel rohkem rahvaluule ai
neid kokku kogutud kui meil, seal töö varemini juba
käsile võetud ja esivanemate usund ristiusu mõjust v ä
hem riivatud kolkades ennast palju paremini alal hoidnud
kui meil. Uuemal ajal on võrdlev mütoloogia tegevusesse
astunud. See teaduseharu teeb esimeses reas sugurah
vaste mütoloogiaga tegemist; ta paneb sugurahvaste
sellekohaseid aineid tähele ja võrdleb neid oma rahva
ainetega. Teises reas tulevad kaugemad rahvad oma
mütoloogiaga harutusele. Eesti mütoloogia tarvitab tingi
mata võrdlemist, mitte ainult Soome sugu hõimude omaga,
vaid rohkesti ka Germaani, Slaavi ja Leedu mütoloogiaga.
Nagu saarel teiste rahvaste vahel elades ei võinud eest
lased võeraste rahvaste mõjust puutumata jääda, kus
juures Slaavi mõju ometi vähem nähtavale tuleb kui
Germaani mõju. Võeras mõju avaldab ennast keeles,
kultuuris ja usundis. Võrdlev mütoloogia selgitab teata
vate ainete ulatamist selle ehk teise rahva sekka. Sak
samaal pani kuulus ennemuistsete juttude korjaja ja
väljaandja Jakob Grimm võrdlevale mütoloogiale aluse.
Soomes astus Helsingi ülikooli professor M. Castren
mineva aastasaja esimese poole lõpul sellele alale. Talle
järgnesid professor Julius Krohn ja selle poeg professor
K a a r l e K r o h n , kellest viimane iseäranis tähtis tea
dusemees Soome sugu rahvaste usundi uurimises meie
päivil on.
Kui me ka Eesti mütoloogiat Soome ainetega võime
täiendada, on viimaste tarvitamisel siiski oma piir.

Kus meie rahva mälestuses samasugused tege
lased ja nende teod puuduvad, ei tohi me uisapäisa
sarnaseid Soomest Eesti ainetena omandada, nagu omal
ajal Fählm ann teinud. Ainult siis, kui meil samasugused
andmed olemas, võime oma andmeid Soome teadetega
täiendada. Võrdlemises sellevastu võime, jah peame
igal ajal Soome, aga ka muude rahvaste sellekohaseid
andmeid tähele panema. Ülepea ei saa rahvaluule uuri
mine ilma teiste rahvaste sellekohaste aineteta iialgi
tõsist, selgitavat pilti anda.

Nõiad ja targad.
Shamanismuseks kutsutakse maailma kõigi põhja
poolsete rahvaste vana usundit, usku shamaani, nõida.
Mandshu-Tunguusi keele sõna shaman tarvitavad' meie
ajani veel mitmed Siberi hõimud.
Eesti keeles tähen
dab nõid umbes sedasama, mida kaugel idas shaman.
Nõid on lähemates sugukeeltes tuttav, aga ta tundmine
ulatab palju kaugemalegi.
Laplased nimetavad nõida
n o a id d e , vogulid n o j t ; votjakkide n o d o , n o d e s
tähendab tarka, mõistlikku.
Hiljemal ajal hakkasid vanad eestlased nõia ja nõia
vahel vahet tegema. Kui ka nõid pidi vaimusid lepi
tama ja nende kahjutegemist kõrvaldama, püüdis mõni
nõid ise just kurjategeva haldja tegevust jätkata, kurja
eemalesaatmise asemel nõiduse abil inimesele
just
kurja kätte tuua. Kurjategevat nõida nimetas ra.hvas
n õ i a ; nimega edasi. Täitis aga nõid oma algupärast
ülesannet: paha kõrvaldada, taudisid parandada, häda
listele abi tuua, tulevikku ennustada, — hakkas rahvas
teda t a r g a k s , t e a d j a k s nimetama. Tietäjä nimega
austavad- soomlased praegu veel oma tarku, kuna meil
seda nime vähe tarvitakse. T a r k esineb meil tava
lisena heategeva nõia nimetusena.
Nõia sõna tundmine hulgal kaugematelgi Soome
sugu rahvastel juhatab meid sõna sündimist otsima juba
hämarast paganusest enne ristiusu alustust. Ajaloolised

teated nõia kohta Põhja-Venemaal ulatavad 1071. aas
tasse tagasi.
Vene ajaraamat jutustab, et nimetud
aastal keegi Novgorodi elanik tuli abi paluma Tshuudi
nõialt. Tshuudi nimega nimetasid, nagu tuttav, venela
sed vanu eestlasi ja nende lähemaid sugulasi. Peipsi järve
venekeelsest nimest Myncnoe o3epo kuuleme veel olevikus
Tshuudi nime. Tshuudi nõid hakkas oma viisi järele
kurje vaimusid tuppa kutsuma. Kuna võeras lävel istus
ja nõid nagu surnu magas, puutus neid kuri vaim. Kohe
tõusis nõid istukile ja ütles: «Jumalad ei tohi tulla ; sul
on vist midagi, mida nad kardavad." Novgorodi elanik
tuletas meele, et tal rist kaelas. Sedamaid võttis ta
risti kaelast. Nõid kutsus uuesti kurje vaimusid välja.
Nüüd õnnestas tal ettevõtmine (J. Krohn, Suomen suvun
pakanallinen jumalanpalvelus, 1. 123 j. j).
Eesti nõidadest vaikib Läti Hindrek, küll aga paja
tab ta Liivi nõiast.
Liivlased otsustasid viljaikalduse
pärast Meinhardi abilise Theodorichi jumalatele ohver
dada. Rahvas kogus kokku; taheti jumalate otsust lii
suga teada. Oda pandi maha, viidi hobune üle oda;
hobune astus pahema jalaga üle oda.
Tark seletas,
kristlaste jumal istuda hobuse seljas ja juhtida hobuse
jalga; tarvis hobuse selga pühkida, et jumal maha
kukuks. Hobune astus uuesti elujalaga üle oda. Theodorich jäi elama (Ajaraamat, I, 10).
1534 kaebab peapiiskop Makari, et Novgorodi alal
asuvad tshuudid peavad omal preestrid, keda nad
arbui=arbojateks, arbuheitjateks kutsuvad ja kelle palve
majadesse nad ohvrid viivad. Nende abil matavad nad
oma surnud kalmetesse, „kolomitshesse“; arbojaid kutsu
vad nad ka hiljuti sündinud lapsele nime andma, mida
nad „oma viisi“ toimetavad (J. Krohn, Suomen suvun
pak. jumalanpalvelus, 1. 124). Makari kirjeldusest ei selgu,
keda ta tshuudid tähendavad. Oletada tuleb, et taga
Peipsi asuvaid eestlaste sugulasi.

Vist langeb niisuguste tarkade kilda ka Vihtla Jür
gen, kes Urvastes 1644 ohverdaja kohuseid täidab. Erast
vere mehed viivad suure ristipäeva aegu piksele härja
ohvriks ja sel puhul palutakse ühtlasi õnnistud viljaaastat. Et tark tavalisesti ohverdas, võime oletada, et
Vihtla Jürgen niisugune „tark“ tõesti olnud.
Ülepea valitses vanal ajal nii meil kui ka mujal
kaugemal kange nõiduseusk.
Vanad kirjad teavad
paljugi meie kodumaa nõidadest ja nende tagakiusami
sest kõnelda. Tartumaal räägib rahvasuu veel praegu
nõidade hulgakaupa ärapõletamisest.
Ajaloolised doku
mendid tunnevad 17. aastasajal mõnda nõidadeprotsessi Eestimaal. Paides põletati 1615. a. 9 nõida ära.
Kodumaal peeti Sõrve ja Hiiu-Kõpu nõidu kõige karde
tavamateks. Ülepea seisid saarte nõiad suuremas kuul
suses kui mannermaa omad.
Kangemaid' nõidu kui Eestis usuti ometi Soomes
asuvat. Soome nõid võitis rahvasuu järaJe Eesti nõia
kaugelt ära. Soomes jälle väideti, et Lapis olla päris
nõidade kodumaa; kõige vägevamad nõiad asuda Põhjala
tunduritel. Ülepea imelik ilme : iga rahvas usub enesest
põhja pool kangemad, vägevamad nõiad ja targad asu
vat. Sakslased väitsid 30 aastase sõja ajal, et Rootsi
kuningas Gustav Aadolf võidu saamiseks Lapi nõidade
abi tarvitanud. Venelased jälle kinnitasid, Karl XII
võitnud nad Soome nõidade abil ära.
Nõiad mui
dugi kutsusid vaenlaste vastu enestele üleloomulised
väed appi.
Iga inimene ei suuda vaimudega ühendusesse as
tuda ega vaimu-maailma saladusi kätte saada. Vaimu
sid'kubiseb aga vana rahva arvamise järele loodus täis:
mätastel ja soodes, laanes ja lagedal, jõel, järyel ja me
rel, talus ja tänavas puutub inimene nendega kokku.
Igal pool varitsevad nad inimest, sest suurema hulga
püüd käib selle peale, et inimesele paha teha.

Targa ülesanne on v a h e m e h e o s a i n i m e s e
j a v a i m u r i i g i v a h e l e s i t a d a . Tarvis vaimudega
heas vahekorras olla, neid meelitada, lepitada, et nad
kahju ei teeks. Lepitamist toimetatakse tavalisesti ohv
ritega.
Tark püüab kõige pealt pahade vaimude ja
vaenulikkude vägede algust, loomu ja sündi ära mõista.
Nende alguse, loomu ja sünni ärarnõistmisega satuvad
nad nagu targa meelevalla alla ; tark võib neid niisu
gusel puhul ära võita, taltsutada, nende halvale tegevu
sele piiri panna, nende kurjad kavatsused tühjiks teha
ja häiks muuta. Tark omandab enesele nii-ütelda su
reliku, maapealse jumala väe. Kogu loodus, looduse
väed, haldijad peavad targa sona kuulma. Tark sun
nib oma tahtmise järele tuuli puhuma, pilvi paisuma,
päikese paistma, vihma sadama, vilja võrsuma, taudi
taganema, tervist tulema, valu vähenema, halaijaid ini
mesest eemale minema, varandusi maapõuest välja
kerkima jne.
Lühidalt: targa võimuse all arvatakse kogu loodus
oma vägedega seisvat. Ainult surm võib targa võimuse
võita; tark ei suuda ennast ega kaasinimesi surma
käest päästa. Nii suure väega varustud, esineb tark
naQu maapealne surelik jumal.
Nõid on rahvale päris Egiptuse nuhtluseks. ta toob
haigusi ja tõbesid, tapab inimesi ja loomi, võtab lehma
delt piima ja või anni, paneb mõnel lehmal suvi otsa
Pullid järel jooksma, saadab kärnkonnad lehma nisasid
imema, nõiub rukki orase mulla sisse maa alla kasvama,
saadab vareseid linakupraid otsast sööma, sulub vee
sooned, kihutab hunta loomi murdma, moonutab inimesi
libahuntideks ja mõnesugusteks loomadeks, puudeks,
kivideks, kuivatab jõed, ojad, kaevud ja allikad ära, la
seb marud möllata ja merd mässata, põua põletada ja
vihma voolata, sunnib loomi kujusid muutma, linnu
maa alla vajuma ja muud sellesarnast.

Tegevust avaldavad nõiad iseäranis neljapäeva õh
tuti, kui ka muud päevad inimest nende kahju eest ei
vabasta. Neljapäev on nagu. nende pühapäev, mil neil
rahva arvamise järele oma peremeest saadanat tuleb
iseäraliku hoolega teenida. Iga suurema püha laupäeva
öösel peavad nad usinalt oma ametit, iseäranis aga
jõulu, uue aasta ja Jaani öösel. Neil kolmel öösel pü
hitsevad nad oma pidusid, käivad suurematel koosole
kutel, aga ei unusta kurjategemistelegi välja minna.
Uue aasta öösel käivad nad niisuguses kohas, kus kolm
aeda kokku puutuvad, järele kuulamas uue aasta sünd
musi. Jaani öösel lähevad nad iseäranis hea meelega
kurja tegema põllumehe majandusele. Siin katsuvad
nad, nõiavõiet lautade, kaevude, väravate, uste külge
määrida, seal nõiavihkusid põllule viia ehk põllul kas
vavat vilja kusagil vihku kokku siduda. Esimesel juh
tumisel tekitab nende tegu haigusi ja isegi surma ini
mestele ja elajatele, viimasel toob tingimata viljaikaldust
kaasa. Niisama püüavad nad nõiutud lihatükka loomade
ligidale ehk nõiutud riide hilpusid majadesse visata,
esimesel puhul loomadele, teisel inimestele kahju soovides.
Ettevaatlik majapidaja ei tohi nõiasabati öösel su
gugi magada, vaid peab väljas valvama, et nõid ta loo
made ehk maja ligi ei pääseks kahju tegema. Nimelt
maksab see ütlus Jaani öö kohta, mil peremehel silmad
ees ja taga peavad olema. Õnnestub nõial peremehe
valvamisest hoolimata nõiduse aineid kusagile asetada,
peab peremees nõiduse aine sedamaid ära põletama.
Põletamisega valmistab ta nõiale koledat valu, mida
koik nõiakunstid ei suuda kõrvaldada, ja peale selle
päästab ta majandust ähvardavast hädaohust. Niisama
peab ta nõiavõiga määritud kohtadelt laastud ehk tükid
ära raiuma ja tuide heitma.
Targad tunnevad abinõusid iga nõiduse vastu ja os
kavad nõidu nuheldagi. Nõiduse puhul minnakse ikka

targalt abi saama. Tempusid tehes saadab tark ena
misti ikka abipaluja selle käsuga tagasi : koju m inna ja
kellegile võõrale ei midagi anda, nii ärdalt kui see ka
palugu. Targaväe sunnil ilmub nõid alati selle juurde,
kellele ta kurja teinud, midagi paluma. Antakse talle
soovitud asi, ei suuda targa vägi talle midagi teha.
Ei saa nõid seda, mida soovib, peab ta suure valuga
ära minema ja kaua rohket, piina ja vaeva tundma,
mõne korra suure valu kätte koguni surema.
Kuna nõiad tavalisesti saunas tõbesid teevad, arsti
vad targad neid saunas, nõidust seega seal katsudes
tühjaks teha. Tõbede arstimisel peab saunas täielik
vaikus valitsema ega tohi milgi kombel Sarve Jaani pilli
puhuda ( = vilistada). Sarve Jaani laul ehk pill kutsub
muidu Sarve Jaani sauna ja see ajab kohe arstimise
nurja. Tark arstib saunas peaasjalikult vihaga ja sõna
dega. Paisete ja mitmesuguste vistrikute arstimisel lööb
tark 3 korda vihaga jalatalla alla, üteldes: „Rohi välja!
Rohi välja!" Pärast lööb haiget kohta. Kui arvatakse
lapsele haigus nõiutud olevat, aga tihti muulgi haiguse
puhul vihtleb tark teda lausudes: *Sopp, sopp soone
peale, vihalehes (nõiutud) veere (vere?) peäle!" Tütar
lapsi vihtleb tark, ise lausudes, et nad mehele saaksid.
Suvel käivad nõiad sajuajal sagedasti vihtlemas,
nimelt siis, kui päike ühtlasi paistab. Niisugusel kor
ral tuleb neid kusagile metsa vahele varjulisesse paika
hulga kaupa kokku, kus juures teine teisele vihaga pihta
lööb. Aga muulgi ajal käivad nad üheskoos vihtlemas
ja tempa tegemas.
Keskajal usuti, et nõiaks saaja peab saadanale nimetis-sõrmest verd ohverdama; ohverdatud vere eest
teeb saadan ta nõiaks. Nõiaks saajat kutsub saadan
enese juurde pidule, kus ta teda mõnesuguste söökidega
ja jookidega võõrustab. Niisugusest saadana võõruspeost
arvati nõidadele vägi tulevat. Igapidi on vere andmine

ja saadana pidul käimine katoliiklaste leidus keskajalt
ja meie esivanemad neilt niisuguse ettekujutuse oman
danud. Vanal ajal ei teatud seda viisi nõiaks saami
sest midagi. Kuidas eestlased enne ristiusu aega ar
vasid võimaliku olevat nõiaks saada, on raske kindlaks
määrata.
Teatakse, et keskajal vanemad, nõiad Õppijalt kolm
tilka verd *nõudnud, [jah isegi
abiotsijatelt.
Kui
palju abiotsijaid verd ei tahtnud anda, kartes, et seda
viisi hinge saadanale müüvad, seletasid nõiad aitamise
ilma vere andmiseta võimataks. Keerulistel juhtumistel
nõudsid nõiad alati verd.
Vaimuriigiga, haldijatega ligidasse ühendusesse
astuda ei võinud keha, mida mitmed takistused keelsid vaimude juurde pääsemast, küll aga hing, 5nimesehaldija. Vaimude riiki rännates poeb hing — haldijas — inimese magama heitmise puhul liblikana, me
silasena, kärbsena, ehk muuna pisikesena tiivulisena
inimese suust välja, kaugele ära lennates. Rahvasuust
saadud teated ei seleta alati, et see, kellest hing tiivu
lise kujul lennanud, nõid, tark olnud, kuid andmed la
sevad seda aimata. Hingetu, haldijata keha jääb nagu
surnukeha maha, viibib seni paigal liigutamata, kuni
hing viimaks jälle tagasi tuleb. Vahetab keegi vaheajal
nagu tarretanud olekus magaja keha olukoha, keha kas
kummuli ehk jalgu pea asemele pöördes, ei pääse hing
enam kehasse tagasi, vaid magaja jääb tarretanud ole
kusse jäädavalt magama, kui keha olukoha muutja keha
endisele olukorrale ei sea.
Lendamisel pääseb hing igasse kohta, võides tarvi
duse Järele veelgi kuju moondada, puutub vaimudega,
haldijatega kokku, kuuleb nende nõusid, kavatsusi, sa
ladusi, tuleviku ilmutusi, näeb igapäevaste inimeste sil
male nägemata asju ja juhtumisi, astub isegi Toonela
kodakondliste kilda neiltki mõnesugust tarkust ja tead

mist ammutades, lühidalt, näeb kogu vaimuilma tegevust,
kuuleb kõigi kõrgemate olemuste ettevõtteid, saab täiesti
nagu üheks nende leegionist.
Tarvilikka teateid kätte saades pöörab targa haldijas
mahajäänud kehasse tagasi, keha ärkab pikast unest,
inimene avaldab uuesti elumärka.
Meil puudub niisugusesse minestusesse või magama
jäämisesse nimetamiseks oma nimi. Soomlased kutsu
vad niisugust olukorda „lovesse langemiseks," „loves
magamiseks.“ Ka „haltioissa“ „haldijas olemiseks'1 hüü
takse mõne korra sarnast olukorda. Eesti rahvasuust saa
dud teated konstateerivad tavalisesti, et hing inimesest
tiivulise kujul lahkunud ; selgemad seletused jätavad nad
andmata. Seda teame ometi, et laplased ja niisama
nende läheduses asuvad suguhÕimud selleks iseäralikku
nõiatrummi tarvitanud. See aitas tarka lovesse langeda.
Nõiatrummi lüües hüppas, kargas, tantsis ja jorrutas
tark kangesti kuni pööritusesse, minestusesse maha
langes. Üles ärgates jutustas ta, mida ta vaheajal kuul
nud, näinud, arusaanud ja katsus, 'kui ta kellegi abi
otsija soovi peale . lovesse langenud, tarvilikka samma
astuda.
Abiandmisel sattus tark sagedasti vaimudega kokku,
õigem, pidi nende tegevuse vasta välja astuma. Loves
magamise ajal oli ta katsunud kõnes oleva vaimuga
ennast tutvustada. Lovest ärgates tarvitas ta saadud
teateid, hakkas vaimu manama, nimelt nii kutsutud
s ü n n i s õ n a d e g a , sõnadega, mis teatava vaimu algu,
sündi ja iseloomu avaldavad. Need sünnisõnad teevad
tänise tundmata suuruse tuttavaks, rebivad teda peitvad
hilbud ta ümbert ja näitavad teda ta alastumatuses.
Tahes ehk tahtmata peab paljastatud vaim targa tahtmist
täitma. Sünnisõnad põhjenevad nõiasõnadel. Prof. K.
Krohni uurimise järele on nõiasõnad suurelt osalt Soo
mest Eesti rännanud. Soomest nõiasõnade saamise

pärast ei või imestada, et Eestis Soomemaad päris nõi
duse kodumaaks arvatakse. Sõnadega nõidust, s. o.
nõiasõnu õppima pidi Eesti nõid nii ütelda Soome nõia
juurde kooli minema.
Ei ainult sõnadega katsutud manada, vaid veel muid
abinõusid tarvitati. Sõnadega nõidujaid nimetati s õ n a t ar ka dek s, l a u s u j a t e k s , p o b i sej a t e k s , p o 
s i j a t e k s , s o o l a p u h u j a t e k s . Veel kuuleme kiva
nõidumisel tarvitavatest k i v i t a r k a d e s t , soolaga nõiduvatest s o o l a t a r k a d e s t , tuult tähele panevatest t u u l e 
tarkadest.
Isegi v e e t a r k u ja v i i n a t a r k u tun
neb rahvas. Kõige kõrgemal astmel ja suuremas lugu
pidamises seisavad Kreutzvaldi järele M a n a t a r g a d .
Lugulaul „Kalevipoeg" kõneleb rohkesti s o r t s i d e s t
ehk s o r t s l a s t e s t .
Kreutzvaldil esineb s o r t s ehk s o r t s l a n e
hirmust metssiga meelde tuletava välimusega nõiana,
kes kas ise ehk kelle pojad Kalevipojale kipuvad
kurja tegema. Vana sorts varastab vägimehe mõõga,
pudutab selle aga Kääpa jõkke, kust ta teda enam kätte
ei saa ja kus mõõk hiljemini vägimehe jalad alt maha
lõikab. Sortsi poegade vasta võitleb Kalevipoeg ainult
lapiti laudadega, kuni siil alles teda õpetab serviti lau
dadega lüües vastaseid põgenema ajama. Kreutzvaldi
kirjelduse järele kipub sorts vanapaganaga ühte sulama,
kuid tõe poolest ei erine ta kuigi palju nõiast. Sortsi
nime Eestis igal pool rahvasuus ei tarvitata; alles kir
jandus tegi teda üleüldisemalt tuttavaks. On arvatud,
nagu oleks sortsi nimi venelastelt laenatud, kuid nime
pärandasid Rooma usu kuulutajad Ladina keelest, kus
sortiarius nõida tähendab. Meil täidab 'nõid sedasama
otstarbet hästi, mis laenatud sorts.
Nüüdsel ajal ei tea me enam, kuidas ühed ehk
teised targad peale sõnade mõnesugustel juhtumistel
muid abinõusid nõidumiseks appi võtsid.

Sõnade lausumist sooviti kannatajate poolt, kuid
nende lausumist ei mindud just nõialt saama, vaid palju
enam targalt. Tarka tuli paluda, et ta nõiasõnu loeks
ja häda ära võtaks. Nõid selle vasta lausus oma sõnu
palumata, lausus seal, kus neid sugugi ei soovitud.
Kuna tark oma sõnadega katsus kahju ja häda kõrval
dada, käis nõia püüd selle peale sõnadega just häda ja
viletsust esile tuua. Midagi head, ilusat, kiiduväärilist
nähes hakkas nõid seda kiitma, kuid nõia kiitus aval
das just vastupidist m õju ; sellest silmapilgust peale
hakkas headus, ilu, priskus, tervis kaduma, kiidetud
hingeline ehk aine kiratsema, põdema, olemisega ta
gurpidi minema. Kiitus nõia suust oli kiidetavale hin
gelisele ehk ainele needmiseks, kui ka keegi needmist
ei kuulnud, aga nõia kiitus sisaldas eneses alati need
mist. Esiotsa arvati ainult nõiasõnadel niisugune maa
giline vägi olevat, kuid hiljemini laiendati nõia mõistet;
iga võõras moondus nõiaks ja usuti, et ta kiitus kogu
edu kängu paneb. Sellepärast pidi iga võõras ennast
hoolsalt selle eest hoidma, et ta teise talusse minnes
seal midagi ei kiitnud, sest kiidu puhul langes ta varsti
pererahva viha alla, kes teda arvas tulnud olevat pere
rahvale enesele, loomadele ehk varandusele kahju te
gema. Sõna avaldab küll maagilist väge, õhutab, vai
mustab, aga et sõna vastupidist väge avaldaks kui mis
ta lausunud, selles suhtes eksisid esivanemad oma ar
vamisega. Sõnade mõju hävitamiseks katsuti võõralt
midagi kätte saada ja sellega kiidetud looma, inimest
ehk varandust suitsetada. Ei õnnestunud võõralt midagi
kätte saada, korjati sealt, kuhu ta astunud, õlekõrsi,
heinalipli, laasta, raagu ehk muud sellesarnast, võeti
tulist tuhka, ka tuliseid süsi ja visati võõra jälgedesse.
Seda viisi loodeti võõra sõnade mõju hävitada. Muidugi
eksisid esivanemad selles mõttes, nagu hävitaks see
sõnade mõju, kuid tõe poolest võisid tuline tuhk ja

õõguvad söed küll võõra poolt kaasa toodud tõbe
idusid külgehakkava haiguse puhul hävitada.
Tõi
võõras enesega mingisuguse külgehakkava tõbe ma
jasse kaasa, ei langenud süü kaasatoodud külgehakkamise idude peäle, vaid võõra kurja silma ehk kiitva
sõna peale.
Mingisuguse tõetera leiame
peaaegu
alati ennemuistse rahva uskumisest, kuid esivane
mad ei osanud oma äratundmisele igal ajal õiget
kuju anda.
Nõiad teevad paha ka oma silmaga. Silma vaade
sünnitab rahva arvates kahju, toob isegi surma. Nimelt
mõjub silma vaade tihti looma peale nii, et loom lõpeb.
Loome hoidsid esivanemad iseäralikult võõraste eest,
kartes, et võõras ehk nõid on ja nõiana loomadele kahju
teeb. Aga ka inimene ei või nõia eest julge olla. Nõid
katsub küll tavalisesti nähtavate abinõudega inimestele
kahju tuua, aga kui tal korda ei lähe väliseid abinõusid
appi võtta, peab silm kahjutegevaks hakkama. Mõne
korra teab rahvas ometi muidu mitte nõidadeks peetud
isikutest niisamasugust lugu rääkida. Enamasti arva
takse nõidu kadeduse pärast kahju tegevat,'kuid mõnest
isikust usutakse, et ta vaade igale ta silma puutuvale
loomale kahju teeb.
Kuri silm sunnib meid igapidi hüpnotismusest sele
tust otsima. Esivanemate kurja silma teoriale toetades
jõuti uuemal ajal selgusele, et mitte ainult madude vaade
ette juhtunud väikest looma ei halva, vaid inimene teist
hingelist võib hüpnotiseerida, kui ka mitte nii ruttu,
kuidas rahvas oletab. Nii lapsik kui ka rahva mõnigi
uskumise punkt näiks olevat, leiame uurimisel selles
sagedasti ometi oma jao alust olevat. Seda viisi võime
kurja silma mõju väga hästi hüpnotismusega seletada.
Ju vara saadi aru, et silmal mingisugune maagiline
jõud olemas ja otsiti aegsasti abi selle maagilise jõu
paralüseerimiseks.

•

Kõige tõhusam kurja silma pilkude kahjutaks te
gija arvati pärgelpask, assa foetida, olevat. Seda kanti
muiste alati kaasas: mehed panid selle enamasti tasku,
naised ja neiud aga kas preesi ehk sõle alla. Seda
assa foetidat ei tarvitanud ainult eestlased, vaid mitmed
muudki rahvad. Venelased usuvad praegugi sellel nõi
dust hävitava väe olevat. Assa foetida ei ole aga teadu
pärast midagi muud kui ühe homtnikumaa puu pihk,
mis tüvist välja immitseb ja päi-kese käes kõvaks kui
vab. Ometi võib ta erkusid ergutada ja elustada, just
niisama kui baldrian rahustab. See oli kui maagiline
vägi kadeda silma arstirohuks. Kui hüpnotiseeriv silm
oli kedagi nagu halvanud, võis assa foetida ometi
jälle virgutust ja ergutust tuua ja selles suhtes ei või
abinõu tarvitust hoopis hukka mõista. Muidugi eksisid
esivanemad selles suhtes, et nad assa foetida mingi
suguseks amuletiks kurja, kahju ja õnnetuse vasta
pidasid.
Targad väitsid oma teateid tihti unenägudestki saa
nud olevat. Osa unenägusid ilmus neile hinge rända
mise teel liblikuna, osa aga tavalisel magamisel. Näh
tud juhtumisi katsusid targad oma viisi ära seletada.
Sagedasti pidid nad kuulutama, et neile ennustavaid
ja asjalugu seletavaid unenägusid ei tulla. Unenägude
tekkimiseks panid targad tihti pea alla mitmesuguseid
asju. Küsitavaks jääb, kui hästi pea alla panemine
soovitavaid tagajärgi tõi. Meie päivilgi usuvad tütar
lapsed, et nad vana aasta ehk Jaani õhtul mingisugust
asja pea alla pannes tulevase peiu näevad.
Saladuste teadasaamiseks larvitavad targad sagedasti
arpu ehk kaalumist. Niisugusest arbu heitmisest kõneleb
ju Läti Hindrek. 1223 tahtsid tartlased preester Hartvigi jumalatele ohverdada. Jumalate tahtmist uurides,
kes neile armsam ohvriks, kas rasvane preester või
rasvane härg, heitsid tartlased nende pärast
arpu.

Arp langes härja peale, keda sedamaid ohverdati. Prees
ter pääsis haavaga sellest hädaohust ära. (Ajaraamat,
XXVI, 7.)
Vanas Testamendis nimetati prohvetit, kes Iisraelis
niisamasugust osa kui Eestis targad esitas, nägijaks.
Prohvetist arvati vähemalt seda, et ta tulevikku, aga ka
muile inimestele nägemata asju ära näeb, nagu Saa
muel Sauli kadunud eeslid. Näib, et meie esivanemadki
sarnast kaugele nägemjst oma nõiast ehk targast usku
sid. Nõiad nägid nende arvates kaugel olevat ära ja
saatsid nõiduse väel isegi inimesi ja loomi õhus kau
gele, näituseks mehe ja härja Lapimsale ja ümber
pöördud. Kas targad ilma mingisuguseta abinõuta kau
gele nägid, on raske otsustada. Prof. K. Krohn oletab,
et nad vist vett selleks tarvitasid, sest on teateid olemas,
et vahel lasti inimest vette vaadata ja veest kellegi
kuju otsida.
Pange ehk muusse riista pandi vett ja loksutati
nii kaua kuni vesi hakkas vahutama. Vahust arvasid
targad seda võivat näha, mida nad näha soovisid.
Tahtis tark teada, kes midagi varastanud, ilmus vahtu
rahva arvamise järele varga nägu. Aga muidki teateid
loodeti vahust saada.
Hiljemal ajal astus vee asemele viin. Targad hak
kasid viina vaatama. Tark rüüpas tavalisesti esmalt
ise enne ja andis siis nõuküsijalegi. Selle peale loksutas tark viina pudelis.^ Viin loksus vahutama. Vahtu
ilmub selle kuju, keda tark tahab näha. Arvatakse, et
tark iseäranis vargaid viina vaatamisest hõlpsasti kätte
saab. Ei ilmu varga kuju küllalt selgesti vahtu, annab
kahjusaaja targa käes lausumisel olnud 'viina varguse
poolest kahtluse all olevale isikule juua. Selle peale
peab varas ise varastud asja tagasi tooma.
Aga
muulgi viisil sunnib tark varast vargust tagasi tooma,
näituseks lõigatakse pahema käe ja pahema jala küü

ned, siis pahema käe ja parema jala küüned ja pan
nakse küüned enese ette risti. Teisel päeval põletakse
küüni ja antakse viinaga seltsis vargale juua. Varas
peab varsti selle järele varguse tagasi tooma, arvab rah
vas. Vist tõi vanal ajal mõnigi varas varastatud asju
tagasi, kuid ei targa sunnil, vaid kartuse pärast, et asi
ilmsi tuleb, kui targalt mindi abi saajna.
Dr. Veske teab, et setukesed nõidumiseks kannelt
tarvitavad, vähemalt haiguse ajal. Kui haigele kannelt
mängiti, jäi see enamasti ikka elusse. Mängiti surnukeha
juures kannelt, ei surnud teisi nii pea (Verhandlungen
der G. E. G. VIII. 30. 45— 46).
Hiljemal ajal püüdsid targad tulevikku ja saladusi
kaartide abil teada saada. Kaartide panemist võtavad
enam naesterahvad kui mehed ette. Kaartidest ette
kuulutajad pärisid enestele kaardimoori nime.
Lepatriinu peab nii hästi tarkadele kui muilegi
isikutele tulevikku kuulutama. Loomake võetakse peo
peale ja lastakse lendu, kus juures hoolsalt tähele pannakse,
missugusesse taeva kaarde ta lendab. Pöörab ta lõuna
poole, loodetakse ettevõttele kordaminekut; pöörab ta
Põhja poole, äpardust. Usutakse ka, et lepatriinu tar
kadelt võib teateid tuua, mida haiguse puhul ehk häda
ajal ette võtta. Lepatriinut lendu saates küsitakse vahel:
Lepatriinu, lepatriinu,
Kust poolt sõda tuleb.
Tartu poolt või Tallinna poolt?
Vaadatakse, kuhu taevakaarde lepatriinu lendab ja
arvatakse sealt poolt sõda tulevat. Tütarlapsed tarvita
vad lepatriinut peiu ettekuulutajaks. Lepatriinut lendu
kastes küsivad nad :
Kust poolt peigmees tuleb?
Soomlased usuvad pea kõike sama leppätertult.

Nõiad ja targad ammutavad oma tarkust ka seits
mest Moosese raamatust. Neid olnud vanasti rahva
käes rohkesti, aga õpetajad lasknud neid ära korjata
ja põletada. Ühe usub rahvas ometi veel Tartu üli
kooli raamatukogus leiduvat (v. mu „Seitse Moosese
raamatut*).
Kahju tegema minnes muudavad nõiad endid tihti
nägemataks.
Nägemata
saamiseks tarvitavad
nad
sõnajala õit, küüntest kübarat, kaarnakivi, musta kassi
luud ja muud sellesarnast. Sõnajala õis õitseb vana
rahva arvamise ^järele Jaani öösel, kuid raske on
teda kätte saada; kuri vaim valvab hoolsalt, et keegi
inimene niisugust taalismanni ära ei viiks.
Tuntakse arvamisi, et nõid enne ei või surra, kui
ta kõik nõiduse tembud ja sõnad kellegile edasi õpeta
nud. Sellepärast vaatab ta enesele aegsasti õpilase
valmis. Ei ole nõial kedagi, kellele ametit edasi Õpe
tada, tunneb ta koledat vaeva ega saa ometigi hinge
heita. Enamisti jätab nõid ameti kätteõpetamise elu
lõpuks. Aga tuntakse paljugi juhtumisi, mil nõid nõiaks
saada soovijale ameti ju ammu enne surma kätte õpe
tanud. Mõni nõid otsis enne surma õpilase, tegi sellele
aga tingimiseks armulauale minna, kirikuleiba sealt
kaasa tuua, sellega kesköösel metsa ristteele sammuda
ja seal püssigk puruks lasta.
NÕidu kartis rahvas isegi pärast nende surma, sest nõiad
hakkasid kodu käima ja elusaid hirmutama ja. piinama.
Nõida surnuaiale viies tehti ta kodukäimise takistuseks
mõnesuguseid tempa. Matmisel pandi nõid kõhuli hauda;
köie ots seoti ümber kaela, teine ümber pahema jala
kedreluu. Sedaviisi maetud nõid ei pääsnud milgi kom
bel kodu käima, vaid vajus ikka sügavamasse maa sisse.

Tuulispask.
Tuulispask kannab mitu nime: t u u l i s p e a ,
t u u l e p ö ö r i s , t u u l e v o o d ; isegi „j ä n e s e k s " kut
sutakse teda. Lõune pool nimetakse tuulispaska ka
«ebajalaks".
Ebajalg avaldab iseäranis suurt jõudu,
viib isegi heinasaadusi ja kuhje kaasa. Viedemanni
ütluse järele olla tuulispasaks kaks tonti, kahe järve
peremehed, kes teine teisega kokku puutudes kohe tülli
sattuda. Üleüldise arvamise järele tekib tuulispask
hoopis teisel kujul. Nagu targa hing kehast lahkub,
haldijate maailmast teateid saama minnes, nii lahkub
hing veel teisel otstarbel kehast : moondab ennast väik
seks tiivuliseks olemiseks ja lendab enesele varandust
hankima.
Tavalisesti peetakse tuulispasaks minejat
nõiaks, kes teele minekul maha heidab, enesel kõik
hingamise kohad mullaga kinni topib ja ainult suu hinge
väljalendamiseks lahti jätab. Suust tulnud tiivuline
moonutab enese varsti tuulispasaks. Kohati räägitakse,
et niisugune tuulispasaks mineja peab jalataldu enne
seda kolm neljapäeva õhtut verega võidma. Teisal ei
teata niisugusest võidmisest midagi.
Mitmed väidavad, nagu oleks tuulispasaks käija
naisterahvas. Tuntakse ometi niisama juhtumisi, mil
meesterahvaski tuulispasaks käinud. Virus nimetakse

niisugust naisterahvast tihti

.vanaks

Soome eideks“,

Võru pool «Viru tädiks".
Ustakse, et mõni nõid võib inimesi tuulispasaks
moondada. Kuna muidu terariistaga visates tuulispasaks
käija haavu saab, päästab viimasel juhtumise terariistaga
viskamine tuulispasaks käija nõiduse küüsist.
Tuulispasaks käija püüd on saaki röövida. Siit
röövib ta seemet põllult, sealt kuhilaid, siit heinasaadusid,
sealt kuivama pandud pesu, lühidalt kisub kaasa kõiki,
mis talle meeldib. Püüab keegi teda takistada, sasib
ta takistaja riideid ja juukseid ehk veeretab teda mööda
maad, nii et takistaja luud, kondid ragisevad.
Tuulispasaks läinud nõia haldijas jääb vaatajale
tavalisesti nägemataks. Teatakse ometi juhtumistest
kõnelda, et nõia kujugi ilmub niisugusel korral, kui
keegi tuulispaska narrib ehk vihastab. Niisugusel puhul
vahib tuulispasast kole inimese kuju narrijale, vihastajale
vasta. Aga muulgi juhtumisel võib tuulispasas nõida
näha. Rahva väite järele tarvis kumargile lasta ja läbi
reite vaadata. Kui tuulispasaks käija tuttav isik, võib
teda kohe ära tunda. Vaatajat püüab tuulispask alati
nuhelda; käib temaga nagu mängupalliga ümber.
Näha saamiseks ja äratundmiseks kiidab rahvas
veel hea olevat sülitada ja terariistaga, kas noaga, kir
vega, sirbiga ehk muuga tuulispaska visata. Viede
mann kiidab selles suhtes heaks abinõuks hüüda: t u u 
lispask, tuhakotfe! Võta nii palju kui Jumal annab, sitta
suhu, paska parda !“
Tuulispaska püütakse tihti ta kahjutegemise pärast
nuhelda. Terariistaga visatud tuulispask saab viskamisest
enesele haava. Kui tuulispasaks läinud, isiku hingeta
keha leitakse ja ümber pöördakse, ei pääse hing enne
sisse kui keha endises olekus. Suuremad nõiad oska
sid tuulispasaks käija oma sõnadega kinni panna. Iga
tahes tuleb tuulispasaks käijaid vähemate nõidade
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hulka lugeda, isikuteks, kes ainult enestele varanduse
korjamiseks endid tuulispasaks moondavad.
Korra tuulekeerutuse ajal vangi pandud ehk tera
riistaga haavatud tuulispask saab enesele sellest niisuguse
õpetuse, et enam iialgi tuulispasaks ei käi.
Tuulispasaks käijatega ligidalt sugulased on v e d a 
j a d , kes saagile ilma tuulekeerutuseta sõidavad. Need
toimetavad tööd tavalisesti öösel. Niisugused isikud
istuvad kas lõugetile, seakünasse, taariastjasse ehk
muusse sarnasesse majariista, lausuvad nõiasõnu ja
kohe saab nende iste lennukiks, mis neid tuhat nelja
läbi tuule viib sihile. Ei takista neid teel lukk ega sein
ega m ü ür; igasse ruumi pääsevad nad sisse, võtavad
sealt tubli noosi vilja, raha ehk muud saaki kaasa ja
kihutavad siis oma lennukiga koju tagasi. Enne teele
minekut teevad nad peale sõnade lugemist veel mingi
suguse tembu, nuusutavad mõnes kohas iseäralikku
kivi, vahivad teisal ahju peal mingisuguse asja sisse.
Omast kohast sulavad nad virmalistega, loksberi sõit
jatega ja maksamerelistega ühte.

Virmalised, loksberi sõitjad ja maksa
merelised.
Rahva arvamise järele sünnitavad nõiad virmalisigi.
Virmaliste nime ei tunta igal pool Eestis. Lääne pool
nimetatakse need p õ h j a v a l g u s e k s .
Põhjavalguse
asemel tarvitatakse virmaliste nimetamiseks veel muidki
seletavaid ütlusi, nagu „taevas tapleb", „taevas vehk
leb", „taevas lööb lõhki", taevas lõkkel" jne.
Rahvajutud seletavad, virmalised tekkida mingisu
guse asja selga istunud nõidadest, kes enne taeva alla
minekut iseäralikka tempa teevad. Nad künnavad õhtul
rehe põranda üles, külvavad odre peale. Odrad tärka
vad ja valmivad vähem kui tunni aja jooksul. Kohe
lõikavad nad odre, peksavad, tuulavad, jahvatavad, kee
davad pudruks. Iga nõid võtab peotäie piirga kätte,
ropsimõõga vöö vahele, läheb pudru sööma. Pudru sööja
tõuseb sedamaid lendu, lendab taeva alla, hakkab puumõögal teiste omasugustega vehklema. Sellest vehkle
misest ja piirgute põlemisest tekivad virmalised.
Teiste teadete järele ei ole tarvis odre külvata ega
pudru süüa, vaid nõid istub lihtsalt lõugeti selga ja
lõuget viib ta kohe virmalisteks. Jälle teised teated
teavad, nagu voolaks virmaliste valgus taeva alla sõit
nud nõia saanist ja hobusest välja.

Saarlased jätavad põhjavalguse seletamisel üleüldse
nõia tegevuse mängust välja; nad jutustavad, tae
vas lüüa lõhki ja taeva pragude vahele ilmuda kaks
sõjameest läikivate mõõkadega teine teise kallale. Mõõ
kadega vehklemisest sündida põhjavalgus. Saarlased ei
tea seletada, kudas need sõjamehed taeva alla pääsevad
ega nimeta neid nõidadeks.
Viljandimaal ei astu põhjavalguse tekkimisel ükski
inimene tegevusesse, vaid see valgus tekib p õ h j a
pöörmisest.
Pöörjat ei teata nime pidi nimetada.
Põhja pöörmine on aegade muutmiseks tarvilik.
Virmalisteks käijatega sammuvad käsi käes l oksb e r i s õ i t j a d ja m a k s a m e r e l i s e d .
Mõlemat
sugu nõidu tunnevad — vähemalt nende nimede all —
ainult saarlased. Kuna virmalisteks käivad nõiad taeva
all vehklevad, sõidavad loksberi sõitjad kusagile metsa
ehk muusse paika sööma, jooma, tantsima. Vanapagan
esineb niisugusel pidul peremehena, loksberi sõitjad
kõik ta võõrastena. Nagu virmalisi tekitama, sõideti
loksberi pidule tavalisesti lõugeti seljas.
Kokku tul
nud nõidadele mängiti loksberil lõbustuseks torupilli;
nõiad ise aga viitsid enne pidusööki lõbudega aega,
mitmed maadlesid, mitmed vedasid vägikaigast, mitmed
vehklesid puumõõkadega nagu virmalisedki. Pidusid
peeti iseäranis heameelega jõulu ja uue aasta öösel Saa
remaal Pellisoos, Kõrve metsas ja Kuramaal. Saarlaste
teadmise järele pidid loksberi nõiad saadanaga iseära
liku lepingu tegema talle verd ohverdades. Lõugetit
tuli mingisuguse võidega määrida ja lausuda:
Üle soode, üle rabade,
Üle metste, üle merede!
Pidulaual pakuti nõidadele kõige paremaid, hästi
maitsevaid roogasid. Kaasa võtta ei tohitud mingisu

gust rooga. Võttis keegi ometi rooga kaasa, leidis ta
kodu roa asemel hobuse jala ehk muud koledat eest.
Loksberi- sõitjad on tükk laenu Saksa mütoloogiast.
Sakslased lasevad oma nõidu, enamasti vanu naisi sik
kude seljas B l o k s b e r g i l e sõita pidu pidama. Bloksbergist on saarlased loksberi teinud. Mõne korra nimetavad
nad pidukohta ka Maksamereks. Maksamerel käimine
tuletab täiesti loksberi sõitusid meelde. Maksameri =
Lebermeer tähendab Saksa keskaegsetes lauludes Jäämerd.
Eesti nõiad ometi Jäämerele ei sõida, vaid
lepivad Jäämere asemel Saaremaa soodega ja muude
paikadega.

Libahunt.
NÕiad moondavad iseendid, aga ka muid inimesi mõne
korra huntideks. Niisuguseid moonutud inimesi kutsutakse
libahuntideks, kodu h u nt i deks, inimesehuntideks,
s o e n d i t e k s . Viedemanni raamatust
(„Aus dem inneren und äusseren Leben der Esten")
leidub peale selle veel ahjupealse nimetus, mida meie
ajal rahvasuu enam ei tarvita. Vist on Viedemann
ahjupealse Thor Helle sõnaraamatust võtnud, kus see
nimi olemas.
Rahvasuu tunneb palju jutte libahuntideks moonu
tud pulmalistest. Pulmalised sõfdavad nõiast mööda
ehk nõiale vasta kõige rõõmsamas pulmatujus. Korraga
tõstab nõid kepi ja kas peig pruudiga ehk hulk pulmalisi
ühes pruutpaariga moonutakse libahuntideks.
Vahel
palub nõid pulmamajas öömaja ehk midagi muud. Palve
tagasitõukamist kuuldes moondab nõid pruutpaari liba
huntideks. Hulga kaupa, libahuntideks moonutud isikud
jäävad ühte parve. Rõugesse ilmub korra kaksteist
libahunti, kõik korraga selleks nõiutud isikud.
Sagedamini kui nõid muid inimesi moondab liba
huntideks, moondab ta iseennast, vähemalt tunneme
niisuguseid lugusid palju rohkem. Kuna nõid ennast
ajuti, ainult mõneks tunniks moondab libahundiks, moon
dab ta muid isikuid jäädavalt, olgu siis, et moonutud
3*
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isik abi saab. Tavalisesti päästab leib nõiduse paelust.
Juhtub libahunt leiba saama, langevad tast nõiduse küt
ked ja ta pääseb inimeseks tagasi.
Päris hundi viisi tormab libahunt koduloomade kal
lale, murrab maha, sööb liha osalt sealsamas, osalt viib
koju teiseks korraks. Olgu ees hobune ehk härg, kits
ehk lammas, kõik murtakse maha. Iga kodulooma liha
kõlbab libahundile. Muidugi mõista, sööb libahunt mur
tud liha toorelt. Hurjutakse libahundiks moonutud ini
mest toore liha söömise pärast, näib liha kohe nagu
keedetud olevat.
Libahundiks minevad nõiad tarvitavad ettevõtte
kordasaatmiseks sagedasti hundi nahka. Võetakse hundi
nahk, pandakse selga — libahunt valmis.
Mõnes kohas käib nõid kõige oma perekonnaga
libahuntideks. Pea tarvitavad kõik perekonna liikmed
ühist hundi nahka, pea igüks isenahka. Enamisti tuleb nõia
ehk ta omaste libahuntideks käimine kellegi võõra kaudu
ilmsi. Vahel pääseb sulane, vahel tüdruk, vahel minija,
vahel keegi võõras libahundiks käimise jäljile.
Libahundiks minemise pealtnägija püüab tihti näge
mist jäljendada. Enamisti õnnestub ettevõte, kuid tun
takse ka äpardusi. Kogemata jäljendaja seob enese
m;ngi asja külge, kartes, et muidu liig kaugele jookseb.
Aga siduminegi ei pea alati jäljendajat paigal.
Mõned nõiad võtavad teele minnes hundi naha
kotiga ehk märsiga kaasa, et tarbekorral kohe libahun
tideks saaksid.
Peale hundi naha tarvitamise oskavad nõiad muulgi
viisil libahuntideks saada. Kes käib kolm korda neljakäpakili ümber kivi, kes kasvatab liivaaugus kolm korda
karutamme, kes määrib ennast iseäraliku yõidega. . Alistes räägitakse, libahundiks^ mineja pidada ahju peal kolm
korda ümber põhjata vaadi käima ja siis vaadist läbi
ronima. Viljandimaal teatakse, et tarvis kolm neljapäeva

õhtut järge mööda kõveralt kasvava loogasarnase puu
alt tagaspidi läbi ronida. Sarnaste tempudega käivad
tavalisesti nõiasõnad käsi käes. Viedemanni teadmise
järele peab kolm neljapäeva õhtut laial tasasel kivil
püherdades ütlema: „Niibes, naabes nahk peale, kiibes,
kõõbes kõrvad pähä, siibes, saabes saba taha!" Teisal
kästakse heina sao alt läbi pugeda ja ütelda: „Niuh,
näuh nina pähä, hiuh, hauh hambad suhu, kiuh, käuh
karvad selga!" Jälle teisal öeldakse, et tarvis ‘kolm
korda ümber kadakapõõsa käies üdelda: „Niuh, näuh
nahk selga, siuh, säuh saba taha, kriuh, kräuh kõrvad
pähä !“
Harukorral kipub libahunt inimese kallale, veel
harvemini murrab ta lapsi. Last murdvad libahundid
tulevad Peipsi takka ja põhjendavad murdmist koduse
näljaga.
Kahjutegemlse pärast püütakse tihti libahunti kao
tada. Muhus peeti korra libahundi peale kaheksa päeva
jahti. Päevaajal moondab libahunt ennast inimeseks
ja otsib teiste inimeste seltsis libahunti, öösel aga rut
tab ta loome murdma. — Teades, et libahunt inimene,
ei taheta teda tavalisesti tappa, vaid kahjutaks teha,
ta murdmist lõpetada, seda enam, et mitmed libahundid
ainult nõidade poolt olid libahuntideks moonutud. Aru
kätte saades, et libahunt selleks nõiutud ei ole, käiakse
temaga vähem armulikult ümber.
Libahundiks käivast nõiast räägib rahvasuu, et ta
inimese kuju tagasisaamiseks niisamasuguseid tempa
peab tegema kui enne naha sisse pugemist, Tempude
tegemise järele langeb nahk iseenesest seljast ära. Aga
sõnade lausumistki peetakse mitmel puhul tarviliseks
inimese kuju tagasisaamiseks. Tihti käivad need lau~
sumisesõnad libahundiks saamise sõnadega kaunis ühte,
näituseks: «Karvad seljast kiuh, käuh, hambad suust
hiuh, hauh, nina pääst niuh, näuh!"

Libahunt ei erine pealt nähes milgil kombel tavalisest
hundist. Vahet teeb ometi valge märk kaelas libahundi
ja pärishundi vahel. Valge märk või täpp tekib kaelas
kantud sõlest, preesist ehk muust sarnasest ehtest.
Soomlasedki tunnevad libahunti. Nad nimetavad
teda aga „Viron susi,“ see on Eesti hundiks. Sellega
ei taha soomlased libahunti ometi mingisuguseks Eesti
leiduseks tunnistada. Palju ennem tuletab soomlaste
Viron susi libahundi Saksäst põlvenemist meelde. Saks
lased kõnelevad nõidade moondamisest „v e r v o 1f i ks
„mees-hundiks.“
Sõna algupoolest „ver-“ Lad. „ v ir “
tegid soomlased v i r o ja nii tekkis neil „Viron susi“.
Soomlaste arvamise järele toidab Viron susi ennast
vähem murtud loomadest kui tuulest. Ta jookseb, ikka,
lõuad lahti, vasta tuult. Leib vabastab teda niisama kui
Eesti libahunti nõiduse kütkest.
Hunt ei kipu libahundi kallale, sest hunt peab li
bahundi enesesuguseks hundiks.
Kodumaa ülemus selle vasta ei tunnud libahuntide
kohta armu, vaid pidas nende olemasolemist niisama
tõeks kui talupojad. Vanad kirjad teavad, et kodumaa
kohtud ära lasknud hukata palju inimesi, keda libahun
tideks käimises kahtlustati. Tallinna harutati 1615 ja
1618 libahundi protsessa ja Viru Nigulas veel 1640
aastal. Kiviloos põletati 1617 korraga kuus naist nõidus
pärast ära, selle järele kui neid enne rängalt oli piina
tud.
Esiti sattus üks naine kohtu alla. Selle naise
peale kaebati, ta käinud kümme aastat libahundina
kahju tegemas. Piinamisel päriti naiselt kaassüüdlasi.
Naine tunnistas viis teist naist kaassüüdlasteks. Kõik
kuus mõisteti kohtu poolt tulesurma.
Olgu veel tähendatud, et nõiad inimesi vahel muu
deks loomadeks moondavad, näituseks hobuseks, kes
aga jõulu õhtul saadud leiva varal nõiduse väest jälle
inimeseks pääseb.

Surnute austamine.
Sagedasti kõneldakse hiinlaste esivanemate kultu
sest ses mõttes, nagu oleksid hiinlased ainsad esivane
mate austajad. Lugu on ometi nii, et kõigil Soome-Ugri
rahvaste] oli vanasti esivanemate austamine ja teenimine
ühine.
See austamine ulatas ennemuiste veel palju
kaugemale muude rahvaste sekka. Kõigiti oskasid Soo
me sugu rahvad ammu paganuse ajal õieti hinnata
Moosese neljat käsku: Austa isa ja ema, et su käsi
hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Soome-Ugri
sugu rahvaste usu järele seisavad surnud elavatega nii
ütelda iseäralikus vastatikuses suhtes; mida parem see
suhe, seda paremini käib elusate käsi. Surnud moon
duvad
nagu järelejäänud
omaste
kaitsevaimudeks,
elus olijatele varjajateks kõiges olemises mitte ainult
meil, vaid muudelgi sugurahvastel. Huvitav tähele panna
laplaste arvamist surnute kohta, nagu seda 1730 a.
surnud missionäär Isaak Olsen kirjutab: „Surnud käsevad elusaid pidada just samasuguseid asukohti, pruuki
sid ja viisisid ja riide moodisid kui neil enne olnud.
Targad peavad neid õpetama ja karistuses kasvatama;
kõnelema nendega Lapi keelt ja hoiatama neid mingi
sugust teist keelt kõneleda kui Lapi keelt, sest see on
kõige parem keel, mida nende esivanemad kõnelenud
ja mille nende esimene tark ja haldijarahvas ja muud

ennemuistsed isikud moodustanud. Seda nõudmist täi
tes võib rahvas kaua ja hästi elada, elus ja olus ede
neda ja ennast ja loomi tervetena hoida. (K. Krohn,
Suomal. runojen uskonto, 1. V.)
Eesti muinasusk ei esine niisuguse täieliku konservatismuse nõudega, kuid ta alalhoidlikkus kõigis viisides
ja kommetes tunnistab, et tal hoolimata seitmesajaaastasest ristiusu mõjust tubli osa laplaste usust ühine on.
Isaisade jälgedes käimine, isaisade viisi elamine on
Eesti rahvale nagu luusse, lihasse kasvanud ja ainult
tugev kultura tõuge suudab teda sellest vabastada.
Kui vastastikune suhe surnute ja elusse jäänud
omaste vahel olemas, eeldab see suhe t i n g i m a t a
h i n g e d e e d a s i e l a m i s t p ä r a s t surma.
Enne
veel kui risi.iusk suremata hinge õpetusega ilmus, tunti
ju laialt Soome sugu rahvaste seas e l u p ä r a s t
s u r m a . Surnu muutis asupaika, kolis maa pealt maa
alla, kus tal niisamasugused asupaigad, riided, toidud
ja elutarvitused arvati olevat kui maa peal. Prof. K.
Krohni teate järele on mõnest Vene Karjala hauast
salved leitud, mis täiesti sedasama viisi ehitatud kui
sealsete karjalaste majad.
Soome ida-Karjalas lei
dub haudadel maja meelde tuletav ehitus, isegi katus
peal ja klaasitükk aknaks ees, kust surnut arvati välja
vaatavat. Hauas edasielamisest tunnistab Eestis laialt
tuntud komme, et surnule hauda peahari, nuga, nõel,
niit, raha ja muud sellesarnast kaasa anti. Mitmed
haualeiud tunnistavad, et surnule matuse ajal just need
iööriistad kaasa pandi, mida ta eluajal koige rohkemini
tarvitas. Kaugemate rahvaste seas maeti sagedasti ho
bune surnuga hauda. Sõjamees sai meilgi mõõga ehk
muu sõjariista enesega hauda kaasa.. Surnule pandi
kõige paremad riided ümber, sagedasti täiesti uued.
L ühid alt: surnu varustati hauas edasielamiseks kõigi
maa peal elamiseks tarvis olevate asjadega.
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Surnuid kardeti ju vanal ajal ja kardetakse tihti
veel meie päivil, oletades, et nad paha teevad. Iseene
sest ei või iga surnut kurjaks ega heaks nimetada.
Asja olude järele kujunes surnu iseloomu avaldamine.
Surnu võis ühele hea, teisele paha, täna lahke, homme
tige olla, ikka selle järele, kuidas teda austati ehk ohv
ritega meelitati. Sai ta elusalt isikult seda, mis talle
meeldis ja mida ta soovis, ilmus ta sellele nagu kaitsja,
kuna vastasel korral inimene pidi ta viha kaitma.
Perekonna liikme suremise järele oli järeljääjate
esimene hool surnu põlve mõnusaks teha. Igavuse ee
malehoidmiseks uues põlves valvati öösel surnu juures
ja süüdati tuli põlema. Enamasti kestis niisugune val
vamine kolm ööd. Ühtlasi peeti hoolt, et keegi surnu
rahu ei segaks ; ei tehtud mingisugust kära, müra ja
kui seda kusagilt kardeti, kõrvaldati kära sünnitaja ju
aegsasti. Peale selle kanti mõnes kohas nagu Ingeris
surnu juurde toitu ja jooki, et kui surnul nälg ehk janu
tuleks, ta kohe võiks soovitud aineid saada.
Surnust arvati, et ta igavust tundes pea üht ehk
teist perekonna liiget enesele katsub seltsiliseks röövida.
Inimese asemel püüti surnule loomi kaasa and a; haual
tapeti kukk, iammas ehk lehm. ' Matjad keetsid liha ja
sõid haual, ülejäänud osa aga jäeti surnule. Haual
söömist kutsuti peieteks.
Peiesid peeti ka surnu kodu. Peiete pidamist targutab
Läti Hindrek, kui ta ka peiete nime ei maini, üteldes,
et eestlased matuseid „pühitsesid suure kaebamisega ja
joomisega oma viisi”. 1428 Riias peetud kiriklikul koos
olekul öeldakse, et eestlased tihti kirikutes ja pühitsetud
matuseaidadel söömapidusid peavad, kus nad surnud
vanematele ja sõpradele sööki, jooki pakuvad, kuna
nende usu järele see neile troostiks on, ja ka teisi orna
paganakombeid panevad nad sealsamas toime. “ Hjärngi
teab 17 aastasaja algusel, et viisiks oli iseäralikkudel mäles-

tusepühadel toitu haudadele viia ja seal ühiselt süüa.
Mõnes harvas kohas elab surnuaial söömine meie päivini
edasi. Peiesid surnuaial peeti igapidi surnule meeldivaks
heateoks. ^Endistest peietest on mõnes kohas veel viis
järele jäänud, et matuse puhul kerjajatele kiriku ukse
suus andisid antakse „hinge ülenduseks".
Kui kõiki kohuseid surnu kohta ei täidetud, tuli surnu
matusepaigast koju tagasi „võlga nõudma*, hakkas,
nagu rahvas ütleb, „kodu käima". Niisugusel puhul
avaldas surnu alati kurja iseloomu. Näib aga, nagu
oleks peäle selle, et surnu „oma võlga“ kätte ei saanud,
teda mitmed muud põhjused sundinud kodu käima.
Kodukäijateks saavad nõiad ja kurjategijad, kõik „undlikku", mitte õiget surma surnud isikud ja saarlaste ar
vamise järele kõik saksad. Aga isegi liig rohke surnu
tagakaebamine ja leinamine kutsub surnu koju, niisama
tõotuse murdmine, kui lesk lubanud leseks jääda, aga
ometi kavatseb mehele minna. Ju lese mehele mine
mise mõtte ajal pöörab surnu enese hauas ümber. Jatkab lesk niisugust mõtlemist, hakkab surnu kodu käima.
Kirub keegi surnut, kutsub ta sellega surnu koju. Se
dasama teeb haua1
:'roojastamine, surnuluude tõukamine
jne. L ühidalt: aupuudus surnu kohta, surnule kuulu
vate ohvrikommete mittetäitmine sunnib surnut vähemalt
kodukäimisega asjasse puutuvaid nuhtlema. Tarbekorral
võib surnu aga muulgi viisil karistada, õnnetusi inimes
tele ja loomadele tuua ehk neile surmagi saata.
Mõned surnud hakkavad kohe pärast surma oma
seid kodukäimisega vaevama, teised alles pärast matmist.
MÕned surnud käivad ainult lühikese aja kodu, teised
kuude ehk aastate kaupa. Lepitatakse surnuid ohvritega,
lõpetavad nad kohe kodukäimise. Päeva ajal kodukäija
tavalisesti ei ilmu, küll aga õhtul. Ta maa peäl rända
mine kestab kukelauluni. Kukk, niisama kodukäija kui vana
pagana vaenlane, sunnib mõlemaid kodukäimist lõpetama.

MÕnes maanurgas räägitakse, et kodukäija igal nel
japäeva õhtul ilmub, teisal iga esmapäeva, neljapäeva
ja laupäeva Õhtul. Jälle teisal ei seota kodukäija ilmu
mist mingisuguse päeva külge.
Kõigiti võib kodukäija iga päeva õhtul ilmuda, kui
ta ehk ka mõne korra neljapäeva õhtul iseäranis hea
meelega ilmub.
Veel olgu tähendud, et rahva usu
järele seitsme Moosese abiga igal tunnil võib kodukäijat
lasta hauast välja tulla. Niisama võivad nõiad ja tar
gad surnuid hauast välja manada ja isegi loves käia
surnute juures.
Kodukäija esineb väga mitmel kujul, sagedasti nii,
kudas surnu just hauda pandud. Teine kord ilmub ta
valgena kujuna, mingisugusena varjuolemisena, just nagu
spiritistide väljamanatud surnud. Niisugusena lehvib ta
udupilve kombel ehk lendab vahel nagu lind edasi.
Inimesegi kuju kandes moondab kodukäija ennast
tih ti: vahel suur, vahel väike, sirgub kolepikaks, kaha
neb tillukeseks. Teine kord kuuldakse kodukäija koli
nat ainult pimedas; tule ülesvõtmisel on ruumis vaikus
valitsemas ja kodukäija ise kadunud. Eesti kodukäija näiks
mõnel puhul Egiptuse hingede rändamise teoriat püüd
vat jäljendada; surnud inimene käib ainult looma näol
kodu. Teisal arvatakse kodukäijat tahtmise järele looma
kuju muutvat : esineb pea ühe, pea teise looma kujul.
Tavalisesti hakkab kodukäija niisugusena loomana kodu
käima, kui talle peiete ajal tapetud. Vististi ei olnud
surnu peiete ajal tarvilikku osa kätte saanud ja tuli
sellepärast seda taga nõudma.
Kodukäija ilmub mõne korra veel muulgi kujul.
Rahvajutud tunnevad juhtumisi, et kodukäija nagu kuhi
las ehk nagu heinasaad ilmub ja enesest sädemeid ja
suitsu välja ajab. Võimalik, et niisugusel puhul kodu
käija tulihännaga ära vahetud. Igapidi4 valitseb rahva
seas usk, et surnu hauast kodukäijana välja tulles ene-

seie igasuguse kuju võib omandada otstarbe saavutami
seks. Kodukäija jätab enesest väga mitmet moodi jälgi
järele; mõne korra on need nagu kepi, mõne korra jälle
nagu mingisuguse looma jäljed.
Meieaegsed spiritistid näiks kodukäijaid väga mit
mes suhtes jäljendavat. Nagu spiritistidel asjad toas
liiguvad, kolisevad, nii paneb neid kodukäijagi liikuma,
kolisema. Väga tihti loobib ta kerisekiva keriselt laiale.
Ükski uks ega lukk ei pea teda kinni, igale poole pää
seb ta sisse. Tihti puhub ta tule toas ära ehk näpistab
magajaid. Ülepea tahab ta majas elanikka karistada, et
nad kõiki kohuseid ta kohta ei täitnud.
Tuntakse juhtumisi, et kodukäija inimese kallale
kipub ja inimest nii pigistab, et pigistava kondid ragi
sevad. Hunta appi kutsudes võib niisugusest vaenlasest
vabaks pääseda^ Mõned kodukäijad, omaste või pa
handajate vasta täis viha, püüavad inimese elu võtta.
Suure vaevaga õnnestub inimesel nende käest pakku
põgeneda. Mõni saks sõidab kodukäijana koguni tõllas.
Harukorral teatakse alandlikkudest kodukäijatest. Mõni
kodukäija tuleb omaste juurde lihtsalt üht ehk teist talle
tarvilikku asja paluma, ilma omaseid nende asjade
andmata jätmise eest karistamata.
Rahvas tunneb palju hirmu ja õudsuse jutte kodu
käijatest, aga suuremasse osasse neist on vanapagan
kodukäija asemele sisse tükkinud.
Kodukäija kohutava tegevuse kõrvaldamise peale
on ju vanast ajast mõteldud ja selleks abinõusid otsitud.
Kõige parem abinõu muidugi surnule kõik anda, mis
kord ja kohus anda.
Mitmes kohas tehti matuselt tagasi tulles rist tee
äärde puu koore sisse ehk raiuti koguni kivisse rista.
Need ristid pidid omaltki poolt keelama surnut tagasi
tulemast. Mõnes kohas pandi surnu mälestuseks puu
külge paelu. (V. Esivanemate ohverdamised, lk. 5 4 —57.)

See komme ulatab muistsesse aega tagasi ja on ühine
kõigil Soome sugu rahvastel. Muiste laastati surnumaja
ligidal üks hiiepuu ära ja riputati ohvrid asemele. P ä 
rast poole kadus ühe maja puu ja tarvitati veel ühist
kogu valla ehk küla jaoks. Uuemal ajal jäi lintide ja
muude annete riputamine puu otsa surnu mälestuseks
ära, ainult risti tegemine kestis edasi, seda enam, et
rist haua risti meelde tuletab. Ohvriandmist tuletab
meelde komme matuse puhul õuevärava samba külge
vööd siduda.
Kuna suurem osa surnute hingesid hauas puhkab,
hulgub väike osa igavese juudi viisi ometi mööda maa
ilma. Neid võiksime hulkuvateks hingedeks hüüda.
Kodukäijatega ei ole neil midagi ühist; neil puudub kodu
koguni. Hulkuvate hingede sekka kuuluvad kõik emade
poolti ärahukatud lapsed, niisama kõik riäümata lapsed
ja ilma õnnistamata jäänud surnud.
Niisugused hulkuvad hinged otsivad seda ohvrit,
millest nad ilma jäänud. Nad ei leia enne rahu, kui
nad osagi sellest kätte saavad. Nad ei püüa tavalisest
kellegile paha teha, vaid paluvad inimestelt enestele
abigi (v. M. J. Eiseni „Kodukäijad*).
Aasta lõpu poolel tulevad kõik surnute hinged hau
dadest tagasi maa peale käima. Seda aega kutsutakse
tavalisesti h i n g e d e a j a k s .
Kraasna maarahvas pü
hitseb niisugust hingede maa peal käimise aega liha
võtte esimesel pühal. Sarnast kommet tuntakse ka In
geris, kus aga peale selle veel kolm muud päeva hin
gedele pühitsetakse. Eestis ometi asetati hingede kodu
käimine sügise peale. Ametlikult peeti seda päeva vanal
ajal Rooma usu kirikus 1. ja 2. novembril pühade meeste
ja hingede päevana 998 aastal antud määruse järele.
Rahvas pidas kiriku määrusest vähä lugu, hingede aega *
palju kauemini pühitsedes. Aja alguse, pikkuse ja lõpu
kohta erinevad teated. Laialdaselt valitseb arvamine,

nagu saaksid hinged esimesel esmapäeval pääle Mihkli
päeva luba hakata maa peal käima ja nagu võiksid
nad seda luba 2. novembrini, siis hingede päevani tar
vitada. Teisal ei panna ometi esmapäeva peale mingi
sugust rõhku, vaid lastakse aeg just Mihklipäevaga
alata. Seda aega Mihklipäevast hingede päevani kut
sutakse ka h i n g e d e k u u k s , s u r n u e h k k o o l 
j a k u u k s.
Teisal jälle antakse hingedele palju pikem maa
peal viibimise aeg. Paiguti ulatakse see Mardipäevani,
paiguti isegi Toomapäevani ja kolmekuninga päevani.
Hingede ajal valitsevad tavalisesti vihmased ja udu
sed ilmad. Rahvas seletab nähtust seda viisi : pääingel
Miikael viskab hingesid taevast nagu udu alla. Viimne
seletus on muidugi ristiusust pärit. Paganus ei tead
nud Miikaelift midagi, vaid laskis hinged lihtsalt hauast
välja tulla.
Koju tulevatele hingedele tuleb ausat vastavõtmist
valmistada just kui suurt sugu võõrastele. Vastasel
korral võiksid nad hõlpsasti pahanduda ja elusatele häda
ohtu ehk surmagi saata.
Nagu pühade eel maja ja õue kasitakse ja korista
takse, nii koristati ja kasiti seda ka hingede tuleku
eel. Hingede majas viibimise ajal pidi igal pool täielik
rahu valitsema, et kallid võõraid kodu viibimises mitte
segada. Aga veel enam : hingedele kaeti laud, pandi
paremat sööki, jooki lauale. Enamasti määrati vastavõtmise kohaks saun, kus kellelgi inimesel polnud tarvis
käia. Tihti avas perenaine hingede kuu esimese päeva
õhtul toa ukse ja kutsus majast aastate joOksul välja
viidud surnuid kõiki nime pidi sööma, jooma, ühtlasi
paludes mitte pahanduda, et tal seda puhku pole pare
mat neile pakkuda. Toitudest ei tohtinud pudru puu
duda. Toitu viidi vahel laudile ja õue, sest kõik hinged
ei tahtnud tuppa tulla.

Kogu hämar aastaaeg on ülepea surnutele pühen
dud ja sel ajal neid, kes hämaras, pimedas hauas
asuvad, alati meelde tuletud.
Mitmed Eesti ennemuistsed jutud teavad jõulu öö
sel ja uue aasta öösel kirikus käinud surnutest kõnelda.
Niisugune hingede maa peal käimine juhatab meid
skandinavlaste juurde, seletab prof. K. Krohn. Skandi■navlased uskusid vanasti, et surnud jõulu ajal haudadest
välja tulid. Endisel ajal, kui Rootsis igas talus saun
oli, küttis taluvägi pärast oma vihtlemist jõulu õhtul
sauna veel hingedele. Neile pandi sööki, jooki lauale,
neile jäeti sängidki, kuna taiurahvas ise õlgedele heitis
puhkama. Selle Skandinavia korrtbega on ligidalt sugu
lane meil jõuluks heinte tuppa toomine. Meilgi heideti
endisel ajal jõulu öösel põrandale heinte peale puhkama,
ilma et enam oleks mäletatud, mispärast see nii sündis.
Soomlased ja eestlased on skanainavlastelt jõulu nime
laenanud ja ühtlasi ka palju jõulu kombeid. Jõul ise
on vanast põhjakeele jõi ehk geohol sõnast tuletud
ja tähendab umbes sedasama, mis meie jõul. V. Rei
man otsib Kreutzvald’! eeskujul jõulule jao ehk jõu
õhtutest seletust, aga see jao ehk jõu aõna najale toeta
mine ei kanna arvustust välja.
Kodukäijatena ilmuvad surnud juhatavad meid nii
suguste isikustatud surnute juurde, kes nimega esinedes
sagedasti mingisugust surnute haldijat esitavat. Niisu
gune on kõige pealt surma ettekuulutaja marras.

Marras.
Marras on olevus, kelle kohta Eestis tänini kõige
segasemad mõisted valitsenud. Juba ta nime nimetakse
mitmet viisi : marras, mardus, margus, mardo. Kalevi
poeg tunneb marduse* kiljatamist ja laanes nutmist, aga
muidu ei tea tast nii hästi kui midagi. Sel põhjusel
seletab Kreutzvald, et mardus vaimude hääl metsas olla,
mis muistse aja kannatust ja häda vaiksetel õhtutel
kaebata. Sagedasti olla marduse häält Jaanilinna juures
kuulda. Virumaal õeldada pöningul mingisugust kodinat
kuuldes : mardus kolistab ! ilma et ütleja teaks, mida selle
kolistajaga tuleb mõista. Edasi ütleb Kreutzvald, ta
kuulnud ühelt Nissi taadilt,
et kui marduse häält
sagedasti kuuldaks, võida sõda ja verevalamist oodata.
Kreutzvald oletab, et mardus Rooma usu ajal Eestis
„Märtyrer“ sõnast tuletud, tähendades, et kergesti võidi
seda sõna usu eest langenud esivanemate kohta tarvitada.
Mardusel pole ometi märtritega mingisugust tege
mist, kui ka sõna vähe märtri sarnaselt kõlagu. Mar
dus on ainult nime „ m a r r a s “ teisend. Viimne sõna
on Soomes hästi tuttav ja niisama Eestiski „marraskest“
sõna kujul. Marrast muistse aja kannatusi kuulutavaks
vaimude hääleks nimetades on Kreutzvald sellele olemisele
liig ahtad tegevuse piirid määranud. Ülepea ei ole
Eesti keeles marrast tänini pikemale käsitamisele võe
tud ega teata tast tavalisesti rohkem kui mis Kreutzvald
eelpool ta kohta ütlenud.

Marrast ei tunta suuremas osas Eestimaal enam,
vaid peaasjalikult ainult Soome laheäärseil mail. Saare
maal kuulutab üks jõgi veel Marduse nime ; Harjumaal
tuletab Liber Census Daniae Martaekilae — Mardu, sageda
mini meie ajal Maarduks nimetatud, teda meelde, kuna
Saares muidu mardast enam midagi ei mäletata. Kõige
enam on marras ennast Virumaa rahvamälestuses. alal
hoidnud. Virumaa teadete järele sünnitab marras ma
jades ja majade ümber viirastusi.
Ta on s u r n u
k ä s k j a l g , e t t e k u u l u t a j a , ilmub ikka sinna,
kus keegi i n i m e n e
surmale
määratud.
Vanade inimeste jutu järele olnud ennemuiste kõik
kohad mardaid täis. Siis ei ole nende ilmumine alati
peatset surma ette kuulutanud, vaid surma mõne korra
koguni pika aja pärast. Kui kusagil majas keegi raskelt
haige on ja tuttavad tulevad teda vaatama, ütlevad nad
ära minnes tih ti: küll see ikka varsti sureb ; aina marda
hais juba toas! Missugune see hais on, ei ole ometi
teada.
Taludes ei kedratud neljapäeva õhtuti sellepärast,
et siis ka marras kedrata, kui vokk tühjaks jääb. Usu
takse, et mitmes kohas, kus inimesi toas polnud, vokk
varsti hakanud kedrama. Niisugusel puhul öeldi: Kuule,
kudas marras kedrab ! Mindi vaatama, ei nähtud kedagi.
Kui õhtul kas pererahva ülevalolemise ajal ehk puhka
mise puhul kanad õrrel kiristades häält tegid, kuulutasid
nad marda toas olekut. Inimesed ei näinud teda, küll
aga kanad.
Tavalisesti näitab marras ennast inimese kujul,
harukorral looma näol. Looma näol ilmumisel käib
marda meel ja mõte kurja peale. Mõne korra nähtud
teda linnuna lendavat.
Väga tihti ei ilmu marras mingisugusel kujul, vaid
kuulutab oma ligiolekut kolistamisega, müristamisega,
vahel oigamisega, käimisega.
Kudas ka vaadatakse

ja otsitakse, ei leita kedagi. Pea aga sureb keegi
majas. Suremine kuulutab, et marras majas käinud
ühel ehk teisel viisil suremist ette kuulutamas.
Virumaal nimetatakse mõnel puhul kodukäijaid marrasteks. Mardad sulavad seal vahel kodukäijatega täiesti
ühte. Marras kõnnib ehk jookseb tihti niisama kui ko
dukäija,- sammub vahel hobuse kõrval hobusega võidu.
Marda ühtesulamine kodukäijaga sunnib meid oletama,
et marras surnust tekkinud.
Viimast oletamist toetab ka see ilme, et seal, kus
keegi inimene õnnetumat surma saanud ja maha mae
tud, mardad sagedasti mitmel kujul ilmuvad. Leitakse
mahamaetud
ehk maast välja tulnud kondid üles
ja maetakse surnuaiale maha, kaovad marda ilmu
mised.
Professor J. J. Mikkola väite järele on „marras"
sõna tähendus esiotsa olnud
surnu". See tähendus
sobib hästi ka Eesti keele sõna kohta „marraskest“ —
rikutud, surmale määratud nahk. Prof. K. Grotenfelt
oletab, et „martaus“ = Eesti mardus surnut, surnukeha
targutab. Martaus oleks sõnakuju teisend, nagu meil
mardus marda teisend.
Novembrikuu peale langeb
hingede päev ja osalt ka hingede aeg. Soomlased on
seda kuud sellepärast hakanud „marraskuuks“ nime
tama. Prof. K. Krohn oletab, et meie mardikuu sõnast
mardakuu tekkinud. Niisugusel puhul sulaks marraskun
meie mardikuuga ühte. Marraskuu tähendab vist seda
kuud, mille jooksul hingede kodukäimise aega peeti, ehk
aga, nagu prof. Mikkola väidab, ohvrite tapmise kuud;
need ohvrid olid muidugi surnutele määratud nende
maa peal käimise ajaks. Vanus Soome kirjus kõnel
dakse marras-ohvritest, mis sedasama tähendavad kui
tapmiseohvrid. Prof. Mikkola järele on marras — surnud
Iraani keelest laenatud; teine sõnakuju on martas, mis
surevat ja inimest tähendab.

Algupärase surmatähenduse kõrval on meil Eestis
mardale veel teine tähendus tekkinud: surma ettekuulutaja. Rootsi soomlastel tähendas 1600 paigu marras
seda, kes pidi surema.
Kui marras külas oli, tuli öösi hall mees patta
kirstunaelu taguma, uskus rahvas vanemal ajai.

Mana ja Tooni.
Surnute riigi haldijatena esinevad Mana, Tooni,
Kääbas ja Kalrfi, kõik õieti sama olevuse nimetamise
teisendid. Mana nimi on rahva seas rohkem tuttav kui
Tooni. „Mana käsi hoiab meesta“ ja „Mana targad“
puutuvad kirjandusest silma. Wiedemann pühendab
Manale mõne rea, üteldes: „Mana — Tooni, surnuvalla,
altmaailma valitseja. Temast enesest ei ole sugugi ehk
on vähe juttu* sinna kuuluvad aga kahtlemata Mana tark
ja Mana sõnad“. Tõesti sulab Mana ja Mana asupaik
Manala Toonega ja Toonelaga ühte, mõlemad on sama
mõiste nimetused, üks omast keelest, teine ehk võõrast
keelest pärit. Mana sõna on nimest Manala tekkinud,
Manala aga sõnast Maan ala, maa all. Mõnes kohas
räägitakse veel meie päivil Maanala. Aja jooksul tekkis
Maan alast Manala, mis õieti maa-alust kohta tähendab,
nagu Kalevalaski öeldakse :
Manalasta maanki aita,
s. o. Manalast maagi alt. Teisal jälle räägitakse Manala
alusveest. Ennemuistsete juttude järele kujutab vana
rahvas enesele elu maa all niisamasugusena kui maa
peal ette. Seal on metsad ja põllud, orud ja mäed, ho
bused, lehmad, lambad, metsloomad, isegi jõed ja ojad.
Ainult hämarus valitseb Manalas.

„Ilm atare“ kolmas osa M aanala oma linnaga, tarka
dega j. n. e. on täiesti

Bertrami oma luuleleidus,

ilma

Eesti rahvaluule aluseta, kui ka autor Manalat niisugu
sena katsub kujutada.
Setukeste

laulud

kõnelevad

M ana minijast j. n. e.

manalastest,

Manast,

Esimesteks arvatakse

muidugi

kõiki Manalasse puhkama läinud hingesid.
seletuse järele on

manalased

W ie d e m a n n i

head vaimud,

kes Õnne

toovad ja keda igaüks tahaks hea meelega näha.
vagast inimesest öeldakse:

ta on vaga kui

Kui ka viimast ütlust tarvitatakse,
saadud näpunäited

ei anna rahvasuust

mingisugust tuge manalaste pidam i

seks häiks vaimudeks.
vahel

Heast,

m analane!

surnuaedagi.

Manalaste

Manalane

hauas

hingajatele,

omadusi

rõhutaks.

ilma

Paganus

j. n. e., kus surnud hinged,

maaks

jääb
et

nimetatakse

nimeks
nimi

kõigile

hingaja

tundis Manalat,

häid

Toonelat

head ja kurjad, kõik ühes

koos „ manalastena", Mana minijatena, poegadena, tütar
dena, varjulastena rõõmuta, vagusat elu elasid.
Rahvalauludes esineb surm, surmahaldija harukorral
ka Toone nime a ll;

tema ja surnute asukohta hüütakse

Toonelaks.
Käisin eile Hiielassa,
Tunaeile Toonelassa
Eile eide haua pealla.
Muis

rahvamälestustes ja rahvajuttudes ei kõnelda

Toonest nii hästi kui midagi.

W ie d e m a nn i teated Too-

nest ei ulata kaugemale kui „Töoni, sellest Toonela =
altmaailm, surnute asupaik".

Aga isegi rahvalaulud —

Setukeste

enam Tooni esineb — ei

laulud,

tea tast midagi
Toone tuld.

kus kõige
lähemat.

Lauldakse

neiust,

kes teeb

Teisal jälle kõneldakse toonelastest, Toone

tütardest ja Toone onupojast, aga nendegi tegevusest ei
saa

meie

mingisugust

selgemat

pilti.

Me

jääksim e

Toone

suhtes

käsitsi

kobama, kui

meile seletust ei annaks.
surmana.
Eesti^ ja

Soome

Soome

mütoloogia

Tooni esineb seal kehastatud

laulude

kõrval

esineb

Tooni ja

Toonela veel Ingeri rahvalauludes ja neis sobib „surnud“
tähendus paremini

kui

surma tähendus.

Dr. Bertrami

väide, nagu tähendaks Toonela vagade hingede asupaika,
ripub õhus.

Kääbas ja Kalm.
Kääbas tähendab matusepaika, tähendab' sedasama,
mis kalm,

kalme.

T allinnam aal ei tunta hulgas kihel

kondades tegelikult kalmu sõna sugugi,
janduse kaudu.
Igal pool, kus rahvas
need kääpad

ikka vanu

vaid ainult kir

kääpaid tunneb,

haudu.

sisaldavad

K ääpam äed

esinevad

niisugustena mägedena, kuhu muiste surnuid maetud, ja
lihtkääpad tasasel maal niisama matusepaikadena.

Isegi

K ääpa jõge ei saa

Vae

valt

me

tohime oletada,

mahalõigatud

matusepaigast

et. jõgi

jalgadest

tõenäolisemaks

tuleb

lahutada.

Kalevipoja

enesele

nime

ööseti

basteks nimetatakse.
ilmu need vaimud
ehk

harukorral

Niipalju

kahekesi.

nähakse

sagedamini uue aasta öösi,
algust.

kui ma aru
vaid

Enamasti

saanud,

esinevad

vaimud

igal

ajal

öösiti haudadest

neid laupäeva

öösi,

kõige

s. o. öösi vasta uue aasta

Inimesega kokku puutudes katsub kääbas

dasti kahju teha.

ei

tavaliselt üksikult

suuremalt jaolt naisterahva näol.

Vaimud-kääpad tulevad
sagedamini

vaimusid.

vaimud välja, keda ka kää

hulgakaupa,

kääpad valges riides,
v älja ;

või

Palju

väidet tunnistada, et seal K ääpa

talu juures muistne matusepaik olemas.
Leidub veel teistsuguseid kääpaid,
Kääbastest tulevad

surmast

pärinud.

sage

Kääbas sulab tihti kodukäijaga täiesti ühte.
ometi

kodukäija ja kääpa

endises
aga

elupaigas

elumajad

Vahe

vahel see, et kodukäija oma

käib järelejääjaid

puutumata jätab ja

tülitamas,

kääbas

ainult matusepaiga

ligikonnas liigub.
Nagu kodukäijad, kardavad kääpadki kangesti
H unt murrab niihästi ühe kui teise,
seb.

Hunti

kääpast

appi

kutsudes võib

vabastada.

geneb

kääbas

tegemist,

Hundi

kohe.

kui ka

kui aga

inimene

appikutsumist

Tondiga

W iedem ann

pole

hunti

ligi

pää

ennast

alati

kuuldes

kääpal

teda tondiks

põ

midagi

(Gespenst)

nimetagu.
Kääpad on seega surnute hingedki, kes öösel hau
dadest välja tu le v a d ./ Mis nõu
selgu

alati

üleüldist

teadetest.

ilm um ist ühe

Võib

neil

olla,

väljatulemisega, ei

me

ei võigi

nende

otstarbe alla mahutada, vaid il

m umise määrab igakordne tarvidus ära.
K una

matusepaikadesse

surnuid maetud,
ilmub,

võime

kääpa

kümnete ja sadade kaupa

tavaliselt aga üks surnu vaim kääpast

otsustada,

haldijaks

et seda ilmuvat vaimu

pidada.

K ääpa

tuleb

haldijas lahkub

öösi hauast ja vaatab maa pääl ringi.
Haldijast ei pruugi me

imeks

panna,

kui ta oma

riiki tahab kasvatada ja inimesi, kellega ta kokku

puu

tub, oma seltsilisteks teha.
Kääbas tähendab seega tavalisesti vanaaegist matusepaika, harukorral üksikut hauda, peale selle aga veel
kääpa haldijat, kes selles matusepaigas pesitab. Küll
ei nimeta rahvaluule kääpast ilm unud vaimu haldijaks,
kuid

kõik tundemärgid tunnistavad,

et seda tingimata

tuleb haldijaks pidada.
Meie
Soome
olid

kääbas

sõnaga

kyöpelid
\

seisab

„Kyöpeli“.
ka

surnute

tingimata

lähedas

Gananderi

suguluses

arvamise järele

vaimud ; Castren

arvab,

et

kyöpeliteks ehk niisuguseid surnuid nimetati, kes eluajal

palju paha teinud (Finnische Mythologie, 1. 125).

V ii

mast oletamist ei või küllalt põhjendada.
Kääpaga käsikäes käib kääpjalg, kööpjalg, kaapjalg.
Esimesed nimed on vähe tuntud, viimne rohkem.

K ääp 

jalg, kööpjalg näikse Rootsi Köbeliga lähedas suguluses
seisvat.

Sõna lõpu -bei

moondanud.
palju

kui

on

rahva

etümoloogia jalaks

Kääpjalg, kööpjalg, kaapjalg
m ina

haldijas kääbas.

märganud,

neidsamu

avaldab, nii
omandusi, mis

Ta elukoht on surnuaed; sealt ilmub

ta iseäranis aasta vahetusel ja näitab ennast inimestele.
Mõne

korra

kohutab

ta jalakäijaid,

jookseb ta sõitjale järele.
peale

inimesele

paha

mõne korra jälle

Enamasti käib ta püüd selle

teha.

Tihti

õnnestab

inimesel

ometi ennast kiusaja käest päästa.
Tuttavam
kalmeks

kui

kääbas

ehk kalmetiks

on

kalm,

nimetatakse.

mida

tihti ka

Kogu Eestis tun

takse väga palju sellenimelisi vanaaegseid m atusekohti;
J. Jungi

Muinasaja

kaupa.

Kalme kõrval kannavad

teadus“ II,

III mainib

neid hulga

kohad vahel ka nime

kalm ukünkad, kalmumäed. Soomes esineb kalm == kalma
ja kalmisto kujul, Ingeris vahel kalmuse kujul.
on

nimi

Ingerist

isegi Vene ajaraamatusse tunginud, kus kohta

1534 KOJTOMHine nimetatakse.

Samojeedi keeles vastab

kolmu ehk halme sõna samale mõistele, kuid tähendab
enam surnut ehk surnu hinge.
kalma

ehk

k a i mo

Mordva keeles tähendab

hauda.

Seesama

kalmul mitmes Soome sugu keeles
Vene Karialani.
Kristlikka matusepaiku

tähendus on

Lääne merest peale

kalmudeks

ei

hüüta,

küll

aga paganaaegseid, peale selle vahel veel sõja- ja katkuaegseid

kõrvalistes

matusepaikadest.

kohtades, eemal tavalistest ristiusu

Ristiusu

ajalgi

kuni 18. aastasajani surnuid
valjud trahvid jaksasid neid
võõrutada.

armastasid

kalmudesse
kalmudesse

eestlased

matta.

Alles

matmisest ära

Mihkli

kihelkonnas

surnuid püüti matta.
17.

oli 1694 veel 13 kalmu, kuhu

Muudes kihelkondadeski teatavad

aastasajast kirikukatsumise

protokollid

kalmudesse

matmisest.
Surnust ja surnute
aegamööda

isikustatud

dijas, just

niisama

esinemisest haldija
mann

läheb

Kalmast,

matmise
kalm,

kui

kohast

Toonest

kujul teame

tast vaikides

kalmus tekkis

haudade ja surnute
ja

hal-

Kääpast.

Kalm u

koguni vähe.

W iede

mööda.

Kalevala

kõneleb

et Kalmal tütar = Kalman impi olemas.

See

avaldab kurja iseloomu, sest madu saanud temalt mür
gised igemed :
Ikemistä
Halva

Kalman

immen

(Kalevala X X V I,

iseloomuga esineb

Kalm u

neiu

ka

750).
Eestis.

Setukeste lauludes (N° 5) külvab noormees kalmule kaeru,
ühtlasi Kalmu neiut tõotades kosida.

Noormees unustab

ometi tõotuse ja kosib

N üüd tuleb Kalmu

neiu kättemaksmine.
mail äkisti seisma.
saani

kinni

ega

muu

neiu.

Pulm asõidul jääb saan manalaste
Kalmu neiu ehk toonelased peavad

päästa

enam

peab lunastusehinda lubama.
maga kui mõrsjaga.

sammugi

edasi.

Peig

Kalmu neiu ei lepi vähe

Niipea kui peig mõrsja lunastuse-

hinnaks lubanud, pääseb saan edasi.
kab peigmees : mõrsja surnud.

Koju jõudes m är

Kalmu neiu ehk kalmu-

lised ta hinge võtnud.
Peale selle m ainivad Setu laulud ka Kalmu poissa.
Kas K alm u neiusid ja Kalmu poissa haldijateks arvata,,
ei selgu küllalt rahvalauludest.

K alm u

poistest kõnel

dakse, et nad tüdrukutega isegi kõrtsis käinud tantsimas
(J. Jung, Muinasaja teadus III, lk. 229).
Rahvajutud

ei kõnele

K alm ust ega Kalm u neiust

midagi.
K una muistse aja rahvaluule järele surnud Manalas,
Toonelas, Kääpas, Kalmus j. n. e. vagusat varjuelu ela
vad, saadab ristiusk nad enamasti kõiki põrgusse.

Põrgu

nime

laenasid

esivanemad

leedulastelt,

jum alalt Perkunoselt, kes venelaste

nimelt

nende

Peruniga sugulane.

Perkunosega lähedas ühenduses seisab Thori teine nimi
Fjorgynn,

mis omaltki

poolt kõla

tekkimiseks võis põhjust anda.
ja

peeti

müristamisejumalaks.

alaline tuli.

juurde ja

Eesti põrgu

Perkunose

ees

põles

See tuli, Perkunose tuli, andis seda enam

põhjust põrgut tules põlevaks
mungad ja

poolest

Perkunost austati hiites

papid

kohaks muuta.

lisasid sellele kohale

Ristiusu

veel koledusi

rahvaluule põrgu, kurati elupaik

oligi valmis

(Eesti Kultuura II, lk. 166— 179).
Surnute

taevasse

pääsmisest

ei

tea

rahvaluule

midagi, ehk olgu siis ristiusu mõjul tekkinud ained.

Taudid.
Surmaga käsikäes sammuvad t a u d i d .

Ei saanud

surnud neile kuuluvat ohvrit ja austust, võisid nad taudina
järelejääjaid vaevata.
muugi

põhjuse

ülekohtu

Aga taudi, tõbe saata võisid nad

pärast, nagu surnule ta eluajal

ehk pahanduse

kättemaksmise

himu

tehtud
päralt.

Manalas omandasid surnud rohkem võimust kui neil elu
ajal olnud ja
j a süüdlaste
saadavad

seda võimust
karistamiseks.

nad

teisi

tarvitasid

nad

Pea lähevad

vihameeste
nad ise, pea

surnuid maapealsetele

karistajaks.

Mõni surnu ei ilm unud karistama, vaid Manalas igavust
tundes otsis ta taudina tagaigatsetud isiku üles, jäi kaue
maks ajaks ta juurde ehk kutsus ta täiesti enese juurde
Manalasse.
Igas taudis peitub taudi haldijas, kes ennast mitmet
moodi
katk.

ilmutab.
Enamasti

aga ka igaks

Kõige

ägedamalt

astub

tegevusesse

näitab ta ennast inimese

asjaks moonduda.

näol, võib

Inimesega kokku puu

tudes toob katk alati surma.
Inim esena esinedes

käib katk kas jala ehk sõidab

koguni vankris.

Vankrit nimetatakse väikeseks,

kolmerattaliseks.

Tihti tuletab katku vanker automobiili

vahel

meelde ; veereb ilma' sõiduloomata ja lükkamiseta edasi.
Aga

ratsasõitugi

ei põlga

katk.

Mõne

korra tükib ta

teekäija taskusse ja laseb ennast edasi viia.

Katk avaldab vahel
loomu.

Õelamat,

vahel

R ahva teate järele murdnud

heldemat ise

katk mõne 'korra

kõik inimesed majades maha.

Ainult keegi üksik, metsa

ehk

jäänud

rabasse

põgenenud

isik

elusse.

Ajalugu

kõneleb muidugi teisiti.
Katku

kõrval teavad

haldijast, h a l l i s t ,

rahvajutud veel teisest taudi

palju kõnelda.

Hallid

tulevad ta

valisesti Lapimaalt, kuid see Lapim aa tähendab
sedasama, mis Manala.
surnut esitab,

umbes

Nagu jä ä ja pakane Lapim aal

nii katsub rahvasuugi

ja surma kodumaaks kujutada.

tõbede

Lapim aale jätavad hallid

kehad puude najale maha, nende
meie maale inimesi piinama.

Lapim aad

vaimud

Hallide

aga

kottu

tulevad

Lapim aalt

toodud asjad külvavad eneste ümber s u rm a ja hukatust:
rohi närtsib,

puud

kuivavad,

inimese

ehk looma jõud

nõrkeb.
Hallid ilmuvad väga mitmel n ä o l; neil on nägemine
ja kuulmine, aga tundmine puudub.
on

nad

meeste-

ja

Inimestena esinedes

naisterahvad.

Sagedamini

ometi

näitavad nad endid hobuse, koera, kassi, linnu ehk muu
looma näol,
põrmuks..

moondavad endid niisama tihti ka prügiks,

Ülepea leiame vanade eestlaste taudide tekki

mise seletuses batsilluse, bakteeride teooria alguse; ju
esivanemad märkasid taudide pääsmist inimese
mingisuguse

põrmu

näol,

kehasse

aga said ka batsilluse edasi

andmisest külgepuutumise teel aru, nagu teated katkust
seda tunnistavad.

Halli batsillus püüab puru, pihu kujul

ennast sööki, jooki kukutada ja söögiga, joogiga inimese
kehasse tungida, kus ta siis oma väge hakkab avaldama,
külm ana
korral

tõbena

püüab ta

inimest
ennast

vaevama.
varjata.

moondab ta oma kuju.

Ainult

Uuesti

esimesel

tagasi

Mõne korra tuleb mitu halli korraga majasse.
kõnelevad

isekeskis.

tulles

\
Tuntakse

Need

neid ära, algavad neil

pahad p äe v a d ; neid pannakse kas ahju ehk põiega leili

rippuma.

Tihti

põgenevad

põdejad

halli

eest

varjule. — Enamasti leiab hall põgeneja üles.
ahju ei julge ta ometi

kuhugi

Tulisesse

põdejale järele minna,

ka mitte

palavasse sauna.
Hallipõdeja
õtsa.

põgenes

mõne

korra vee

äärde

Inimese varju vees nähes arvas hall,

enese uputanud, ja jättis

otsimise järele.

enese eest põgeneja kätte,

puu

et inimene

Sai aga hall

vaevas ta seda veel kange-

mini kui enne.
Ubadest
tarvitati

ube

saadi

tihti

halli

matusesöögiks.

vastu
Sai

abi.

ju

vanasti

surnu oma armsaid

ube, arvati teda võivat põdeja rahule jätta.
Palju
on

surnu

teab

rahvas

poolt — tihti

lendajastki

kõnelda.

öeldakse ainult nõia

saadetud nool inimesele kahju tegema.
mal ajal, et taudi haldijas enesele

See

poolt —

Vist usuti vare

noole kuju

võttis ja

siis äkisti, ilma et inimene ise oleks märganud, teda tabas.
Jooksvatõbe,
dagi

viisi

jooksjat

väljast inimesesse

arvati

pääsvat.

niisam a

Jooksjagi

ku
vaim

ei sallinud palavust; ta lahkus palavuse puhul, tuli aga
pärast kohe tagasi, kui palavus kadus.

Teised surnute

vaim ud kippusid sööjatena inimestesse.
Hulga haigusi uskus rahvas ometi nõidadelt tulnud
olevat. Vist peeti alguses surnud
jateks, pärastpoole aga ka elusaid.

nõidu taudide saat

Luupainaja.
Kõigi magajate, puhkajate hirmutis on l u u p a i 
n a j a ehk — kudas teda vahel ka nimetatakse — painaja,
painak,
paine,

panijas,

paanjas,

luupatak, tallaja.

gisuguse

isiku

painakane,

ohvriks ja

ehk mõne öö takka
ehk kehal lasudes,

hakkab

seda kas

painamas käim a,
ühtlasi

tidega pigistades ehk

luupaanija,

luu

Luupainaja valib enesele m in
igal ööl

nagu kivi rinnul

liikmeid ja konta nagu pih

paremal juhtumisel kõvasti m ul

judes. Niisugune rõhumine, pigistamine paneb pigistatava
kangesti higistama, teeb keha märjaks, justkui oleks ta
praegu veest välja tulnud.
tava

liikmed,, süda

Ärkamisel

peksab

valjult,

Pikem painam ine nõrgendab painatava

värisevad painanägu

on

sinine.

rammu,

kurnab

ta jõudu, moondab ta luuks ja nahaks ja võib surmagi tuua.
Mitte ainult inimesi ei vaeva luupainaja,

vaid n ii

sama koduloomigi, nimelt veiseid ja hobuseid ; vähemate
loomade painamise
loomadegi

painam ine

kohta

puuduvad

avaldab

kui inimeste painam ine;

teated.

samasuguseid

Kauem
tagajärgi

loomad kiduvad, kaotavad jõu

ja lihavuse täiestija lõpevad otsa.
Painatav tunneb küll luupainaja painamist, aga ei
jaksa tavalisesti

ennast sellest milgi kombel vabastada,

sest nagu Munamägi rõhub painatavat.
painatav käe vabastada.

Harukorral võib

Õnnestub tal niisugusel puhul

tuld põlema süüdata, põgeneb luupainaja enamasti ikka
ohvri kallalt.
aja peale,

Luupainaja tavaline tegevus langeb öösise

päevaaegset painamist tuleb põikeks

arvata

ja seegi sünnib magamise puhul.
Suuremalt
kavalad

jaolt ei

inimesed

luupainajat

näita

arvavad

sunnib

ennast

ometi

ennast

luupainaja,

aga

teadvat abinõu,

mis

kehalikult

näitama.

Harva

tunneb painatav enese peal luupainaja keha ; enamasti
märkab ta koledat koormat,
midagi.
Luupainajat

näha

aga

käed ei taba kobades

soovijad

vam a ja siis äkisti painatava

peavad

varjul

isiku juurde

val

tulega välja

astuma.
Sam m uvad valvajad liig pikkamisi luupainaja k ü ü 
sis vaevleja juurde,
augu oma teed.
ta seekord sugugi
tavad

vulksatab

vaevaja

läbi prao ehk

Märkab ta, et teda valvatakse, ei tule
painama.

Mõistlikud

küünla laternas. põlema,

hoiavad

valvajad süü
laterna hõlma

ehk mingisuguse riista all ja ruttavad luupainam ist kuul
des äkisti välja.

Virulased teevad

luupainaja nähasaa-

miseks veel tingimiseks, et tarvis läbi niinise sõela vaatada,

mõnes

kehas

mujal jälle,

et tarvis kummarkile

lastes jalgade vahelt vahtida.
Tulevalgel luupainajat vaadates
masti

inimese

mehe

ega vana

näol,

tihti

naisegi

tuntakse lugu, mille järele
ja tulesüütamise

peale

lapsena, kelle painatav

noore
kuju

nähakse teda ena

tütarlapse

näol, aga

ei põlga ta ära.

sissetuleku - augu

luupainaja
hiljemini

Laialt

sulgumise

ilmub noorena tütar
enesele kosib.

Mõle

mad elavad õnnelikult, kuni abielumees 7 ehk 14 aastat
pärast

pulmi

luupainaja

sissetuleku - augu

võtab, ja kohe kaob naine nagu õhk toast.

eest

pulga

Ansomardi

on tuttavat lugu näitemänguks luues luupainaja „Murueide

tütreks"

nimetanud..

Loomade

kallal

arvatakse

luupainajat loomade, nagu kassi, koera näol käivat.

Võrulased

arvavad,

et

luupainaja

nähasaamiseks

tarvis talle sadul selga visata ja sepa juurde sõita.

Tei

sal tuntakse

kuid

niisamasugust sepa juurde

lisatakse juurde,

et sepp

sõitmist,

peab luupainaja ära rautama.

Looma seljas nähakse luupainajat,

kui lina ümber

võetakse, rangid pahempidi kaela pannakse ja läbi ran 
gide vaadatakse.

Aga muulgi viisil nähakse luupainajat

võetakse kolm neljapäeva

õhtut järgemööda vits,

nakse kolm sõlme sisse ja lüüakse
õhtut vaevatud looma järgemööda.

kolm

pan

neljapäeva

Luupainajat saab näha inimeserasvast küünla abil.
Niisugune

küünal

pannakse

vaka

alla

põlema.

Kus

luupainaja kellegi peal, võetakse vakk pealt ära ja kohe
on vaevaja täiel kujul näha. Inimeserasvast küünalt
arvatakse

nii

heledaks,

et

selle

valgusel

kõik

võib

ära näha.
Luupainaja ei näita ennast alati inimese näol, vaid
tule valgel vaadates nähakse te davka koera, kassi, peata
vasika,

hobuse,

porikärbse,

linnu ja muu

Asjadeks moondab, ta ennast tihti,

looma

et seda

näol.

hõlpsamalt

ennast tundmatuks teha.

Pea esineb ta munana, pea

õlekõrrena,

pea toobina,

pea labidana,

sena m uuna

majariistana.

ennast nõelaks,

kõrreks,

leheks.

naja

Targa silmast ei jä ä ometi
„hobuse

jalg"

varjule.

Tark

kohe ta vaevamise

eest karistada,

veraks

katki

ehk

viga tehes.

kõrt

Niisuguse

moondab

ta

Valvajad ei pane nii

väikesi asju tähele ja luupainaja pääseb
nema.

pea mingisugu

Hea meelega

murdes

hõlpsalt põge

niisugunegi luupai
katsub

luupainajat

leitud lehte kas kõ
ehk

nõela

veategemisega saab

silmale

luupaina

jaks käiv inimene vig a: kas murtakse ta jalg katki ehk
väänatakse
Kui

käsi

hommikul

asemelt ehk

keerdakse pea kõveraks.

ümberkaudsetesse

taludesse

minnakse

otsima ja kellelgi leitakse samane viga olevat, teatakse,
kes luupainajaks

käinud.

Naelaga

seina

külge

kinni

löödud

lehe

asemelt

leiti

korra kõrvapidi

seina külge

naelutud tütarlaps. — Õieti ei ole tarviski luupainajaks
käijat

m inna

otsima,

luupainajaks

käija

sest vea saamise järele

alati

kellegi isiku kas leiba,

sinna,

kus talle

saadab

viga tehtud,

piim a ehk mingisugust asja pa

luma, sest niisugusest asjast loodab vigane abi.
Nagu
inimene,
kes

eelmistest
kuid

enesele

seletustest selgub,

mitte tavaline inimene,
iseäraliku

tarkusega

pärinud, teise sõnaga nõid.
järele inimese

kuju

naja

kuju

inim lik

kehast,

enesele

Holzmayer

omaduse

maha jätta ja ennast loomaks ehk

omandada.
keha

vaid niisugune,

vaimude

L uupainaja võib tarviduse

asjaks moondada ja tarviduse
inimese

on luupainaja

ennast

lahkudes

nimetab

rnöödamineku järele jälle

Tõepoolest ei m uuda luupai
sugugi,
üht

ehk

luupainaja

väide lonkab arvustuse käes,

vaid
teist

vanaks

hing

lahkub

kuju

võttes.

naiseks.

See

sest luupainaja ilmub nii

sama ka noore tütarlapse ja meesterahva näol.
Sagedasti puuduvad luupainajaks käiva isiku kohta
ometi teated, et ta nõid oleks.
mõni

nõid

ühe

ehk

Teatav isik ei tahaks

teise

Selle asemel selgub, et

isiku

nõiub

luupainajaks

luupainajaks.

käia,

kuid

nõiduse

sunnil peab ta kas inimest ehk looma painama.
Harukorral tuleb
kudagi

pahandanud,

kodukäija

selle juure,

luupainajaks.

kes teda

Tavalisesti

ometi

vaevab kodukäija muul viisil neid, keda ta vihkab, ilma
et just hakkaks nende liikmeid pigistama ja keha rõhuma.
Soomlased sellevastu tunnevad

palju rohkem juhtum isi,

mil s u r n u t e hinged elusaid käivad painamas.
Eestis teatakse

veel,

et võib saada

luupainajaks

see, kel kahekordsed hambad olemas; seega sünnib juba
niisucfune isik luupainajaks.

Peale

selle saab

najaks iseäralikkude nõiasõnade kaudu.
ei tunta enam.
iseäralikkude

Veel usutakse,

lu u p ai

Neid nõiasõnu

et luupainajaks

saab

rohtude ehk võiete k a u d u ; rohtusid

võe

takse sisse ehk võitakse võidega kolm neljapäeva õhtut
keha.

Viimaks oleks veel seitse Moosese raamatut ni-'

metada; nendegagi võib raamatute lugeja ennast ehk teisi
luupainajaks moondada.
Üleüldse näib luupainaja
nute vaimuks kui nõiaks

vanemal ajal enam sur

arvata

olevat.

Vististi tuleb

lugu nii mõista, et isik, kes elu ajal nõiana esines, pä
rast surma hakkas luupainajaks käima.

Kõigiti tarvitab

luupainaja heal meelel noore tütarlapse kuju, aga mitte
alati.

Hilisel ajal usuti aga elusaidki luupainajaks käi

vat.

Sakslasedki

tunnevad

kahte

seltsi

luupainajaid :

ühed on elusad inimesed, teised surnute hinged.
Luupainaja

vastu õpetab rahvasuu mõnda abinõu.

Kui luupainaja loomi

painab,

ei tohi lauda ust käega

kinni panna, vaid peab seljaga lükkama, ilma et lükkaja
ise tagasi vaataks.
higi,

võitakse

Abinõuks võetakse ka looma seljast

sellega

arvatud isiku riide

püss,

villaseid kaltsusid,

ja pannakse tuhk püssilaengu
takse

püssiga

takse siis

kolm

püssi üle

hangitakse
sisse.

luupainajaks

põletakse tuhaks
Selle peale piira

korda ümber looma pea ja paugu
looma selja.

1884 luupainajat püssiga.
Ka õpetakse, et painatavat

Saaremaal lasti veel
looma tarvis

puuga

lüüa, nimelt pihlakase vitsaga.
Inimeste luupainaja kaotakse, kui teda pussiga vi
satakse ehk magaja voodi ümber terasriistu
Teisal
luupainaja

kästakse
ei

pääseks

põgema.

ära, ei tule ta enam painama.
painajat

ta

mutakse

luupainaja

õige nimega

Tuntakse

eemale,

Loomade lauta ei lähe

et

luupainaja

Niisama mõjub, kui luu

nimetakse.

Jälle teisal

kui surnuluu

kolm neljapäeva õhtut luu tolmu üle keha
võetakse ja padi

pannakse.

kõik augud toas kinni toppida,

hir

võetakse ja
kaabitakse.

luupainaja sisse, kui surnupadi

loom alauda1 ukse ette maha visatakse

(V. m u «Luupainaja*).

Soomlaste painajainen tuletab tegudega täiesti Eesti
luupainajat meelde, kuid esineb tavalisesti surnu hingena.
Painajaise kaotamiseks tarvitavad soomlased aineid, mis
kudagi viisi surnuga kokku puutunud.
nemine ja tagasitõrjumine

Painajaise

esi

langeb siis täiesti surmariigi

eluavalduste hulka.
Sakslased tunnevad

väga

hästi luupainajat.

Nad

nimetavad teda enamasti „Alp’iks“, vahel ka „Mar’iks“,
„Mahr’iks“.
lased.

Viimase

Teda

nimega

arvatakse

m ainivad

teda ka roots

mäevaimude ja

härjapõlvlaste

liiki.

Vahel seavad sakslased ta vanapaganaga täiesti

ühele

astmele.

Pea

öeldakse:

„Mar,

Alp

sõidab

su

seljas", pea jälle : „vanapagan sõidab su seljas" !
Hirmust kolli tegi luupainaja
14. aastasajal, meeli kiham a ja
Prantslased

pidasid

Prantsusemaal 13. ja
sulgi

liikum a

teda kurjaks vaimuks.

vates ilmus see vaim pea naisterahvana,

pannes.

Nende ar
pea meeste

rahvana ( = un incube ja une succube) ja ahvatles noorimehi ja tütarlapsi oma võrku.

Isegi kõige kõrgem P a 

riisi õpeasutus, Sorbonne, kuulutas 1318 rahva arvamise
luupainaja kohta õigeks, viimast kurjaks

vaimuks tem

beldades.
Ülepea oli luupainaja keskajal kogu Euroopas suures
kuulsuses ja enamasti

kõik rahvad

kartsid

seda kolli.

Surnute kultuse
haldijate

kõrval pöörleb esivanemate usund

kultuse

ümber.

Loodus ei olnud esi

vanem a meelest mingisugune surnud loodus, vaid täis
elu.

Elu tõid taime- ja kiviriiki, vette, Õhku ja mujale

haldijad.

Haldija

mitmet

viisi,

halijas,

haljas,

nimetatakse

nagu haldijas,
haldja,

Eesti haldijas sulab
hendab

nime

haldjas,

halgijas,

halljas,

halgjas, isegi helkjas.

kaitsevaimu (tutor, genius

tutelaris).

valitsema,

Haldijas

varjam a tuletud.

tõenduse järele tuleb haldija nime Gooti

laenuks pidada.

Gooti keeles kuulub sõna tüvi haldan,

Saksa keeles halten.
sugu

rahvaste

ütleb.

Kogu

ära tõuganud.

Vaim ise sellevasta jääb
raudvaraks,

Eestis

n im e ; v a i m u d
haldijate

hallijas,

väga

Soome haltijaga täiesti ühte ja tä

on sõnast hallitsemaan =
V. Thomseni

Eestis

ei tunne

nagu

rahvasuu

on ta lääne ja lõuna
Viru

ja

kodumaa,

Harju

Soome

V. Reim an

enam haldija
pool tihti eest

sellevastu

on

kus ta meie ajani valitsuse-

keppi käes kannud.
Haldijate tekkimist seletab rahvasuu järgmist v iis i:
Korra hakanud inglid Jumalale vastu.

Pea-ingel Miikael

visanud kõik vastuhakkajad taevast alla,
põrgu, muud m aa peale.
visatud inglitest vaimud,
pahema iseloomuga

koguni kurjad

Maa peal tekkinud neist allahaldijad,

muist parema, muist

Teise, vanema arvamise järele t e k k i s i d h a l d i j adki surnutest.
ma,

maeti

Hing jäi

surnu

Enne kui kalmeid hakati tarvita
sinna,

sinnasamasse

kus

hing

asum a;

hinge asukohaks; loodus

kehast lahkunud.

kogu ümbrus

elustus;

muutus

hingest sai haldijas.

Suremise kohtade järele võib haldijaid kolme pearühma
jagada : asukoha, vee ja metsa haldijatesse.
Pahad

püüavad

t e h a , p a r e m a d ei

inimestele

puutu

alati kurja

seni in im est,

kuni

s e e n e i d k u d a g i ei p a h a n d a .
Kahjutegem i s e ä r a h o i d m i s e k s peab inimene neid o h v r i 
t e g a l e p i t a m’a.

Häile vaimudele, nagu Murueide tü

tardele, ei ohverdud, sest nende poolt kurja ei kardetud.
Umbes samal viisil seletavad venelasedki vaimude
tekkimist. Karjalased ja rootslased ütlevad, vaimud saa
nud alguse Aadam a lastest, kes maa sisse ja metsadesse
manatud.
Igal

Rootslased nimetavad haldijat radende ehk ra.
looduse tootel,

aga mõnel inimese kätetöölgi

on oma kaitsevaim, valitseja, haldijas.
ta kaitseja, ta eest hoolitseja.

See on ta looja,

Haldijas ei ole oma ole

misega ja elamisega looduse toote ehk inimeste kätetöö
külge

seotud,

vaid

enesele

teatava

asupaik,

valib

puul

ta

puude

soovi järele vabalt liikuda ja

võtta.

Hävib

ka haldija senine

enesele orr.eti varsti

oma haldijas

teistegi

võib

kuju

olemas,

eest hoolt.

kannab
Vähe

uue.

see

Kui

ka

haldijas veel

hämaraks jääb,

kas

tihedas metsas just igal puul oma haldijas on, küll aga
esineb niisugune,
Peale üksikute

kui puud üksteisest lahus

puude,

kasvavad.

Õigem puutõugude haldija

hoo

litseb kogu metsa eest veel m e t s h a l d i j a s .
Selle järele,

kus

haldijad

asuvad,

saavad nad ta

valisesti oma nimegi. N ii tunneme i n i m e s e - , m a j a - ,
k i r i k u - , õue-, met s * , r a h a a u g u - , ma a - , v e s i - ,
l a e v a - , t u u l e - , m ä e - , k i v i - , u d u - j. n. e. h a l 
dijaid,

kellest eelpool tähtsamad harutusele võtame.

Igal inimesel

on

oma

haldijas.

Veel 1875 kuulis

Dr. Veske Viru rannas sarnase väite. Haldijas tuleb lapsele
kohe pärast sündimist.

Vanapagan teab haldija tulekut

ja katsub last sellepärast oma lapse vastu ära vahetada,
enne kui haldijas suudaks
ei saaks enne

keelda. v Et vanapagan

last

haldija tulekut ära vahetada, tuleb last

kolm päeva pärast sündimist alati valvata, ilma et öösel
tuld kustutakse.
Mitmel pool arvatakse, et haldijas suguvõsas päran
dusena edasi rändab.

Sureb keegi,

läheb surnud isiku

haldijas suguvõsas sündiva lapse omaks.
vanaisa

ehk

selle isa

antakse

väga sagedasti

pojapoja
vanaisa

nim i

pojale, ka vanaem a nimi tütre tütrele.
Karjalas

valitseb

tuleb juhtumisi ette,

Enamasti saab

haldijaks.

niisamasugune

esimesele

Ingeris ja Soome

viis.

et kellelegi uus

poja

Sellepärast

Laplaste

seas

nimi antakse h a i

geks jääm ise puhul, arvates, et endine nimi eksikombel
antud.

Soomeski ei ole niisugune viis hoopis tundmata.

1803 teatakse,

keegi talupoeg Erik põdenud Põhjam aal

Tervolas pikemat aega, lasknud enese siis uuesti ristida,
võtnud enesele Iisak nimeks ja saanud
veks

selle järele ter

(K. Krohn, Suomal. runojen uskonto, 1. 165).
Teele minnes rändab

saadab

teda

igal pool.

haldijas inimesega kaasas ja
Mõne

korra jõuab haldijas ju

enne inimest koju ja kuulutab kudagi viisi kolistamisega
ehk häälitsemisega

inimese

tagasitulekut.

Juhtub

ini

mesele teekäigul ehk kottu eemal viibides mingisugune
õnnetus, tuleb

haldijas seda tavalisesti

omastele m in

gisuguste märkidega ilmutama.
Mõni
tegev.

inimesehaldijas on iseäranis elav,

Niipea

kui

inimene

magam a

vägev ja

heidab,

haldijas inimesest, kaugele rändam a minnes.

lahkub

Enamasti

võtab vaim niisugusel lahkumisel enesele kärbse, parmu,
liblika ehk muu väikse tiivulise kuju.
dab haldijas
kuju.

Sagedasti om an

inimesest eemal viibides suurema looma

Isegi hundi ja karu kuju ei põlga haldijas.

dadest

lahkub

inimesehaldijas

ikka,

kui

nõid

N õi
soovib

midagi vaimude riigist teada saada, aga nagu tähendud,
ei

pruugi

see

isik,

kelle

keha

ta

ajuti

m aha

jätab,

sugugi nõid olla.
Mõne korra rändab haldijas nähtaval viisil inimese
kõrval, aga varjuna, mitte ainult päikese paistmise ajal,
vaid

ka pilvisel

ilmal ja

öösel.

Niisugust varju

ilm uvat haldijat kutsutakse v a r j u m e h e k s .
on m uidu
tal.

täiesti

inimese sarnane,

Ka ei räägi ta,

kui

temaga

kuid

näol

Varjumees

keha

puudub

kõneldakse.

Sunnib

inimene teda enese juurest lahkuma, ei pane ta lahkumisekäsku tähele.
m inem a

kihutada.

Piitsaga võib teda ometi mõne korra
Missuguse]" otstarbega

varjumehed

endid näitavad, ei selgu saadud teadetest.
Inimesehaldijas kõneleb oma kaitsealusega tihti unes,
talle mõnesuguseid juhatusi ja õpetusi andes.
gugi juhatab

haldijas unes kätte.

Rahaau-

Tavaline inimene ei

mõista alati haldija keerulisi õpetusi, neid enamasti tühis
teks pidades ja sedaviisi mõnesugusest heast ilm a jäädes.
Unes ilmub

mõne korra aga ka kellegi

Unes antud

haldija juhatusi

surnu haldijas.

hoolsalt tähele pannes ja

neid täita püüdes saab inim ene mõne korra suure õnne
osaliseks.

Une üle valitseb unetaat, uneuku.
metab

unenägude

sünnitajateks

niisugusel väitel puudub alus.
muidu

Kalevipoeg ni

Murueide tütreid, kuid

Kas inimesehaldijal unega

midagi tegemist või tuleb unetaati

iseäralikuks

unehaldijaks pidada, jääb kehvade ainete pärast hämaraks.
Igal inimesel arvati kas h e a või h a l b õ n n olevat.
Veel meie päivil räägitakse heast ja halvast õn n e st;
see kõneviis põhjeneb vana rahva usu peal.
jätavad

vanemad

tahab, et inimene tema
sus ei aita

Enamasti

hea õnne lastele päranduseks.

inimest

peale loodaks.

ikka edasi,

Õnn

Töö ega hool

küll aga õnn.

Mitmed

elavad täiesti ühesugustes oludes; ühed loodavad õnne
peale, nende käsi käib hästi, nad rikastuvad; teised looda
vad töö ja usinuse p e ale ; ei saa ometi haljale

oksale.

Õnne peale mittelootjatest ei hooli õnn ühtigi. Mõne korra
võtab õnn enesele isiku kuju,

kelle oma ta on, ja teeb

tööd nagu inimene, kuna inimene ise ehk magab.
õnn

aitab

gustes.

inimest

ühesugustes

töödes,

teine

Üks

teistsu

Mõnigi näeb, kudas naabrile ühes töös õnn alati

lahkelt vastu tu le b ; ta läheb sealt ka oma õnne otsima,
aga a s ja ta ; ta õnn viibib

kusagil

mujal.

Igatahes on

inimesel raske ülesanne head õnne üles otsida; ei leia
ta seda, peab ta halva õnnega leppima.

Leiab inimene

aga hea õnne üles, siis on ta päästetud; ta elu moondub
kuldseks.

Alles surmatunnil

inimesest.

.

Õnnega
Pahandab
enamasti

lahkub hea ehk halb õnn

peab

keegi

inimene
õnne,

palvetegi

ettevaatlikult ümber käima.

lahkub

peale

ta

enam

inimesest ega
tagasi,

vaid

tule

saadab

õnnetuse karistajaks pahanduse eest.
Vist usuti meil, nagu Soomes,
mad teated

puuduvad,

et õnn

käib ja inimese eel juba
läheb tulekut ilm utam a
usk., lk. 165).

kui ka meil kindla

inimesega teel

kaasas

koju tagasi tuleb ehk külasse
(K.

Krohn, Suomal.

runojen

Igal majal on oma haldijas,
jaks,

koduhaldijaks,

nehaldijaks,
isegi

muks,

keda

m a j a h a 1d i -

taluhaldijaks,

majavarjajaks,

majaperemeheks

hüütakse.

maja ehitades tuli maahaldijalt nõu küsida,
tamiseks luba annab.

punäited
sest

tähistavad

m aja

om aniku

Uut

kas ta ehi

Arpumisel püüti m aahaidija mõt

teid selles suhtes teada saada.
jas ehitada, tuli uus

hoo-

m ajavai

Ei lubanud maahaldi-

ehitusekoht otsida.
sinnapoole,

Häm arad n ä 

et majahaldijas esime

hingest te k k in u d ; Soomes

niisugune arvamine üleüldiselt.

esineb

Seal teatakse, majahal-

dija tekkida kas esimesest maja peremehe ehk perenaise
hingest ehk esimesest majasse tule ülestegijast.

Eestist

olen jälgi leidnud selle kohta, et mõnes majas meeste- ja
naistesugu

haldijaid

korraga

asub.

Naistesugu

hal

dijas kannab korra nime Täämas.
Surnud peremehe hing valitses ja elas
dijana edasi.
seks luba
märgiks,

majas hal-

Uus talu asunik pidi maahaldijalt asum i

paluma.
6t haldijas

Prantsatas

midagi

asumiseluba

majas,

mööndas.

oli see
Ei

dud mingisugust häält, ei tohitud majasse asuda.
haldijad

asuvad

kõigis eluruumides,

rehtedes ja isegi kirikutes.
küllalt,
keegi

kudas
veel

nende

aga

k u u l
M aja

ka veskites,

Rahva arvamistest ei selgu

ehituste

haldijad tekkinud, kuhu

pole surnud, nagu rehtedes, kirikutes j.n.e.

Majahaldijas

on maja kaitsevaim.

Pahule inimes

tele ta ei ilmu, häile teeb ta aga head ja kannab nende
eest hoolt.

Maja

endisena

elanikuna tunneb ta kõiki

maja tarvitusi, annab häda-ajal head nõu ja abi.
näitab ta ennast;

kui näitab,

Harva

siis kas vanamehe ehk

naise näol.

Maja elaniku surma puhul näitab ta ennast

tavalisesti.

Majahaldijat nähes tõuseb majarahva süda

mes tihti

kartus,

et ta ilm um ine

surma

ehk Õnnetust

ette kuulutab, kuid tavalisesti ilm ub ta ometi majarahva
tähelepanemist mingi asja peale juhtim a.
teda ainult magades.

Pahandakse

Tihti nähakse

kudagi

viisi

m aja

haldijat, siis lahkub ta majast, sest pahandust ta ei salli.
Kas ta mõne aja pärast majasse tagasi tuleb,
rahvateadetest.

pea halb elu on haldijale
põgeneb.

ei selgu

Tülitsemine, riidlemine, sõimamine, üle

Pahandakse

nagu

katkuks,

haldijas

mille eest ta

ära, tuleb

majale

õn

netust karta, sest haldijas maksab pahanduse kätte, olgu
siis, et teca kudagi viisi lepitatakse.
enamasti
aineid

ohvritega.

laudile

Ohverdakse

ehk toa peale,

majahaldijale nurka maha.

Lepitamine sünnib
mõnesuguseid toidu

aga

ka jooki valatakse

Ohvritega tuletati majahal-

dijaid muulgi ajal meelde, lootes, et nad siis seda enam
majarahvale head teevad.

Kreutzwald ütleb :

Pidu aial

pidi majavarjajatele ikka sööki ja jooki ohverdatama, et
hoonehoidjad heäl tujul oleksid.
nudest natuke

Gebräuche, 1. 39).
ei

unustud

Juues valati neile kan

nestet m aha (Cer Esten

abergläubische

Aga õlle ehk taari tegemise järelegi

majahaldijaid

ära, vaid

valati

neile

ikka

mõni tilk nurka, senikui märjukest majas leidus.
Mõni haldijas ei lepi ^elle söögiga ja joogiga,
talle

harukonal

ehk

pidude

ajal

antakse,

vaid

mis
tuleb

pererahva söömise ajal ahju takka pisikeste puulusikatega
välja ja
leent.

sööb

ilm a

nende

nägemata üheskoos kausist

Uus maja elanik peab majasse

tingimata, jooki ehk sööki andma.

asudes haldijale

Majahaldijas

on nagu

tõsise elu annab.

m aja hing, kes majale

Huvitav selles suhtes tsheremisside

arvamist majahaldija kohta tähele
majahaldijas

alles

armastab

inimeste

panna.

Maja hing,

ligiläheduses

viibida.

Puuduvad majas asunikud, kolib majahaldijas sealt ära.
Maja hing on tsheremisside
toa rõõm,

arvamise järele

hea käekäik ja kordaminek

sisuomalainen

runous,

1.

189).

sama kui

(Hästesko, Län

Eestis

ei selgu,

kas

majahaldijas inimeste lahkumisega majast ka ära lahkub.
Tont igatahes

armastab just asumata

hooneid: seal tal

ooia tuba, luba, seal ta täielik peremees.
Majahaldijad

tuletavad

laarisid ja penaatisid

elavalt

meelde,

vanade

kes

maja

roomlaste

valvavad

ja

kaitsevad.
Õuehaldijatest
õuet

varjasid

tegude

ja

kohta

ei (ea me muud, kui et nad

kaitsesid.

puuduvad

Nende

lähemad

väljanägemise

teated,

niisama

ja
ka

nende asupaiga kohta õues.
P alju lugusid, majahaldijatest langeb tondi lugudega
ühte.

R ahras

vahet

teha,

ei

oska

moondab

tavalisesti
palju enam

nende vahel mingit
liig

sagedasti

kõik

maja varjajad tigedateks tontideks.
MÕnes
haldijat.
peal,

kohas tuntakse veel o n g a

langevad aga,

dijate kilda.
Rohkem
kundrat.
kodu- ehk
asemele.

nimelist maja-

Ongad kolistavad ja müristavad laudidel ja toa
nagu näha,

enam heade koduhal-

Nende tegevusest teatakse vähe.
tuntakse

Võru pool ja Setumaal

virus-

Viruskundra astub seal Viru- ja Harjum aa
m ajahaldija ja
Viruskundra

parsil, sagedamini

ahju

muude

asub
all.

Eesti

harvemini

majavaim ude
ahju

peal ja

Harukorral tu’eb ta oma

peidupaigast nähtavale, tihti kuulukse aga ta häält.
nimega

hirmutakse

lapsi,

tõepoolest

peetakse

Ta
teda

ometi hea südamega vaimuks, kellele ahju nurka, vahel
isegi koldesse täik e ohver viiakse leemevahu ehk muu

anni näol.

JÕulus pannakse

ikka pisut

mingisugust toitu.

nud hambad
üteldes:
mulle

visatakse

talle

ahju peale enamasti

Laste suust välja lange

viruskundra omaks

„Viruskundra,

säh

raudham m as!"

sulle

Suuremas

ahju peale,

luuhammas,
osas

te s tis

viruskundra asemele viimsel juhtumisel kilk;

anna
astub

hammas

lubatakse kilgile ja palutakse kilgilt raudhammas vastu.
Viruskundra teeb

mõnegi

korra head pererahva]?,

kelle majas ta asub, toob neile varemalt majasse ahju
alla ehk põranda alla maetud varandusedki välja.
Harjum aal asub ahju all ehk ahju taga l e e m e es.
See leemees

nõuab

pererahvalt täielikku

lee ees, ja ülepea toas.
toas

vihastab

Kasimata

puhtust lees,

olek lee ümber ja

varsti leemeest ja leemees hakkab pere

rahvale kahju tegema.
Lähedas

suguluses

vahaldijad.
panemisel.

majahaldijatega seisavad

Haldijas tuleb

lae-

laeva ja selle põhjapuu

Igal laeval on oma haldijas, juhtumise kom

bel mõnel koguni
panemisel,

peab

kaks.

T«ine

aga hiljem ini

Mõne korra näitab

tuleb

peelepuu

esimese

laevahaldijas

püsti-

eest lahkum a.

ennast

inimese

näol

ühele ehk teisele laevamehele.

Ta ilmumisest kuuluta

vad laevamehed head ja halba

ilm a ette.

ten laevahaldija ilmumise märka tähele,

Paneb kap

võib ta ennast

ja laeva kõige õnnetuse ja äparduse eest hoida.
Saarlased
laevahaldija
ristinud.

meremeeste
või

eeskujul

oma

potermanniks

Nad arYavad oma laeva kotermanni laastudest

sündivat.
kolm

on võõraste

kotermanniks

Laeva

peelepuud tahudes

esimest laastu

ära ja pistab

lööb

tekib kotermann ; kudas, jääb seletamata.
koterrnanni
täiesti ühte.

tegevus

ja

olek

laevaehitaja

need tasku.

laevahaldija

Neist

Muidu sulab
tegevusega

Metshaldijas kannab rahvasuus mitu n im e :
savana,

metsataat,

metsaisa

j.

met-

n. e.

Sage

dasti esineb ta vanamehe kujul : kasetohust kübar peas,
samblasarnane

habe

seljas.

näitab ta ennast

Siiski

metsloomadena.

suus,

samblane

muulgi

kasukas

kujul,

nimelt

Inimesena esinedes võib ta vahel met

sast kõrgemaks sirguda,
kahaneda.
Metshaldijas elab
haldlja lastest,

kardne,

vahel aga

madalaks

perekonn'a-elu.

poegadest ja

kui tee

Teatakse mets-

tütardest kõnelda.

Mets

haldijas hirmutab tihti inimesi ehk karistab neid nende
pahade tegude
kõrval

pärast.

nägemata

Mõne

kujul.

korra ilmub ta

mist ehk näeb ta tempusid,

aga ei silma teda

Sagedasti eksitab ta metsas käija ära,
isiku,

kes

paneb

ta

marjuliste

teda

kudagi

pühapäeval
eksitajaks.

inimese

Inimene kuuleb ainult ta käi
nimelt niisuguse

pahandanud.
metsas

Aga

ennast.

Ristiusu

rändavate

ka laupäeva

mõju

küttide

ja

õhtuti viib ta

metsas käija eksiteele.
Peale selle eksib metsas rändaja metshaldija jäljile
juhtudes.

Eksijal moondab metshaldijas silmad nii ära,

et eksija võib kas 10 korda oma kodu
ilma et selle ära tunneks.

ümbruses käia,

Alles oma koera haukumine

ehk kuke laul juhatab eksija koju välja.

Mõne korra kutsub metshaldijas eksija enese juurde
oma majasse,

kus ta eksijat söödab, joodab.

saadab ta eksija õigele teele.
ainult üsna lühikese aja

Eksija on

Viimaks

oma

meelest

haldija juures viibinud, kuid

koju jõudes selgub, et ta aastad metsas mööda saatnud.
Metsavargaid nuhtleb metshaldijas valjult, ajab neid
mõne korra kuni nende koduni taga.

Küttidele mängib

ta tihti vingerpussi, ennast mingisuguseks loomaks moon
dades.

Küll paugutab kütt ta pihta,

aga asjata.

Isegi

hõbekuul ei suuda talle kahju teha.
Tuleb metshaldijas
kut ju

kedagi karistama,

kaugelt kuulda:

oksad värisevad.

Kes

maa

müdiseb,

võib ta tule

puud

liiguvad,

korra ta viha alla langeb,

võib

vaevalt armu loota.
Puud, mille sees ehk all metshaldijas
lase ta ikka maha raiuda,
nii ära,

et see

kividele ja

asumas,

kändudele pihta virutab ja

kirve puruks taob ehk kukub kirves varre otsast.
kui
jälle

puuraiuja
kinni.

kirvest

Tuntakse

kohendab,
aga

ei

vaid moondab raiuja silmad

kasvab

juhtum isi,

et

Seni

raiutud

koht

metshaldijas

oma puu eest palub seda kasvama jätta.
Suure mehe kujul inimese juurde tulles kutsub mets
haldijas

enesega

öösel

maadlema.

ometi metshaldija, kui ise valguse

Nupumees
poole

võidab

hoiab ja vas

tase varju jätab.
Ausatele tütarlastele ilmub metshaldijas mõne korra
kosjagi.

Põlgab tütarlaps kosija, moondab see tütarlapse

silmad ära.
tarlapse

Mõnel teisel

enesele

vägisi

puhul võtab metshaldijas tü 
naiseks.

sündinud lapsed võidavad muud
mõistuse

poolest kaugelt ära.

Niisugusest
inimesed

abielust

tugevuse ja

Nende kõnelemist kuul

dakse seitsme versta taha.
Metshaldijale ohverdamisest teatakse vähe kõnelda.
Jälgi

sellest on ometi

kivi,

kuhu

alati

marju

olemas.
viiakse.

Mõnest metsast leidub
Teisal

viivad

kütid

metsasaagi

kondid,

suled

metsa

kuhugi

mättale

ehk

sipelgapesasse.
Soomlaste
haldija

omaga

metsänhaltia tegevus sulab meie metsüsna ühte.

Vihmase

metsa ajal on haldijas pahane ja

ilm a ja rähmase

argi ;ä'evaseis

riideis,

ilusa ilm a ajal aga heal tujul ja piduriideis.
Ristiusu ajal on püha Jüri

mitmel

puhul metsava-

litsejaks ja metsakuningaks tehtud, kes oma kutsikatega
mööda metsa uidab.
Omal ajal katsus M. Veske tõendada, nagu oleksid
eestlased v_el mineval

aastasajal

vast, ta naist Mirmit ja mõnda
Kirjameeste

Seltsi

Aastaraamat

ometi nii, et Veskele
ja Veske
Soome

seda

oli

tunnud

1886— 87).

võltsitud rahvalaul

õigeks

laulu järele

metsavalitsejat Tabo-

metsaneiut

rahvalauluks
moodustud.

kätte

pidas,

(E.

Lugu

on

saadeti

mis

ometi

Isegi V. Reiman

uskus seda võltsimist ja pidas Tabovase, Mirmi ja metsaneiud Eesti mütoloogilisteks suurusteks (E. Üliõpilaste
Seltsi Album V, 1. 85).

Võimalik, et muistsed eestlased

neid

kuid

nimesid

tundsid,

rahvasuu

uuemal ajal midagi ja seepärast ei
arvesse võtta.

saa

ei

tea

neist

neid suurusi

Murueide tütred.
K una Eesti haldijate

maailm

inimestega enam-vä

hem sõjajalal seisab ja viimsed esimeste poolt alati vaenuavaldusi kardavad, kui ka haldijad ikka kurja ei katsu
teha, ei pruugi inimene muruhaldijaid karta.
guvad nagu heledad tähed mustade

Need pil

kõuepilvede vahelt,

valmid põrmulapse muresid peletama, meelt rõõmustama,
lootust tulevikku kasvatama.
Murueit
metsas.

ehk

muru ema

oma tütardega asub

Murueite kujutab rahvas enesele ette vanalda

sena naisterahvana, kes mõne korra kep^i käes kannab,
ta tütarde
nagu

parves

igaüht

aga

maapealsete

neiude

seas iialgi ei nähta.

niisugusena

iludusena,
Muru

eide tütred elavad jäädavas nooruses, kannavad ebemesarnaseid

valgeid

riideid

ja

armastavad

kuuvalgetel

öödel metsas lagedal murul hea meelega heljuda.
rul

heljumise

ja

viibimise

muruneiudeks.
veel

muruneiude

pärast

Peale

hüütakse

heljumise

vihtlemisest ja

teab

suplemisest

nteid

Mu
ka

rahvasuu
kõnelda.

Ühe kui teise tegevuse võtavad nad suveöödel, enamasti
kuuvalgel ette.
ladvad,

kus

Suplemas

Nende vihtlemiselava on metsas puude-

kuuvalgel

käivad

nad

nende

vihad hõbedast säravad.

metsajärvedes

ehk

metsa vahel

jõgedes, kus nad vees kogu lühikese suveöö pahistades,
mängides, naljatades mööda saadavad.

Ainult harukorral
nad ka
isikule

alati

võivad inimesed neid näha,

metsas ja metsamurul viibivad.

näitavad

nad

endid

kui

Mõnele

oma täies toreduses, mõni

jälle võib nõialt saadud võidega silmi võides neid näha.
Juhtub keegi inimene

nende

heljumise ajal nende kes

kele, püüavad nad teda sealt, talle vastu silmi puhudes
ehk teda

kõdistades,

eemale

tõrjuda.

Varitseb

keegi

varjul nende vihtlemist ehk suplemist, võib murueit u u 
dishimulist rängalt karistada,
tumaks moondada.

kas pimedaks ehk keele

Mõnel üksikul juhtumisel õnnestub
mehel

muruneiiut tabada ja koju viia,

kellelgi noorelkuid

ei saa inimene muruneiuga abielus elades.
varem pöörab muruneiu

õnnelikuks
Hiljem ehk

õdede juurde m ururiiki tagasi.

Murueide tütred teevad mõnegi nägija õnnetuks.

Nende

nägemise järele ihkab nägija neid veel näha, veel nende
ilu imestleda;

käib ööd ööde järele neid otsimas,

kuid

asjata. Igatsus muruneiude järele saab mitmele nende
nägijale kihvtikarikaks.

Muiste maeti raha ja kallim metallvarandus sõdade
eest maapõue maha.

Sagedasti said raha ja varanduse

omanikud sõjas surma ehk tabas neid mingisugune äpar
dus ja — varandus jäi mullapõue peitu.
et mõni mahamatja ei tihanud

Juhtus sedagi,

omasteld' varandust pä

randuseks jätta ja ta sellepärast varanduse maha mattis.
Pärast surma sai niisugune

mahamatja

oma varanduse

hoidjaks, rahaaugu varjajaks ehk veel parem ütelda r a 
haaugu
haldijat

haldijaks.
väga

tihti

Rahvas

nimetab

vanapaganaks,

kuid

pole rahaaugu hoidmisega midagi tegemist.
kombel on rahvasuu
Lutsi

maarahvas

rahaaugu

vanapaganal
Ainult eksi

vanapagana rahaaugule asetanud.

annab

rahaaugu

haldijale

hulga ise-

äralikka nimesid, nagu saks, njemtj, eihüa, must, mõtsaellaj, sarviline, kurat, põrglane.

Lutsimaalgi siis vana

pagan niisama kui meil rahaaugu peremees.
poolest valvab

rahaauku

ikka varanduse

Kuid tõe

endine,

juba

surnud omaniku hing haldija kujul.
Mõnel
olevat.

rahaaugul

Seda

ilmet

kuulukse
tuleb

enam kui üks haldijas

sedaviisi

seletada,

et raha

ehk varanduse maa peal mitu isikut omandanud ja need.
kõik pärast surma selle haldijateks saanud.
dust

valvavad

Om a varan

mitmed ju sadade ja tuhandete

aastate

kaupa.
(i*
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K aua aega mullapõues peidetud

varandus

viimaks hallitama, roostetama; sellepärast
dijad teda kuivatama.
ööseti ette,

enamasti

päeva öösel.

neljapäeva

isegi suure reede hommikul.
korra

isegi

tuulatakse,

tuulutamiseks

sinist tuld.
võetakse,
les,

öösel,

Alati

tarvitakse

ei

päeva-ajal,

kuivatata,

vaid

Kuivatamiseks,

iseäralikku,

enamasti

et tule tegemiseks hägusid

pea aga põleb raha

nii-ütelda

ilm a et tuli rahale viga teeks.
haldijad

hal

harvemini lau

puhastakse.

Pea teatakse,

kuivatavad

peavad

Kuivatam ine võetakse tavalisesti

Harukorral -kuivatatakse raha

mõne

hakkab

raha,

iseenesest tu

Sagedamini ometi

viskavad

halgusid

tulele,

annavad aga juhtum isi ka juurdetulijale süsi kuuehõlma.
Need söed moonduvad
tunne

saaja

süte

hiljemini

väärtust,

rahaks.

vaid

Enamasti

viskab

söed

ei

maha.

Alles hiljem ini märkab ta, kuid liig hilja, missuguse va
randuse ta enesest eemale heitnud.

Meestele

annavad

rahaaugu haldijad süsi piibu põlemasüütamiseks, ja
need moonduvad niisama rahaks.
Ei istu haldijas rahaaugu juures, vaid kuivab raha
m aa peal,

märkab juurdejuhtuja tavalisesti,

tulega kokku juhtunud.
ta haldijale tingim ata
mis tal sel
lähkri,

midagi ohverdama,

puhul käes,

piibu

ehk

kas noa,

muud. selle

niipalju

enesele,

kui

antama.
laseb

Et

palju tuide

jaaniööl

selle

suurem

visatud

kohal

muulgi

asi

inimestele tarvitada

kust rahaauku

vahel harukorral ka

ilmub see tuli harukorral

kirve,

et see kas 100, 500,

pärast peab

inimesed teaksid,

haldijas

tule põleda,

Mida

peab
seda,

Viskaja saab põlevast

R aha kohta maksab määrus,
1000 ehk 5000 aasta

nimelt

sirbi, vikati,

sarnast.

asi tuide visatakse, seda parem.
rahast
katab.

et ta raha-

Ihkab ta raha enesele,

iseäraliku

punase tule,
ajal.

otsida,
sinise
niisama

Kõige paremini

nähakse seda tuld katuse ungast vaadates.

Soomlased

sellevasta
võetud

arvavad,

lauatüki

et

ehk

kerkib

varandus

juhtumisel

peale,

et inimesed ta

jälle tagasi.
peale.
Häile
unes ja
dama.

raha

omandama,

näitab

Tavalisesti
unenäos

pealuu

läbi.

selleks

m aa

just

Ei ilm u

vajub

K a vette peidetud

inimestele

surnukirstust

surnu

kätte saaksid.

kutsub unenägijat

ta ometi

vaadata

oksa-augu

MÕnel

tud ajal keegi

tarvis

m äära

see m aa

alla

varandus tõuseb

vee

rahaaugu
peidetud

haldijas

ennast

varandust

om an

ei usu unenägija unenägu.
iimutud kohale ja täidab

Läheb

talle

ette

pandud tingimised, saab ta suure varanduse omanikuks.
Tingimised
ühenduses.

seisavad

tihti

suuremate

Raha mahamatja on

raskustega •

enamasti ju matmise

ajal tingimise m ääranud ja sellest määrusest peab hal
dijas

kinni.

Mitmed

mahamatjad

pannud, selle käsi võtku.

ütle v ad : kelle

käsi

Niisugusel puhul võib ainult

matja käega pärast selle surma võeras raha kätte saada.
Teine sage. tingim ine

k u u lu b : enne

valatagu

venna veri, kui raha kätte saadakse.

seitsme

See tingim ine ei

nõua ometi seitsme isiku verd, vaid tingimine täidetakse,
kui

7 ühesugust

looma,

näituseks

kukke,

rahaaugul

ohverdakse.
Mulda ehk vette peidetud

varanduse

kättesaamine

nõuab kättesaajalt kõige pealt suurt julgust.
haldijas

Rahaaugu

katsub enne raha kättesaamist raha ihkaja ju l

guse läbi.

Selleks loob ta kas

jutusi, viirastusi, kummitusi
dab enese

mõnesuguseid varjuku-

rahaihkaja

ette ehk moon

ise üheks ehk teiseks loomaks.

Korra val

vavad varandust koledad koerad, korra inetumad sikud,
korra hundid,

karud,

korra

mad.

esineb

mõnda

järele.
vahel

Vahel

Maa all keldrites ja
ilusa neitsi

näol

koguni

verised

hirmust
teedes

varanduse

looma

istub
juures,

peata loo
üks teise

haldijas
kuid

küll
kohe

selle peale tulevad inetumad peletised rahaihkajat eemale

peletama.

Isegi jäledad maod tõrjuvad inimest rahaau

gust eemale.

Lühedalt: rahvasuu tunneb tosinate kaupa

hirmutusi, mis rahaaugu avajale teel vasta astuvad.
Edasi tehakse rahaaugu avajale

vaikim ine tingim i

seks.

Tingimata keeldud on rahaaugul hoobelda ja van 

duda.

Niisugusel juhtumisel

vajub ju nähtav rahakast

valjul kõlinal maa alla tagasi.

Ka Jumala nime ei tohi

nimetada, ei Jumala abi paluda ega Jumalat tänada.
Rahaaugu haldijas nõuab annetava saagi eest ena
masti alati

ohvrit, väga

sagedasti loomi,

mitu.

Mustad

kuked,

mustad

koerad,

sikud

peavad

haldija

meeleheaks elu

kas ühe ehk
kassid,

kanad,

jätma.

Rahva

jutud teavad isegi inimeseohvrist kõneleda.
enamasti laps.

Ohverdakse

Loodi allika varanduse haldijas ei anna

rahakatalt m uidu katte kui et talle ohverdatagu ratsaline
kõige

hobusega.

Hõbevalge

lepitab

koguni harukorral

haldija meelt varandust kätte andma.
A inult hõbekuuliga laskmine varanduse haldija pihta
peletab

valvaja

eemale ja laskja

pääseb saagi kallale.

Sellegi poolest ei saa ikka veel raha kätte.
Sajad

rahaaugule

ehk

vette

peidetud

varandust

võtma

lähevad,

vaevalt üks aga saagiga tõesti tagasi

tuleb.

Varanduse haldijas puutus vaevalt niisuguse pü

hapäeva lapsega kokku,

kes kõiki tingimisi karva pealt

täites tarvilikku julgust

saagi

Tuntakse jufitumisi,

saamiseks

et haldijas ju

kätte

üles

näitab.

saadud

raha

tee peal tagasi võtab saaja käest.
Soomlased nimetavad rahaaugu haldijat aarnionhaltiaks, aarnihaudan haltiaks.
hendab aarni =

Renvalli sõnaraamatus tä 

genius thesaurorum, varanduse haldija;

Lönnroti sõnaraamat seletab sedasama nime =
keda arvati

maha

maetud

varandust

haldijas,

kaitsvat; varan

dust; suurt p uud; suurt inimest, Goljatit.

Kohanimedest

leitakse meil küll äärne nime, aga puuduvad teated,

et

meil rahaaugu haldijas oleks kunagi aarneks nimetatud.

Meie

Aarne nimelised

kohad tekkisid tingimata ristini'

mest Aren.
Rootslasedki tunnevad
metavad seda lyktman
sakslased
elflight.

Drache.

rahaaugu h a ld ija t; nad ni

ehk lyktegubbe, aga ka drake,

Inglased

nimetavad

silmad" mädanemise kaudu tekkinud,

põlema

gaaside kilda.

Luule muidugi laseb neid

jaaniööl

kuna

ilmuda.

niisugust

tuld

Rahaaugu tuled langevad niisama kui „hundi-

näha,

nad tõepoolt muulgi

süttivate

tulesid ainult
ajal

võivad

Rahvajutud teavad, muiste seisnud mitme mäe otsas
toredad linnad,

kuid

vajunud

nad praegu alles leiduvad.

viimaks

Voore mäe sees olla V o o r e ,

Ebavere mäe sees E b a v e r e ,
Klooga linnam äe
sees S o o n i

sees

mäe sisse, kus

Eeru linnamäes E e r u .

Matsalu,

linn j. n. e.

Viru

hävitatud ühe jutu järele kõigi

Sooniste linnam äe
N igula

inimestega,

Pada

linn

teise järele

vajunud mäe sisse, kus linna elanikud praegu veel edasi
elada ja mõnegi korra

kuuluda sealt nende

lauluhäält,

kära, müra.

Isegi mitmest kirikust kõneldakse niisama

sugust

alla

maa

vajumist

kõigi

.asemele tekkinud sagedasti järv.

kirikulistega.

Kiriku

Maja alla vajunud kiri-

kutestki ütleb rahvas mõne korra
mist ja kellahelistamist kuuluvat.

laulmist,

orelimängi

Neist mägedest, kuhu linnad vajunud, kõneleb rah
vasuu, et mägi ennast harukorral avada ja keegi õnne
laps

maaalusesse

teda

vastu

linna

võtab.

küll ei nimetata,

pääseda,

Mäehaldijaks

vaid

kus keegi lahke isik
niisugust

mäevaimuks,

vastavõtjat
kuid

haldija

iseloomu tundes võime niisugusele mäevaimule, maaaluse
linna asunikule mäehaldija nimeks anda.
Mäehaldijas
jaaniöösel

ilmub

sagedasti jaanipäeval,

aga

ka

kellelegi üksi olles mäe juurde juhtujale ehk

magajale, kas neitsi ehk emanda, harvemini meesterahva
näol, ja kutsub enesega linna kaasa.

Mõne korra a v a 

neb linna minev tee iseenesest mäe ääres viibijale; see
sam m ub teed mööda edasi ja jõuab pea linna, mis m a a
pealsest linnas

kudagi ei e rin e : uulitsate

ääres

isegi

poed, toredat kaupa täis.

Kaupmehed

sisse ostma ja linna juhtuja ostabki.

kutsuvad poodi

Teine kord juha

tab aga mäehaldijas inimest maaaluses linnas ja saadab
teda pärast jälle maa alt välja.

Iga kord ei näita ennast

mäehaldijas linna kogemata juh.unud isikule ; see lahkub
pea linnast, kartes, et m uidu suurde linna ära eksib.
Mäehaldijas

avaldab

alati

linnas

käijale

ükskõik, kas ta ennast näidaku ehk mitte.
saab

linnas

käija

sealt mõne

lahkust,

Mõne korra

asja ehk kui mitte asja,

jääb talle linnast ometi armas mälestus järele. — Pahu
inimesi mäehaldijas
küll teed,

ülepea linna ei lase;

aga ei leia.

Ülepea lubab

need otsivad

mäehaldijas ini

mese ainult ühe korra linnas k äia ; mõnigi sooviks veel
teist korda m inna

vaatam a toredat linna,

aga ei pääse

sinna enam sisse.
Iseäralikkudel juhtumistel

laseb

mäehaldijas

aluse linna lühikeseks ajaks maa peäle kerkida.
jaaniööd
maaaluse

Ebavere
linna

mäel

ja

käija näeb

pääseb

sinna

mäe

m aa
Seitse

peal viimaks
Võru

linn

kerkib maa peale kolme kordse huilgamise peale.

P a

gasi linn särab oma tornidega
sagedasti eemale,

sissegi.

nagu fata morgana linn

aga kui sinna tahetakse sisse minna,

kaob ta silma eest.

Ülepea näitab, mäehaldijas inimes

tele ainult lühikese aja maaaluse linna toredust.
N äib, nagu asuks mõnes mäes mõnda mäehaldijat.
Tihti kuuleme mäelinnas asuvatest elanikkudest.

Pada

linna muistsetest mäkke vajunud asunikkudest räägitakse,
et need korra veel sealt välja tulevad.

Kõiki mäelinnade

elanikka tuleb m ä e h a 1d i j a t e k s pidada.
oleks siiski üks
astub,

Näib, nagu

haldijas, kes nimestega läbikäimisesse

iseäranis tegev;

ta on nagu teiste haldijate pea.

Mõnel harukorral puutub keegi mäe

sees leiduvas

keldris ehk koopas mäehaldijaga kokku, ilm a et seal linna
näeks, nimelt niisugustes

mägedes, kus rahvas ei tea

linna olevat.
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Niisama kui puudel, arvati kividelgi omad haldijad
olevat.

Vähemate kivide haldijate, kohta puuduvad tea

ted, küll aga on andmeid olemas, mis suuremate kivide
haldijate juurde tähistavad.
kindlalt

ütelda,

kas

neil

Uku
oma

kivide

kohta

haldijas

oli,

ei

küll

või
aga

omandasid suuremad kivid, nimelt muud ohvrikivid nii
suguse haldija.

Kivihaldijat hüütakse ka k i v i a l u s e k s .

Kivihaldijas näitab ennast mõne korra nägusa neiu näol
inimestele.

Üks Kreutzvaldi ennemuistne jutt, kahjuks

võõra värviga ehk oma luulega liialt üle vaabatud, laseb
kivihaldijat, kellele tütarlaps hädaajal abi annud, rohkesti
head teha.
suguseid

Kivihaldijale

ohvrid.

ohverdati ta kivi peal

Kivile

kogunud

andev

vägi

arvati

tal tervist

veega

silmahaigusi ja muid

olevat,

mispärast

tõbesid arstiti.

juurest otsiti ohvritega abi kärnade vasta.

mine tõi

haldija

Kivihaldija

poolt karistust kaasa.

selle

Mõne kivi
Ikka oli tar

vis kõige pealt kivihaldijat ohvritega enese poole
litada ja kivi pühaks pidada.

mõne

vett peeti pühaks ja

mee

kivi purusta
Viiakse

mõni

tükk sarnasest kivist ära, ei leia viija enne rahu kui tükk
tagasi endisele kohale pandud.

Mõnelt kivihaldijalt, n äi

tuseks

isegi

Võõsiku

omalt,

ohvri viimise järele.

loodeti

ilmade

muutmist

Vist usuti, et kivihaldijas ilmadegi

kohta võib mõju avaldada.

/
Soomeski
haldijad olevat.
mose

kivi.

viljateri.

arvati

suurematel kividel omad

Sarnane kivi oli näituseks

Sellele

Haiguse

kivihaldijale

niisama
kivile

ajal

ohvriks.

viidi

toodi
Umbes

külvam a

riietest

kuulus Imminnes alati

valmistatnd

samasugust

titt

ohverdamist

tuletab Järvas Albu kivi meelde, kuhu riidehilpa ohver
dati, lootuses, et siis ülikond vasta saadakse, v
Igatahes käis vanarahvas sagedasti kivihaldijalt abi
otsimas ja talle

ohverdamas.

rikkad ohvrikivid ja sagedad

Seda
kivile

tunnistavad

arvu-

ohverdamised, kuid

kivihadijad ise on rahvamälestusest nii hästi kui hoopis
kustunud,

(v. „Esivanemate ohverdamised" 1. 87— 97.)

Maaalused ja härjapõlvlased.
Maa
sed,
nime

all

elavad

härjapõlvlased,

maaalu

m a a h a 1d i j a d.
Vanemal ajal härjapõlvlaste
üleüldiselt ei tuntud, küll aga maaaluseid. Alles

Kreutzvaldi

kirjatööde

kaudu

sai

härjapõlvlaste

nimi

üleüldisemalt tuttavaks.

Mitmes kohas hüütakse härja-

põlvlasi

Kääbus

kääbusteks.

„kääpiö“ täiesti ühte.

läheb

Soome

sõnaga

Viimne tähendab sedasama, mida

saksakeelne Zverg, pisikesi muinasjutulisi, hallihabemelisi

mehikesi,

kelle kasv vaevalt

härjapõlveni ulatab.

Viimsest ilmest nende nimi härjapõlvlased.

Nende pea

suurus võidab keha suuruse kaugelt ära.
Rahvas teeb harva vahet kääbuste, maaaluste ja
maahaldijate vahel. Kääbuste tundemärgiks on igapidi
nende pikk habe.
hulka,

kuna

Kääbused kuuluvad kõik meestesugu

maaaluste

seas ka naisterahvaid esineb.

Ühe sõnaga võime härjapõlvlasi, maaaluseid ja maahaldijaid m a a a l u s e k s v ä e k s, maahaldijateks nimetada.
Maaalune

vägi

võib

igas

kohas

maa

all

elada,

iseäranis hea meelega asub ta aga inimeste eluasemete
juures,

majade all ja ümbruses.

uste all valivad
alati asukoha.
nad

hea

maaalused

Keldrites, põrandu ja

asunikud

enestele peaaegu

Aga kivide ja kändude aluseid võtavad

meelega

elukohaks.

Ülepea

kohast ütelda, et neid sealt ei leiduks.

ei

või

ühestki

Härjapõlvlased näiks
olevat

sepaametit

guse sepise, kelle
saa teha.

Ilmarise

Nad

koolis käinud

valmistavad

sarnast maapealsed sepad

Härjapõlvlastel
kääbused tihti

nagu

õppimas,

on maa all

seitsmekesi

omad

niisu

järele ei

sepikojad,

koos töötavad.

Nii

kus

väikse

kasvuga kui nad ka esinegu, avaldab nende kõhn keha
ometi suurt jõudu.

Raskete raudvasaratega taovad nad

nii võimsalt alasil rauda,
mini võiks taguda..

et tugev

mees vaevalt pare

Tihti ei jaksa igapäevane isik nende

vasarat ülessegi tõsta.
Kalevipoja teadete järele taovad härjapõlvlased
mõõka, ühe ennemuistse jutu järele valmistavad nad
kulda ja hõbedat.

Kulla ja hõbeda valmistamine kannab

võõrsilt laenu märki eneses, sest meie maast ju kulda
ja hõbedat ei ieita. Rahvasuust saadud teated seletavad
sellepärast õigemalt, härjapõlvlased taguda nuge, kirveid,
sirpa,

vikatisi ja muid terariistu.

Mida

terariistadega teevad, jääb saladuseks.
nad neid inimestele.
Härjapõlvlased

teevad

härjapõlvlased
Harva kingivad

tavalisesti öösel

oma

tööd.

Ikka ei kosta nende tagumine sügavalt maa alt inimeste
kõrvu,

kui

aasta ööde
kuulda.
takk.

ka

öösel

vahel

Valjult
Saarlased

päeva ja öö ühte
elanikkudele

vaikus

ometi

kostab

valitsegu.

võib

nende

Jõulu ja uue

tagumist

teavad, et härjapõlvlased
lugu taovad.

meelde,

selgelt

maa alt nende tagumise tikk,

et aeg

Jaanipäeval

See tagumine tuletab

käes heinamaale

minna.

Mõne korra kuuldakse uue aasta öösel härjapõlvlaste saa
gimist,

hööveldamist,

naelte tagumist.

Niisugust

tööd

kardetakse surma kuulutavat.
Saarlased nimetavad härjapõlvlasi mõne korra ainult
maaalusteks seppadeks.
Väikese

kasvu

peale

vaatamata

suurt jõudu ja rammu ja osavust

avaldavad

kõigis

nad

ettevõtmistes.

N õunälga ei jä ä

härjapõlvlased iialgi.

Tarkust ei tar

vitse nad m inna Taaralinnast otsima.
Vormsis räägitakse härjapõlvlaste kündmisest ja niit
misest, juurde lisamata,
maa peal.

kus nad töötasid,

Võimalik, et Russvurmi

laste arvamisi sisaldab.
Russvurm,

et

nad

maa all või

teade

ainult roots

(Eibofolke 384, 5).

eneste

vahel

Veel teab

abielusse

astunud.

Eestlaste suust puuduvad teated härjapõlvlaste abielusse
astumise kohta, küll aga tunnevad seda slaavlased.
Härjapõlvlane
inimesele kahju.
härjapõlvlane

vihastub

kergelt ja

teeb

vihatujus

Teeb keegi härjapõlvlased head, oskab

seda

heaga

kätte

tasuda.

Noarootsi

ja

Vormsi rootslased teavad, härjapõlvlased teha alati paha,
kui inimene nende maale tulla.
Härjapõlvlastest
mõne

korra

endid

peame

maaaluseid' lahutama, kes

naisterahva- näol

näitavad.

Korra

võtavad nad maa peäl ristitütre, keda nad igapäev käi
vad vaatam as; viimaks viivad nad ta eneste juurde maa
alla elama.
vat.

Seal näiks nad toredates elumajades asu

Toiduks

tavat.

arvatakse

neid peaasjalikult kastet tarvi

Hämaraks jääb, kas nad maa alt iga korra välja

tulevad kastet nõudma.

Majarahvas püüab igapidi maa-

alustele sööki, jooki hankida lootuses, et maaalused siis
seda rohkem majarahvast õnnistavad.
ka

lauta

valatakse

neile

räägitakse, et maaalused
tubli tasu kinkinud.

piim a ja
niisuguse

Toa nurka, aga
õlut

maha.

Tihti

heateo eest andjale

Kui korra keegi neile keeva piima

m aha kallab, vihastuvud maaalused nii,

et maja süüta

vad põlema.
Mõne

korra

näitavad

maaalused

mõne korra loomade kujul.
nad vahel.
meseks.
kühvlitäie
moondub.

Kärnkonn moondab

Kärnkonnale
mulda,

piima

endid

inimeste,

Kärnkonna moodi esinevad
ennast tarbekorral in i

andja

mis hiljemine

saab

piima

eest

kuld- ja hõberahadeks

Maaalused vihastavud
sedki.

niisama hõlpsalt kui kääbu-

Vihastajatele tasuvad nad vihastamist alati kätte.

Sagedasti

vihastavad

nad

inimese tegude üle, ilma et

inimene neid tahaks vihastada.
tagi, et ta nägemata
neid vihastanud.

Inimene ei tea a im a

maaalustega

kokku puutunud ja

Maaaluste viha kartes püütakse neid alati lepitada,
enese poole meelitada.

Kus

maaaluseid kusagil

takse olevat, sinna

kaabitakse

maa peale.

moondab

HÕbe

andja vasta lahkeks.
ka

karjamaal

lehmi

alustele.

maaaluste

Karjaaias ja
lüpstes

tilga piim a maaalustele.
tilk õlut ehk taari.

kohe natuke

annab

meele

laudas,
lüpsja

arva

hõbevalget
hõbeda-

aga

suvel

ikka

mõne

Niisama riputatakse neile mõni

Isegi soola ohverdatakse nurka m aa

Igalt ohvrilt oodatakse, et ta ohvriandja maa

alustele sõbraks teeks.
Maaga kokku puutudes püüab inimene maaalustele
alati ohvrid
m aha;

anda.

parema

ohvriks olema.

Vanal ajal sülitas

ohvri

puudusel

pidi

maaalustele

Meiegi ajal ei istu mitmed

isikud maa

peale maha, kui nad enne kolm
üteldes : Muld,
ainult ühekordne

õue mineja alati
sülg

ära tee

mulle

sülitamine.

korda

m aha ei sülita,

m id a g i!

Teisal

piisab

Allikast, jõest ehk muust

suuremast vee kogust juues sülitab jooja sinna ja saar
lane ütleb peale selle :
hakka m inu külge,

Mailane, mailane maa alla, ära

m inu nim i N. N.

Ühtlasi

nimetab

sülitaja oma nime.
Karusipelgate näol arvatakse maaaluseid mõne korra
endid

inimestele

näitavat.

Karusipelgaid

takse kolm korda nende p e a le ; m uidu
haigust saavat.
näol

isegi

ukse

nähes sülita

kardetakse neilt

Mõned oletavad, et maaalused putukate
piitadesse ja maja seintesse tungivad.

Nii pea kui neist mingisugust tiksumist kuuldakse, kaa
bitakse seina äärde
valget.

maaaluste

meelituseks

kohe hõbe

Soomlased ohverdavad oma maaalustele niisamasu
guseid anda.
hiset".

Nad nimetavad oma m aahaldijaid

Soomes

teretab uude

veel

iga

nurka

majasse

peale

selle

soola,

leiba ja piim a sisse kaabitud

„maa-

elama

mineja

neile

ühtlasi

maaaluseid,

vaske ohverdades.

Meil tehakse mõnes kohas niisamasuguseid tempa uude
majasse

asudes,

maaaluste

ei

öelda

ometi,

pärast sünnib.

Palju

et

see ohverdamine

enam

arvatakse

seda majahaldijate meelituseks sündivat.

meil

Eesti m aaalu

sed ei lepi Soome maahiste viisi vasega, vaid nõuavad
hõbedat.

Kas meil leiva küpsedamise ajal maaalustele

ka leiba

antud,

nagu

Soomes

maahistele, selle kohta

puuduvad teated.
Tuntakse veel m a a h a l d i j ä i d k i ,
ei oska rahvas

nende ja muude

selget vahet teha.
vilikuks
ehituse

Vanal

maahaldijat
oma

maa all asujate vahel

ajal peeti

ohvritega

paras

maja ehitusel tar

meelitada,

kanda võtaks, sest vastasel

ta päeval tehtud töö öösel ära.
härjad

aga tavalisesti

ehituse

et ta

raske

korral lõhkus

Kirikute ehitamisel lasti

paik üles otsida ja ohverdati siis

härjad maahaldijatele, aga niisama pidi mõni muugi loom
maahaldija meeleheaks elu jätm a.
maahaldijale

tihti

hõbedat,

Nurgakivi alla pandi

enamasti

korra veel muidki ohvriaineid.

hõberaha,

iga neja nurga alla pandama vett, leiba,
nendega nagu osteti

maa ehituse alla.

hooste abil kirikutele
juletud

elumajagi

nõusolemise

sobivat ehitus_

igale

küsimiseta.

poole ehitada
Kuhu

ma jäi, sinna võis ehitada.
dijale

meeldivat ehituse

mõne

Soomes pidi maahaldijale
raha ja süsi
Nagu veiste ja
paika otsiti,

ei

ilma maahaldija

hobune palkidega seis

Muulgi viisil püüti m aahal

paika teada saada,

kombeid ei mäleta rahvasuu enam.

aga neid

Kõige tuttavam veevaim on n ä k k ,
näksi
des,

kes Tartumaal

nime kannab ja meres, järvedes, jõgedes, tiiki

kaevudes,

ülepea

sügavamates

vetes asub.

vee neelukohtades viibib näkk hea meelega.
kõikuvaid
deks“.

kohti

Kui

mererannas

talvel

ja jä ä kivile üles

nimetakse

Ka

Pehmeid,
„näkiauku-

vesi meres, järves ehk jões alaneb
kerkib,

öeldakse:

Bnäkk tõstab

pea

p ü s ti!“
N äki tekkimise kohta leidub
tust :

rahvasuus kolm sele

Kui Miikael lendava maoga sõdinud, sadanud 40

päeva

taevast

kurje

vaimusid

vaimudest tekkinud näkid.
näkk

Vanataadi

remehe käsu vastu.
tuuleks ja

tüdruku

Vette

sattunud

Teise arvamise järele sündis

teenijast.

poiss ja tüdruk teenimas,

maha.

Vanataadil

olnud

muiste

eksinud aga kuidagi viisi pe

Nuhtluseks pannud Vanataat poisi
näkiks.

Nuhtluse

aeg

kestab

kaua, kuni näkil õnnestab asuvett auruks muuta.
m anda

arvamise järele

tüdrukust:

näkk eksinud

Uppunud tüdruk moondub esimeseks n ä 

Jaaniõhtul tõuseb

otsima.
sest

esimene

Tüdruk tapab esmalt oma lapse ja siis upu

tab iseenese.
kiks.

tekkis

n ii
Kol

Sellepärast

jaaniööl

näkk

teatakse

kõnelda.

tüdruk näkiks pidi saama,

Et

veest välja lapse hauda
nii

palju

inimese

näki
pettuse

kannab näkk kõigi

ilm um i
pärast
inimeste

peale kustutamata viha, neid igal võimalikul juhtumisel
püüdes uputada.
Näki uputud

inimesed

saavad

ka näkkideks, nii

sam a iseendi uputajad, lihtsalt k õ i k
kud.

uppunud

Pärast uppumist käivad nad

väljas.

mõne

korra

isi
veest

Ei juhtu neid keegi väljaskäimise ajal nägema,

peavad nad jäädavalt vette jääm a näkkideks.
Üleüldiselt on mõõduandev
mine, et n ä k k

uppunud

rahvaluules

inimesest

N ii mitu inimest kuhugi vette uppunud,
seal olemas.

see

oleta

tekkinud.

nii mitu näkki

Sügavam koht vees näki armsam asupaik.

Inimestele ilmutab ennast näkk väga mitmet moodi,
tihti

meesterahva ehk naisterahva,

Näkki

tuntakse

Teisal

nimetakse

nii

kõnekäänd

et

alati
ta

ta

kalahammastest

hambaid

on

aga ka lapse kujul.

peale

tekkinud:

selle

ära.

mustadeks,

mustad

nagu

näki

ham bad I
Sagedamini kui meestesugu näkid esinevad naistesugu näkid.

Harukorral nähakse neid naise ehk emanda

kujul, tavalisesti neiu näol.
ehk n ä k i n e i t s i .
dusega

meesterahvaid

geis riideis,
alasti.

Sellest ka nimi n ä k i n e i u

Näkineitsid meelitavad oma kauni
eneste

ligi.

vahel toredais ehteis,

Vahel on nad val
vahel aga

ennast ehk soeb juukseid.
häbelikuna neiuna

Alasti ei taha

inimestele näidata,

et teda nähakse, kaob ta varsti vette.
teda mõni vahel ometi nägema.
ehk koguni

punased.

näkk

kõneldakse

näki

ennast

Kogemata juhtub

Näki juuksed on ena
harvemini rohe

Roheliste juustega

kannab vahel sinist jakki ja punaseid sukki.
dadel

üsna

vaid aru saades,

masti kullakarvalised ehk helekollased,
lised

ka

Viimasel puhul istub näkk enamasti kivil, peseb

kalasabast

ehk

näkk

Harukor

alumise

keha

kalakujust.
Niihästi
vad

ja

meestesugu

m ängivad

näkk kui ka näkineiu

imeilusasti,

sedaviisi

inimesi

laula
enese

juurde ahvatledes.

Sagedasti istub näkineiu kas rannas

ehk meres kivi

otsas ja mängib

kaasa lauldes.

Teine kord laulab ta jälle poolest saadik

vees viibides.

K uulaja nõiutab näkineiu nii, et ta neiu

ligemale
upub.

minnes

ajuti

mõistuse kaotab ehk sügavasse kohta

Haapsalu

mis Väinäm õise

kuldset kannelt,

pool

kõneldakse

mängimise

näki

mängimisest,

võidab : näki viiul

paneb

ümberkaudu kõik inimesed ja loomad tantsima, kuni nad
viimaks

vette jooksevad

ja

sinna

upuvad.

Tantsima

paneb näkk pillimehe kujul, kuna näkineiu lauluga kuu
lajate südameid nõiutab.
N äkk

sõidab tihti proua,

ääres maanteed

harvemini preili näol jõe

mööda tõllas ja kutsub

lapsi

enesega

kaasa sõitma, et neid siis tõllaga ühes vette viia.
rimehi

ahvatleb

näkineiu

jätab ehk et uppujana

appi

sedaviisi,
hüüab.

et kandle
Tihti

Nookivile

moondab ta

meeste silmad nii ära, et need ümbrust ei tunne ja sü
gavasse vette hukatusesse tormavad.
ilmub

näkineiu

kuuleme
sest

jaaniööl.

Kõige sagedamini

Ennemuistsetest

harukorral juhtumisest,

et näkineiu

juttudest
armastu

meesterahva vastu oma armastatavale elu

kingib.

Üleüldiselt jääb näkineiugi vaimuks, kes inimese hinge
püüab.
N äkk ei lepi ilmumisel ülepea inimese kujuga, vaid
omandab

kuju

niisama

loomadelt

ehk moondab nägija

silmi, nii et see teda loomaks peab.

Hea meelega moon

dab näkk, lapsi selga meelitades, ennast hobuseks, säluks,
varsaks.
mata.

Vaga

hobuse selga istuvad lapsed ilm a kart

Hobune aga venib seda pikemaks, mida rohkem

lapsi ta selga istub.

Enamasti ei lähe näki nõu korda,

seljas

uputada,

istuvaid

lapsi

keegi laps näki nime.

sest juhtumisi

nimetab

Arvales, et ta ära tuntud,

näkk, lapsi seljast m aha sadada lastes.

kaob

Ülepea päästab

näki nime nimetamine alati näki küüsist, kui näkk veel
oma küüsi uputatava isiku külge ei ole löönud.

Mõne
sugust

korra ei võta näkk

hingelise

kuju

vaevaks

omandada,

lihtsana,

halvana asjana, näituseks

vilisena

saiana,

ta enesele

leivatükina.

vaid

enesele mingi
näitab

ennast

hobuserauana, sar

Teise

korra ei

mingisugust kindlat kogu,

omanda

mustana koguna,

lasuna kaldal lamades ehk kivil kõntsa, muda esitades.
Niisugusel puhul on näkk inimesele iseäranis
sest see ei tea ennast sugugi ta eest hoida.
ei tohi

vee ääres

kõndides

iialgi julge

kardetav,
Sellepärast

olla

vaenlase

kallaletungimise poolest.
Mitte

ainult vees ei

püüa

näkk inimest uputada,

vaid ka vee peal, näituseks lootsikus, paadis ehk parvel
viibijat.

N äkk

moondab

enese

mõne

korra lootsikule

salakariks, kiviks ette. . Lootsik kaldub kari otsa ümber,
laeva nina ehk põhi lõhkeb ja sõiduriistas
vad näkile ohvriks.
kus laev põhja
saagiks saavad.

olijad lange

Laevamehi juhatab näkk madalikule,

satub,

katkeb

ja

laevamehed

näkile

Mõnes kohas on näkk enesele nagu seaduseks tei
nud,

et määratud

langema.
näki

aja

Vanasti

poolest

pärast keegi talle peab ohvriks

pandud

kardetavasse

rahvajutu
kohta vahid

järele

mõnesse

valvama,

kuid

vahtidest hoolimata nõudnud näkk ometi enesele ohvrid.
Ujujad püüavad endid sedaviisi näki küüsist päästa,
et vette minnes sukad jalga jätavad, vahel koguni 2— 3
paari sukki jalga panevad.

Ujujat uputada tahtes sasib

näkk tavalisesti selle jalast kinni, kuid ainult sukk jääb
näki kätte, kuna ujuja ise ära pääseb.
Kalamehed ja
eemale tõrjuda.

Kipub* näkk

vaja talle paadist
jääb

paat vee

randlased katsuvad näkki

peale

kui paadist mõni

kellelegi

mingi asi kätte

paadis

visata.

kinni ega pääse

asi merde visatud.

ohvritega

enne
Ei

kallale,

Mõne

korra

paigastki,

selgu ometi,

kas paadi kinnihoidja tõesti näkk ehk keegi muu merevaim .

Hiius

ohverdab

igaüks

merelemineja

näkile,

aga ei midagi hinnalist, vaid
peale

ainult kivi,

sellele enne

sülitades ja üteldes: „Näkile kakku".

viskavad

naised

merde lambaid

niisama kaku vette,
ei, teeks.

Kassaares

pesema minnes näkile

et näkk neile ega lammastele viga

Saarlased

heidavad

kevadel

esimest

korda

merele minnes soola vette.
Näkki

peetakse

isegi

mitme

haiguse

tekitajaks,

nimelt kui need haigused pärast ujumas käimist ilmsiks
tulevad.

,V esinäkiks“ hüütakse iseäralikku paiset, mida

võsinäki (tussilago farfara) lehtedega arstitakse.

Äkilist

valu

Pärast

nimetakse

mõnes

kohas

Bnäki

ujumist tekkinud vistrikka ja naha
niisama näki arvele.

teoks".

punetust kirjutakse

N äkk röövib inimestelt varandustki, nimelt niisugust,
mis

vette

Vanasti

varjatud.

varjati

jõkke ehk järve,
peitsid

Seda

sõja

ajal

aga niisama

sedasama viisi

peidetud

ei anna

varandust

ta

kirikukellasid
ka

enam

tagasi.

enamasti alati

hõbeasju.

ka rahakasta vette.

Inimesed
Kui vette

hiljemini minnakse otsima,

ei leita

seda enam ü le s ; näkk on kellad ehk varanduse mujale
viinud

ehk

hoiab

välja kiskuda.
riga.

nii kõvasti

Koguni

kinni, et keegi ei suuda

harukorral lepib ta saadud ohv

Tavalisesti jääb aga vette varjatud varandus jä ä 

davalt näkile (v. mu .N äkiraam at").
Eesti näkk sulab
Näcken

ilm ub

pea asjana.
iga

Rootsi „näcken’ig a “ täiesti ühte.

niisama

pea

inimesena,

pea

loomana,

Rootslased usuvad, et näcken võib enesele

kuju võtta,

kuid

ennast mitte

haviks

moondada.

Näckenil on kõik needsamad omadused, mis meie näkil.
N äkk on germaanlastelt laenatud veevaim,
väga vanal ajal.
näkk eestlastel

U. Holmbergi
mitte

ometi

mitte

väite järele ei tähenda

ainult veevaimu,

vaid on ülepea

ühe vaim u nimeks, väidet selle ilmega põhjendades,
veenäki kõrval

ka

maanäkki ja metsanäkki

(D ie Wassergottheiten, 1. 172).

et

nimetakse

Viimast ilmet tuleb üle

üldse

harukorraliseks

lugeda,

just

niisama

kui

näki

asemel veekuradi nime tarvitamist.
Eesti

vana

nimi

vees

asuva

kurja

vaim u kohta

esineb meile sõnas „v e s i h a 1d i j a s“, harvemini .jõehaldijas", .järvehaldijas", .m erehaldijas".

Nime vesihal-

dijas tarvitakse kõige enam Viru-, Harju- ja Järvamaal.
L äänem aal kuuldakse harukorral .halkja" nim e;
diselt esineb

Läänes ja

muis

üleül

maakondades näkk vee

valitsejana. Mõnes kohas tuntakse aga ka „jõealuseid“,
.allika-aluseid", .veealuseid" vesihaldijate asemel ehk
kõrval.

Vesihaldija kodumaal

dijas kõrvuti platsi.

Pea jutustakse sama

pea vesihaldijast.
üht,

astuvad näkk ja vesihal-

Vahetamisi

korra teist

nimetust.

tarvitab

Ühte

lugu näkist,

rahvasuu korra

moodi

tigedat loomu

avaldavad mõlemad — näkk ja vesihaldijas.
Sellevastu näikse merehaldijas vahel koguni inimest
hoiatavat ehk vähemalt mitte alati kurja tegevat.

W ie 

demann teab jutustada, et kaitseks vesihaldija vastu vee
äärde haldija kuju ehk haldija nukk — jalapikkune in i
mese kuju — üles

pandi.

haldijale hernehirmutiseks.

Niisugune

haldija

kuju

oli

Vesihaldijas ei julenud nii

suguses kohas iialgi inimesi kiusata.
Vististi peeti alguses vesihaldijat paremaloomuliseks
kui näkki ja arvati, et vesihaldijas tarviduse järele head
ehk kurja teeb.

Soomlastega on meil vesihaldijas ühine.

Kuid selle algupärase Soome sugu haldija on Germaani
sugu näkk eemale tõrjunud, talle ainult Eestimaa põhja
poolses osas veel eluaset lubades.
Naistesugu

vesihaldijatega

sulavad

n e i t s i d “, „ m e r e - e m a t ü t r e d " ,
tütred",

.mereneitsid",

ühte

„vesi-

„m e r e t a a d i

„ m e r e n e i u d “\ „v e -

t e - e m a t ü t r e d “, . v e e - e m a t ü t r e d " , kõik sama
nime

ja

„neitsid"

olevuse
näikse

teisendid.

Kõik

healoomulised

mõne loo tegelane,

need

olevat.

keda näkineiuks

ehk

.tütred"
Vististi

ja

tuleb

vesihaldijaks

nimetakse,
vad

vesineitsite

kaldale

nutma,

kirja lugeda.

kui

isa

käsu

Mereneitsid

tule

peale peavad mere

mässama panema, nutma sellepärast, et niisuguse meremässu tagajärjel palju inimesi ära upub.
Vesineitsiteks
vahel

tuleb

merelehmadega

lähevad
tagasi,

merelehmad
kuid

vahel

neidki

välja

tulevad

rannas
ajab

sekka ja

nad jäävadki

saadakse

tubli

tütarlapsi
karja.

kes

Enamasti

söömise järele jälle vette

mõni

nägija

sinna.

piim alehm a

arvata,

Nad

tõug.

nad

om*

karja

poegivad ja neist

Mõne

korra

kasvab

neist suur k a r i; kuid tuntakse juhtum isi, et merelehmad
kõige

poegadega

7 ehk

14 aasta

pärast

vette tagasi

lähevad.
Vesineitsid, mereneitsid, vete-ema tütred, mere ema
tütred ehk mis nende nimed olgu, juhatavad meid veteema, vee-emaehk mere-ema enese juurde.
teab

rahvaluule

koguni

vähe

kõnelda.

Kummastki
N iipalju

kui

aru saame, sulavad veteema ja mereema samaks olevu
seks kokku, ehk vahet nende vahel tuleb ses otsida, et
esimene vetes üleüldse,

teine

aga ainult

meres asub.

Vee-ema on muidugi vete-ema nimetuse teisend.
maarahvaski

tunneb veel

vee-ema

nime.

Üks

Lutsi
nende

rahvalaul ütleb :
Lasknu veeimäl imetägi,
Kalajezäl kasvatagi.
Nagu neist ridadest selgub, räägitakse vee-ema kõr
val „kalaisastki“.
Ülepea armastasid eestlased kui ka nende sugulased
loodust elustavat jum alust e m a k s

nimetada, nagu n ä i

tuseks maaema, tuule-ema, tule-ema. Vee-emaga seisab
vist Emajõgi ja E m u järv *j

*) E m u =

lähedases

vanem „em a“ sõna kuju.

ühenduses;

neid

vetekogusid

arvati

nagu

teiste emadeks.

Nõiasõnades

astub vee-ema kõrvale ka veeisa, kellest me peale nime
midagi

ei

tea.

Ühes

nõialauses

öeldakse: Veeisake,

vee-emake, veevaimukesed ! Jälle teisal mainitakse kõigi
nelja elemendi isasid ja em asid: Maa-esake, maa-emake,
vee-esake, vee-emake,

tuule-esake,

tuule-emake,

tule-

esake, tule-emake, anna tervist! Igatahes näikse vee-ema
kehastud,
mad

pühaks

peetud

vett esitavat,

enestele jum alusena

lastele

ette

mille esivane

kujutasid.

õnne ja õnnistust tuleb,

Nagu emalt

nii loodeti

vett emaks

nimetades talt õnne ja edu ja hüüti teda kui jumaluseaate esitajat appi.
puhul meelde.
dale jõele
kaabib

Nim elt tuletakse vete-ema

pärast

pulmi

anda,

hõbevalget ehk valab

Kaevu

pulmade

Noorik viib kaevule, allikale, isegi lähe

višatavat

raha

viskab

raha ehk

natuke viina, õlut vette.

nimetakse

Kõik kahjad ja annid peavad

kas

„kaevuanniks“.

vete-ema meele inimeste

vasta lahkeks tegema, et ta neid kosutaks ja neile sigidust annaks.

Vististi

sessamas

mitmesugused kastmised,

nagu

ristimist, karjase kastmine
päeval j. n. e.

mõttes

toimetakse

näituseks

pärast

ka

lapse

esimesel karja väljalaskmise

Niisama vähe kui vee-ema välimust tuntakse, tun 
takse ka mere-ema oma.
Saaremaal :

Hea silgusaagi ajal öeldakse

Mere-ema on

saadab saarlane

mõne

Vastasel

pahandab

korral

maha

silgu

tulnud !

Tänutäheks

mere-emale

vette tagasi.

mere-ema: lõhub noodad ja

võrgud katki, nii et tuul viib nad kaugele ära.
annavad osa saaki vaestele, osa
kui ju mere-ema
minnes
mõne
tuleks.

valavad

on jao kätte
kalamehed

Kui

ka

ohvri

matavad randa maha,
saanud.

tihti

korra viskavad ka soola,
saajat

Muhulased

Merele kalale

viina ja õlut -merde,

et siis parem

kalasaak

nimepidi

nimetata,

ei

võime oletada, et see mere-emale kui kalaandjale m ä ä 
ratud.

Igatahes peavad saarte elanikud mere-ema rohke

kalasaagi

õnnistajaks ja

andjaks.

Just niisamasuguse

^rvamise kuuleme ka soomlastelt. Ju Agricola kirjutab:
Vedhen Emo vei Calat vercon = vee-ema viis kalad
võrku.

W iedem ann

sellevastu

peab

tegevaks olevuseks, kirjutades:
on merevaimud,
vad".

mere-ema kahju

„Merevaim ja mere-ema

kes mõne korra inimesi ohvriks nõua

Kuid muidu ei leita mere-ema

vusest jälgi, küll aga heategemisest.

kahjulisest tege
Liivlased tunnevad

„mier iem a“, aga selle kuju jääb neil liig uduseks; nad
ohverdavad merele viina, ütlevad seda aga Maria emale
tulevat.

Niisam a

viskavad

nad

kevadiste pühade ajal

vahel saia mere-emale vette.
Rannarahvas teab veel
Näib,

et merejumalgi

merejumalast

tuleks

n ;metuse teisendiks pidada.

vee-ema

ehk

kõnelda.
mere-ema

Saaremaal räägitakse, m e

rejumal nõudnud muiste igal aastal inimese enesele ohv
riks.

Õnnetuste

kõrvaldamiseks

otsustanud

igal aastal merejumalale kahja anda.

Rahvas ei mäleta

enam, m ida nimelt merejumalale ohverdati,
viina ja õlut.

Luce teab,

et veel

saja algusel sõuti paadiga

saarlased
vististi aga

m öödaläinud

merele ja valati

aasta

vette viina

ja õlut.
Harukorral

räägitakse

jõejumalast.
1 a t.

ka

j ä r v e j u m a 1as t

Sagedamini

nimetakse

ja

v e e j u m a-

Veejumal esineb kalade andjana, just niisama kui

mere-ema.
Parema

Veejumalat tuntakse enam
kalasaagi

Peipsi

ääres

Hoost

söödeti

dega.

Enne

pärast

anti talle

järvede

ohverdakse

varemal

ajal

ääres.

veejumalale.

hobune ohvriks.

enne ohverdamist leivaga ja kanepitera
ohverdamist võiti

hobuse pea

meega ja

soolaga, seoti siis hobusel kaks veskikivi kaela ja u p u 
tati jõkke ehk järve, jä ä ajal
vette.

urkasse,

m uul

ajal

otse

Ei uppunud hobune ära, arvati, et veejumal ohv

rist ei hooli.

Talvel magab

aga ärkab üles ja murrab jä ä

veejumal
katki.

jä ä all, kevadel
Meeldib

hobuse-

ohver veejumalale, takistab ta kalu
neid palju enam võrku ajades.
jum al

ohvri

vastuvõtmise

eemale minemast,

Kalameest päästab vee-

järele

alati

tuule

ja

tormi

eest ja uppumisest ega lase tuult nende võrkusid lõh
kuda.

Ei

meeldi

ohver

veejumalale,- ajab

ta

kalad

laiale ja teeb kalapüüdjatele kahju.
Jälle teisal räägitakse vähem veejumalast kui

vee-

vaimust.
Mereäärne

rahvas

merevaimuks.
meremeestele
täiesti

nimetab

vee peal tulega ilmuda.

hämaraks olevuseks.

vaimu,

merevaimu

täiesti

veevaimu

kokku,

vahel

ka

Viimase kohta teatakse veel, et ta

ja

merejumala

vee
vahel

kõiki üheks olevuseks tuleb

pidada, ainult teise nime all.
ema tegevus tänini

jääb ta

Igatahes sulab vahe

veejumala,

nii et neid

Muidu

Kui ka vete-ema ja mere-

alalhoitud leadete järele

veejumala

tegevusest ei erine, peame ometi nende vahel

ses m õt

tes vahet tegema,, et vee-ema, mere-ema nime

kandjad

veejumaluse

naistesugu,

meestesugu
jum ala

esitajat

kõrval

veejumal,

kujutavad.

nimetakse

merejumal
Veejumala,

mõne korra ka

gas“, „merekuningas“, „veevalitseja“.
kasvab vesihaldijaga täiesti kokku.
geltki nii palju
kui

nende

vees

selle
m ere

„veekunin-

V iim ne nimetus

Ülepea ei ole kau

asuvaid kõrgemaid olevusi olemas

nimesid.

Üht

olevust

nimetakse

väga

mitme nimega.
Soome mõjul on Kreutzwald korra Kalevipojas nime
Ahti

tarvitanud

esineb

Eesti

Soome

jum alus

(X V I, 73)

ja

ennemuistsetes
Ahti.

pärast seletanud:
juttudes

Blumberg

ja on

nimetab teda Eestis

mitte võõraks ja tsiteerib ühe rahvalaulu :
vennikese,
Eestimaal

Ahti

kattis armukese.

vee õõnistud

vesid

Ahi

Ahti

olnud

haudadeks
merejumal.

Ahti

tingimata
Vesi

võttis

Veel nimetab ta, et

sügavaid kohti, jõgesid ja jär
hüütakse.

W iedem ann

Truusm ann

manab

ütleb,
mõituda

korda

Ahi

välja.

J. Kõrv

räägib

oma

muistejuttudes" m õnda korda Ahosi,
olema,

mis

enne

nimetud

„ Eesti

rahva

kes seesama peab

Ahti.

Aga

selle

Aho

on

J. Kõrv niisama Soome eeskujul m aailm a saatnud nagu
teised oma Ahi.

W iedem annist ei või küll ütelda, et ta

muud kirjutaks, kui mis ta rahvasuust
kuulis

rahvasuust

seda, mis rahvas ju

am m utanud . . . Vanem
Sellega

ei

vanemal
med

ole ometi

ajal

kuulnud, aga ta

rahvas

öeldud,

ei

oli kirjandusest

tea Ahist

sellenimelist veevalitsejat

kohanimed

annavad

midagi.

nagu ei oleks eestlased

selleks

tunnud.

oletamiseks

Mit

põhjust.

Sagadis näituseks on Ahi sadam, M unam äe ääres Ä hi
järv,

Paistus

Ahim aa.

Vähem alt kaks

esimest näikse

Ahi endisele esinemisele tuge andvat.
Soomes sellevastu teatakse Ahist palju enam.
kannab

ta

nime „A hti“, pea „Ahto“.

vahuse

vaibaga - vanamees,

kes ka veeisanda,

kuninga j^ sadahaua valitseja nime

Pea

Ta on rohelise,

kannab.

lainete
Ahti pa

kub soomlaste juttudes niisama kirvest kui meil veevaim.
Ta teinepool kannab

Vellamo

nime.

Muid vees

asu

jaid hüütakse lauludes ahtolasteks, Aho lasteks, veeväeks,
Vellamo väeks, Vellamo neiudeks j. n. e.
tähendab Vellamo kohta,
mal

olla

ja

V ällam ägi temalt nime pärinud.

ometi on kirjanduse
tunginud
ole

milgi

kui

W iedem ann

et see rahvajutu järele veeju-

kaudu veel vähem

A h ti: rahvas

kombel

Vellamo

eestlaste sekka

ei tea temast midagi.

tõenäolik,

et

V ällam ägi

Ei

Vellamost

nime omandanud, ja seda vähem, et eestlased Vellamot
ei ole tunnud.

Soomeski ei või Vellamo laialdase tut

vusega hoobelda.
nevad

teda,

päris

Ainult

D viina karjalaste laulud tun-'

soomlased

Vellamo hilisemal ajal tekkinud.

aga

mitte.

Vististi

on

Suveõhtutel, aga vahel muulgi ajal ilmub uduhaldijas udu

külvama.

Ta

ruttu kolesuureks.
tondiks,
teisal
kitaja,

udumäe

kuningaks,

teisal

haldijas,

ja naisterahvana.
eksiteele

saata;

aga kasvab

hüütakse teda

uduemaks,

Sõrulased peavad

on alguses väike,

Mõnes kohas

udutütreks,
siis,

jälle

uduämmaks.

teda kurjaks naisterahvaks.

esineb

udu-

Udu te

nagu tähendatud, meest--

Ta püüd käib tihti selle peale inimest
kui ta paksu

udu

maha

laotanud, ei

suuda inimene alati õiget teed rännata.
Hea meelega viibib uduhaldijas niitudel, soodel, aga
ka jõgedel, järvedel,

kus mõne korra ta liikum ist näha

võidakse.

Peale

eksitamise püüab ta vahel viljale ehk

kasvudele

kahju

teha.

jahedat õhku laiale.

Kahju

teha

püüdes

küll täiesti eemale,

tulepaistel ei julge ta hakata kurja tegema.
ema sõelub

ta

Niisugusel puhul tehakse nurmele

tuli ü le s ; tuli ei peleta teda
poole uduga

laotab

kuid

Kui sügise

härmatis

käsikäes

käib, öeldakse:

härmatise

m u ru le !

Ehk

Udu-

niisugusel puhul,

kui puud härmatanud : Uduem a teeb uue kuue !
Soomes esineb uduhaldijas sagedasti udutyttö nime
all, aga ka terhetär ehk terhotar nime kannab ta, K ale
valas koguni terhenetär.

Udutütart ehk ülepea üduhal-

dijat

udu

palutakse

nimetakse
tagujaks.

sõelaga

rahvalauludes

maha

udutütart

sõeluda.
ka

uduse

Vahel
nõela

Ilmarise kõrval on ilmade ja tuulte üle veel t u u 
lehaldijad
me

Võrum aa

haldijas.

valitsemas.
sõkõtki

Sarnaseks tuulehaldijaks või
arvata.

Igal

tuulel

on oma

K ahju tegevateks tuulteks saavad pahade in i

meste hinged.

Need peavad igavese juudi viisi m aailm a

mööda hulkum a, rännates kiunum a ja hulguma.
waldi teadete järele

tekitavad nõiadki

Kreutz

kahjulikka

tuuli

inimestele haigusi ja õnnetusi tooma.
Tuulehaldijad
Kõige

tuttavamad

Esimene

kannavad

mitmesuguseid

ontuuleema

tähendab tuule-, teine

tunneb aga ka tuuletaati.

ja

nimesid.

marumemm.

maruhaldijat.

Rahvas

Ühe arvamise järele tulevad

kõik tuuled tuuleema tütardeks lugeda, teise järele puu
dub sugulus tuulte vahel.
Kui ka tuuleema elatanud naisterahvaks peetakse, ei
puudu tal ometi nooruse jõudu
koguni

tantsupidu

tantsib.

toime

Inimeste

seas

tuuleema

pisarile.

Kui

palju

paha

Kreutzwaldi teate järele

saadaval

oleks.

silmates

tubli tuule ajal

inimestele muiste k ä s i t u u l e ,
ikka

kus ta agaralt k aisa

Rahvasuu ütleb vahel tuülekeerust: «tuuleema

tantsib."
tuuleem a.

ja värskust mõne korra

panna,

puhkeb

sajab,

kinkinud

nutab

tuuleema

et neil tarbekorral tuul

V anarahva

arvamise

järele

toonud tuul ainult haigusi ja hädssid, vaid ka abi.

ei

Üle-

pea teeb

tuuleema Inimestele tihti head.

Marumemm

selle vastab lõhub, purustab, hävitab.
Saaremaal kõneldakse, tuul tekkida tuuletaadi hin
getõmbamisest.

Tuulehaldijas

—

metsas varjulises kohas puuoksal.

metsmees

—

Ta hingamine

nitab tuule, kui ta ühest ninasõõrmest hingab.
sõõrmest hingamise ajal tekib maru.

asub
sün

Mõlemast

Metsmees ei tule

metsast iialgi välja; sellest ta nimi m e t s m e e s .
Kirjanduses
kokku.

puutume

tuuletütardega,

tuuletarega

Need on luulelised nimed, kellele rahvasuu tuge

ei anna.
Alati ei ilmu tuulehaldijas inimese kujul, vaid mõne
korra

ka

mao

ehk

linnu kujul.

nimetakse teda lohemaoks.

Mao

kujul esinedes

Kajaka ja kulli kujul ilmub

ta laevameestele laeva kohalt ehk laeva
lennates.

eest mööda

Niisugusel puhul algab pea tubli torm.

Vahel

arvab rahvas niisuguse tuult tekitava linnu ometi nõiaks.
Mõne korra
puhkama.

uinub

Niisugusel

üles äratada,

tuulehaldijas
korral

mitmeks

katsutakse

olgu kas vilistamisega, mao ülesriputami

sega ehk kirve puu sisse löömisega.
veel iseäralikka tuulesõnu peale.
Meremehed
päästmisest.
tuule,

teise

mine maru.

päevaks

tuulehaldijat

saavad

veel

Maole Loetakse

tuult tuulesõlmede lahti

Esimese sõlme lahtipäästmine toob paraja
päästmine

kange

tuule,

kolmanda

pääst

Ilmaneitsid.
Ilmade

muutused

panid

ju

muistse

inimese

ilme põhjust uurima.

Et nende teadus lugu ei

seletada,

appi.

võeti

luule

Luule

tegi

selle

osanud

iseäraliku kõr

gema olemise ilmade kohta mõju avaldajaks, seda mõju
avaldajat ilmaneiuks, ilmaneitsiks, ilmatötreks nimetades
ja talle tavalisesti nägusat noorust kaasandeks kinkides.
Soomes

esineb

kõrgemate

naisolevuste

enamasti lühendatud — tar kujul,
udutar j. n. e.

nimetus

tütar

nii päivätär, kuutar,

Soome mõjul on meilegi Ilmatar loodud,

kes kõrgemat õhus asuvat naistesugu

olevust tähendab,

ilma et mõiste ema ja tütre vahel selgemat vahet teeks.
Kreutzwaldi Kalevipoeg laseb niisuguse õhus asuva
kõrgema

naisolevuse

„ilm aneitsi“

nime

„Käharpeaga Kõu tütar, [ilus ilmaneitsi,

all

esineda

sinisirja lin n u 

kene" lendas palju ja läks kaevust keelekastet nõudma,
kusjuures

tal

sõrmus

sõrmuse tagasi.

kaevu

kukkus.

Kalevipoeg

tõi

Rahvaluule tunneb küll niisugust ainet,

Kreutzwald on talle aga luulelise kuju annud, ilmaneitsit
ühtlasi Käharpeaga Kõu tütreks ja sinisirja linnukeseks
nimetades.

Kas

ilmaneitsit tõesti Kõu

tütreks

selle poolest ei anna rahvaluule näpunäiteid.
linnukese"

atribuudi on Kreutzwald talle teisest rahva

laulust juurde lisanud.

Mainitud rahvalaul kõneleb,

nisirja lind m unenud mune,

J

pidada,

«Sinisirja
si

haudunud munadest pojad,

pannud

ühe

kuuks,

teise

päevaks,

kolmanda

täheks.

Ilmaneitsil ei ole sinisirja linnuga midagi tegemist.
Soome

ja

ilmaneitsid.

Eesti

rahvalaulud

mõlemad

ja sellest hõerumisest sündis kolm neiut,
tart.

Setu

kulla-,

rahvalaulud

tunnevad

kolm

luonno-

neli ilmaneitsit,

kes

hõbeda- ja vasekanga kudumisega tegemist tee

vad.
vine

tunnevad

Kalevala järele hõerus Ukko kaht käm m alt

Räpinast saadud teisendis kõneldakse,
poisikene"

läks

pilvega tuld

et

„Kale-

kustutama.

Pilves

oli vett, aga ka neli neitsit.
Üts küll kudi kuldasukka,
Tõõnõ vali vaskivööda,
Kolmas kudi kaputat,
Neljäs küll iks bellä veljä.
Nagu Soomes kuutar ja päivätär kuldseid
hõbedasi ehteid ja vaskseid vöösid
Eesti

ilmaneitsid.

kudum a

Ilmaneitsid

kuldseid

esivanemad saju
ära tähendada,

kangaid
puhul

ja

pannes

vikerkaare

nii

pilvega

hõbedasi

päiksepaiste

nimelt

kangaid,

valmistasid,

ka

ühes

ehteid, tahtsid

tekitatud

värvisid.

värvisid
Vikerkaar

annab luulele põhjust küllalt kuldseid kangaid, hõbedasi
ehteid ja vaskseid vöösid ette kujutada.
Alati

ei

saja

kuldkangaid.

Niisugusel

laulude teatel
ehk istub ilm a

kas

sõrmes

ilmaneitsi ilu.
leb ; kuid
muidu
äärel
kes

heal

puhul

mööda

ja

ilmaneitsid siis ka

käib

kullast

Mõnel

puhul

see

sõrmus

ilmaneitsi

kodu,

särab

rahva

hõbedast

hiit

kust ta kau

ilmaneitsil

kasvatab

veel

tore
enam

Ei imet, et talle kuu hiljemini kosja tu 

ta ei võta
meelel

istumine
taeva

ega kuju

äärel ehk poole kuu peal,

gele ära paistab.
sõrmus

vihm a

kuu

tuletab

kaarel

kuu

kosimist vastu,

peal viibinud.

meelde

viibides

ehk ta küll

linnaneiu ilm a

Kalevala Pohjola neiut,

kudus

valgeis

riidis

kuld-

kangast, nii et süstik suhises, niied naksusid, suga paukus.

Ilus,
palju
ja

kaugelepaistev

kosilasi

taeva

rikkusega,
laul

laseb

Teisel

ilmaneitsi

enese juurde.

alt.

Mõnel

puhul

korra kaebab
hoopleva

korral

vale ilmaneitsile

kaasavara,

ilmaneitsi

vaesust.
tähele

sugulased

magnetina

kosilasi m aa pealt

hoopleb

koguni

ilmaneitsi

lubavad

tõmbab

Tuleb

Üks

oma

rahva

mehele

minna.

ehete puudust kaeba

aga ei anna midagi.

Vist

on niisugusel puhul lihtne tütarlaps eksikombel ilmatütre
laulu pääsnud. — Koguni iseäralikud kosilased ilm uvad
ühe Setu rahvalaulu järe le :
Tühi kosi ilmatütart,
Nälga ilmanäiokest.
Nende kosilaste pärast nutab ilmatütar.
kergesti mõista,

kui tühi

Seda võime

vanapagan ja nälg kosilasena

esinevad; niisugused kosilased võivad neiu tõesti panna
nutma.
Setu laulud tunnevad päeva kosjaminekut ilmatütrele.
Ilmatütar ei võta päeva peiuks vasta: päev peab hom m i
kul vara tõusma ja õhtul hilja
tõugatakse kuu
tuma.

looja minema.

Samati

ta g a s i: peab õhtul tõusma ja ööl kus

Kosilane täht võetakse

vasta.

V ähem alt saab

üks ilmaneiu tähele mehele, teised jäävad peigusid edasi
ootama.
llm aneiude
teab

Eesti

ennast, läheb
saks.

sündimise

rahvalaul

Ilusaks

kohta,

vähemalt ühe kohta,

seletuse anda.

Noor

neiu

saades sammub ta ilma

äärele

paistma

ega tule vanemate kutse peale sealt enam tagasi.
malik,

ehib

metsa marjule, saab marjasöömisest ilu

et rahvas arvas

selle

marja,

mis

V õi

neiu ilusaks

tegi, ta ka m aa pealt taevasse paistma tõstvat.

Pakane.
Tuultega käsikäes käib
metavad tubli tuule

pakane.

Soomlased n i

puhuriks ja pakase puhuri pojaks.

Pakaselgi näikse oma haldija olevat.

Otsekohe pakase

ehk külm a haldijast rahvasuu ei räägi, küll aga isikusta
tud

pakasest ja ta poegadest.

Turjamaal

Tavalisesti

asuvast pakasetaadist,

dab lõuna poole rändama.

kõneldakse

kes sealt

Harukorral

pojad saa

puutume

ometi

külmaemagagi kokku, kelle pojad niisama väljas käivad
tööd

tegemas.

Pakasetaat

ise

pesitab

oma

armsal

Turjamaal ja lahkub sealt ainult harukorral, teada tah
tes,

kudas

käib.

am m u ju kodu

maha jätnud

poegade

käsi

Turja taati pakast ja ta poegi tuleb kõigiti pakase

haldijateks pidada.
Pakasetaat esineb täiesti
valgete
peas,

hallina taadina, õigemini

juustega ja pika valge
valge kuub

seljas,

habemega, valge kübar

valged

sukad,

kingad jalas.

Poegade väljanägemise kohta puuduvad kindlamad teated.
Suuremalt jaolt räägitakse kolmest pakase pojast: noo
remast,

keskmisest ja vanemast.

Harvemini

teab rah

vasuu poegadele nimedki anda: noorem härm, keskmine
kahu,

vanem

külm.

Viimast hüütakse

külmapoisiks, külmamatsiks.
poiss sugugi
külm a

pakase

kaaslast,

vanemat poega ei tähenda,

keskmist

l

mõnekorra

ka

V õim alik ometi, et külmaehk

nooremat

venda,

vaid
sest

rahvasuu
vust.

vahetab

tihti müütilisi isikuid ja nende tege

Nii ei ole vahe ka härm a ja kahu
Suve

saadab

pakane

poegadega

vahel selge.

puhates

mööda

seal, kus jä ä paksemaks minnes paukumisega praguneb
ja

palgid

paukudes

puhkamisest

lõhkevad.

valutab,

saadab

noorema poja härma
ilmas elatakse.
sagil varjulises
igal

pool jäljed

vana

aga

häbi

külg

tundes

kudas m aa

uinumise ajal rän

härm ainult öösiti edasi,

paigas

puhates.

taga.

Lubab

pikast

pakane mõnekorra

ometi välja vaatama,

Nagu

damisest sammub

Kui

Kuhu

päeval ku

härm sammub,

rohtu ja vilja

küll

ehte

panna ja panebki valgesse ehte, aga imeb ehte pannes
neil viimase üdi seest ja jätab lahkudes

nad

leinaloori

kandma.

kahu

tegevus.

Sügisel algab

keskmise

poja

Kahu lubab vett vallatuma tuule tüütamise käest päästa,
jah päästabki, kuid katsub vee ahelasse panna, tõmbab
veele

kirme

peale.

Mis

veel puutumata jätnud,
rohtu

närtsinult

vend härm

suve

kingitustest

selle üdi imeb kahu välja, iga

maha jättes ja iga

lehte oksast maha

rebides.
Talve tulekuga

hakkab

külm

nooremad vennad öösiti rändavad,
lugu,

ööl ja

mõnekorra

päeval edasi.
majadessegi

Pikal

sisse

tegevusesse.

Kuna

sammub külm ühte
rändamisel

öömaja

astub ta

paluma.

Talle

lubatakse, aga mõnekorra mängitakse talle pussi : külm
ronib

pererahva

pannakse

magamisekotile ahju

küdema ja

põgenema.

külm

peab

õhtul

võiks ta

põrandal -maas magades

mesi, vaid

kuid

surmahirmus

ahi

majast

Vahel annab ta öömaja paludes pererahvale

ometi ju

und segada.

peale,

nõu ööseks ahju

peale

lahkete

Alati ei hoiata külm siiski
sagedamini

kobida,

muidu

vastavõtjate

sedaviisi

in i

narrib ta mehe moodi, näpistab

siit, näpistab sealt, imeb mõne korra isegi vere välja nagu
kaan.

Hea meelega püüab ta inimeste sukkadesse ja kin

nastesse tükkida, saab aga niisugusel puhul tihti kolkida.

Kartma löövad inimesed, kui
des ja puhkides,

pakasetaat ise ähki

habe jääpurikates,

välja

astub,

lumi

rabiseb jalgade all, aiateibad pauguvad ees, linnud lan
gevad surnult selja taga maha.

Armu

heitmata tungib

ta inimese ja looma kallale, igaüht enesele saagiks saada
ihaldades ja nende hingamist sulguda ähvardades.

Kel

iganes võimalik, põgeneb hirmul majasse varjule.
takse juhtum isi,

Tea

et pakane ehk külm inimestele headki

te in ud : kingib külma tehtud kahjutasum iseks kaks. kotti,
kellest üks

sooja, teine

külm a

annab.

Ikka

ei

ihka

pakasetaat õigel kujul ilmudes inimesi ja loomi eest ära
peletada, vaid võtab enesele tihase kuju,
samalt oma kurjust avaldada.
pea

õelusetegudest,

käänab

poole tagasi puhkama.

et seda hõlp

Õnneks väsib pakasetaat
varsti

ümber

Turjamaa

Rahvas hingab pakasetaadi pu

remisest ja pigistamisest pääsedes jälle kergemini.
Pakast sunniti vanemal

ajal meie maalt taganem a

järgmist viisi : võeti 2— 3 kerisekivi, köeti ahjus tuliseks
ehk koguni punaseks ja viidi siis paja sees välja hangele.
Usuti kindlalt, et pakane varsti selle järele lahkub.
On katsutud põhjakonna, jah isegi põhjakotkast isi
kustatud pakaseks pidada, aga rahvasuust saadud teated
ei ole tänini niisugusele oletamisele tarvilikku tuge annud.
Bertram

on

oma

Ilmatare

Tuuletares

isikustatud

külma kohta draamasarnase luuletuse avaldanud, külma
kuningana esitades.

Rahvasuu ei tunne kuningat külm a

ega palju muid Bertrami Tuuletares ettetulevaid isikuid.
Ülepea tuleb Tuuletart Bertrami oma luuletuseks pidada,
millel tõsise rahvaluule andmetega vähe tegemist;
näituseks

üks

peakangelastest

Igarik

langeb

nii

täiesti

kirjaniku oma leiduste valda.
Laplased ohverdavad oma pakasele „härm am ehele“.
Meil ei ole tänini pakasele ohverdamisest kindlaid jälgi
leitud.

Küll ei kõnele rahvasuu otsekohe tulehaldijast, aga
mitmed näpunäited juhivad meid ometi niisuguse olevuse
juurde.

Nagu

näidatud,
tulele

raamatus

..Esivanemate

ohverdati tulele

ohverdamised

mitmel

eeldavad

ohverdamised"

puhul ja niisugused

tulehaldija

olemasolu.

Soomes toetab seda väidet veel niisugune usk, et uude
majasse elama minekul healoomuline inimene peab seal
esimese tule
tuleks.

põlema

sütitama,

et majasse hea

haldija

Eestist ei ole ma esimese tule ülestegeva isiku

loomu peale rõhku

panemist leidnud.

Soomes ei tohi-

tud vanem al ajal tuld ta õige nimega nimetada, niisama
kui meil karu, hunti, rebast, kuradit j. n. e., vaid tarvi
tati selle asemel alati mõnesugust eufemistilist nimetust.
Igatahes
tuld

tunnistavad

elusaks

mitmed

pidanud.

andmed,

et

esivanemad

Tulel on tahtev hing, kes võib

karistada, kui teda pahandatakse, ütleb F. A.

Hästesko.

Seda tule 'h inge võime teise sõnaga tulehaldijaks nim e
tada.

Seda tulehaldijat tähendab tingimata kõnelev tuli.

Muiste, kus tule saamine raskustega ühendatud, püüti niiütelda „igavest tuld toita* : hoolitseti, et tuli iialgi leest
ei kustunud.

Hõõgavad söed maeti õhtul tuha alla, kus

nad tuld hommikuseni tarvituseni alal hoidsid, mil nende
varal

lõke

korra

otsinud

põlema
naine

süüdati.

Rahvasuu

teab jutustada,

tuhast asjata tuld.

Külast toodud

uue tulega

hakanud

tõe

sõnelema.

Võõras tuli

eest

hoolt kannud,

alati

pole pruukinud karta.
selle

nii

oma perenaist,
et surma ( =

kes ta

kustumist)

Talu lee kustuv tuli kaevanud

vasta oma hooletu

nälgida lasta.

külge jäänud tuli lees varsti

kiitnud

perenaise

üle,

kes teda tihti

Ähvardanud seda hooletust kätte maksta.

Pea sütitanudki ähvardaja selle talu põlema.

Elus. kõ

nelev tuli on muidugi tulehaldijas.
Esivanemad pidasid tuld

pühaks.

väidavad ta põlvenemist taevast.

Mitmed rahvad

Niisuguste

rahvaste

sekka kuuluvad ka soomlased, kelle Kalevalast sarnane
ilmavaade meilegi tuttavaks

saanud.

Eestlased teavad

esimese tule tekkimisest vähe kõnelda, kuid aukartusega
vaatasid vanemad elanikud alati tule peale.
ajani keeldakse
suu kärna.

kõvasti

Keelu

tuide sülitada,

mõte

esineb

aga

Veel meie

sest siis m inna
usus : püha tuld

ei tohi inimese suu väljaheitega roojastada, kui ka teist
pidi

veele seda küll sallitakse anda, vist arvamises, et

sarnane

sarnasele

põlevate puude

sobib.

külge

kohendada; seesugune
damatust

keeldakse
ülepea

jalaga

puid jalaga

tegu avaldaks muidugi

püha tule kohta,

austust ära teenis.

N iisam a

puutuda ehk

lugupi

mis ohvritulena ju iseäranis

Aukartusega

kõnelsid

esivanemad

müristamisest ja välgust, kõigi tulede pühaduse sümbolis't,
kui luba nii ütelda.

Müristamise

tõi tavalisesti

karistuse

niisuguse
tõendavad.

varsti

pilkaja maha,

ehk välgu pilkamine

k a a s a : taevane tuli lõi

nagu mitmed

rahvajutud seda

P üha tule kustutuseks ei kõlvanud tavalised

abinõud, nagu vesi.

Seda nägi rahvas tihti müristamise

ajal, mil tihti seda rohkem välku sähvatas, mida rohkemini vihm a voolas.
Sellepärast seletasid vanad eestlased kui ka mitmed
muud rahvad, pikse sütitatud tule kustutada ainult piim.
Valge seltsib valgega ja võidab
tule.

Soomes

seletatakse,

piim

endise valge — pikse
pidada noore ja puhta

naise piim olema.
silma puutunud.
piima.

Eestis ei ole mulle sarnast nõudmist
Rahvas

teeb kustutamise tingimiseks

Soomes arvatakse ka kuke verd võivat piksetule

kustutada.

Tulekahju

ajal

heideti

vanasti

must kana

tuide, et see punase kuke lämmataks.
Jaanipäeval
aineid,
õigem

isegi

ohverdati

piima

ja

tulehaldijast usuti,

musid kaugele peletab.

tulehaldijale

leiba.

mõnesuguseid

Jaanipäevasest

tulest,

et ta puhastab ja kurje vai

Aga mitmed muudki tuled tar

gutasid sedasama, nimelt õitsetuled alguses kurjade vai
mude

eemaletõrjumist,

kuna

hiljemini

see

tähendus

unustati ja neile ainult praktiline külg, soojuse andmine
õitselistele

järele jäi.

Lehmade jüripäevane

läbi tule

ajamine targutas niisama kurja eemaletõrjumist karjast;
sama otstarve on karja suitsetamiselgi.
kaitseb
Kurjade
põletati

inimene

tule

inimeste
vanal

ajal

Aga ka iseennast

varal

vaenuliste

vägede

vasta.

jälgedesse

heidetakse

tuhka.

Nõiad

ära, et sedaviisi nende

kurjuse ja

pahategemise jälgi täiesti kaotada.
Kreutzwald teab,
nud

noorpaar

Esten, 1. 35).

vanasti

t u 1e e m a 1e

ohverdanud
lepituseks

See tuleemagi täiendab

elusaks peetud.

pulmast tul

(Boeder,
väidet,

Der

et tuld

Muidugi sulab see tuleema tulehaldijaga

ühte, s. o. tähendab sama, mis tulehaldijas.
Eesti põhjarannast — Kuusalust — pärit olevad tulesÕnadki juhatavad tulehaldijate juurde, neid ometi tuleisandateks ja tuleemandateks nimetades.
tulesõnade järele tohib
meeste- ja

naistesugu

Kui üksi nende

otsustada,

võiksime

tulehaldijaid

tunti.

sonad ise kuuluvad nii :
Tuli on tuima, raud on valju.
Tuli ei põlda tuttavada,
Raud ei raiu langudasa,
Vesi ei vendada ubuda.

ütelda,
Need

et

tule-

Tulgu siis tuleisanda,
Tulgu siis tüleemanda,
Tulgu tulda katsumaie,
Valgija valatamaie.
Sel on kattila käessa,
Sel on kulpi kattilassa.
Need tulesönad

on tingimata Soomest p ä r it; seda

tunnistab ju nende Soome võitu keelgi, mis ülepea K uu
salus täiesti päevakorral.
teisedki tulesönad :

Tulehaldijaid

targutavad ehk

Valge mees tõuseb meresta,
Valge kattil käessa,
Valge kepp oli kattilassa.
Ära puutu punakivisse,
Liha luie liigedesse!
Hiljemal ajal pidi tulehaldijas tulepühalise Lauritsa
eest taganema, kes tulejum alana ta asemele astus.

Metsik.
Põllumehe hea käekäik ripub vilja- ja karjasaagist.
Mõlemaid

edendavad

sellekohased

haldijad.

Viljale ja

karjale annab õnnistust metsik. Vanemaid teateid kui pal
jude muude mütoloogiliste olevuste kohta leiame metsiku
kohta.

Ju Hiärni ajaraamat 17. aastasajast kõneleb met

sikust.

.Eestis

on veel see

nõiausu

viis,

et nad iga

uue aasta ajal õlgedest mehe kuju teevad,, mis nad m et
sikuks nimetavad.
olevat,
nende

Sel

et ta nende
rajasid

metsikul arvavad nad selle väe

karja

varjab.

metsloomade

Selle

eest kaitseb ja

saadavad nad kõik külast

välja ja panevad küla lähem a puu õtsa."
Kuna Hiärni teadete järele metsik ainult karjakaitsejana

esineb,

laiendab

üks

Mihkli

koguduse arhiivis

leiduv kiri 1694. a. metsiku tegevuse viljakasvu
damiseni,

seletades:

eden

„Ebajumala-teenistust peavad ta

lupojad ka vastlapäeva õhtul.
ja takkudest ebajumala,

Siis teevad nad õlgedest

(panevad) teiba otsa ja ehivad

õled esimesel aastal meheks, seavad õlgedele vana kü
bara ehk mütsi pähe ja riputavad inimese kuue ü m b e r;
teisel

aastal

ehivad

nad õled

naisterahvaks,

panevad

vana valge tanu pähe ja riputavad õlgede peale naiste
rahva kuue.

Sellepeale kannavad nad ebajum ala õhtu-

ajal välja põõsasse ja köidavad puulatva
viisi tehes arvavad nad oma ebausus,

kinni.

Seda

et vili, põllukas-

vud ja linad

hästi

kasvavad ja edenevad."

kõneleb ka Audru kiriku

katsumise

Metsikust

protokoll

1680. a.,

ilma et nimetaks metsiku tegemise otstarvet.
Hilisematest teadetest selgub, et metsikut peale uue
aasta ja vastlapäeva

veel muulgi ajal valmistati.

langevad vist ikka

aasta peale.

Soomemaal ei peetud metsiku valm istam i

seks mingisugust kindlat päeva,
mise

järele

päeva.

määras

vastlapäeva

Pea-

tegemiseajad

uue

vaid Holzmayeri tead

külavanem

Hilisemad teated

ja

selleks

talle

sobiva

kuulutavad, et metsikult

nii

hästi vilja kui ka karjakasvu edendamist loodeti, sellepärast
teda pea põllu äärde,
vilja,

seal

karja

pea metsa puu otsa viidi, et siin

kaitseks.

Võim alik,

et meesterahva-

kujuline metsik viljale, naisterahva-kujuline karjale pidi
sigidust andma.
Kreutzwaldi teadete järele valmistati metsik koguni
paastu-maarjapäeval ühel aastal . meesterahva-kujuliseks
metsaisaks,
emaks

ja

teisel
hoiti

aastal

naisterahva-kujuliseks

seni kodu laudil,

kuni ta

metsa-

rongikäigus

metsa viidi.
W iedem ann astub Kreutzwaldi jälgedesse oma v ä i
tega:

«Metsik

m uudab;

on

metsjumalys,

kes iga

aasta

sugu

ehk seesama, mis metshaldijas või metstont."

W iedem anni väitest selgub, et metsikut jumaluseks tuleb
pidada, ehk teise sõnaga vaimuks, haldijaks, kelle kujus
ta sümbol näha.
tõendavad,

et

Ka

muud

rahvasuust saadud

metsikut vaimuks

tuleb

pidada.

teated
K una

muud vaimud, haldijad ainult rahva mõttekujutuses ela
vad, on metsik enesele välimise kujugi omandanud, kus
juures

hämaraks jääb,

kas vaim u

tõesti usuti

Õlgedest

tehtud «hernehirmutises*1 asuvat või pidi viimane ainult
vaim u
aasta

metsikut
sugu

meelde tuletama.

muudab,

s. o. ühel

Et vaim metsik iga
aastal

isasena, teisel

emasena tegevusesse astub, selle väite kohta puuduvad
kindlamad teated.

Metsikut tuleb heade vaimude, haldijate liiki lugeda,
kui ka mõned
mayer

teated teda kurjaks tembeldagu.

ütleb

metsiku kohta:

Peaaegu

otsa palutakse metsikut ohvritega,

Holz

iga päev aasta

et ta karja kaitseks.

Et t a a g a palveid alati ei kuulnud, sellepärast öeldakse:
sina m etsik! see tähendab niisama palju k u i: sa kelm !
Tingimata

peame

ta

kurjuseks

mõnel

puhul

palvete

mittekuulmist arvama, muidu aga ei või me iseäralikku
tigedust ta arvesse

panna.

Hämaraks jääb,

kui

palju

metsikut surnute hingede teenistusega ühendusesse tuleb
seada,

nagu M. Varonen

tahab, ja kas kurjus surnute

poolt ilmub. (V ainajain palvelus, 1. 267.)
paiguti metshaldijaga ühte sulavat.
Ju nime järele

otsustades tähendas metsik alguses

metsa ennast, metsatukka,
jem ini

Metsik näikse

aga ka metsas asujat.

laiendati tähendus ja metsik sai

metshaldija nimeks.

Taimeriik

vusalaks ja sedaviisi

laienes

kus vili ju niisama taimeriiki

määrati

see

ala

metsa

H il

vaimu,

rnetsiku

tege

metsast põllule,

kuulub

kui metsa puud.

Metsaga lähedas ühenduses seisab karigi.

Muiste oli

mets ju enamasti igal pool karjamaa, kuni uuemal ajal
kirves endise

metsa

astusid esivanemad
ka

karja

päris

kaitsejaks ja

et ta hundid

karjamaaks laastas.

ainult sammu

järelevaatajaks,

eemale tõrjub ja karja

Seega

edasi ja metsik sai
kellest

kahju

loodeti,

eest hoiab,

just niisama kui püha Jüri hilisemal ajal.
Mõnesuguste tempude tegemine metsiku kuju ees,
tantsimine, vallatamine, ohverdamine — kõik peab met
sikut austajate

kohta lahkeks ja heldeks tegema, et ta

karjale ja viljale rohkem annaks õnnistust.

Viljaneitsid.
Nagu

puudel,

on

viljalgi

oma

haldijad.

Neid ei

hüüta tavalisesti ometi haldijateks, vaid v i l j a n e i t s i t e k s , vilja kaitsjateks.
erinevad
ainult

märksalt.

kahjutegevateks

ilm uvad lõikuse ajal
bimisest

viljas

„ K ulla neitsid,
Rahvaluule

Rahva arvamised nende kohta

Vanemad

allikad

olevusteks.
hüütakse

ärge tehke

p a h a !“

korjandused

neitsite tegevust rohkesti tuleb
ilm uvad

damise eel

põllumees

Nende v ii
kolm

korda :

(Osiliana I, 1. 19.)

näitavad

orase tärkamisega

ometi,

laiendada.

viljaneitsid

et

vilja-

Ju kevadel,

vilja.

Seem en

neilt ette viljale sigidust,

neile omal ajal ohvrit tõotades.
meele lahkeks

neile

neid

viljaneitsid

vilja ja rikuvad vilja.

märgates

palub

nimetavad
Need

Ohver peab viljaneitsite

m uutm a ja neid keelma kurja tegemast.

Ühe teate järele ohverdakse viljaneitsitele järgmist v iis i:
võetakse
m innakse
põllule.

pang vett, pannakse iga
nurmele,

riputakse

tõugu viljateri sisse,

vihaga

vett

igale poole

U uem al ajal öeldakse vett põllule vihaga ripu

tades kolm korda :

Isa pojuke !

Enam ohverdakse enne ja pärast lõikust.
lõikab

haljaid

kõrsi,

See ohver meelitab
andma.

Lõikuse

kastab

mõdusse,

viljaneitsid
lõpul

lõikust

ohverdab

Peremees

viib ohvrikivile.
õnnelikult kätte

peremees

esimese

haki, esimese rehepeksmise järele teri, esimese jahvata
mise järele pihuga jahu.

Senikui oras alles väike,
sid.

Alles

vilja

korra endid.

ei näita ennast viljaneit-

loomise järele

ilmutavad nad

Nagu nende nimi ju ütleb,

mõne-

nähakse neid

neitsi kujul,

enamasti ööseti ehk hommikuti.

vivad

sees ehk seisavad paja juures vilja keskel,

vilja

pajale tuld

alla tehes.

udupilvena

viljapõllu

Nad leh

Pajast tõuseb aur üles, õõtsub
kohal ja

langeb

siis

udupilvena

maha viljale kasvu ja kosu andma.
Kus viljaneitsitele ei ohverdata,

seal nad

muidugi

kosutavat uduvihm a viljale ei lase sadada, vaid hoiavad
endid vilja kohta passiivselt, ja selle
vili.

Et viljaneitsid

iseenesest

tagajärjel

ikaldab

pahadeks ei või arvata,

tunnistab ju nende teine nimi „viljakaitsjad“.

Kurjadele

haldijatele ju Äviljakaitsjate“ nime ei oleks antud.
Viljaneitsite
ehk

vilja

tõu

herne-, oa-hunti.
vaks loomaks.

kõrval
järele,

tuntakse
kus

see

veel
hunt

viljahunti
asub,

Niisugust viljahunti peetakse kardeta
Vähem alt hirmutakse lapsi viljahundiga,

kui lapsed tükivad vilja jooksma.

Niisugusel puhul hoia-

takse lapsi: „Ära mine rukkisse, rukkihunt tuleb,
ra b !"

rukki-,

m ur

V iljahunt esineb siin viljaneitsi teisel kujul, õigem

ütelda, viljahaldijas

võtab

enesele

kahju teha püüdes hundi kuju.

neitsi

kuju

kõrval

Kahju tegemine sünnib

vähem neitsi loomule, küll aga hundi loomule.

Nurmeisa.
Vilja kasvatajaks ja sigitajaks peetakse Kraasnamaal
nurmeisa,
olevuseks

kes

kokku

kar j a i s a g a
sulab.

ka n u r m e e m a .

peaaegu ühesuguseks

Nurmeisa

kõrval

nimetakse

Ühes palveriismekeses öeldakse :

Madala maajum ala,
Korge kodukuninga,
Nurmeesä, nurmeimä,
Nurme kuldkuninga,
Tulge hoidma mu kodo, nii m aja!
Ohvrid viiakse
sarapuu-põõsa
päeva

nurmeisa jaoks nurmele ehk metsa

alla kolm korda aastas.

hommikul tapetakse ja

peremees viib ta nurmele.
esimese

Sõnnikutalguse

keedetakse kanapoeg ja

Peale selle paneb peremees

sõnnikukoormaga välja

muna.

minnes

põllu

kolgale

/

Kevadel,

kui

kari

esimest korda koju tuleb, viib

peremees nurmeisale juustu ja võid.
Lehm a poegimise
piim a

anumasse,

järele

lisatakse

lüpstakse

udarast natuke

soola juurde, keedetakse ja

viiakse põõsa alla nurrneisale.
Rukki külvamise järele ohverdab peremees nurme
isale rukkikahja,

et vili

hästi

kasvaks.

Kahja

keedab

peremees kodu valmis, viib põllule ja valab siis nurme-

isale põllu peale maha,

ühtlasi

sel puhul

põllujumalat

paludes.
Pärast kahja põllule valam ist läheb peremees koju,
kus veel

iseäralik

komme täidetakse.

Põllule

viimata

jäänud kahja valatakse puukaussi, noormees heidab põl
vili,

haarab

keerab

kausist

korra ümber,

hammastega
joob

Kraasna Maarahvas, 1. 88.)

kausi

kinni,

tõuseb

tühjaks.

(0.

püsti,
Kallas,

Peko.
Setumaal

astub

kodumaa

metsiku,

ja muude vilja edendajate asemele
gemal Eestis ei tunta.
edendamise

veel

Peko

karja

keda kau

esineb peale vilja

kaitsjana.

setukesed usuyad, et Peko

viljaneitsl

Peko,
Aga

kasvu

veel

enam :

ilmugi võib muuta.

Peko

varjab oma austajate vilja rahe, põua ja ränga saju e^st,
niisama karja huntide ja muude kahjude eest.
järele leitud Peko maa seest;
sigidusele õnnistust.

Ühe teate

seepärast annab ta m aa

Peko ei ela mitte ainult mõttekujutuses, nagu v iija neitsi,

vaid laseb enesele,

välimise

kuju

anda.

niisama kui

Peko,

metsik ja

metsik,
Tõnn

kindla

on

need

kolm, kellest teame, et esivanemad neist kujusid teinud
ja neid kujusid üht ehk teist moodi austanud.
Enamasti valmistakse
mõnekorra

kuni

Peko vahast.

kolmeaastase

Et kuju rohkesti vaha tarvitab,

lapse

Talle antakse

suurus

ja

ei või iga talu

kuju.

enesele

Pekot hankida, vaid kuju valmistakse ühisel kulul, ena
masti kogu küla kulul.

Kujusid

peeti tavalisesti aidas

viljasalves.
Ometi ei asu Peko ühes talus,
omanikku.
raliku

Peko austajad

ringkonna,

vaid

moodustavad

vahetab

tihti

enamasti iseä

kokku umbes 2 0 — 30 meest.

Aasta

otsa lubatakse Peko ühes talus, õigem' talu aidas asuda,

siis aga viiakse
liisk langeb.

ta teise

austaja

juurde,

kelle

peale

Peko auks pühitseti aastas mitu korda pidu : kevadel,
jaanipäeval,
külviajal,

sügisel.

Kevadist pidu

sügisest pärast lõikuse

ajal sai Peko oma jao ohvrid.
austajad andma.

peeti vanasti ikka

lõpetamist.

Iga pidu

Ohvrid pidid kõik Peko

Mõnest pidust võtsid osa ainult mehed,

mõnest ka meesteriidesse pandud naisterahvad.
võ sid ohvriannid igaüks ise kaasa,

Mehed

naisterahvad selle-

vasta käisid Peko jaoks anda kerjamas.

Mõnes kohas ei

tohitud meestepidul sugugi „Jumala v ilja ' maitseda, teisal
küll.

Sügisesel pidul ei põlatud kusagil „Jumala v ilja “.
Kõige tähtsamat Peko pidu, „koräätsi“ pidu,

öösel

vasta 1. oktoobrit, peeti veel mineval aastasajal;
päivil näikse pühitsemine lõpnud olevat.

meie

Määratud pidupäeva
kut kogusid

õhtul pärast päeva loojamine-

kõik Peko austajad,

igaühel

pamp seljas,

toiduaineid täis, peremehe ehk. Peko papi juurde kokku.
Peremees

paneb aknale varju ette ja süütab lam bi p õ

lema, võtab puhta lina,

kutsub kaks

läheb Pekot aidast ära tooma.
teed,

teine

vaatab järele,

piduliste talitust ei näeks.
riumi

pitsarit.

Ka

pidulist kaasa ja

Üks valgustab laternaga

et keegi kutsumata külaline
Pidu kannab täiesti müstee

kõnelda ei

tohi

piduline

sellest

müsteeriumist Peko mitteaustajatele.
Aidas

palakasse

mähitud Peko viiakse tuppa, kus

ta kesk tuba lambi alla seatakse istuma.

Pidulised ise

istuvad ta ümber, aga seljad vasta Pekot, avavad paunad,
hakkavad
toitu

sööma.

enesele,

Vanemal

ajal

sai Pekogi

uuemal ajal unustati ta

hoopis.

vist osa
Pärast

söömist käivad pidulised üheksa korda ringi Peko ümber,
lauldes; Peko mie jum ala, kaidsa sa mie karõkõist, hoija
mie

hobõsid, varja mie viläkeist kõgõ rää räusõ iest!
Selle

möllama.

peale
Kõigel

sammuvad

mehed

õue

hullamisel on üks siht:

vallatam a ja
verd saada.

Vere ilm um ine määrab selle, kellest veri ilmub, P e k o
p a p i k s.

Meelega ei tohi

keegi

et haavast kas tilk

verd tuleks.

dulise ihu nii palju

kriimustud

näha,

hüüavad

Kohe

lõpeb

kõik

ehk

pidulised:

hullamine;

ennast nii

haavata,

Niipea kui kellegi pi
haavatud,

et verd

„Veri ! Veri

vallatus.

Pidulised

v ä lja s ! “
jooksevad

selle juurde kokku, kelle ihust verd ilm unud, sest vere
ilm um ine määrab nagu liisk vereomaniku järgmiseks
aastaks

Peko

papiks.

Uus

Peko

papp kantakse kätel

tuppa, kus Peko edaspidiseks ajaks ta hoiu alla antakse.
Setukesed usuvad, et kus Peko majas, seal iseäralik
õnn

majas.

aga

kõige

Küll

kaitseb

rohkem

juures la just asub.
palakasse
asukohta

ja
ei

Pidu lõpul

keegi

vajutavad

Peko kuju külge.
suuremaks.
Karjale

kõiki

pappi,

oma

austajaid,

s. o. seda,

kelle

Uus papp mässib pidu lõpul Peko

kannab ta
tohi

Peko

ikka oma
oma

koju

viljasalve.

m uu

teada

kui

pidulised

Sedaviisi

loodetakse

oma

ta

Peko

austajad.

vahaküünla otsad

kasvab

see

Pekolt järgmist

iga aastaga

viisi õnnistust:

Peko pidul võetakse üheksa pidulise käest paluke leiba.
Need leivatükid antakse karjalaskmise päeval karjasele,
karjane söödab need karjale.
nud

karjalooma

ei

taba

Leivaga ühes tuleb Peko
K ülviajal

peab

põldu õnnistama.

Niisugust Peko leiba saa

suvel

mingisugune

õnnetus.

kaitse ja õnn kõigele karjale.

Peko

aidasalvest

välja

rändama

Setukesed usuvad, et kui Peko nende

külvamist näeb, talt vilja

sigimiseks

tuleb ja põld rohke lõikuse annab.
ei tohi ometi Pekot viia,
ääres puid ehk põõsaid

vaid
olemas.

iseäralik

õnnistus

Igasse kohta põllule

ainult sinna,

kus

põllu

Lagedal võiksid võh i

kud Pekot kergelt näha ja nende kuri silm viljas'igiduse
ometi kinni panna.

Peaasi, et Peko võhikute eest hästi

varjatud.

põõsad varjavad

Puud

ja

aga

Pekot

Iga Peko austaja oleks hea meelega Peko oma

hästi.
põllule

*

viinud, aga

paraku

puuduvad

mõnelgi

põllul

põõsad ; sedaviisi peab mõni Peko austaja
iseäralikust õnnistusest ilma jääm a.
Neid kohti, kuhu Peko
tam a,
said

kutsutakse
vanemal

BPeko

puud ja

viljasigitaja

külviajal viidi põldu õn n is
kohtadeks*.

„Peko

ajal mõnesuguseid ohvrid,

ka

Peko kodu aitades istus. Ohverdati raha,
ka soola, vilja, linu ja muud.

kohad*
siis,

kui

aga niisama

Jaaniööl viisid vanemal ajal mehed ja naisterahvad
Peko

üheskoos

karjamaale

kaitset ja õnnistust.

ja

Ühtlasi

palusid

Pekole võid, kohupiima, villu ja muud.
Peko

papp annid

enesele ;

Pekolt

ohverdasid

karjale

nad se1 puhul
Enam asti võttis

mõnekorra jagas

ta

neid

santidelegi.
Mõnes
auks pidu.
näib,

kohas

peeti

Pidu

otstarve

vanasti
ei

nagu oleks nelipühi öösine

sigidusega ühenduses.

nelipühi

selgu

öölgi

Peko

küllalt andmetest;

pidugi karja- ja vilja-

Nelipühi piduks annetasid Peko

austajad ju aegsasti linnaseid ; neist pruulis Peko papp
piduõlut.

Ka

Pekole veel

viina
mune

viisid
ja

pidulised

saia.

kaasa, peale selle

Pekot ei viidud

seekord

ometi majast välja, vaid kuju pandi tuppa kummulilükatud tõrre põhjale,

pidulised astusid annetega ta juurde,

heitsid ta etle põlvili õnnistust karjale ja viljale sigidust
paludes.
Palve järele algas

pidusöök,

mille jaoks pidulised

rooga kaasa tõid, kuna Peko papp ju varemini oli õlut
pruulinud.

Pekotki

tule õlut joom a!

paluti

pidusöögile:

„Peko,

Peko,

Tule m aam m ä m aitsem a!"

K üünlapäeva ajal võtsid setukesed võidusõitusid ette.
Salaja viidi niisugusel puhul Pekogi saani ja kaeti hool
salt vaibaga kinni,
saanis,

loodeti,

kestvust saab
võita.

et keegi võhik ei näeks.

et hobune
kõiki

Võidusõitudel

muid
astus

Oli Peko

Pekolt iseäralikku jõudu ja
võidu
Peko

sõitvaid hobuseid ära
juba

õieti

ristiusu

püha Jüri ametisse.
kaitsejaks.
kute

Püha Jürit

peetakse muidu hooste

Pärast võidusõitu kanti Peko niisama võhi

nägemata

aita tagasi,

kui ta sealt välja toodud.

(Eesti Kirjandus 1908, 1. 377— 387.)
Peko austamise jälgi leiame Soomestki.

Ju Agricola

nimetab karjalaste jum alate hulgas: Pellon Pecko ohran
casvon soi =
laste

usu

Põllu Peko odra kasvu edendas.

järele

edendajana.

esineb

Hämees

Põllu-Peko

pannakse

puss

Põllu-Peko oraseid ära ei sööks.
Peko tegevus

vanasti ka

Soom

odra

kaitsjana,

põllu

äärde,

et

Võimalik, et soomlaste

muude viljatõugudeni

ulatas.

Agricola nimetab ometi ainult otri.
Prof.

K.

Krohn

seab

Peko

ühendusesse

Islandi

Beggviriga ehk Byggviriga, keda viljakasvu-jumala Freya
teenijaks

peeti.

keeles otra.

Nüüdki

veel

tähendab

bjugg

Rootsi

Seega tuleks Peko nime väändeks põhja-

keele Byggvir’ist ehk muust sarnasest nimest pidada.

Tulihänd.
Vanad rahvad kõnelevad lendavatest madudest, kes
sagedasti rahaaukudel viibivad ja neid varjavad.

Vanad

eestlased ei tunne niisuguseid rahaaukude valvajaid, len
davaid elukaid, küll aga raha, vilja ja muud
kätte

vedavaid

vilja

lendavaid

edendajate

nad

ühele

hulka

tuliseid

ainult

isikule — oma

loomi.

varandust
Neid

võib

selles mõttes arvata, et

peremehele — seda

kokku

veavad, kuid see vilja ehk muu varanduse kasvatamine
sünnib ikka

ligimese

kulul — seda varastakse lihtsalt.

Seda varanduse vedajat hüütakse t u l i h ä n n a k s ,
pisuhännaks,
tume

veel

kratiks.

mõne

selle

nime

Krati nime kõrval puu
väändega

kokku.

Krati

asemel öeldakse mõnes kohas ratt, krätt, kretf, rett isegi
raharätt.

Kratti tunnevad

soomlasedki.

nimetab kratti piiskopp Agricola 1551
la n a :

Cratti murhen piti Tavarast =

tagavarast, varandusest.
1698 „viljakratid“.

kratt pidas muret

Eestis nimetakse esimest korda

Kõige vanem teade meie maa krati

kohta on

Breemeni

Aadamal,

lendavaid

madusid

(dracones)

(IV, 17).

Esimest korda
hämalaste ju m a 

kes ütleb,
ja

et Eestimaal

madusid

austatavat

Hiljemal ajal mainib neid Dionysius Fabricius,

üteldes : kellest

mõned

majades peavad,

kes vilja

kannavad.

vana teate järele

Ühe

lendavaid

madusid

varastavad ja
hoidis

(dracones)

peremeestele
kratt maha-

maetud

varandust ega

Igatahes

on

kratt sel

annud

seda ilma ohvrita kätte.

puhul

rahaaugu

haldijaga

sulanud.
Eestlased ja soomlased on krati nime
telt laenanud.
aga

ka

ühte

läänenaabri

Vanas põhjakeeles tähendas skratti nõida,

kurja

vaimu,

kummitust.

Rootsis

backskratt vaimu, kes mäel tulena loidab.

tähendab

Skratist tegid

eestlased kõigiti krati ja kudas selle teisendid kuuluvad.
Noarootslased hüüavad
skretist tehti

Lääne

skratti

ranna

ometi

eestlaste

skretiks.
suus

Sellest

krätt,

krett,

rett, raharätt.
Kratt on lendav vaim, kes teel enesest pika tulejoa
järele jätab.

Selle tulejoa

pärast nimetab rahvas teda

laialdaselt ka tulihännaks.

Mõne teate järele võib saba,

hända jalaga mõõta, teiste järele koguni süllaga.

Eemalt

paistab tulihänd nagu küünal, ligidalt aga lendav raket.
Enamasti lendab tulihänd õhtul pimedas taeva all,
aga

ka

kesköösel.

Pimedas

paistab

ta

pikk tulesaba

seda paremini silma.
T ulihänd ei lange haldijate kilda,
mud.

nagu muud vai

Tulihänd on inimeste käte töö, kellele hing õisse

muretsetakse.

Tulihända

neljapäeva õhtut.

Aineid

teeb

ta

saada

tarvitakse

soovija kolm

selleks

väga m it

mesuguseid, enamasti ikka vanu asju, selle järele, mida
tegija kõige hõlpsamini kätte saab.
elukale
ei

looma

ilmu

kuju

anda.

tulihännast

õhtui hakkavad

veel

Tavalisesti püütakse

Esimesel
elumärki,

neljapäeva
teisel

õhtul

neljapäeva

üksikud jaod ju kigisema ja kägisema ;

mõned tulihänna tegijad põgenevad seda kuuldes hirmu
pärast.

Kolmandal

neljapäeva

õhtul

kargab

tulihänd

kärinal püsti tegija ette tööd nõudma.

Mitmed

kohku

vad

Tehtud

elukas

nii,

et

jalgadele

valu

annavad.

jookseb aga põgenejale järele ja murrab
ta

kaela.

Juhatakse talle aga

ta seda korda saatma.

kohe

töö

enamasti ikka
kätte,

ruttab

Tulihänd valmistakse saunas,

rehes,

ristteel, haru-

. korral muuski paigas mõnesugustest, enamasti vanadest
ainetest.

Valmistud

tu’ihännal

hing;

seda peab kolmandal

rnõne

teate

japäeva

järeie

õhtul

puudub

ometi

veel

neljapäeva õhtul hankim a:

saadakse

hing

vanapaganalt.

alles

Mõned

neljanda

teated

nel

kuuluta

vad, et kolmandal neljapäeva õhtul tulihänna tegija rist
teele peab m inema ja seal vanapagana välja
teised teavad, et kolm
suda.

vilistama,

neljapäeva õhtut tuleb teda kut

Vilistamise peale ilmub vanapagan varsti tulihän

nale hinge andma.

Vaevapalgaks nõuab ta aga tulihänna

tegija pahema käe nimetissõrmest kolm tilka verd. Mõne
korra tilgutab

vereandja veretilgad tulihänna

kohe

see

hakkab

elama.

Mõnekorra

peale ja

ometi laseb v a 

napagan vere paberile tilkuda, mässib paberilehe kokku,
pistab tasku.
tingimiseks,

Tulihännale
et omanik

ei nimetaks.

elu andes

selle

teeb vanapagan

kuuldes

iial jum ala nime

Väga sagedasti katsuvad tulihänna tegijad

vanapaganat vereandmisel tüssata.
õhtul pimedas.

Vereandmine sünnib

Vereandja võtab kas mõne looma verd

kaasa ja annab looma vere tulihänna elustajale, ehk ei
anna looma verdki,
märka
müüb

vanaõelus
inimene

vaid

punakat

vereandja
muidugi

mahla.

kelmust.

oma

Pimedas ei

Vereandmisega

hinge

vanapaganale.

Alles vereandja surmatunnil, kui vanapagan hinge järele
tuleb,

selgub

m inem a.

pettus ja

hingenõudja

peab

tühjalt

ära

Mõni kaval katsub tulihänna elusseäratamisel

vanapagana

aega

hingeraamatu

kukelauluni

põgenevalt

viivitada ja

röövib siis

hingepärijalt.

Vereandmisel

tõotab vanapagan vereandjaie tavalisesti

niisuguse tuli

hänna, kes kõik ta om aniku tööd ära teeb.
vereandja
kaupa

püüab

murda,

selle tingimise

Mõni kaval

peale toetades tehtud

tulihännale otsides niisugust tööd,

see ei jaksa teha.

Üks lõikab koti

mida

põhja alt ära, t^i-

hända sundides põhjata kotti kullaga täitma, teine käsib

leivast redelit valmistada,
neljas

Iinaseemnetest

kolmas liivast köit keerutada,

kuhja teha,

viies

midagi

muud

võimata tööd korda saata.

Kõigist katsetest hoolimata

ei õnnestu tulihänna

Hirmuga

töö.

põgeneb tulihänd.

Niisugusel puhul on kontraht murtud ja vanapagan kao
tab

õiguse

vereandja

hinge

nõuda.

Mõnekorra

tuleb

vanapagan tulihänna põgenemise järele omaniku hinge
nõudma, aga teadupärast asjata.
T ulihännad on kas ühe, kahe, kolme, nelja ehk viie
jalaga.

Ühejalgseks,

kolmejalgseks

tehtud ta valmistamise
tarbeainetest

midagi

ajal

mõne

puudu

ja

viiejalgseks

vea pärast,

jään u d

ehk

sünnisõna

ununud

andmata.

Mõni ühe jalaga tulihänd avaldab

teine nõrkust.

olgu et

mõni

tarvilik

ehk tegija tarviliku osa verd jätnud
tugevust,

Tulihännad on mitmet karva:

hallid, mustad j. n. e.

punased,

Tüligi juhtub tulihändade vahel.

Mõni peremees peab enesel kaks tu lih ä n d a ; omad tuli
hännad isekeskis ei tülitse,

küll aga võõrastega, nimelt

kui nendega vedamiseteel kokku juhtuvad.
T ulihännad nõuavad omanikult toitu,
armastavad

iseäranis

tanguputru

ja

ohvrid.

Nad

piima.

Kui

peremees tulihända hästi ei sööda, maksab tulihänd seda
rängalt kätte.
leiba.

Mõni

tulihänd

Üleüldiselt tuntakse

tulihänna pudru ära,
vihastub nii,

nõuab

iga

päev värsket

lu g u : sulane söönud laudilt

pannud solki

et kohe maja põlema

asemele. - Tulihänd
süütab.

T ulihänna

ülesanne on om anikku orjata, talle varandust hankida.
Töötegemiseks

avaldavad

tulihännad

suurt

agarust

Nende tööd tuletavad vahel Kalevipoja tööd meelde.
Kõige sagedam töö on tulihändadel raha ja vilja h a n 
kimine.

Raha võib tulihänd

peremehele aastate kaupa

vedada, ilm a et peremehe isu täis saaks.

R aha vedamise

kõrval laseb omanik tulihända mõnekorra ka metsa laas
ta ti, põldu künda ja äestada, seemet külvata jne.

R aha

vedamise pärast hüütakse tulihända tihti ka „kullakassiks“.

Tööd toimetab tulihänd Tavalisesti ööajal.
dust ei võikski

ta ju

päevaajal

hankida,

Varan

sest raha ja

vilja veab ta ikka võõraste aitadest ja majadest.
kid armastab ta iseäranis revideerida.
ta nagu

must

kass enamasti laudil

Ves

Päevaajal magab
põhkude peäl, aga

ka viljasalves.
T ulihända
kinni, igale
enesele

ei

poole

matti.

pea saagiteel

ükski

pääseb ta sisse,

Om aniku juures

lukk

ega sein

igalt poolt võtab ta

käib ta

katuseaugust

s'sse ja välja. Kui ta ka, tulehaga järel, sisse ja välja len
dab, ei sütti õlest katus ometi põlema.
põhjus olemas,

On aga iseäralik

süütab' tulihänd ise maja

põlema,

olgu

kas oma tahtmisest ehk peremehe käsu peale.
Tulihänd ei vea mitte üksi varandust kokku,
varjab

seda ka varga

ehk teise
enamasti

peremehe
kõiki

eest, tulgu

tulihänd.

tulihänna

Tulekahjusid

teoks.

vaid

varastama inimene
arvatakse

Pea põletab ta selle

pärast, et teda keegi pahandanud, pea jälle, et teda ku
sagil pole sisse lastud
peale.

varastama,

pea peremehe käsu

Tulihänd muudab tarviduse järele kuju.

Tuline

haga ta järel ja tuli ta ümber on tal ikka tundemärgiks.
Suurematena

loomadena ta

kassina, koerana, kukena,

ennast ei

näita,

m aona j. n. e.

küll aga

Tihti ei või

ta välise tule pärast mingisugust kuju ära tunda.
nul

nähakse

tulihännast

tavalisesti

ainult

Len

ümargust

punast kera ja pikka tulehaga selle kera järel.
Ühest küljest ustakse tulihänna suurt väge, teiselt
poolt arvatakse,
korral ära võita.

et inimene teda ometi võib iseäralikul
Tähele pannes, et tulihänd aidas käib

varastamas, tarvis varastatava
m inna,

varanduse omanikul aita

kõik augud kinni toppida,

ja ise valvam a jääda.

augule ette ja tulihända peksma.
tulihänna.

Enamasti

nii et talle

kuigi

ainult uks lahti jätta

Tuleb tulihänd
teeb tulihänd

palju ei saa

sisse,

siis pulk

Pihelgane vits tapab
enese

nägematuks,

hoopa anda.

Kus tuli -

händ

korra

kinni

pandud,

sinna

ei

tule

ta

enam

vargile.
Mitmed tulihänna omanikud tüdinevad viimaks tuli
hännast ja püüavad
maks abinõuks

tast lahti

pääseda.

arvatakse müümist.

Kõige hõlpsa

T ulihänna m üüm i

sega kaotab vanapagan õiguse ta endise peremehe kohta.
Lahti

pääseda

soovijad

m üüvad

varandustooja Tallin

nas, Tartus ja Riias ära. — Vabaks päästakse tulihän
nast,

kui talle üle jõe

järve ehk jõe

käiv töö

ärakandmine

kotiga ja ettemääratud
test kuhja
vitada

ei

saada
sees,

ja murrab

Et töö ei

sihile.

lendab

süütaja

lesse visatakse.

kandmine

õnnestu,

Pannakse

kaela.

põgeneb

Katsed tulega tulihända hä
põlema

varandusevedaja

kaotamine tules korda,
rummule pihelgased

näituseks

tuule

laiuses ja kõrguses linaseemne-

valmistamine.

tulihänd peremehe juurest.
tulihänd

määratakse,

sõelaga,

Ainult siis

kui tulihänd

maja,

kus

leekidest välja
läheb

tulihänna

rattarummu poeb,

punnid ette pannakse ja rumm tu

Niisugusel

korral kuuldakse pauku ja

tulihännast jääb ainult sinist suitsu järele.
Kui iseäralikku kaupa ei ole tehtud, jääb tulihänd
peremehe surmani teenistusesse, eeldatud, et ta tegemata
jään ud töö pärast

enne ära ei põgene.

maga kaob tulihänd.
maga tulihännaga
kaob
neb

Russwurm teab,

ühes

ka kõik kokkuveetud varandus

(Inland 1848, nr. 29).
küll

tulihänna

Peremehe sur
et omaniku sur

kadumist

Suurem jagu teateid tun
pärast

omaniku

surma,

vaikib aga kokkuveetud varanduse kadumisest.
Lõunapoolsed eestlased tarvitavad tulihänna asemel
pisuhänna
Pisuhända
niisama kui

tulihända.

keelest otsida.
nale

„bisa“,

Russwurmi

nime, saarlased sagedasti t u l i k u nime-

peetakse enamasti

Pisuhänna

L äänem aa
„bise“

seletuse

ikka päris Eesti nimeks,

nime.
järele

algust tuleb

rootslased
Meie
bisa

Rootsi

annavad tu lih än 
rahvas

Äpisuks"

moondas
ja

lisasid

talle

saba ta h a ;

sedaviisi tekkis

pisuhänd.

Pisuhänd

on vist venelaste ökc-t/iga, Leedu besasMga =
gan,

Islandi

bisn’iga =

majavaim sugulane

vanapa

kole elukas, Rootsi biseca =

(Eibofolke,

378).

Nagu

rootslaste

rahvaluule korjandustest selgub, tähendas rootslaste bisa
f siotsa vist mahajooksvat
kratiks ehk tulihännaks

piksenoolt,
peeti.

kuna

meteoorisid

Ülepea on ju mahalan-

gevad meteoorid rahvaluules imeliku eluka tulihänna sün
nitanud.

Sisselöövat välku nimetavad Eestimaa rootsla

sed nüüdki veel bisa, bisen ja piksenooli bisekuulideks.
Bisen näikse neil ühtlasi kuri vaim olevat', sest kirudes
ütlevad n a d :

Bisen

võtku sind.

Eesti

rahvaluules ei

ilmu mingisugust iseäralikku vahet tulihänna, pisuhänna
ja krati vahel,
olevuseks.

vaid

kõik

Rahvasuu

kolm

annab

sulavad

kokku

sellele tulisele

üheks

olevusele

veel mõned muud nimed, nagu puuk, miisu, vana empli,
tont,

lendava,

Viimaste

hem tulihänna
äranis

vedaja,

tõrjunud ; tont

varakandja j.

n. e.

tegevus erineb ometi enam-vä

tegevusest.

Lõuna-Eestis.

nimi krati, tulihänna,
line

õnnetooja,

nimekandjate

Puugi nime kannab ta ise

Rakvere
pisuhänna

ümbruses
nimed

on

tondi

kõik eest ära

kannab varanduse ja raha vedajana, tu

haga taga,

täiesti

mu „ Krati-raamat“).

valitsusekeppi

oma

käes

(v.

Puuk.
Puugi nime kannab

rahvasuus väga tihti tulihänd,

nii et puuk näib krati teine nimi olevat.
takse

niisama

kui tulihända ja

töid mis- tulihänd.

puuk

Puuki valm is
teeb

neidsamu

Puugi tegevust ometi paremini tähele

pannes selgub, et ta ülesandeks mõni töö loetakse, mis
tulihänna tööde

nimekirjas puudub.

Lugu on vist nii,

et need puugi iseäralikud tööd alguses just ta tegevusesse
kuulusid, muud tööd alles hiljemini tulihännalt ta arvele
võeti. Igatahes
täielik haos.

valitseb

rahva

teadetes

puugi

kohta

Esialgseks puugi tegevuseks arvati vist ainult p i i 
ma,

koore

parem

ja v õ i

käsi,

kes

hankimist.

nende

Puuk

piimasaadusi

oli perenaiste
ligimeste

kulul

rohkendas, muu saagi kokkuvedamine luuletati talle hil
jem ini juurde.

Seda on ju Holzmayer üsna õieti mõist

nud, seletades,

et puuk muidu üsna tulihänna sarnane,

aga et ta tegevus
liana, 1. 16).

ainult

piimatalitusesse ulatab

(Osi-

W iedem ann sellevasta ei tee mingisugust

vahet puugi ja tulihänna vahel, vaid laseb puugigi tu li
hänna töid toimetada.
W iedemann
vanaks

nimetab

empliks,

puuki veel
Holzmayer

imetajaks
miisuks.

ja

W ie 

demanni mainitud nimed on koguni haruldased.

Mõtte-

vastane

Ta ei

on

puuki

ülepea

imetajaks

nimetada.

imeta kedagi,

küll aga imeb ta ise.

puuki i m e j a k s
nisasid imemas.

Õigem sellepärast

hüüda, sest ta ise käib ju tihti lehma

Puuki mainib Kura piiskopp Paul Einhorn ju 1636
oma raamatus „Reformatio gentis Letticae", teda lätlaste
vaimuks

nimetades.

„puhkis"

nimelist

Lätlased

vaimu,

tunnevad

kes meie

veel

nüüdki

tulihännaga üsna

ühte sulab (Magazin der lettischen litterarischen Gesellschaft, X IX , 1., Auning: Puhkis).
teda *pukys“.

Leedulased nimetavad

Isegi Saksa keeles on see nimi olemas.

Puck tähendab seal kelmlikku, narrivat öövaimu, vanas
põhjakeeles „puki* =
Ülepea
mõiste.

on

kurja vaimu.

puugi

nimel Eesti

P uuk tähendab lehetäid,

vees elutsevat jõhvussi,
piimasaadusi nõutamas.
laialdasemas

nagu

vaimline olevus puuk,
kratiks

omanikule
moondud,

aga ka kärnkonna ja

et nad
kes

käiksid

Neist

inimese

kõigist erir.eb

kes meil kitsamas mõttes piim a

kokku

veab,

laiemas

oma

kogub,

ja

võõrastele

Lätlaste puhkis avaldab

varanduse

kõrval veel enam kurja loomust,
hinge,

mõttes aga,

peremehele

aga iseäralikkudel juhtumistel omanikule
kogumise

kellelegi

enese liig täis sööb.

puuk.

varandust

palju kahjugi teeb.

laiem

Peale selle määratakse puugiks

mõistes igaüks,

Tihti öeldakse: täis
saadusi

ilma

rahva suus

esineb

kehastud

nõuab alati

kurjuseaatena,

isegi

surnutele hauarahu keeldes.
Eesti

looderanna

rahvas

kutsub

kuna kaugemal seda nime ei tunta.
dasid nad rootslastelt,

puuki

Pääri nime oman

kes puugi sarnast elukat nimeta

vad bjära, bära, bara =

kandja.

Soomlasedki

vist ühes vaimu tegevusega rootslastelt ka nime
Nende

para tegevus

pääriks,

laenasid
p a r a.

vastab tavalisesti meie puugi lai -

endud tegevusele. Nad tunnevad peale selle mitmet tõugu
parat:

rahaparat,

leivaparat,

piimaparat.

Siiski suure

malt jaolt kahaneb para tegevus piimatalituse alale kokku.

Kõige

vanem

keskaegne

pilt

hoiab kuri

mälestusemärk
Lohja

kiriku

puugist Soomes

eeskojas.

vaim lehma sarvest kinni,

heliseks, kuna

naisterahvas lehma

lüpsikust piima

lakub.

piim a teise naise

Sellel

on

pildil

et lehma kell ei

lüpsab ja suur kass

Teine kuri vaim valab pudelist

kirnu

(K. Krohn,

Suomlaisten runo-

jen uskonto 1. 96— 97).
Puugi
suuresti,

välimise

ka siis,

sume ja talle

kuju

kui

ainult

järele

erinevad

me talt tulihänna
piimasaaduste

Ühe arvamise järele
arvamise

kohta

arvamised

tegevuse

tuleb teda pidada vaimuks,

loomaks,

rii

hankimise jätame.

kolmanda

arvamise

teise
järele

inimeseks, kes kassi, kuke, jänese j. n. e. kujul ilmub.
Kõik

need arvamised

esinevad

segamini, nii et raske

puugi loomust selgust saada.
Kuna

tulihänd

tulekerana

ehk

ikka

ainult

kas

tulehaga

tulesabaga

järele

lendavana

jätvana
tombuna

ilmub, ei jäta puuk teekonnal enesest mingisugust näh
tavat märki järele, olgu siis, et ta ennast liialt täis ime
nud.

Vähem alt

piimasaadusi varastaval puugil puudu

vad tulejäljed täiesti.
kui ta mitte kuke
Laudas

Vististi jooksis puuk mööda maad,

ega muu linnu nime ei omandanud.

tükkis

puuk

udaraid tühjaks imema.
vaevalise

imemisega,

alati

lehmade

kallale nende

Tihti aga ei leppinud ta enam

vaid

ruttas

aita

ehk

kambrisse

piimapüttide kallale neid tühjendama, niisama ka koorekirnu.
guste

Isegi

võipütid

piimasaadustega

asus ta kallale,

õgis

ei leidnud
ta

iganes

armu ta ees.
kokku

enese täis.

piim a ehk koort ta sisse,

Ei

võttis ta

puutus,

mahtunud

Missu
kohe
enam

koduteekonna ette.

Kodu ruttas ta aita ehk kambrisse perenaise poolt ju enne
valm is seatud püttidele ja oksendas neisse kõik enesesse
imetud saagi.
Sagedasti imeb puuk enese
täis kui jaksab

kanda.

piima ehk koort enam

Teel jätab ta enesest varguse

jälgi maha.

Niisugust puugi mahapillatud piim a kutsu

takse meil puugi pasaks, Soomes para
lest pole see midagi

võiks.

Tõepoo

muud kui kollane seen (tremella

juniperina L.), mis m ädakuul m ädanenud puudel kasvab.
Liig

suure

piimakoorma

pärast

oksendab

puuk

muist välja. Seda okset kutsutakse puugi okseks.
okse on valge vaht rohukõrte küljes.

teel
See

\

\
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Varanduse vedajad.
Rahvas tunneb tehtud tulihändu,

vaimlisi olevusL

tunneb aga ka tulihännaks käivaid inimesi, kes niisama
varandust kokku veavad kui kratid.
et nõiad

nõiduse

Võiksime oletada,

väel tulihändadena

varandust kogumas.

käivad

enestele

Imelikul viisil kuuleme rahvasuust,

et mitmed, kes inimese tulihännaks minemist kogemata
pealt näevad, sedasama järele teevad, mida nad näinud
ees tehtavat, ja kohe selle peale ilma nõiaks saamiseta
ehk lepingu tegemiseta vanapaganaga tulihändadeks lä
hevad. Eeskuju jäljendades saavad nad mingisuguse m aa
gilise väe, mis nad nii-ütelda tulihändade riiki tõstab.
Tavalisesti tarvitavad tulihändadeks m inevad isikud
ettevõtmiseks mingisugust asja, mis neid nagu lendamisemasin sihile viib.

Korra saab

niisugusele isikule lina-

lõugeti lendamise-abinõuks, mille selga ta kaksiti istub,
korra seaküna, korra taariastja, mille külge sõitja enese
nööriga köidab, korra jälle mõni muu riist.

Niisuguseks

lendamiseks lõugeti seljas, seakünas ehk muus sarnases
majariistas tarvitakse enne ometi lausumist,

iseäralikkj,

sõnu, kuid lahvateated sõnade tarvitamist alati selgelt ei
rõhuta.

Mõnekorra öeldakse ainult:

ja kohe lendab inimene.
nistab ometi,
leping

tehtud.

Kurati nime nimetamine tun

et vanapaganaga
Jumala

Läki kurati nim el!

nimel

varemini

jäljendaja

mingisugune
langeb

lendu

tõustes kohe maha. Mõne
ei lase ettevõtet õnnestuda.
Meie päivil ei tunta
vilikka sõnu.
abinõusid.
tamas,

kus

tarviliku sõna unustamine

enam kõiki

lendamiseks tar-

Sõnade kõrval tarvitati .vanal ajal muidki

Kus käiakse nurgas iseäralikku kivi nuusu
määritakse

ennast

iseäraliku

rohelise ehk

muud karva võidega, kus käiakse ahju peäl kolme riista
sisse vaatamas.
pääseb lendu.

Niisuguse
Saladusline

tembutegemise järele
sõit

oma

alles

moodi lennum a

sinal võetakse alati öösel ette.
Niisugused

isikud

kui päris tulihännad.

lähevad

niisama

saaki

saama

Enamasti ihkavad nad vilja, aga

muidugi mõista ei põlga nad raha ja muudki varandust,
kui selle kallale pääsevad. Neid varandusenõudjaid ei
takista uks ega sein : laest lendavad nad läbi ja uksed
avavad endid

nende

tavad nad ligemise
rast varandust
jäljendavad

lendamisel.

Väikse

vaevaga võ

aidast ehk mujalt tubli

kaasa

tulihändu,

ja

viivad

koju.

noosi võe-

Lühidalt:

ainult selle vahega,

nad

et tulihänd

on peremehe sulane, nemad aga ise peremehed ja kor
javad

enestele

puuduv

tulin**

mõni

isik

talle

tulihänna

varandust.
saba.

tuliseid

Tulihännast

Teatakse

süsi kaasa

kuju

pidanud

ometi,

võtnud,
andma.

lahutab
et
kelle

neid

harukorral
sädemed

T ulihännaga

ühendab need varanduse vedamine, tulihännast lahutab
neid nende inim lik loomus.

Tulutooja.
Saarlased katsuvad
tooja
ka

tegemisega.

põllusaaki suurendada

Mõnekorra

t u 1 u v e d a j a k s.

kutsutakse

Tulutooja

tulu

tulutoojat

teevad

saarlased

enestele sedaviisi:
Vilja

valmimisel

põllule, võetakse

enne

valmis

lõikust

vilja

minnakse

päid ja

mingi looma sarnane kuju teha,

võõrale

püütakse

neist

kõige sagedamini kas-

sisarnane kuju. Kujule tehakse ometi ainult 3 jalga alla.
Niisugune
teiba otsa.
putku

viljapeadest valmistud

kuju

Pannes peab tegija ütlema:

m in g u !

Sedaviisi

tekib

pannakse

tulutooja.

Hämaraks

jääb, kas saarlased arvasid tulutooja vaim u olevat,
pidi nõiavõim

tulutoojale

suure

Saarlased usuvad, et tulutooja

a ia 

Taevast tulgu,
või

maagilise väe andma.
võerastelt väljadelt vilja

oma tegijale kokku veab, teda selle vedamisega rikkaks
tehes.
Oma

vilja

peadest

ei

valmista

ükski

saarlane

tulutoojat, sest niisugusel puhul tooks tulutooja om ani
kule ainult oma välja vilja.

Tulutooja aineid võetakse

alati võeralt põllult, siis toob tulutooja ainult võerastelt
väljadelt vilja.
N upukad

saarlased

tõkkeidki panna.
toojat otsima.
ära.

oskavad

tulutooja

tegevusele

Minnakse aiateiba otsas seisvat tulu

Leidmise puhul hävitakse tulutooja kohe

Tulutooja hävitamisega

lõpeb tulutooja tegevuski.

Kurat.
Kui

ka

oletud,

nagu tuleks esivanemate

usundit

dualismuseks pidada, ei või me selle oletamisega ometi
leppida.

Küll astub

rahvajuttudes

mesesse ritta, jah näib,

kurjuseprintsiip

esi

nagu tuleks esivanemate usun

dit kaguni diabolotsentriliseks arvata, sest et kurat, v a 
napagan

nagu kõike enese

ümber

keerutavaks teljeks

moondub, kuid tõepoolest on ta võimus ometi
ta satub

iga päev

vastastele vägedele

piiratud,

ohvriks.

Palju

enam tuleb esivanemate usundit animismuseaate kand
jaks arvata. Surnutest arenenud vaimud vajutavad kogu
elule nagu pitseri peale.

Need vaimud avaldavad tihti

olude järele paremat ehk pahemat
aga

ainult

paha

iseloomu.

iseloomu, mõnekorra

Iseäranis

õelad

on

kõik

elus kurjad olnud isikud, aga ka ohvrita ehk matmiseta
jään ud isikud,

viimased ometi mitte alati.

Niisuguseid

vaimusid hüütakse kurjadeks vaimudeks, kurjadeks haldijateks, kuratiteks.
mine

tunnistab,

(nomen

Juba kurati

et me seda

proprium)

pidada,

nime paljuses tarvita

nime ei või
vaid

pärisnimeks

sugunimeks

(nomen

appellativum).
Neid kubiseb kogu loodus tä is ; ühtelugu kuuleme,
et kuri vaim otsa saanud, kuid

silmapilk

esineb meile

jälle teine.
Eestlased
vaim u nimesid,

tunnevad

hulga

mitmesuguseid

nagu vanapagan, vanapoiss,

vanatühi, vanatige, vanakonn, vanakoll,

kurja

vanajätis,

vanakõhn, va-

namust,

vanapõm m ,

vanasinder,

vanapaha, vanatont, vanakoll,
najüts,

vanajäts

nv a n a “ tahab

j.

n. e.

mõiste

vanaõslus,

vanapoger,

Neile

täiust,

vanakuri,

vanareo, va-

sõnadele

ette

kvintessentsi,

lisatud

kuulutada;

näituseks pagan tähendab kristlaste vastandit, aga vanaga
kokkuliidetult
kuratit.

kõige

Niisam a

täielikumat paganat,

on

poiss

iseenesest

kurja vaimu,

ilmasüüta sõna,

enamasti ka vanaga ühenduses, kuid pärib enesele ometi
veel kõrvalise tähenduse, tähendab poissi, kes paha te
gemise

poolest kõigist poistest üle käib,

nii siis kurja

vaim u.

Sedasama viisi sihivad muudki ülesloetud vanaga

ühendud sõnad sellesama tähenduse poole.
Peale selle tarvitab rahvasuu

kurja vaimu nim eta

miseks veel muid nimesid : paharett, kõhnrett *), pärgel,
põrgel, põrguline, m aailm a hulgus, saadan, purask, sar
vik, kurat, juudas j. n. e.
riotilt laenatud,
das Juudas

Kas nimi juudas juudas Iska-

jääb küsitavaks.

musta ja Läti

Leedu

keeles tähen

keeles Johds saadanat;

malik, et eestlased nime juudas

või

leedulastelt ehk lätlas

telt kokkupuutumisel laenanud.
K una kirumisesõnana kurat rahvale kangesti meel
dib,

mõnel

ei tarvita
vaid

iga

kolm andana

sõnana

ennemuistsed jutud

selle

asemel

enamasti

„vanapagan"

sellesarnast ehk lihtsalt „kuri vaim ".
dis

vanem

rahvas

nagu hundi,
nime

õige

ilusamat,

niisama

karu ehk muu
nimetamise

süüta

niisugune muije

nime

vulksatab,

kurati

ehk

muud

Jutustamisel hoi
^imetamise

eest,

sarnase kahjutegeva looma

eest, selle

asemel alati

suhu võttes.

saadakse,

suust

hea meelega seda nime,

mõnda

Kui ka mõnekorra

nagu oleks kurat kõigi

üle-

valnimetud nimede kandjate peaperemees, on see ometi
illusioon.

*)
siin

Rootsi

seega

sõnast

skrett

kratiks tehtud.

tule tud ;

k re tt

kratt;

kuri

v a im

Alguses puudus sõnal *kuratil“ halb
Dr.

J.

Hurt

näidanud,

mis pahemat,
käsi.

vasakut

Sõna tüvi

esiotsa kohta,

mida

inimese

on

„kura käsi“ =

me

juur

pahemaks

„kura\

näituseks kura
„kur“, tähendas

pooleks

loomus nõdrem

nõdrem käsi.

Nagu

„kurat“ sõnast

poolt tähendab,

„kura“, mille

See

pool

tekkis

maik.

nimetame.

pool,

näituseks

Sellest on «kurale* maik

juurde tulnud, et ta nõtrust, pahemust tähendab. Samm
edasi ja *kura“ kohta tekkis arvamine,
paha, kuri, õnnetu on.
kuri,

kurja

et „kura“ pool

Sõnast kura tekkis liitmise läbi

= ^kura.

Selle

liitmisega

enam mõttelise, vaimlise tähenduse.

omandas

sõna

Edasi liideti „kura“

sõnale „ti“ ehk „t“ juurde ja nii tekkis „kurat“ .

Prof.

L. Kettuse järele on kurati algupärane

„kur-

jatti

sõnakuju

Lõpp tähendab J. Hurti väite järele tihti olevust,

kes seda enese juures ilmutab ehk eneses varjab, mida
sõna

tüvi

kuulutab.

„Kurat“ on

siis see,

kes kural,

pahemal, õnnetumal poolel on, ehk kes kahjuga,
tusega ümber käib,

halba,

kahju,

kurja teeb,

õnne

lühidalt,

kes kuri vaim on.
Viimasel
hoidjaid

ajal

hakanud

on teine kurati
leidma.

nime

seletus poole

Selle järele on nimi täieline

ristiusu kingitus, alles ristiusu toojatelt päritud,
keelest laenatud.

Kurat tähendab

gekarjast.

Tuntakse

enamasti

niisugused

tuse all

hingekarjase ametit

sid meie maale
rid.

Rooma-usulistel h in 

kuratvaim ulikka m e h i;
preestrid,

niisugused

kes

need on

kellegi

peavad.

ülevaa

Ristiusuga ilm u

kurathingekarjased,

Rahvas kuulis alati nende nime,

preest

kuid aja jooksul

omandas nimi enesele teise, — praeguse,
duse,

Ladina

halva tähen

õigest hingekarjasest sai väär hingekarjane,

hin

gede püüdja.
Kurat ei ole ju ainus sõna, mis tähenduse
nud.

Tuletaqem

meelde.

teist

Sest sai Eesti

Ladina

sõna

sanctus =

keeles „sant\

m uut
püha

mis kerjajat ja

vigaste

ehk

puuduvate

Jumalast Perkunos’est
valuules

röövli

kehaliigetega
Kõigi

sarnaste tähendust muutnud

sõnade

takistusi

usuliste kuratist.

tähendab.

tehti põrgu, m uuk omandas rah

tähenduse.

võitmata

isikut

teel

nende

ja

eeskujul

muude
ei

seisa

kurati sõna tuletamisel Rooma-

E. Virgo tõendab, temagi saanud Itaa

lias elades selle kindla mulje,
katoliiklastelt.

et meie sõna kurat laen

M uidu oleks viim ane seletus õige kena, kui ajaloo
liselt meil selle sõna tarvitamist võiks tõendada.
Saaremaal kannab vanapagana või kurati poeg nime
„K urit“, vanapagana naine aga nime Pabiloona.

Viim ne

nim i muidugi piiblist pärit, kus Johannes Paabiloni hoo
rade ja kõigi hirmsate asjade emaks nimetab ehk teisal
kurjade vaimude eluasemeks.

Kuriti nimi sunnib meid

ometi kurati sõna seletust Eesti keelest otsima. Tuletamine
„Kuhradist“ =
Alguses
sõna

lehmarattast ei kanna arvustust välja.
ei

kuri vaim,

kuulutanud

hoopis halva tähenduse.
põleva

põrgu

neegrina,

nimi

aga ristiusu
anda

ja

kujutab

sarvekestega ja

ometi hoolsalt püüab

pahemat

kui

omandas ta enesele

Katoliku usk oskas talle tules

asemeks

varustud

kurat

ajal

varjata.

Ta

teda

sabaga,

ennast

mida

ta

sõrmi ehivad kulli-

küüned, ta suust purskab tarbekorral tuld ja minnes j ä 
tab ta enesest kõrbenud

haisu järele.

Saagile minnes

esineb ta ometi päris inimese näol, et teda ära ei tu n 
taks ega ta eest põgenetaks.
Katoliku kirik on
peameheks moondanud.
järele.
nud,

Niipea

kui

kuulub andja

kurati ' muude

keegi kuratile kolm
hing kuratile.

vaim ude

maa

tilka verd a n 

Viim ane laseb vere-

andjat veel

määratud

aja

viib ta selle

põrgusse

ilma armuta.

lib ta vahel koguni

kurjade

Kurati püüd käib inimese vere

peal elada, ' kuid siis
Om a ohvritel n ü 

naha pealt ja poeb ise naha sisse

ehk jälle moondab neid pärast surma oma sõiduhoosteks,

nimelt m õisnikka ja
enesetapjaid

on ta

muid

ülemaid.

agar aitama,

Saunas ja

rehes

viibib

muid

et aga nende

kätte saaks; mõni teeb nalja
kuid kurat moondab nalja tõeks.
Aga isegi kirikut

Poojaid ja

pärast

hinge

poomiseproovi,

vanapagan

hea meelega.

ei karda ta, vaid läheb jutlusegi ajal

sinna tukkujate nimesid üles
ta kirikut rahule, vaid kipub

kirjutama. Öösiti ei jäta
seal, kui inimene sinna

läheb, kallale, isegi altarisse.

Lapsi käib

sagedasti

ristimist vaatamas,

vasta ümber

vahetamas ; ei valva lapse ema ristimata

last

hoolsalt,

lapse

paneb

kätkisse.

tõmbab talle

ta

Selle

veel

ta

enne nende

inimese

tahub

enam oma lapse

lapse

ta tihti

ristimata surnud

asemele

lepapakkudest ja

lapse naha selga.

hilisemal ajal tuntakse koledast söögi-isust ära,
vahetud.
toob

Tahetakse

vanapagan

visata kurati

inimese

lapse

oma
Alles

et laps

laps põlevasse ahju,

tagasi.

Ehk

aga ema

viib võera- lapse kolm neljapäeva õhtut ristteele, peksab
teda pihlakase vitsaga ja ütleb :

„Juudas, säh oma laps!

Ma söötsin teda maja magusaga ja külanaiste koorega.
Juudas, too

m inu

laps

tagasi !“

õhtul toob juudas niisugusel

Neljanda

puhul emale

neljapäeva
lapse tagasi

ja viib oma lapse ära.
Kurat teeks
vähe enam
tab

teda

aga lolliks

nupum ees'ta
m üünud,
muud

küüsi

pääseb

Mõni ei

m aailmas palju rohkem

tarkusega

annagi

sarnast

oleks
kui

varustud.

küla vasikas.

kui ta
nim e

Kui ka mõni

sattunud ja verd andes talle hinge

tubli

nupp

talle verd,

vedelikku,

ometi ta
vaid

teine jälle

Ainult lollid

küüsist vabaks.

vere asemel

satuvad

midagi

oskab talle tingi

misi ette panna, mida ta ei suuda täita;
muud abinõu.

paha,
Rahvas

kolmas leiab

pärast

surma

ta

küüsi.

Neile, kes endid talle m üünud, annab ta nende

eluajal

raha ja varandust,

sid täites.

ühtlasi Rõiki
/

nende

soovi

Kurati tekkimist
olevus

taevast

seletab legenda,

mahaheidetud

inglist

et see vaimline
sündinud.

Nagu

Persias Örmudz ja Ahriman, nii näikse eestlastelgi hea
ja kurjuse esitaja
Veeuputusel

ristiusu mõjul oma võimu avaldavat.

ei saanud

kurat otsa,

sest et Noa laeva

ehitades joobnud peaga kirve kivisse löönud ja seda nähes
kirunud.

Kohe selle peale

ja jäänudki
kui Jumal

sinna.
loomi

sele looma.

tulnud

hüütud kurat laeva

Loomise ajal katsub

luua.

Ta valmistab

Küll püüab

kurat niisama

hundisavist ene

hinge sisse puhuda, aga loom

ei hakka elama. Viimaks läheb Jumalalt abi paluma.
Jumal ütleb kuratile : „Ütle oma loomale : Hunt, murra
kurat ära ! Küll ta siis elusse ärkab.“

Kurat teeb nii.

Silm apilk hundil hing sees, hunt valmis kuratit murdma.
Kurat päästab põgenedes oma hinge. Sest ajast peale vih
kab hunt hirmsasti kuratit ja püüab teda hävitada. Ja
see

püüd

õnnestub tih ti: sagedasti langeb

kuri vaim

talle saagiks.
VanaÕelus
suurena,

võib

soovi

pea väiksena

on õhtune

aeg.

Kuke

laul

pea kui kukk häält tõstab,
lõpetama ja põgenema.
Jumalaga seisab
jana esineb tavalisesti

järele

esineda.

kuju

muuta,

pea

Ta pea-tegevuseaeg

lõpetab ta tegevuse.

N ii

peab kurat töö ehk ettevõtte

kuri alati sõjajalal.
pikne.

Jumala esita

Seda kardab kuri

kan

gesti, sest iga välk katsub teda tappa.

Ainult koopad

ja

nuhtleja

sügav

vesi

varjavad

Neisse põgeneb

niipea

kui

eest.

kõue kõ

Mõnegi korra tabavad teda väl

unelt ehk ta ei suuda suuremasse vette

põgeneda ja löövad ta surnuks.
müristamise

hirmsa

ta ikka varjule,

minat kaugelt kuuleb.
gud ometi kas

teda

ajal

ennast

Hädakorral püüab kuri

inimese

riietesse

ära

peita.

Sellepärast ei tohi inimene sel puhul tühjade taskudega
kõndida

ega

riideid

märjaks

saamise

kartuse

pärast

üles tõsta; kergesti võiks põgenev kurat neisse pugeda,

pikne aga seda märgates
lüüa.

Inimene võib teda pihlakase vitsaga, aga ka hõ

bekuuliga tappa.kuulid, mis
nud

inimese ja ühes kurati maha

Küttidele annab ta lepingu tegemisel

alati märki jooksevad.

ilmuvad

hulgakaupa

küti

Metsloomad ja lin

ette ; kütil

pole muud

tarvis kui paugutada ja kohe saaki küllalt. Kipub ta
kallale, võib : „Isa pojuke, püha ristike !“ ütlemisega,
aga ka tagaspidi

Meie-isa

palve

lugemisega enda ta

käest päästa, siiski mitte alati.
Kõigiti oli kurati mõiste juba enne ristiusku olemas,
aga rrtiusk andis talle piibli mõistest kaugele erinedes
alles täieliku

arenemise,

munkade ja preestrite

mõtte

kujutuste
abil.
Kurat muutus alles ristiusu ajal
õrnemate erkudega isikule hirmuvärinaid peale ajavaks
kolliks, keda ööl ja päeval tuli karta.
Kalevipoja järele paneb lugulaulu vägimees sarviku
ahelatega põrgusse kinni, kus see ehk ta abilised kahel
otsal põlevate

peergudega ahelaid püüavad habrastada.

Aja jooksul

muutuvadki need peenikesteks,

kuid jõulu

ajal saavad

jälle endise jämeduse tagasi.

Kalevipoeg

peab väravas vahti,
välja ei pääseks.

et sarvik

milgi

kombel

põrgust

Ristiusk lisas rahva mõttekujutuses elavate kurjade
vaimude arvu märksalt, püüdes igaüht paganuse haldijat
ehk vaimlist olevust kurjaks vaimuks tembeldada.

Se

daviisi kasvas kurjade vaimude arv kristlikul ajal kole
suureks. Kiriku õpetuse järele ristiti kõik paganuseaeg
sed olevused kurjadeks vaimudeks, tihti päris kuratikski.
Ülepea on ristiusk muistsete
mude usku nii palju oma aineid
arvamisi

neist

rändame,

kust

vaimudest
alles

eestlaste kurjade vai
liitnud, et me rahva

kuuldes

uurimine

väljapääsmiseks kätte annab.

otsekui labürindis

meile

Ariadne

lõnga

Ai, Aijätär ja Tikõ.
Äi

tähendab

Lõuna-eestlaste

meie
keeles

igapäevases
aga

on

keeles

sõna

naiseisa.

tähendus

palju

m uutunud, nimelt juudaga, kuradiga ühele astmele jõud 
nud. „Äi teda teed !" öeldakse niisugusel puhul, mil mujal
Eestis „kurat teda te a b !“ öeldakse.
õigel ajal

käima,

arvatakse:

N iisama räägitakse hoostest,
jalad.

Vähestest

Ei hakka väike laps

lats om äijo kam m itsah!
kui neil

äi ehk äijo kohta

kanged esimesed
käivatest teadetest

selgub, et äi kuri vaim on, kes inimesi ja loomi liikum i
ses kinni

peab.

Võru

pool

nimetakse

saadud

kahju

viha avalduse

puhul „äija kaihuks* (äijo kaih, ka äijo

mureh).

kuulukse sagedasti ü tlu st:

Veel

Mine ä ijo le !

Niisugusel puhul öeldakse mujal tavalisesti: Mine põrgu!
Selleski kõnekäänus

ilmub äijo kurjavaimuline iseloom.

Võrulased teavad äi, äijo kohta
juuda ema.

kõnelda, see

olla

Juudas aga astub lõuna pool kurati asemele.

Seega esineb äi, äijo kurati emana.
Äi,

äijo

kõrvale

dasti

äijätär,

keda

Tihti

tarvitakse

astub lõuna-eestlaste
niisama

äijätäri

kurati

nime sõimu- ja

Teiste teadete järele nimetakse äijätäri
kurjavaimu tütreks.
äijätärega

ühte,

ilmuks

siis

vandesõnaks.

ometi juuda =

ühte

pidada, sest et see Soome

läheb

niss estnischer Sagen, 1. 9 — 10).
järele sulab äijätär

sage

peetakse.

J. Hurti oletamise järele tuleb vii

mast väidet algupärasemaks
rahvausu

seas

emaks

(Beiträge

zur Kennt-

W iedem anni teadmise

vana juudaga, kurjavaimuga täiesti
ainult

kurjavaimu

teisena

nimena.

Setukeste teadete järele tuleb
kurja' tegema.

äijätär

vahel majadesse

Setu lauludes esineb äijo to o n i asemel

sinna, kus m uidu teisendites Tooni olemas.
lm ä iks hoije äijo hobesit,
M amma kaitsi äijo karja.
Teisal jälle

nimetakse

manalaste

kõrval

äijolasi.

Äijolane esineb setudel sagedasti kurjategija tähenduses.
Põhja-Eestis on äijätär

tundmata,

heina (scabiosa arvensis) tuntakse.
Lõuna-Eestis äijätärihaina nime.

ainult

See

Missuguses

ses äijätärihein äijatäriga enesega
enam rahvasuust saadud teadetest.

aijatari-

hein kannab
ühendu

seisab,

ei selgu

Soomlased tunnevad äijö ehk äijä tütart, neiut, pii
gat, aga ka äijätärt

halvas tähenduses.

Äijätär ei esine

Soomes kurati emana ega tütrena, küll aga kurjana naistesugu vaim una, kes madusid irnetab ja tõbesid sünnitab.
Vahel hüütakse teda nõiasõnades: äijätär äkeä akka = ä ijä 
tär äge moor (K. Krohn, Suomen runojen uskonto, 1. 255).
Kui ka Lõuna-Eestis äi, äijä ja äijätär üheks nais
tesugu

kurjaks vaimuks

kokku

sulavad, tuleb esimesi

viimasest tingimata lahutada. Esimene jäägu ikka meeste
sugu kurja vaimu, äijätär naistesugu kurja vaim u nimeks.
Kurja metsavaimu
ees ja

karjased

vasta!"

lähenemisel karjale jookseb jänes ta

metsas

kuulevad

Loomad hakkavad

h üüdu:

„Äio

karile

kohe kiili jooksma ja kao

vad metsa.
Ida-Eestis on äi
alal hoidnud,

kuna

Äike

Ukuga

astub

Ukkoga.
lastel

Nagu

ennast veel
lääne

Ukko

müristamist,

meelitusenimes

pool sõna kaunis

ühele

järjele,

vähemalt

soomlastel, tähendab

tõrjub

tihti

Vanataadi

äike

tundmata.
Soome

äike eest
enese

eest. •

K una mõnes kohas öeldakse: Vanataat, Taevataat m ü
ristab, kuulukse ida pool: äike müristab.
gitakse äikse vihmast.

Niisam a rää

Äikse nimes on ennast sõna vana

tähendus, nagu see Soomes veel olemas, äijä — isaisa,
emaisa, taat alal hoidnud, nii siis mitte pahas tähenduses,
ehk olgu siis, et müristamist pahaks nähtuseks peetakse.
Meilgi

tarvitakse

mõnekorra

halba tähendamata.

sõna

äiataat

ometi ilma

Lõuna-Eesti äia, äijä sellevasta ei

saa kurjast vaimust lahutada.
Võru pool ja Setumaal tarvitakse kurati tähenduses
ka t i k õ nime.
metada.

Ühe

Me

võiksime

võrulase

tikõt vanatigedaks

seletuse

järele

on

„tikõ

n i
veei

halvem sõna kui kurat; tikõ on inimese hinge vaenlane,
aga kurat on nagu au n im i“.

Tihti öeldakse Võru pool :

võtku tikõ sinu! mil mujal öeldakse: võtku sind kurat!
Niisama

öeldakse:

tikõlõ näütä ! =
vanemad

Oi

tikõlanõ !

ehk:

küll

mä

küll ma talle kuratile näitan !

keelavad

täile

Mitmed

lapsi tikõ nime nimetamast, sest et

see nimi liig hirmus olla.
R äpina kihelkonnas on Võu küla ja Leevaku vahel
üks auk, mis sügavasse
metab
seal

seda

vanatikõ.

läinud

üks

maa sisse ulatab.

„tikõ tarõ“.

Rahva

Ka olla seal ta suur

mees tikõ taresse.

Rahvas n i

arvamise järele elab
varandus.

Korra

Kartes, et kudagi maa

al) ära eksib, sidunud mees köie enese ümber ja jätnud
naise

maa

peale

köie otsa kinni

ei ilm unud, tõmmanud
naine siku

verise

ära võtnud ja

pea.

hoidma.

Kui meest

naine köit.

Köie otsast leidnud

Vanatikõ

oli mehe pea otsast

siku verise

pea asemele

pannud.

Siin

seesama nähtus, mis muidu järvede mõõtmisel.
Teisal lõuna pool kannab olevus vanatike ja vanasõke nime.

Viim ane

avaldab

vähem

halba

iseloomu.

W iedem anni teadmise järele on vanatike nais-metsavaim,
kes metsaskäijaid püüab eksitada ja marjulkäijate

marju

laiale piiluda. Jänes on käskjalana ikka ta ees jooksmas.
Vanatike

tütar

tuleb vahel elumajadesse kurja

tegema.

Vastseliinas on kaks m etsa; üks kannab nime tikekond, teine juudakond.

Koll.
Mele päivil tunnevad lapsed üleüldiselt veel k o l l i
ja k o n n i.
hul,

Sellega hirmutakse neid pahategemise pu

aga ka hoiatuseks,

keeles tähendab

koll

et nad

igaühte,

paha ei teeks.

keda tuleb

Laste

lapsel karta.

Isegi täid saavad lapsele kolliks.
Rahvasuu

tunneb

peale

laste

kolla, ilma et nende tegevusest

kollide

veel

rohkem teaks

muid

kõnelda.

Needki esinevad koledatena hirmutistena, nagu vanakoll —
saadan, metsakoll =

hunt, merekoll =

koll =

need

näkk.

Kõik

olevused

lohemadu, veesaavad

kollideks

ometi sõna laiemas tähenduses.
Niipalju

kui

rahvasuust teateid saadud, tuleb kolli

kurjaks, öö, pimeduse ajal ilmuvaks vaimuks arvata, kes
nagu . nahkhiir
E.

N.

danud.

ennast p äevaajal

Setälä

oletab,

See

oletamine

ei

näita.

et koll vanasti
on

Professor

surnutki

tõenäoline,

kuid

tähen
senised

andmed ei suuda seda oletamist otsekohe tõendada.
Teated

kolli

olevuse ja

välimuse

kohta erinevad.

Pärnum aal Deetakse kolli o i k a h a m b ä li s e k s ,
seks koiedaks elukaks,
Kui ka kolli vahel
mingisugune
püüd

käib

teisal aga

elukaks

elukas,

pikakarvali-

päris vanapaganaks.

nimetakse,

ei ole ta ometi

vaid öövaim, pimedusevaim, kelle

kurjategemise

peale.

Ta

silmad

põlevac,

hõõgavad nagu söed. Sagedasti esineb koll koguni suu

rena koguna, nagu
puid,

põesaid,

heinasaad kärmesti edasi lohisedes,

aedu ja

muid

vähem aid

takistusi teel

m aha murdes.
Kolli ülesandeks määrab rahvaluule
kurja tegevuse karistamise.
koll sagedasti.

Mõne teate järele ei anna koll ilmudes

kellelegi armu, ka süütumatele,
ära kõik

Nemesise töö,

Kurjategemise kohale ilmub

ettejuhtuvad.

talust kõik peale

vaid

murrab

ehk viib

Räägitakse juhtumisest, et koll

musta

kuke ära viinud.

Must kukk

võidab saadana ja kõik kurjad vaimud, siis ka kolli.
Meil arvatakse koll. tihti suures laanes asuvat.
Kolli tulekul majasse praksuvad seinad ja nagisevad
uksed,

nii

kuulda.

et kardetava vaim u

ligiolekut

selgelt võib

Väljas teeb koll liikudes suurt kohinat ja m ü

hinat.

Puuduvad

teated,

kas

hõbekuul

suudab

kolli

eemale peletada, nagu muid kurje vaimusid.
Laste hirmutiseks peetakse ka

konni,

kuid sel

lest ei teata midagi muud kui et see hirmus, kole elukas
ehk vaim olla.

N äib, nagu tuleks konni kolli teisendiks

pidada.
K una

meil nii

vähe

andmeid

kolli kohta olemas,

püüab prof. E. N. Setälä neid muude Soome-Ugri sugu
rahvaste

mütoloogiaga

täiendada.

koll, aga nad tunnevad
elukat tähendab.
teises

Eestis

tähenduses.

Soomlastel

Prof.

tarvitakse

ka seda sõna, aga

Setälä järele

on

võrsunud,

vaimust aga hiiuks m uutunud.

tarvitavad

soomlased

nime

puudub

sõna koljo, mis hiiut, ka suurt

veel koljumi,

koll koljost
Koljo kõrval

koljoi ja

koljolaise

(Finnisch-Ugrische Forschungen, X II, 1. 169— 183).
Ostjakid

sügavas

vees

kurja teha.

nimetavad
ehk

üht kurja

metsas

Vogulite

kui

asub

ja

vaim u

kuljiks, kes

inimestele

sulab peaaegu

meie

püüab
kura-

tiga ühte, paneb inimesi varastama, valetama, riidlema,
saadab peale selle altmaailmast haigusi ja tapab inimesi.
Sürjanite

kül

viibib

ve e s; ta püüd

käib

selle

peale,

et inimesi vette tõmmata ja uputada; ta astub neil meie
näki

asemele.

Siiski tuleb

kül

mõnekorra veest välja

ja otsib enesele koobastes ja urgastes varjupaika.

Vot

jakid nimetavad kuli

ras

kiliks.

Nende kii

tähendab

ket, külgehakkavat haigust, aga ka neid haigusi saatvat,
urgastes ja tühjades paikades
inimestelt ohvrid nõuab.

asuvat kurja vaimu, kes

Kolli tunnevad peale soomlaste enamasti kõik kauge
mad Soome sugu rahvad, kui ka vähe muudetud nime all.
Seda

muudetud

Soomlaste

nime

koljo =

tuletab

hiiu

Kuusalus Jumida neemel
juvareks.

meie jõekull

ei ole

Eestiski

päris

meelde.
võeras.

kutsutakse suurt kivivare kol-

Rahvajutu järele tõi muiste üks Kalevi neitsi

põlle sees selle kivivare Soomest

sinna.

Koljuvare tä

hendab siis umbes sedasama, mis Kalevi vare = hiiuvare.
K uusalu Virve küla juures hüütakse kõrgemat m aa
nurka Kolju nukaks.

Vanasti seisnud seal Kolju kabel,

kus Kolju-taadile ohverdati, et see kalasaaki õnnistaks.
Kolju-taadist usuti,
ohverdanud.

et ta neid

Ohvri

saaja

nuhelnud, kes

nime kandjat kõrgemaks olevuseks pidama.
re ligidal

olevat

Võim alik,

et

merekohta

seda

talle ei

Kolju-taat sunnib meid selle
nimetakse

Mohni saa

Kolju

kalaõnnistust andvat

hauaks.

Koljut arvati

seal hauas asuvat.
Vististi

sai

malt juhivad
Vanasti

küpsetati

kakku",

mis

rehepeksu

meie

mõned

Viru-

kogu

algusel

kollgi

pühadeaja
pandi

damiseks.

viidi

nimetused selle peale.

ja Järvamaal
üks

matalt aita, kuhu ta uueni
sellest vihust

vanal ajal o h v rid ; vähe

iseäralikud

laual
vihk,

jõuluks
seisis.
Mõned

piim a andmise

Teisal võeti tükk liha,

Sügisel

„kolli vihk" peks

aastani jäi.

lehmadele

„kolli

.kolli

kõrred
rohken

osa“, keedeti

sellest karjalaskmise-päeva hommikul leent.

Seda leent

anti

süüa,

kõige

pealt

tes, et suvel

siis

karjasele

ja

metsloomad

ta

koerale

karjale

loo

kurja ei teeks.

Matuseajal
Seda õlut

valati

kannutäis

kutsuti „kolli

õlut

andeks".

nimed on kolliga ühendatud.

ukse

ette

maha.

Kõigi nende ohvrite

Tuleb oletada,

et muiste

need ohvrid seisid kolliga lähemas ühenduses.
Professor E. N. Setälä väite järele langeb koll nende
väheste

kõrgemate

olevuste

hulka,

kes

Ühis-Soome

ajast pärit; seega võib ta siis pikema eaga kiidelda kui
suurem osa muid meie vaimusid.
V iljandim aal
veel

mumm

hirmutiseks

nõuab

laste

tähelepanemist.

kolli ja

m ummu

hirmutisena
Õieti

vaheldamisi.

karvane, must olevus, elab ahju taga,
la u d il ehk toa peal.

kolli kõrval

tarvitakse
Mumm

laste
on

pimedas nurgas,

Tuule hulumist korstnas nimetakse

tihti m um m u kisendamiseks. Muidu ei teata m um m u tege
vuse kohta midagi lähem at (Eesti Kirjandus 1915, nr. 1).

Tont.
Majahaldijast arenes aja jooksul täiesti kurja iseloo
muga t o n t .

W iedem ann kirjutab

näikse kurjade vaimude

tondi kohta:

üleüldine nimi olevat,

„Tont
ega tä

henda iseäralikku olevust" (Aus dem inn. u. ä. Leben,
1. 441).

Väite esimese osa võiksime veel kudagi õigeks

tunnistada,

mitte aga teist osa.

Rahvas tarvitab, tõsi

küll, praegusel ajal tondi nime liig üleüldiselt
guste vaimude nimetamiseks.

mõnesu

Näituseks nimetab B lu m 

berg oma raamatus Kalevipoja kohta tulihända, kratti alati
tondiks

(Quellen und Realien des Kalevipoeg).

Soom

lased annavad tondile palju meie tulihänna tööd, moon
davad teda tulihännaks, just kui meilgi sarnaseid arva
misi leida
1. 96).

(K.

Krohn,

Soomlaste

Suomalaisten -runojen

tondi

tegevus

on

uskonto,

vilja, jahude ja

halgude vargusega piiratud.

Nagu meil tulihänd majasse

tuuakse, tuuakse neil tontki.

Meie tulihänna viisi tehakse

neil tont.
Rahvas ei tee mõnikord
Õiget vahet,

vaid ristib

pagan kannab
J. Jung
maalt

Ne 6).

tondi nime.

kodukäijadki

rahvasuus

nimetab

Tõnni
Veel

kodukäija ja tondi

sagedasti

tontideks.

mõnele

V ana

„vanatondi“ nime.

vakka ka tondivakaks
vaimule

Niisuguste ilmete najal

vahel

annab

(Kodu
rahvas

pidas W iedemann

tondi nime kurjade vaimude üleüldiseks nimeks.

Ometigi

tähendab

tont iseäralikku

vaimu,

kui ka

rahvas tondi nime ja mõiste hulga vaimude peäle laien
danud.

Tont on meile Rootsist sisse rännanud, niisama

ka Soome.

Rootslased tunnevad m ajavaim u,

majahal-

dijat „tomte“. Soomlased on Rootsi „tomtest“ kaks sõna
sün n itanud :

„ t o n t t u “ ja

dab

praeguses

aga

tühja

„ t o n t t i “.

keeles sedasama,

platsi,

ehituseplatsi.

lega tühjas paigas,
olev vaim sulasid

Tont

tühjis hooneis.
ühte.

vahet tegema tondu ja
enesele tondi nime.

elab

hea

mee

Tühi paik ja temas

Hiljem ini
tondi

Tonttu täh e n 

mis meie tont, tontti

hakkasid soomlased

vahel.

Majavaim

päris

Meilgi tähendas alguses tont majas

asuvat vaimu, majahaldijat, kuni rahvas võerale elukale
luuleehteid juurde lisas, ta tegevust kurja mõttes laien
das, tegevuse ja ta nime kurjade vaimude omaks muutis.
Meil tuleb igatahes tondi
hendusest kinni pidada.
K un a
elab,

majahaldijas

avaldab

kurjategemise

tont
peale.

hilisemal
inimesega

inimesele
Ja

kui

ajal omandatud t ä 
tavalisesti

v a e n u ; ta
ta

sõpruses

püüd

käib

mõnekorra lausa

katsu kurja teha, tahab ta vähem alt

ei

ometi hirmutada,

kohutada.
Tondi armsamad ilmumisekohad on rehed,

kõrtsid,

viinaköögid, kirikud, laudid, toapealsed, laudad ja muud
tühjad

paigad.

„Toa taga

tonta

palju".

K una

meil

tondi asupaigaks enamasti pimedad, tühjad, koristamata
ruumid

määratakse,

koguni puhtaks

antakse

Soomes talle

mõnekorra

koristatud tuba, laud sees; laua peale

pannakse nende jaoks toitu.

Tont ei sallinud, et tuppa

muud majakraami kanti ehk et keegi inimene selles toas
asus.

Meil sellevastu jäävad tondi

tühjad ruumid,, kuid nende
meil keegi.

asupaiguks küll ka

puhastamise

peäle ei mõtle

Tondid esinevad inimeste ja loomade kujul.

Isegi pool inimesena, pool loomana näitab ennast tont:
inimese keha, aga elaja pea otsas.

Ristteedel ja surnu-

aedadelgi näitavad nad e n d id ; viimases kohas vahetakse
nad kodukäijatega ära.
Tondi

ligiolemist märgatakse

kolistamisest ja

müristamisest.

majas

sagedasti ta

Kolistamise põhjust ot

sima mineja ees vaikib enamasti kolistamine, algab aga
otsija äram inekul jälle

uuesti.

vad

ilm a

endid

tondi

Uksed ja väravad ava
tonti

näeks.

Toas

viskab

tont mõnegi korra leivad laualt ja kivid keriselt.

Nagu

Ükski lukk ei

ees,

et

pea ust tondi

inimene

ees kinni.

spiritistid, panevad tondid majas majariistad, lauad, pin
gid, istmed tantsima ja keerlema.

Tondid esinevad va

semal ajal täiesti spiritismuse esitajatena.
Tondid

ilm uvad

tempa tegema.

sivad preilide näol.
hüppavad

pea

üksikult,

pea

hulga

kaupa

Vahel mängib üks torupilli, teised tant

nad

Vahel vihtlevad tondid laval, vahel

aampalkidel.

Kirikutes

käivad

tondid

käratsemas, kisklemas, raha lugemas.
Tont

kipub tihti

inimese

elu kallale.

nimetata niisuguseks kallalekippumiseks.

Põhjusi ei

Tondi loomus

näikse sellekohasel tujul nõudvat inimest hävitada.
Kardetavast

vaenlasest tondist

on

inimesed

alati

püüdnud endid vabastada, aga pisut häid abinõusid tun
takse selle vaenlase vastu.
alati

m inem a,

kuid

peletab tondi majast

pärast karu

jälle hõlpsasti tagasi tulla.
Need lõpetavad tondi

Karu

äraminekut võib tont

Paremini

elupäevad

mõjuvad

täiesti.

hundid.

Paraku raske

aga hunta tondi hävitamiseks majasse saada.
Kuke laul kohutab tondi alati minema, ei kaitse aga
järgmisel

ööl tagasitulemise

eest.

MÕnus

neljapäeva õhtul tonti hõbekuuliga lasta.
aga julge

o le m a ; kardab

Lammaste raudu

ta,

kaotab

abinõu

on

Laskja peab

hõbekuul

mõju.

vöö vahel kandjale ei julge tont kal

lale tungida.
Majatontide kõrval tuntakse veel muid tonta,
fehetonta,

saunatonta,

veskitonta,

nagu
ki

rikutonta,
batonta,
mõnekorra

kabel itonta,
sootonta

n.

palunõiakski.

ja soo j. n. e. tontide
Nende

j.

asukoht

ainult

vahel

metsatonta,
e.

Sootonta

Rehe
ei ole

m äärab

ja

r a-

hüütakse

veski,

metsa

mingisugust vahet.

neile

nende

iseäraliku

nime.
Tondi
ohvrid.

Need

muud road.
lakka

meelitamiseks
ohvrid

viidi

m ajarahva

olid tavalisesti

Neid kanti mõnes kohas

ehk laudile

tontide

jaoks.

poolt

puder,

piim

iga nädal

Viijad

tihti
ja

korra

rõemustasid,

kui kassid tontidena roa ära olid söönud.
Võru pool astub tondi asemele mõnekorra
ehk

vana

mustu.

See tondi

sarnane

rehtedes oma tempusid ja hirmutab inimesi.

mustu

vaim

teeb

Jumal.
Esivanemate

mõttekujutuses

muutus

kogu

loodus

hingeliseks, haldijastatuks, nimelt maa, mets, vesi, õhk,
. taevas.
jagas,

Taevas, mis vihm a ja põuda, külmust ja soojust
andis

looduselapsele

kustamiseks,

iseäranis

jumaldamiseks.

Taeva

põhjust selle isi
eluavaldav

vägi

päris muistsetelt esivanematelt juba vara j u m a l a nime.
Jum ala

nimi

on

vana

nimi

Soome

mütoloogias;

seda tunnevad kõik lähemad Soom esugu rahvad;
laplaste jubmel,
Kõige vanem
nagu

jum ala =

varemini

isegi

ibmel on samast sõnatüvest tekkinud.
jõmali

nimetud,

sõna esinemine ulatab,

Bjarma aega tagasi.

Selgesti

ei või ütelda, kas sõna sel ajal jum alat ennast või jum ala
kuju tähendas.

„Jum ala“ sõnal on ülepea mitu tähendust.

Selle sõnaga nimetakse jum alikku olevust üleüldse, aga
niisam a

ka

ristiusu jum alat,

kuju ja viimaks

pühaliste

peale

kuju.

selle

veel jum ala

See laialdane jum ala

mõiste seletab ju, et jum alat ei tule pärisnimeks (nomen
proprium), vaid sugunim eks (nomen appellativum) pidada;
alles ristiusu päivil tõrjus sõna aja jooksul endise tähen
duse ikka enam kõrvale ja mõiste
esinema.
näiteid,

Siiski

leiame

hakkas pärisnimena

rahvasuust praegu veel näpu

mis vastapidist lugu

tunnistavad.

Nii tabame-

Helmest „j u m a 1 a t e m ä e “ ja Räpinast „j u m a 1i d e
kaevu*.

Lutsi maarahvas ütleb päeva loojaminemisest

*päiv Iätt jum alihe" ja niisam a ka „tulekene tuli jumalista".

Setukeste lauludest kuulem e:
Johtu ma jum aldõ lävele,
Maarijidõ papi alla.

Kraasna maarahvas

tunneb

m aajum alaid, hobuse-

jum alaid, laudajum alaid, tulejurralaid j. n. e.
mõistatustes

on

jum ala

mõiste

sugunime

Ka Eesti
tähenduses

ennast alal hoidnud : puujum al läheb veejumalale kosja.
Lühedalt,

me

leiame

veel

praegusel

ajal jälgi jum ala

sõna tarvitamisest sugunime tähenduses, rääkim ata pühaliste

kujudest,

Jumala
antud.

mida tavalisesti jum alateks hüütakse.

nime

tähenduse

kohta on

mõnda seletust

K aua aega peeti mõeduandvaks

tust,

Castreni sele

mille poole hilisemal ajal Paasonen ja Comparetti

hoidnud.

Selle seletuse järele on jumal, kokku pandud

jum , jum a, jum u sõnast, mis kaugel kõmisevat kõue hääle
poolest jäljendab, ja kohta m ainivast sõna lõpust -la.
Sõna tähendaks seega müristamise kohta, taevast,
peale selle müristajat e n n a s t e taeva jum alat ja viimaks
üleüldiselt

jum alat.

Niisuguseid

-la

lõpulisi

kohani

mesid on meil palju, nagu Hanila, Varbla, Lihula, Vigala.
Jum a ise ehk tuleks Indo-Iraani laensõnaks lu g e d a ;
selle tüvi on dju =

taevas, vjonna =

taevas.

U uem al ajal antakse teisele jum ala nime seletusele
enam

eesõigust.

m aga

ühines

Sellega

esines prof. J. Budenz ja te

E. N. Setälä.

Nad otsivad

niisugustest Soome-Ugri sõnadest, mis
vad.

nimele alust

h e a d tähenda

Niisugused sõnad oleksid näituseks Ungari „jo“ =

hea ja

Voguli

«joomas",

Votjaki „um oj“ =

Ostjaki

„jem “ =

hea, tubli, sobiv.

hea,

oleks siis ehk tähendanud õnne ja „jum al“ =
Lõpp

-la ei tähendaks

niisugusel

ilus,

Põhisõna „jum a“
puhul

õnnelist.

kohta, vaid

esineks omadussõna lõpuna, nagu rumal, rumala, madal,
madala, vedel, vedela j. n. e.

Mordva keelest leidub laen

sõna, mis *õnne“ ja „jum alat“ tähendab.

Mokshamord-

valaste „pavas“ on õnn ja ersamordvalaste „p az“ — ju 
mal.

Selle sõna algus on India „bhagas“ =

osa, õnn,

mida vanus kirjus sagedasti mingisuguse jum ala lisani
mena tarvitakse, ja

muistne

Persia

„baga“ =

jum al.

Viimase sõnaga on Vene „bog“ ja omadussõna „bogatõ i“ =

rikas, õnneline

sugulane.

Bog

sõnast

tuletud

omadussõna

bogatõi tuletaks niisamasugust sõnatuleta-

mist jum ala

sõnas

meelde.

V õim alik siis,

et niisama

kui pavas, paz on laen, niisama ka „jum a“, „jum al“ laen
Indo-Iraani keelest.

Kuid kõik see on õpetlaste oletamine

ja lõpusõna jum ala sõna seletuses alles andmata.
Kui ka mitmel pool väidetud, nagu oleksid muistsed
eestlased ainult üht jum alat tunnud ja mitte paljuid ju 
malaid
mõjul.

austanud,

põhjeneb

see

väide

ainult

ristiusu

Ristiusk surus paganuse mõisteid ikka enam eest,

ise asemele astudes, ja sedaviisi tekkis arvamine, nagu
oleks paganuse ajalgi

ainult

üht jum alat austud.

K õi

giti ei tunnud ennemuistsed eestlased nii palju jum alaid
kui muistsed greeklased ja room lased; viimaste rahvaste
ühe osa jum alate asemele astusid Eestis tavalisesti hal
dijad.
ära.

Andmed vahetavad meilgi tihti haldijad jum alaga
Näituseks astub

mõnegi korra veehaldija asemele

veejumal, veevaim.
Kraasna maarahvas on koguni

rikas jum alate poo

lest : ta tunneb neid mitmesuguseid.

Kõige enam nim e

takse maajum alaid ja Vene jum alaid.

Nagu Dr. 0 . K al

las

sagedasti

väidab,

esinevad

maajum alatena

Rooma

kiriku pühalised, väljarändajate poolt Eestist Venemaale
kaasa viidud.

Teiselt poolt on maa vastandiks taevale:

maajumalatele seatakse taevajumalad vasta.
Venelaste

seas asudes

Vene jum alaid

tundm a ja

nimetati

neid

kõiki

õppis

Kraasna

austama.

olevusi ja pühaliste

venelased kumardasid.

Kraasna

maarahvas

Vene jumalateks
kujusid,

keda

miaarahvas a rv a s : ju-

maiad ju meie

abimehed

mehi, seda parem.

hädaajal.

laid ja Vene jum alaid, kuni

aegamööda Vene

mõjul Vene jum alad m aajum alaid
sid,

ilm a

Mida rohkem abi

Sedaviisi teeniti ühel ajal maajuma-

et ometi

oleksid

suutnud

rahva südamest täiesti hävitada.

ümbruse

ikka enam eest tõrju
usku

viimastesse

Ei aidanud Vene ju m a

lad, mindi abi maajumalatelt otsima.

Tihti öeldakse, et

endised m aajum alad annud enam abi kui Vene jum alad.
Mitte ainult Kraasna maarahvas ei ole pühalisi ju 
malateks teinud, vaid ka meie kodumaa rahvas. N ä i
tuseks nimetakse
jum alaks,

Peetrust kalajumalaks,

Jürit

hobusejumalaks,

Kadrit lambajumalaks,
malaks j. n. e.

uuemal

Lauritsat tule-

Tõnni

seajumalaks,

ajal Vanemuist lauluju

Isegi puud muutusid esivanematel jumalateks. LääneN igula Paliveres hüüti kaht jalakat „vanadeks jumalateks “
ja

Hiiu

Kõpus

lõhmust

olid need jum alad

„jum alaks“.

pühad hiiepuud,

Muidugi

mõista,

kelle all jumalatele

ehk muudele kõrgematele olevustele ohverdati.
Tähele tuleb veel

panna üht Kreutzwaldi märkust.

Vanadel eestlastel oli ohvrikivide kõrval veel teisi kiva,
m ida

nähtavatena

jum alate

kujudena

austati.

kandsid nime Bk iv im al“ ehk lihtsalt „m al“.
hiitesse ehk küngastele
pikergused

kivipakud,

peeti

pool

igal

pandud

Niisugused

„m al“ kivid olid

„neitsikivide“ sarnased ja

suures

bräuche, 1. 13, 14).

püsti

a u s “ (Der

Esten

Kreutzwald murrab

abergl.

ometi

midagi

Just niisam a
Baitu m a l“,
mal

austas

jum alakujusid,

kui

Ge-

lühendud

Kivim ai ei
„kivijum al“.

meie päivil „aita Jumal “ lühendakse

„aitem a“,

„kivim aliks".

Nagu näha,
tud

kui

muud

neid

küsimuse kal

lal pead, mida niisugune kivim ai tähendab.
ole

Need

„a itäh “ j. n. e., lühendati kiviju-

Aja jooksul unus

mõiste

tähendus.

meie rahvas vanal ajal kivist raiu
kivijum alaid.

Need

kivid

enam-vähem inime<e kuju ja neile viidi ohvrit.

kandsid

Ristiusu päivil tekkis niisuguste kivijum alate kohta
arvamine,

need olnud

enne inimesed,

mingisugusel juhtumisel kivideks.
rahvas

kivistunud

rääkida,

aga

inimeste

leidub

kui
ju

laplased
niisama

veel
kivide

päivil

ei

jumalusest

enam

midagi

näpunäiteid,

oletada, et eestlased muiste
hilisema
hulka

aga moondunud

Meie
mis

põhjust annavad

kivijum alaid
ajani

tea

oma

kuuluvad,

austanud, just
seidasid,

tihti

mis

jumalateks

peavad.
Jumalaga üheskoos tuleks veel puuslikku nimetada.
Puuslikku tunneb Setumaa ja Kraasna
kuid

kumbki ei

oska

ta

iseloomu

õieti

maarahvas,

ära

määrata.

Dr. 0. Kallas sai Kraasnamaal küsimise peale, kes puuslik on, korra vastuseks,

et Jeesus

et m aajum al, maakuningas.
ratud palves
kase“.

nimetakse:

Kristus,

teise korra,

Ühes pühale Toomale m ä ä 

„maajumalakase, püha puusli-

Kraasna maarahva teate järele hüütud puuslikku

ka otsekohe appi : „P üha puusli, hoia minno ! “ Niisama
teatakse,
nurme

et vanasti lihavõtte hommikul

peale

puuslikule".

maajumalatele

ohvrid

viidud

«puustuse jesändile, püha

Kõige selle järele esineb puuslik jum alana,

ta tegevuse piirid ja iseloom jäävad ometi hämarateks.
W iedem ann

sellevasta

laseb puusliku jum ala aust

lahti, teda ainult jum ala kujuks tehes ja ta kohta üteldes :
Vanaäti

olnud

rahval

Ukust suured

kujud,

puuslikud,

hiljemini tehtud vähemad, puuslikesed, et neid paremini
preestrite eest varjata.
inglikesteks.

Ristiusku minejad nimetasid neid

Puuslikesi inglitega ühele astmele seadmist

näitab ka üks nii algav

palve:

„0h

pühä puuslikese,

oh hellä englikese, oh hiidake ja hirmutage puhmatagast
ja puutagast, hoidke ja varjake, hellä englikšse" j. n. e.
(W iedem ann,
444).
kujuks

Aus dem

inneren

K una W iedem anni
teeb,

määrab

u. äusseren

Leben, 1.

esimene teade puusliku Uku

palve ta täiesti

ristiusu

ilmeks,

temalt niisama kui inglitelt kaitset ja varju lootes.

\

\

Vanataat, Uku.
Igaviku

mõiste

jumaluse

käsitamises

ei

suutnud

muistsete eestlaste seas Õieti välja kujuneda, seda enam
aga

vanaduse

mõiste.

ülemaks tundemärgiks

Vanadus
saama.

kippus taevavalitseja

Sellepärast anti taeva-

valitsejale sellekohane nim igi V a n a i s a ,
Vanaatt,

Vanamees,

Vanataat,

Taevataat,

Uku.

Viiest esimesest nimest tunneme kohe ära, et nad kõik
üht ja sedasama tähendavad.
kuigi palju eelmistest.

Aga Uku nimigi ei erine

Meil tarvitakse seda nime koguni

harva, seda enam aga Soomes, kus ta ometi just seda
sama, mis Vanataat, Vanaisa j. n. e. tähendab.
Muistsed eestlased
ilm a

arvasid küll,

loonud, — aga et ta kõiki

inimesi

selle peale muiste rõhku ei pandud.
inimesi isa, ema lasteks.
kimise kohta käis
jan a

et Vanataat m aa
oleks loonud,

Palju enam arvati

Ainult esimeste inimeste tek

Vanataadi

esines, oli muistseil

mõju.

Kui Vanataat loo

elanikkudel põhjust küll teda

isaks, Vanaisaks nimetada.
Vanataat asus taevas,
sega, taplemisega
ajal

oma

öeldi ta kohta:

on tige!.

kust ta mõnekorra tõrelemi

ligiolekut kuulutas.

Vanataat

Niisam a sagedasti

Müristuse

tapleb, tõreleb, on kuri,

tarvitati

nime

Taevataat.

Pilvede peal arvati ta kodu olevat ja just inimeste pea
kohal üleval.

Ei selgu küllalt rahvateadetest, mida Va-

nataal pilvede puudusel oma jalgealuseks võttis.

Fählm anni teadete järele lõi

Vanataat

nagu Vanemuise,

Ilmarise j. n. e.

ta jõud ja

üle

nende

tarkus

nõu ja

kõige,

ka kalevid,

Nagu näha,

ei- käi

sest ta lõi neid seks,

kangust tarvitada.

Võim alik,

et

et ometi

Fählm ann omalt poolt selle Vanataadi vägevuse kitsen
duse juurde lisanud.
Taara,

Vanataat, jum al ja muud

sarnased

on Uku eestlaste seast eemale tõrjunud,
ennast

alal

hoidnud

Uku

nimed

ainult nim i on

vakkades ja

kohanimedes.

Soomes hüüavad rahvalaulud U k u t= .U k k o t „ylijumalaks“,
„taivahan

jum alaksi",

„pilvenpäälliseksi

„korkeaksi jum alaksi" j. n. e.
kui

muud

suurused

jum alaksi",

Tihti arvati varemalt, et

ei suuda aidata,

siis tarvis

Uku

poole pöörda: Uku võib alati aidata.

Soomes igatahes

on mälestused

alal

Eestis.

Ukust endid

paremini

Ü lem ana jum alana

ka müristajana.
mil enamasti

Ingeris

hoidnud kui

Soomes esineb ta muidugi

nimetati eeliapäeva (2. aug.),

alati müristab,

veel hiljuti

Uku päevaks.

Praegu ütlevad soomlased müristamise ajal „Ukko ajaa“
ehk „Ukkonen käy" ehk „Ukkonen jyrisee".
Dr. Veske
suust Uku

kuulis

1884

kohta järgmisi

Uku elukoht oli' Võu jõe

Moisekatsi

teateid:
ääres.

ühe peremehe

Müristamisejumala

Paluti,

et Uku laseks

vihm a sadada, kui põud valitses, ja et Uku vihm a kee
laks,

kui

liig

kes VÕu jõele

palju

sadas. — Gutslaffi

ohverdamisest

teadete järele,

pikemalt kirjutab, lulnud

sealt mees välja, ühes jalas sinine, teises kollane sukk.
Iseäralikku nime Gutslaff sellele mehele ei an n a ;
med oletavad, see olnud Uku.

võiks seda meest ennem Pikriks lugeda.
õieti Uku nime teisend on, jääb
maks.
jõgi

jooksis.

Et aga Pikker

tõepoolest asi sekssa

Huvitav veel tähele panna, et Võu ehk Võhandu

Ilmjärvest oma

mine

m it

Gutslaffi kirjelduse järele

ilma

muutis

alguse
ja

et

saab, jõe
jõgi

Kouv

allika
küla

puhasta
alt

läbi

Vana

viisi järele

ohverdati veel mineva aastasaja

alguses mõnes kohas Uku vakale,

ilm a et Ukust muud

oleks teatud kui et ta hädakorral võib aidata,

ju vare

mini oli Tõnni vakk Uku vaka enese eest paljudes koh
tades ära tõrjunud

või

viimane

enesele uue

nimetuse

pärinud.
Uku vakk esines talurahva ohvrialtarina, kuhu kõi
gest, mida majas söödi, joodi, saadi, ohvrid viidi. Uku
vakk ise oli enamasti
tehtud

neljanurgeline

niintest,
kast,

peergudest

millele

ehk

silgukarbi

tohust
sarnane

kaas peale käis.
Vist kevade
millest kogu

algusel peeti

kihelkond

ehk

iseäralikku

vald

Uku

osa võttis.

püha,

Ei teata

ometi enam, kas kogu vald ehk kihelkond ühisele pidule
kokku

kogus,

või

igaüks enese ette pidu pidas.

Pidu

ajal viidi Uku vakk hiide ja ohverdati seal. Vist põle
tati hiies Uku vakka aasta jooksul kogunud aineid.
Kreutzwald teatab sellest kevadise pööripäeva aegsest
Uku pidust, et pidul Uku vakk lauale tõstetud ja ümber
ringi sööki, jooki pandud,
millest osa vakka asetati.
Uku
Agricola

vakast annab
1551,

lühedalt kõiki aasta saadusi,
esimesi teateid

Taaveti

laulude

Turu piiskopp

eeskõnes

kirjutades.

See vanaaegses Soome kirjaviisis kirjutud salmik kuu
luks Eesti tõlkes umbes nii :
Kui kevadekülvi külvati, siis joodi Uku tervist.
toodi Uku vakk.

Siis jõid

piigad ja eided.

häbi seal tehti, kuuldi ja nähti.

Seks

Siis palju

Kui Uku naine Rauni

tõreles, Uku tublisti sadet põhjast pahistas, see siis andis
ilma ja aastasaagi.
K una

Uku

vakad ja Uku

nimigi jum ala

nimena

rahvasuust kadunud, elab Uku nimi kohanimedes meie
päivini
74, 75).

edasi (vd.

mu

Esivanemate

Küsitavaks jääb,

tõesti jum alaga

ühenduses

ohverdamised, lk.

kas iga Uku
seisab.

Väga

nimeline koht
võimalik, et

meilgi, nagu Soomes, taati ukuks hüüti ja niisuguse taadi
järele

kohtagi taadi^ =

Igatahes annab

uku

kohanimede

kohaks

hakati

tamisest Eestis vanemal ajal tunnistust.
Mõnel pool on arvatud, nagu oleks
nimega Rauni, olnud.
wald põhjust.

nimetama.

esinemine uku sõna tarvi
Ukul nainegi,

Sellele oletamisele andis Kreutz

Ukust kõneldes tähendas Kreutzwald, et

paastu-maarjapäeva Uku ja ta naise Rannj auks peetud
kevadise
(Inland

pööripäeva
1837,

aegse

N2 27).

püha

kajaks tuleb

Kreutzwald

arvata

ei ütle selgelt, kas

ta siin Eesti või Soome Ukust kõneleb ja kas eestlased
või

soomlased

Rannj

Uku naiseks pidanud.

Andmeid

leidub, millest võib järeldada, et eestlased Uku või V a 
naisa kõrval

Maaema

tunnud,

ilma et teated mõlema

vahekorrast midagi selgemat teaksid lausuda ehk sellele
Maaemale mingisugust nime anda.
on Uku naise tundmise

Hiärni

Kreutzwald igatahes

ajaraamatust laenanud.

Hiärn ometi nimetab Uku naist Raunj ; trükivea kaudu
on Raunjst Kreutzwaldil Rannj tekkinud. Hiärn jälle on
Raunj tundmise Agricolalt saanud.
Quin Rauni Ukon

naini

Agricola kirjutab:

härsky =

kui Uku naine

Rauni tõreles. Selle Rauni muutis Hiärn Raunjks.
'Raunist ei tea soomlased uuemal ajal nii hästi kui
midagi.
R auna

N õialaulud
ehk

R aana

m ainivad

ometi

n im e ; see

võis

Põhjala

emanda

muidugi Agricola

Rauni olla. Seda Raunat ehk Raanat kujutakse pakase
emana. Pisut enam tunnevad Uku naist laplased.
Häm araid teateid on rahvasuus Uku naisest Akast,
kuid nimest kaugemale need ei ulata.

\

Taara.
Vanaisa,

Uku Jaanusena esineb Taara.

Vanemad

mütoloogilised dokumendid Taarat ei tunne, vaid Tharapitat

ehk

sarnasenimelist.

ajaraamatus

ja väga ilus hiis,
mala,

keda

Saaremaale

Läti Hindrek

1220. a. kohta (X X IV ,

5).

kirjutab oma
Seal oli mägi

kus sealne rahvas ütleb saarlaste ju 

T.harapitaks
lennanud

kutsutakse,

olevat.

sündinud ja sealt

Teises kohas

(X X X , 4)

nimetab Läti Hindrek veel korra eestlaste jum ala nime,
tähendades:

„ Rõemus on kristlaste sõjavägi; nad hüüa

vad, paluvad Jumalat.
Tharapitas,

nad

Läti

Hindrek

Nad

viidi

K a teised hüüavad, rõemsad oma

paluvad

jälle :

rõemuga

hiit*.

„Teised

Natuke
preestrid

lossi Kristust

eespool ütleb
ristisid

kuulutama,

teisi.

et saar

laste jum alat Tharapitat välja ajada . . . Viisid oma m aa
linnadesse

preestrid

enestega,

kes Kristust

kuulutasid

jaT harapita teiste paganajumalatega välja ajasid (X X X , 5 )“.
Mäge,

millest Läti Hindrek eespool kõneleb, tuleb vis

tisti Ebavere mäeks

pidada,

mille

jum ala Saaremaale olevat lennanud.

hiiest rahvas arvas
Hilisemad rahva

luule teated ei tea midagi enam Saaremaale lendamisest.
Läti Hindreku käsikirjades on eestlaste jum ala nimi
mitmet

moodi

kirjutud: Tharapita,

bitha ja Tharabita.

Tharapilla,

Thara-

Pärastised uurijad tegid nimest v a

hel koguni Tharapyhha, Tharapitha, Tarapütt ja Tharastita.

Alles aegamööda jõudsid

õpetlased

arusaamisele,

et ühtki neist
jumal

nimedest

Taara

võitlemises,
avita!

nime

ei või

õigeks pidada,

kandis.

et eestlased Taarat

Taara a v ita !“

pidas

Läti

vaid et

Hindrek

kuulis

appi hüüdsid:

„Taara

neid kaht sõna jum ala n i

meks ja kirjutas* sel põhjusel Taara asemel Tharapita.
Selgem

arusaamine

Kreutzwaldi ajal.
üheks

Taarast tekkis

F ählm anni ja

Ju esimene märkas Taara Vanaisaga

olevuseks,

kirjutades:

„Sõjajum ala

nimi

Taara, liignimega Vanaisa, Vanataat, Vanamees.
oli taeva ja m aa looja ja tema
jum alat.

kõrval

oli

Tema

ei olnud muud

Taarat austati pühades hiites palvega ja ohv

riga. Temale ohverdati loomi, mida .üheskoos söödi.
Kreutzwald

kirjutab Taara kohta :

Taara ehk V a

naisa kutsutakse jumalatest kõige kõrgemaks, keda aas
tas kolm korda tohiti

kumardada ja paluda,

m uul ajal

aga kanti palvet ta ette teiste jumalate või vägeva Lifoni ingli kaudu.

Viim ane

pealseks jumalaks,

vahemees

kes Piksega ühes

kutsutakse m aa
käib.- —

R ahva

luule ei anna mingisugust

tuge Kreutzwaldi väitele,

Taarat ainult kolm

aastas tohitud kumardada ja

austada.

korda

Vististi tuli Kreutzwald sellele väitele Laguse

rahvaluule

alusel

seismata

et Taarale aastas
väite

kohta

kolm

puuduvad

Laguse

fantaasia

kaudu.

Eesti paganus

Piibli

et

üleskirjutustest.

suurt
meil

püha peeti,
andmed.

Võimalik,
kuid sellegi

N iisam a

kujuks Taara austamine Lijoni

12 leegionist

mingisuguseid

inglitest

sulab
ingli

inglid ei tunnud.

on Lagus-Kreutzwaldi L i

joni ingel tekkinud, kellel Eesti mütoloogiaga vähematki
pole tegemist.
Tõeasjaks jääb,
vajumalaks,

siis

ka

et rahvas Taarat vägevamaks tae
müristamisejumalaks

pidas.

Küll

asus ta taevas, aga viibis niisama m aa pealgi, nagu ju
Läti Hindreku teatest
i

tehakse.
päivini

Taara
rahva

kuuleme,

tammikud,

mälestustes

kus ta asukohaks

pühad
edasi.

hiied

elavad

S inna viidi

ta

hiis
meie
ohv

rikivile mõnesuguseid

anda.

Võim ata enam

rata, kas ainult Taarale või
sele hiites ohverdati.

mitmele

Hilisem aeg näib ohvrisaaja ole

vat unustanud ; peaasjaks jäi

ohverdamine (vrd.

vanemate ohverdamised,“ lk. 87— 98).
Taarale

oli

käidi hiies

püha

neljapäev
pidamas.

ehk kännu otsas torupilli,
melt peeti
hommiku

niisuguseid
valgeni

ära m ää

kõrgemale olevu

Neljapäeval

Torupillimees

puhus

kivi

rahvas laulis ja tantsis.

N i

pidusid

kestsid.

t

pühendud.

„Esi-

suvel,

mil

nad öö otsa

Öösi tehti hiie ligidale tuli

üles, mille ümber vanemad inimesed istusid, kuna noo
remad lusti lõid. Saarlased arvasid, et Taara ise hiiepuu
otsas

viibib

ja

sealt

Hiidlastest teatakse,
kohal

alasti

olles

ohverdanud,

haaranud ja

üks teist

muks.

veri

See

sugusele jum alale,

noorerahva

pidu

ohverdades

täkkimisest

seda enam
isegi

vaatab.
kiriku

noad kätte

katsunud täkkida nii, et veri il

oli jum alale ohvriks

m äära tu d ; m is

ei teata.

gidal Hiieselja hiies tehtud niisama.
seks

pealt

et need praeguse Pühalepa

naisterahvad

Ka Kärdla li

Seal võtnud veri
osa.

Täkkimise,

ajal mängitud agaralt torupilli.
Mitte ainult
niisama kodugi.

hiies

Mitmel

oli

pühendud.
Nähtavasti

pool
Kõik

ei

pühitsetud

neljapäev

austus

käis

neljapäeva, vaid

hiljemal

ajal

ain u lt’ Tõnni

oli Tõnn Taara austuse

Tönnile
kohta.

eest ära tõrjunud,

ise asemele astudes, niisama kui teisal püha neljapäeval
peeti, ilma et enam oleks teatud, kelle auks seda peeti.
Neljapäeva pühitsemine ulatab Eestist palju kauge
male. Vanad germaanlased pühitsesid niisama neljapäeva
kui eestlased.

Neljapäeval ei tohitud tööd teha,

muidu

nuhtles nende Thor töötegijat rängalt. Veel viimase ajani
peavad Margi ja Holsteini talupojad
päeval

mõnesuguseid

töösid

teha.

kardetavaks nelja
Häda

neljapäeva

õhtul ketravale naisterahvale ; vanapagan viskas sealse

rahva arvamise järele ketrajale tühja koonla tuppa kätte
üteldes: Kedra seegi täis!
Thor nuhtleb niisama kui Taara tavalisi töid, õnnis
tab aga erakorralisi.

Neljapäeval ajasid vanad germaan

lased karja esimest korda välja,
ja

inimesi.

L ühidalt:

kõik

arstisid haigeid loomi

neljapäevased

ettevõtted

olid germaanlastel, niisama kui meil, keeldud ehk kästud.
Suureks pühaks neljapäeva pidades söödi meil kui ger
maanlaste seas neljapäeval kõige paremat rooga.

Kee

deti

Thori

sealiha ja

herneleent.

Herned

haavlid — rahet — meelde.

tuletasid

Herneleeme

tus tihti vahetuseks kapsaleem.

asemele as

Igatahes leiame Taara

ja Thori ja nende austamise suhtes palju ühtlust.
Ma

ei

taha

väita,

nagu

tuleks Taarat

tingimata

Skandinaaviast laenatud jumalaks nimetada, seda enam,
et nime jälgi
leida, kuid

kaugemategi

tõeasjaks jääb ,

sugu rahvaste
osa meie

Soome sugu rahvaste seast
et Taara teenistus

seas elusse ei ole ärganud.

usundist ja

Soome

Nagu suur

kultusest rahvusvaheline on, ni

ka Taara ja palju muid Eesti kõrgemaid olevusi.
Taara algupära üle on palju vaieldud.

Osa õpetlasi

väidab ta põhja rahvastelt saadud laenuks, osa SooiheUgri oma jumaluseks.
Ei

või

nimetamata

jätta,

et kui

ka

mitte

kogu

Eestis, m itm elpool Taara asemel T o o r u s t räägitakse,
näituseks

Harjumaal, Järvamaal ja Võrumaal.

Toorule

•— tihti öeldakse Tooru-jumalale — pühitseti neljapäeva
õhtut ja

peeti- ohverdades ja

lauldes

torupillimees sagedasti torupilli puhus.
torupill

pärinud nime

pidu,

kusjuures

Mitmed väidavad,

Tooru-jumalast; seda pilli

h üü

tud varem ini'toorupilliks; sellest tekkinud hiljemini toru
pill.

Harju rannas

nimetati m öödaläinud aastasaja esi

mesel poolel neljapäeva õhtut „Tooru teeramise õhtuks",
ilma et oleks ometi
teeram ine“ tähendab.

teatud

seletada,

mida see „Tooru

Tingimata tuleb sada kõnekäändu

Toorust =

Thorist

tähendud,
kuulnud

tuletada,

kellele ju,

neljapäeva pühendati.
vanematelt

nagu

eespool

Knüpffer tõendab, ta

inimestelt,

et

seda jum alat pea „Toor“, pea

nende

esivanemad

„Taar“ nimetanud

(In-

land 1836 nr. 22).
G. Vilberg on Kose

kihelkonnast vanade

inimeste

suust kuulnud, et seäl Alaveres aasta 50 eest neljapäeva
õhtuid

„Tooru

õhtuteks"

nimetud.

Neil Tooru õhtutel

pole tehtud mingisugust töpd, vaid mängitud ja puhutud
„toorupilli“.
maost

„Toorupill“ olnud

pill, nagu

torupillgi.

niisamasugune

Tooru

enese

vasika-

kohta ja ta

õhtute pidamise kohta et teatud seletusi anda.
Soome mütoloogia ei tunne Taarat, kuid muil SoomeUgri rahvastel on see nimi teisel kujul olemas.
sed

nimetavad

müristamisejumalat

Turms.

L apla
Laplased

tunnevad Thorigi, kuid tavalisesti kannab see neil nime
hora-galles.

Nime

esimene

viimane pool tähendab

pool

on

Thorist tu le tu d ;

Hora-gallesile

ohverdati

porosid, aga ka vasaraid; vasar, nagu tuttav,

on Thori

sümbol.

taati.

Laplased pühitsevad Thori — hora-gallesi auks

neljapäeva ega kedra sel päeval
Lappalaisten uskonto, 68— 73).
Vogulid
jakid

hüüavad

Turum,

head vaim u
kauged

ja

Torem,

Torum,

taevajumalat Tora.

Palju

teised ennemuiste

enam

(U. Holmberg,

taevast ja jum alat Tarom,

Torm,

idapoolsed rahvad

laenanud.

villu

kusagil

Võim ata väita, et

germaanlastelt jum ala

peame

ost

tshuvaschid

oletama, et

ühed

nime
kui

ühisest allikast am m utanud,

nagu ülepea enamasti kõigi Euroopa rahvaste vanast usun
dist ja kommetest ühist leiame, ilma et iga korra julgek
sime

laenu

tõendada.

germaanlastelt,

slaavlastelt,

romaanlastelt

Kõu ja Pikker.
Müristamine ja välk tõmbasid looduselapse
panemist iseäralikult eneste

poole,

tähele

äratasid teda eluta

loodust hingeliseks pidama ja ta väe-avaldusi nähes seda
väge kartma ja austama.
ometi

esivanemate

väidab,

Müristamise austamine ei ole

leidus,

Eufrati ja Tigrise

male edasi rännanud

vaid,

nagu

prof.

mailt pärit, kust

Euroopagi

K. Krohn
see kauge

rahvaste juurde.

Neil

ja meil muutus müristamise ja välgu avaldaja jumalaks,
kellele ‘mõnesuguseid nimesid anti.
Müristajat hüütakse meil tavalisesti
Kõueks;
E.

N.

temaga

Setälä

järele

käsikäes
tuleb

Kõu

*kouko, kouki" sõnast otsida.
Soome keeles

surma,

nitakse selle nimega
täid.

käib
sõna

K õ u k s ,

Pikker.

Prof.

seletust

vanast

Kouko tähendab vanemas

aga ka tonti,

mõnes kohas m ai

kolesuurt looma,

karu ja viimaks

Kuid meil pole otsekohe sugugi tarvis Kõue nime

seletuseks m inna Soomest seletust otsima ; vanem Eestigi
kirjandus annab meile selles suhtes näpunäiteid.
Gõsekeni

Manuductio

ad

seletab Kõue nime : Anherr =

linguam

Oesthonicam

vana Kouv,

Suur Issa.

Me võiksime teise sõnaga Kouv — esiisa ära seletada.
Rosenplänter

Beiträge

(IX,

34)

toovad

Soome

lahe

rannast sõna kohta niisamasuguse seletuse : Kou, vanna
Kou =

ein sehr alter Mann =

väga vana mees. Wiede-

manngi seletab samas
Mann,

Ahnherr,

m õttes: vana kõu =

Altvater == väga

sehr alter

vana mees,

esiisa,

vanaisa.
Kreutzwaldi-Neusi Mythische und
tarvitavad

Kõu

sõna veel

teises

magische Lieder

Soome

tähenduses.

Ühes laulus öeldakse :
Kaua käisin Kõukse teeda,
Vikerkaare vihm a teeda.
Need read pannakse seal üm b e r: W allte lang den
W eg

des

Bären,

Regenbogens

ei teata kusagilt Kõue
olevat.

Vististi on

Rieselstrasse.

Muidu

nime karu tähenduses tarvitatud

Kreutzwald

siin

soomlaste eeskujul

Kõue karuks ristinud.
Üleüldiselt
Sõna

ise

tuttav

esineb

on

mitmel

Kõukne, Kõueke, Kõuekene.

K-õu

müristaja

k u ju l:

Kõu,

tähenduses.

Kõue,

Kõuk,

Ö eldakse: Kõu müristab,

Kõu kärgib, Kõu paugub, Kõu hüüab, Kõu toriseb, Kõu
käratab,

Kõu lööb,

Kõu paneb põlema.

nult müristajat ei tähenda

Kõu,

vaid

Aga mitte ai
ka

müristamist

üleüldse.
Silmas

pidades

teame,

selgub,

sulab.

Nagu

tähendavad,

seda,

et Kõu
Vanataat,

nii

ka

mida

Vanaisast ja

nendega olemuse
Vanaisa ja

Kõu.

Olemus

Uku

Ukust

poolest

ühte

vana

meest

seesama,

ainult

nimi teine.
Ühes Võnnu kihelkonnast üleskirjutud palves hüüti
Kõue palves a p p i:

•

Tuli-Pikker, ande anname, härja saadame,
Tuli-Pikker, saada pilve kõrbe, sohu!

-

Tuli-Pikker, hoia tulda, soola (?!) vette!
Kange Kõu, hoia nooli põllu külvist!
Kange Kõu, hoia nooli põllu künnist ja külvist,
Kodu härjast ja lambast, majast ja puudest!

Prof. Setälä väidab, et Kõue sugulasi Indo-Euroopa
keeles olemas.

Leedu keeles tähendab kaukas maa-alust

mehikest, ristimata surnud last, härjapõlvlase tõugu vaimu.
Kokku pandud teise sõnaga omandab sõna meie Kõuele
läheneva tähenduse : kaukspennis =
esineb

aga

enamasti

Vanas

Preisi

piksenool.

heasüdamelisena

keeles

on cavks (kauks)

kurja vaim u tähenduse

omandanud.

Kauks

m ajavaim una.
enesele

ometi

Läti kaukt tähen

dab mühisemist.
Kõuega

käsikäes

käib

praeguses keeles p i k n e

Pikker,

tarvitakse.

kelle

asemel

Teated Pikri nime

kohta ulatavad 1644. aastani tagasi, rnil Urvaste õpetaja
*Voda Pikker"

nimelise palve kirja pani, mis palju

peamurdmist sünnitanud.
P ic k e r!

Herja annam e

See palve kuulub n ii: „Voda
palvus

katte sarve kahn ninck

nelli Shörre kahn, kündi perrast, külvi perrast, Olje vask,
terra kuld.
Kondo,

Toucko mujo musto pilve suhre soh, körkin

laja

Lahne

pähle.

Simmase

ilm,

messi hohk

meile kündjalle, külvjalle. Pöha picken, häja meye põldu
h ü w a ölje allan, ninck hüvVa päh
terri sissen“.

otzan

ninck h ü w a

Alguses öeldakse selles palves Pikker, pärasi piken ;
viimane sõna vastaks

meie

piksele.

sõna „Voda“ pärast vaieldud.

nagu tähendaks see Vooda, Vodani.
vigase

kirjaviisi

oleks meil võti

„V oda“ asemel
selle

keerulise

seks käes.

„Võta,

sarvega ja

nelja sõraga"

ohverdati
suurem

Pikrile,
osa

Pikker,

„V õta“ lugeda ja siis
anname palves kahe

n. e.

kõuejumalale

nõiasõnu,

Vististi tuleb aga

ülesande päralepääsmi-

härja
j.

K aua on esimese

Mõned on isegi oletanud,

Selle

igatahes

palve järele
härg.

Nagu

ei ole seegi palve Eestis elusse

tekkinud, vaid Saksast siia rännanud.
Ülepea hüüti müristamisejumalust tihti appi ja saa
deti palveid ta poole.

Meie ajani tõendavad seda veel

mõned vanarahva kombed.

Vastseliina

ligidal

Meeksi

küla juures antakse ühele puule, kuhu välk sisse löönud,
rahva

poolt

paluvad:

suurt

au.

Möödaminejad

„Püha pikne!

vitsa eest!

kumardavad

ja

Hoia ise Jumala viha eest ja

Hoia kõige kurja eest, töö eest ja teo eest!

Suur Jumal, saada meid heldusega e d asi!“
ves esinevad pikne ja Jumal kõrvuti.

Selles pal

Ristiusu mõju on

paganuse mõisteid selle vastandi mõistetega ühte sulatanud.
Rahvas ei oska meie päivil enam õiget vahet teha
Kõue ja
Pikker

Pikri
aga

vahel.

vahel

tegevüse vahetab
dakse : kõu

Kõu

poisina,
rahvasuu

müristab,

esineb tavalisesti
vahel mehena.
sagedasti

vahel

ära.

vanana,

Ka nende
Vahel öel

pikne müristab.

Alguses

oli lugu kõigiti nii, et Kõu müristajat, Pikker välguheitjat tähendas.

Siiski

niisama

sagedasti

puhub

Pikker

p illi; see pilli puhumine tekitabki rahva arvamise järele
müristamise.

Pilli

puhujana

esineb ta luuleloos

„Kõu

ja Pikker", pillipuhujana sel puhulgi, kui vanapagan pilli
taevast varastab

ja

pulmalistele

toob

mängida.

Olgu

mööda minnes tähendud, et minu luulelugu „Kõu ja Pikrit",
mütoloogiliste tõenduste aluseks ei või tarvitada ; kasinaid
Eesti

aineid

on

selles rohkesti Soome ainetega täien-

dud ja ainet üleüldse vabalt käsitud.
Ülepea tuleb Kõue ja Pikrit

täiesti

üheks

k u k s , Jaanuse sarnaseks olevuseks pidada.
vaadates on ta Kõu, teiselt poolt Pikker.

isi

Ü heltpoolt

Aga isegi Kõu

ja Pikker ei ole midagi muud kui Vanaisa, Uku, Taara
nimed

müristamisejumaluse

esitusel.

N iisam a

andsid

skandinaavlasedki oma müristamisejumalale Thorile au
nimed
need

Vingthor ja
nagu

kaheks

Hlorridi, kuid aja jooksul

kujunesid

iseolevuseks Vingniriks ja Hloraks,

keda Thori kasulapsiks nimetati.
Enamasti kõik rahvad arvavad mahajooksvas välgus
midagi iseäralikku o le v a t: mõned noole, teised kivi, kol
mandad vasara, neljandad kirve jne.

Eestlased kutsuvad

seda p i k s e n o o l e k s .

on mõlemast otsast

See

nool

terav kivi, mil tavalisesti ümargune auk keskel.

Rahva

arvamise järele tungib piksenool seitse või üheksa sülda
sügavasse maa sisse, kerkib aga igal aastal sülla kõr
gemale, kuni maapinnale jõuab.

Piksenoolel või pikse-

kivil usub rahvas taevaliku jõu olevat ja arstib sellega
mõnesuguseid haigusi.
muud kui

Tõepoolest ei ole aga piksenooled

ennemuistsed

kivikirved,

mad raudkirveste puudusel tarvitasid.

mida esivane

Kivikirveid maast

leides ja neid mitte tundes nimetas hilisema põlve rah
vas neid piksenoolteks.
Kõue ja Pikri ülesanne on rahva arvates piksenooltega
vanapaganat taga kiusata, ta tegevusele

piirisid panna.

Lämmastav, raske õhk esineb esivanemate mõttekujutu
ses vanapaganana, õigem selle õeluse tagajärjena;
ja vihm üheskoos

tuul

müristamise ajal puhastavad Õhku ja

sunnivad vanapagana välkude eest mere põhja ehk vete
sügavusesse
ei

ole

varjule

põgenema.

müristamisejumalusel

kiusata.

V ana

eestlane

Talvel,

tarvis vanapaganat

oskas

taga

looduse nähtust ilusasti

sümboliliselt ära tähendada.
Pikse pilli kuju ei oska rahvas
arvatakse ometi,

mil õhk jahe,

enesele ette kuju

tada.

Tihti

riist.

Lõunapoolsed eestlased tunnevad iseäralikku mü-

ristamisesarve,
vad.

Seda sarve

poiss;
ka,

mida

nad

puhub

see olla torupilli sarnane

„põugahuse sarveks"
nende

väite järele

kutsu

pikse-

miks mitte pikne ise, jääb seletamata, niisama

kes piksepoiss

pikse enese kohta,

on.

Vist

käib

see

sest nagu nimetud,

märkus

ometi

muudab Pikker

ennast vahel poisiks, kui ka see poiss enam sulast kui
päris poissi tähendab.
Pikri ja pikse nime tuleb vist sõnast „pikk“ tulelada.

See pikk käib tingimata Pikri pika noole, välgu

kohta, mis üle taeva ulatab.

Vanemuine.
1841. aastast alates kollitab Vanemuine Fählm anni
manamisel Eestis.

F ählm ann igatses Eesti rahvale mü

toloogilisi suurusi kinkida; selleks õhutas teda Kalevala
taga.

Et eestlased sarnaseid vägim ehi,' nagu Kalevala

V äinäm õinen,

Ilmarinen, Lem m inkäinen, ei tunnud, ar

vas F ählm ann heaks nad ise luua Soome eeskujul.
nii saatis ta Vanemuise, Ilmarise,
buane

maailma,

ilma

et

neile

Lämmeküse

suurustele

ja

Ja
Vi-

rahvasuust

toetust oleks leidnud, vähem alt Eestis nende täiesti võerastele nimedele.
Kui

Fählm ann

„V anem uine“

kirjutas,

toetas

ta

ennast K. J. Petersoni najale, kes Gananderi mütoloogias
nimekuju Vainemoinen tarvitas.

Peterson arvas, et vist

eestlastelgi sarnane mütoloogiline isik olnud, ometi ilma
mütoloogiliseta nimeta.
F ählm ann

välja.

Ta

Selle mütoloogilise nime manas
katsus

Gananderi

Vainemoinen

eestistada ja eestistades tekkis V anem uine: „V aine“ sõ
nast tegi ta vane ja „m oinen“ sõnast muine.
nimi peaks õieti Vanam uine =
nam uine
väänatud.

kuulum a,

kuid on

Seletati:

Vanamuistne : ehk Va-

aja

jooksul

Vanemuiseks

Kui korra nime tahetaks eestistada,'peaks see

umbes „V äinaline“ kuuluma.

Nüüd aga on väär sõna

kuju Vanemuine rahvale lihasse-luusse kasvanud ja teda
on võimata välja tõrjuda,

seda enam, et J. V. Jannsen

Tartus sellenimelise seltsi asutamisega nime kogu maal
õieti koduseks teinud.
V äinäm öinen

tähendab

Soome

uurijate

seletuse

järele vaikse jõe vee ääres asujat, teise sõnaga „väinalist“.

Niisugust väinalist tunnevad Eesti rahvalauludki,

ometi mitte niisuguste

tegude kordasaatjana kui V äin ä

möinen. Eesti rahvalaulud tunnevad väina tütart, aga palju
rohkemini ei teata tast enam. Nii näituseks öeldakse ;
Narva tütar jo naiste rõivin,
V ääna tütar om väikene.
V äina tütre kosimine tuletab elavalt Salme kosimist
meelde.

V äina tütre ja sula Saime lugu annavad teine

teisele nii-ütelda

kätt.

Nagu sula Salm e neitsile, tule

vad V äina neitsilegi

kosilased.

tukeste laulud teisel

kujul sama lugu,

meie

lauludes

erineb.

V äina

Seega

kuulutavad Se
kui ka kosimine

tütar ei ole Salme viisi

veel jaksanud isiku nimeks kujuneda.

Prot. E. N. Se-

tälä püüab ka väina kosilasi välja manada, oletades, et
V õnnu asemel tuleks Setukeste

lauludes

vääna, väina

lugeda, kuid need väina noored mehedki ei suuda oma
tegevusega meie tähelepanemist ära teenida ega milgi
kombel
1914,

Väinämöise

kõrvale

Väinalised).

K una

astuda

(Eesti

Kirjandus

ta Joukahaist lume ja jä ä

haldijaks katsub muuta, peab ta V äinäm öist veejumalaks,
kes esimesega tülli satub.

V äinäm öinen ja Joukahainen

oleksid seega loodusevägede
õpetlased püüdnud kõiki

sümbolid.

Kui ka mitmed

loodusevägesid sümboliseerida

mütoloogilisteks olevusteks, puudub niisugusel oletamisel
meie ja Soome mütoloogias ometi tõsine alus.
Vanemuist on
peetud ehk
esineb
gijana.

meil

vähem alt

V äinäm öinen

alati laulu- ja m ängujum alaks

meie

Orpheüsiks.

Nagu

tuttav,

Soomes suurena lauljana ja m än 

Kalevala kirjeldab, kudas kõik loomadki tulevad

ta m ängimist

kuulama ja kudas ta mäng südameid su

latab, hingesid nagu taevasse ülendab.

Mängu ja laulu

kõrval annab Kalevala Väinämöisele veel laia tegevuseala.

Prof. K. Krohn esitas mõne aja eest oma Kalevala

uurimistes Väinäm õise kohta küsim use:
inim ene?

Suuremalt jaolt

võidulaulmise peale

toetades jõudis K. Krohn otsusele,
jum alaks,

nimelt

Kas jum al või

veejumalaks

ennast

et V äinäm öist tuleb
kuna

laulmine

talle enam nagu kõrvaliseks tegevuseks jääb.

pidada,

Uuemal

ajal on prof. K. Krohn Väinämõise jumalusest ikka enam
loobunud ja ta inim likku loomust rõhutanud,
selle peale, et Agricola
sekka arvas,

kes

V äinäm öist

„viisisid

tagus“, ja Giers 1767 teda

soomlaste Vulkanuseks nimetas.
sama vähe kui Vulkanuse

vaatamata

hämälaste jumalate

Krohn seletab, et nii

sarnast tagumisetaide jum a

lat soomlastel võis olla, võiks ka Apollo sarnast laulu- ja
m ängujum alat olla.

Ülepea kaldub prof. K. Krohn vii

masel ajal selle poole, mõnda senist „üliinim list“ lihtsaks
surelikuks,

uruks,

vanaaegseks

ülemuseks

moondada.

Kui rahvalaulud V äinäm öist „vanaks“ nimetavad, tähen
dab see

ausõnana

uurija otsusele,

ülemust.

Lõpuks jõuab

et V äinäm öinen

rahvaluule

vagusa jõe vee ääres

asujat tähendab.
Veehaldija esineb tihti,
ja m ängijana;

ta mäng

mängu meelde.

niisama kui näkk, lauljana

tuletab

mõnekorra noore Tõllu

Tavalisesti puudub rahvajuttudes veest

tulnud mängijal pärisnimi. Ennem ini võiks teda ehk ometi
mingisuguseks veehaldijaks kui mingisuguseks inimeseks
nimetada.
Fählm ann

luuletab Vanemuisele kuldsete käharate

juustega ja im elinikuga

tütre Juta juurde, kellel rahva

suus iga alus

See Juta

puudub.

on Fählm ann! teatel

inimeseks saanud luule. Om a linikuga näeb ta mineviku
kujusid.
kuid

nim i

F ählm ann näikse nime sõnast „jutt“ tuletavat,
sulab

palju enam võõra rahva Juttaga ühte.

Juta kuju jääb igatahes F ählm anni kauniks luuleks.

Ilmarine.
Ilmarise

tegi

Ta kirjutab

Fählm ann

Ilmarise

terast võtnud,

kohta,

laotanud ja

selle

külge

rahvale

tagunud,

hõbedased tähed

kinnitanud.
pannud

Vanaisa

kumm i maa üle

ning

neb

F ählm anni

iseäraliku

järele

seega

poolikuna välja tulnud,
pana looduse täielikuks.

toonud

mehanismuse

Vanaisa

Loodus on

hiilgava kuu

eeskojast

telgi külge iseenesest üles ja alla käima.
looduse täiendajana.

tuttavaks.

et see tüki kõige paremat

sellest kumm i

välja

valgustaja ja

Eesti

ta

varal

Ilmarine esi
poolt

alustud

Looja käest nii-ütelda

Ilmarine alles teeb osavana se
Ilmarise osavusest annab F ä h l

manni järele tunnistust veel poja Endla

mõrsjale Jutale

valmistud kuldne loor.
Kreutzwald arvas tarvilikuks niisuguse tähtsa isiku
kui Ilmarine lugulaulu Kalevipoega punuda.
küll

välja ei ütle,

kuid näib,

valmistava Soome sepa Ilmariseks peab.
ta ometi Ilmarist

nim epidi:

Selgelt ta

et ta Kalevipoja mõõka
Teisal nimetab

«Ilmarine, imeseppa, istus

kõrgel kuldsel istmel'1 ja vaatas sellide tööd päält (X II,
557— 564).
risele

Kreutzwald ei m äära oma lugulaulus Ilma-

m uidu

mingisugust tegevust.

ennemuistsest jutust tahetakse
ka jutt

teda

nimepidi ei

Ühest Kreutzwaldi

Ilmarist ära tunda,

kui

nimeta. . Maa-alused taovad

maa all kulda ja hõbedat, kuna vana sepp „männikepi-

mees“ seina ääres paKu otsas istudes tööd pealt vaatab.
Teise,

mitte

Kreutzwaldi

üleskihutud

jutu järele täiendab Ilmarine
võtab

hulga

hõbedat,

ennemuistse

loodust järgmist v iis i: ta

valab

sellest

suure

ümarguse

muna, kuldab ära, paneb tule sisse ja seab taevakummil
käima.

Pärast teeb veel

hulga

tähti,

kuldab

neid ja

paneb igaühe oma koha peale taeva alla.
Küsitavaks jääb,
vasuust

saadud

kui palju kõigil neil teadetel rah

alust

all.

Palju enam

näib,

et need

kõik Fählm annist peale Soome mõjul tekkinud.
Rahvalauludes sellevasta leidub andmeid, mis Soome
omadega Ilmarise kohta täiesti ühte käivad. Tõsi, Ilm a
rise kõigi Kalevalas leiduvate

tegude kohta ei leia me

Eestist vastavaid kohti, kuid mõned
kirjeldused
ainult

sulavad

selle

Soome

vahega,

Eesti rahvalaulude

sellekohastega täiesti ühte,

et soomlased tegelase

Ilmariseks

nimetavad, eestlased talle aga pärisnime ei anna.
lastegi teadete järele taob

tide pidet ei tunne, pärastpoole aga,
tud Põhjala
naise.

neitsi

surma

Soom

Ilmarinen taeva, nii et pih
saanud,

kui naiseks

enesele

kosi

kullast uue

Sellest kuldse naise tegemisest leidub Eesti rah

valauludes kirjeldusi, kusjuures taguja ainult sepa nime
all

esineb.

ühendud,

Et

Soomes

võime julgelt

see Ilmarine.

sama

laul

Ilmarise

nimega

otsustada, Eesti sepp ongi just

Kullast taotud naisega läheb sepp maga

m a: naisepoolne keha külmetab. Sepp toob Riiast kuke
laulma, Saarest sõnni am m um a, Pärnust pätsu hirnuma,
et kuldnaist äratada, aga asjata k õ ik : kuldnaine ei ärka.
Kuldnaise tagumine igatahes tunnistab,
tegevus Eestis tuttav;
rahvalaulud,

kuna

me

Ilmarise

Eestist sarnast tuge ei leia.
et teisendid leidub,
marine,

vaid

kes

muu

tegevuse

kohta

Mööda minnes tähendan,

milles sepal

Lemming,

Toonelast t o o b .

et Ilmarise

seda tunnistust toetavad mitmed

nimigi,

pea

naise

kuid mitte Il
taob,

pea

Veel tunnevad Eesti rahvalaulud mõne

teenetöö, mis Soome vägimehe teenetöid meelde tuleta
vad. Kõige tähtsamast Ilmarise tööst peale taeva tagu
mise — sammo tagumisest — ei tea Eesti rahvalaulud
kõnelda. Ka proos^listest Eestis tuntud
dest puudub see episood.
Esimest

korda

nimetab

Ilmarise

Ilmarise tegu
nime

Agricola,

üteldes, et «Ilmarinen rauhan ja ilman tei ja matkamiehet
edhes ve i“ =
edasi viis,

Ilmarinen ilm a ja rahu tegi ja teekäijaid

Ilmarine esineb seega Agricola väite järele

tuule-,

õhu-, i l m a j u m a l a n a .

Ilmarise tegevusest õhu-, tuule-,

Eestist ei teata

ilm ajum alana

midagi.

Ilmarise õhujumalust toetab omalt poolt votjakkide nimi
Inmar, Ilmar, mis taeva- ja õhujumalat tähendab.

Lapigi

mütoloogias esineb Ilm aris; ta tähendab jumalust,

kes

tormi ja paha ilma sünnitab.
Tormi ja paha ilma
ilm ajumal.

sünnitajana on ta muidugi ka

Ilm ajum alana

esinedes

on nagu iseenesest

mõista, et ta taeva tagunud, mille all ilmad endid aval
davad.

Tagujana tarvitab ta vasarat; ta vasar tuletab

Thori vasarat meelde.

Thorgi oma vasaraga = välguga

on omast kohast ilmajumal.
Ei või nimetamata jätta,
Ilmarine vahel tuld lööb.
ja

Pikri

ametisse.

vahel ta nimedki.
veel

et Soome

rahvalauludes

Niisugusel puhul astub ta Kõue

Soome
Ilmarise

rahvalauludes
kõrval

vahetuvad

puutub meile silma

Ilmari, Ilmalainen, Ilmanrinta, Ilmanukko.

moondub nimi tihti
tunnistavad

need

Ismano’ks.
kõik,

et

Kuni

nimi

Ingeris

viimseni

ilmast

nimeni

tekkinud.

Tagujana võib Ilmarine muidugi enesele hõlpsalt s e p a
nime

omandada.

Imestleda tuleb,

et soomlased

teda

ilm ajum alana liig kergemeelseks, hõlpsalt uskujaks, uisapäiseks kujutavad.

Ida-Karjala lauludes esineb see ilma-

valitseja isegi meremehena.
Prof. Comparetti oletab, Ilmarise nimi saanud oma
alguse Ilmeni järvest, mida soomlased Ilmajärveks hüüavad.

Meil Eestis on paar Ilmjärve: üks Otepääs, teine Palamusel.
Vaevalt võime oletada,
selt järvelt pärinud.
saanud.

Kui

meil

et Ilmarine nime ühelt ehk tei
N im i

on

mainitud

igatahes

ilmast

alguse

olevust Ilmariseks

nim e

takse, ei tahaks hea meelega uskuda, et eestlased seda
nime tõesti sel kujul tarvitanud.

Palju enam jääb tõe

asjaks, et nimi sel kujul Soomest laenatud. Kui eestlased
teda varemini tundsid, siis vististi I l m a r i
rine, Soome
Ilmarise

Ilmarinen, on deminutivum
laotusetagumise

kõrval

kujul.

Ilm a 

nimest

Ilmar.

tunneb

m aailm a lcomise kohta veel teisi seletusi.

rahvasuu

Sellekohastes

rahvalauludes esineb vanade Greeka ja Rooma mõttetar
kade

arenemiseteooria ab ovo =

uuem a

aja

looduseuurijad

Looduses munast

munast, niisama kui

munateooriaga sõbrustavad.

ehk munasarnasest ainest palju elu

avaldusi tekkivat nähes tärkas vanadel

eestlastel arva

mine, et maailmgi munast alguse saanud.
Rahvalaulude järele lendab lind põesasse, teeb sinna
pesa, muneb mune, haudub pojad välja.
Üks sai kuuks taevahaie,
Teine päevaks peale ilma,
Kolmas põllule kiviksi.
Teine laul nimetab linnu pääsukeseks, kelle poega
dest kuu, päike ja tähed saanud.
Teisend nimetab saarte tekkimist:
Tõusis rebust Kõrgesaari,
Muna valgest Tütarsaari,
Muna tuumest teised saared.
Teised teisendid
dimist

jutustada.

teavad m una osadest kalade sün

Ülepea

tekivad

munast ja munaosadest pea ühed,
osad kui ka loomad.

rahvalaulude
pea teised

järele

m aailm a

Täielikum a seletuse kui meie rahvalaulud annavad
meile

Savo-Karjala

V äinäm öinen

vees pesapaika,
muneb

omad,

kus

satub merde.

sinna

näeb
munad,

V äinäm öinen

viimaks vees
mis

Väinämöise põlve,

hiljemini

vette

Enamasti kõik laulu teisendid jutustavad,
misest poolest tekkinud
valgest päike,

esineb.

Part ehk kotkas otsib kaua

taevas,

veerevad.

et muna üle

alumisest maa, m una

kollasest kuu, muist osadest tähed.

K a

levalas astub Väinämöise asemele Ilmatar, kelle põlvele
munetud munadest niisama taevakehad tekivad.
Mõne

rahvalaulu

järele

laulab

m aailm a

kuulus

„m in a“ mäed ja orüd ilusateks, metsakandvateks, viljakasvatavateks.

Kreutzwald

laseb

Kalevipoja

praeguse kuju anda kündmise varal.
sedaviisi
loomad

mäed

ja

Emajõe.

valm inud

loomist,

orud.
Ülepea
vaid

Teise jutu järele
ei

tunne

maailm

maale ta

Vähem alt tekivad
kaevavad

rahvaluule korraga

areneb ühe ehk teise

tsguri mõjul aegamööda praegusele kujule.

Lämmeküne.
Nagu

Vanemuise

Lämmeküsegi

ja

Ilmarise,

manas

Fählm ann

esile, ta kohta kirjutades :

„ Kolmas

oli Läm m eküne, lõbus noormees, heatujuline, ikka rõõmus,
valmis vallatust tegema", ja edasi ütleb F ählm ann Lämmeküsest

veel:

metsi j i künkaid".
kuuleme

„Läm m eküne hulkus

hõisates

mööda

See on kõik, mida me Lämmeküsest

Fählm anni

kaudu.

Rahvasuu

ei

tea

muidu

Lämmeküsest midagi kõnelda ega võigi, sest et ta nime
igatahes Soome mütoloogiast omandanud.
Siiski
tohi me

üsna

Eestitki

sellekohaste
pidada.

Lämm eküse

Kuusalust on

jälgedeta ei

üks rahvalaul

üles kirjutud, kus järgm ine lause esineb :
Lesked naised Lemmingäised.
Ometi
palju

pean

Soome

juurde

aineid

lisama,

tekkinud,

teravat läbikaalum ist tarvis,
oma.

Soome ainete

imestleda:

et

nii

Kuusalusse

et Kuusalu

väga
ainetel

kas aine Soome ehk Eesti

esinemisest

Kuusalus ei võigi nii

Kuusalusse on vanemal

ajal palju soomlasi

sisse rännanud.
«Lesked naised Lemm ingäised" kõrval esineb teises
Kuusalust üleskirjutud rahvalaulus :
Lehi, herrä Lemmergüne.

See

Lemmergüne

minkäisest

muidugi

kui eelmine

niisama

vääne

Lem-

Lemmingäsed, juh ib meid siis

seletust Kalevala kangelasest otsima.
Teine sarnane nimi esineb ometi sagedamini Eesti
rahvalauludes ja

see on

Lemming.

Ühes

Haljala

rahvalaulus öeldakse :
Kes tahab orjasta ujuda,
Sulasesta m inna sulge,
Lem m ing leiva leikajasta j. n. e.
Teisal

astub

Lemm ing

Ilmarise

asemele ja

taob

enesele, nagu see, kullase emanda.
Lemm ing poega poisikene,
Ei saa naiseta elada;
Tegi kullasta emanda,
Läks ta kullaga magama,
Hõbedaga hingamaie.
\
Teisendis

'
ei tao

Lemming

naist,

vaid

toob selle

koguni Toonest.
Läks ta Toonest naista tooma.
Kalmust kosima emandat.
Sai ta Toonest toonud naise,
Kalmust kosinud emanda,
Läks ta naisega magama j. n. e.
Ingeris

minnakse

niisama

Toonelt tütart

kosima,

kuid seal ei kosi Toone neiut Lem m ing, vaid „Peeter,
püha sulane", nagu Setukeste lauludes.
J. Jung nimetab korra Lemm ingit jahijum alaks, kes
Palmse

vallas

Loobu

jõe

ääres Lemmingi

talus elanud (M uinasaja teadus III, 1. 155).

nimelises

Fählm ann kingib Lämmeküseie „ V i b b o a n e “ selt
siliseks, kellest ta muud ei tea, kui et see kange vibukütt olnud.

Vibuane eeskujuks on soomlaste

olnud, kelle olemus eestlastele täiesti

Vipunen

tundmata.

Isegi

nime Vibuane on F ählm ann hoopis võõriti moodustanud.
Kalevalagi

ei tea

Vipusest

palju

kõnelda;

Vipunen

oma tarkusesõnadega puhkab am m u hauas, kust Väinämöinen neid peab hankima.
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Turis.
Tyrise
Agricola

on

K.

mainitud

J.

Peterson

hämalaste

eestlastele

Turisa

eestlased skandinaavlastega tuttavaks said,
neilt ka Thor-jumalat tundma.
jum al

uue

nime

Turis.

kinkinud

eeskujul.

.„Kui

õppisid nad

Sellest sai nende kõue-

Eestlased

on

Aasiast tulnud.

See, kes nad praegustele asupaikadele juhtinud, öeldakse
nime Ots kannud olevat.
lana

austud.

sellest tuli

Ta

nimi

Turis-Ots.

Teda on pärast surma ju m a 
sulas

Turis

Mõlemaid

nimesse,

peeti

nii

viimaks

et

üheks

olevuseks. Turist pidasid eestlasedki sõjajumalana suures
aus.

R ah ujum alana

n. e.
tersoni

sai ta ohvriks veiseid,

Inimesigi ohverdati
teated

Turise

lambaid j.

Turisele hiites."

kohta

heljuvad

Need
täiesti

Pe
õhus.

Petersongi tahtis Eesti mütoloogiat rikastada, talle Turist
juurde lisades,
ma

vähe

keda

teame

niisamasugune

rahvas iialgi pole tunnud.

endisest rahvajuhist Otsast.

müstiline

esiisaks nimetud Tõnn.
jem ini

Kreutzwald,

isik kui mõnel

Niisa
See

on

pool eestlaste

Petersoni jälgedesse astus hil

Turisele tuge

otsides.

Kreutzwald

väidab, et sügisese pööripäeva ajal suur pidu sõjajumala
Turise auks peetud ja talle sikk iseäralikkude tempudega
ohverdud.
(1. 62)

Kreutzwaldi

avaldud

poolt

Neus’i

„ Volkslieder’is“

ohvrilaulusse on palju mõistmata, mõt

teta sõnu kokku kuhjatud, nagu neid ainult mõni jabur
võis lausuda.

Laul pajatab :

Turriselle tura andeks,
Tura andeks, kirve kilbaks,
Ahtavarre elpatilleks,
Mõggusa mõega mõrsijaks
Tappame sikko sarvilise,
Ahmame sõrgala kuninga.
Õho, õho ! sarvilista
Sõmmer-ie sõstra poiga !
Laulu lõpul nimetakse jälle Turist.
Turris-sikko sarve otsa
Sõlmisin muistese sõnumi,
Punusin pühha-ie pühkemed,
Ennemuistesed murrikud.
Turris-silma, Turris-kõrva
Kulutaja kulejalle !
W iedem anngi

mainib

Turise

nele temast aga midagi ligemat.

sõjajumalaks,

ei kõ

Ei võigi kõnelda, sest

et Turisel iga põhi Eestis puudub ja ta ainult Petersoni
poolt välja on manatud.
Otsa arvesse võtta.
Turis tuletab
meelde,

igatahes Soome

sõjast.

mütoloogia Turisast

Voiton Sodhast" =

Turisas

Thorist alguse saanud,
äralikku

seega Turist ega

kelle Agricola hämalaste jum alate hulgas m ai

nib : „Turisas annoi
võidu

Me ei või

veehaldijat,

on

niisama

kui

Turisas andis
Soome

Tuuri

kuna Soome Tursas, Turso ise
veevaimu

tähendab

ja

niisama

Skandinaaviast põlveneb (Grimm, Deutsche Myth., 487).
Näikse, nagu oleks Eestiski varemini Tursa nime tuntud,
vähemalt leiame sellesuguseid kohanimesid Eestist.

t

Köit ja Hämarik.
Isikustud

päikese,

niisama isikutena
Hämarik,
kaunina

esimene
neitsina.

põlema, teine

kuu ja tähtede kõrval esinevad

Eesti

uuemas

nägusana
Esimene

kustutab

mütoloogias

noorena
süütab

õhtul

mehena,

päikese

ära.

Koit ja

Kui

teine

hommiku

teine ka teist

armastab, tahavad mõlemad jäädavalt peiuks ja mõrsjaks
jääda.

Jaanipäeva ümber annavad

teineteiselo

kätt,

suudlevad

mõlemad kuu aega

teineteist ja lahkuvad siis

jälle ühest.
Koidu ja Hämariku
helmete
jugu

hulka.

Eesti
Dr.

langeb
ometi,

esitab.

Fählm ann

Seltsi

pea

ligidal ja

võõrakeelseski

kaugel

äratanud.

Ju

ütlemata

ilmus

mõõdul

rahvaluule

tunne.
1840

Selle
Õpetud

pärast sai

lugu

mitmeskümnes

Kuid algusest peale on lugu

selleaegne

tundja M. Castren kirjutas
ja sisu poolest

sisu

tuttavaks,

väljaandes.

ei

avaldas

Kauni

rahvaluule

missugusel

lugu

üles ja

toimetustes.

Eesti

Vanemad

Koidu-Hämariku

Eesti

kahtlust

Tseküsimus

rahvaluulet

üleskirjutajad
kirjutas

lugu

loo
ilus,

tähtsam

kohta:
Kannab

rahvaluule

„Ehk küll kuju
lugu

praeguses

kujus ometi uue kultuuri jä lg i.” Ägedalt astus loo vasta
keeleuurija E. Ahrens välja,

seletades,

lugu olla kena,

aga mitte Eesti oma, palju enam õigele eestlasele läila.
Ülepea tunnistati ju varsti peale ilmumist õpetlaste
poolt

Koit ja Häm arik

kõigeks

muuks

kui mitte Eesti

omaks.

Fählm anni vabandajaks astus Kreutzwald üles,

ühtlasi loole omalt poolt tõendusi tuua püüdes.
loo

Kuna aastasaja

keskel kahtlus

kohta valitses,

kippus

pära jah ja aameniks saama.
sen,

Koidu ja Häm ariku

ärkamiseajal

ta Eesti algu

M. Veske, Kõrv, H. Jann

K. A. Hermann ja isegi V. Reim an

seda suunda.

Aga mis teistest

esitasid

kõnelda.

kõik

Isegi püüdsin

nooruses tõendad*, et Koit ja Häm arik tõesti ilus Eesti
luulelugu on.

Ärkamiseajal tõrjus vaimustus kõige põh

jalikum a uurimise ja arvustuse enese eest.
ei

tohtinud

kahtlust

olla.

Arvustuse

Eesti asjus

ees

sellevasta

kestis kahtlus edasi.
Prof. J. Krohn leidis loo Leedu vana jutuga sugu
lase olevat.
minevat

Leedus peseb ehatäht — Vakarine — looja

päikest ja

teeb talle

voodi, aga koidutäht —

Auskrine — virgutab ta tõusul uuesti särama.
järele
nast

peseb Perkuna
väsinud

tolmust

päikest,

nii

et

see

heledal säral võib uuele teekonnale minna.
Auskrine
gevust

hommikul

Vakarine ja

tegevus tuletab tõesti Koidu ja Häm ariku te

meelde, aga

muidu

leidub Eesti ja Leedu val-

guse-esitajate vahel ometi vähe ühist.

J. Krohni väide

ei ole hiljemini enam poolehoidjaid leidnud.
asuvad

Teisendi

ema õhtul meres pikast teekon

prof.

K. Krohn ja

u u e m id

Sellevasta

rahvaluule

uurijad

sellel seisukohal, et Koidu ja H äm ariku lugu võltsimata
rahvaluulet ei esita.

Sellega ei ole öeldud, nagu oleks

lugu täiesti Fählm anni sepitsetud.
riku

motiivisid on rahvasuust

nii-ütelda

embryo ja

luuleenetega
öeldud

venis

Fählm ann

võttis

lõi sellest toreda toote, teda oma

üle kuhjates.

motiiv

Ei, Koidu ja H äm a

leida.

Rahvasuus

F ählm anni

lühedalt

v älja

sule all kauniks Eesti

muinasloo helmeks.
Teisendina Koidu ja Häm ariku loost tuntakse
deviku

ja

K u u lugu.

V i-

Videvik-neiu ajab härgi õhtul

jõkke jooma, puutub seal Kuuga kokku, kes oma ameti

unustades enese jõkke
suud vasta kokku

heidab

puutub.

ja

seal Videvikuga suu

Susi tuleb,

murrab härjad-

Ööpik tuletab küll Videvikule kohuseid meelde, hüüdes:
*Laisk tüdruk, laisk tüdruk! Öö pikk.
K irik ü ü t!

Too

piits!

Tsäh,

tsäh,

V aole!

ts ä h !“ aga

V aole!
asjata

kõik : Videvik ei kuule midagi.
Nagu Koidu ja Hämariku lugu, on ka Videviku ja Kuu
lugu tublisti

moderniseeritud.

Videvik ja Häm arik su

lavad muidugi üheks olevuseks kokku, kuna Koidu ase
mele Kuu on astunud.
jõepeeglis
nud.
seisab

on uuem

K uu kokkupuutumist Videvikuga
luule armastuse episoodiks kujuta

Härgade murdmine ja ööpiku hüüdm ine sellevasta
kindlal

rahvaluule

jutustada,

hunt murdnud

Vanataadi

määruse järele

vahel

olevat töölooma

nud Vanataat hundi
Võrumaal
saada.

lastakse

Härgade

alusel.
ei

murda.

tohtinud
Selle

ühes vankriga
sinna

Laialt

teab

rahvas

härjad vankri ees aiste vahel

ka

metsloom

aiste

süüteo eest pan

tähtedeks taevasse.

härgade

murdmine ja taevasse

omanik

Peedu

asetamine

siis

Tõsine mütoloogiline moment, Kuu ja Videviku lugu tükk
uueaegset mütoloogiat üleskirjutaja,

maamõõtja Laaguse

sulest, kes selle loo kodukohaks Tarvastu nimetab, m ui
dugi mõista nii kaugelt, kui lool rahvasuus alus leidub.
Kõigiti on Koidu ja Häm ariku kui Videviku ja Kuu lugu
uueaegses Ilmarise ääsitules käinud.

Rõugutaja.
Rõugutaja
jõuda.

on olevus,

kelle

kohta raske selgusele

Vanemad allikad nimetavad teda nurganaiste ja

sündinud laste jumaluseks,

prof.

Schiefner tahab

teda

tuulejum alaks teha, kuid ju Kreutzwald vaidles niisuguse
katse vasta.

Kalevipojas laseb Kreutzwald Lindat teda

nurgavoodis appi hüüda.

„Mythische und magische Lie-

der“ nimelises

oletakse,

raamatus

teda ilm a ja terviseallikate
109).

Rahvajuttudes

vist Neusi poolt, et

jumalaks tuleb pidada

esineb

Rõugutaja

naine

(lk.

nõiana,

kes ju mõne aja eest uppunud tütre elusse äratab ja võõrastütre libahundiks moondab. Jääb küsitavaks, missugune
tegevus tuleb

Rõugutaja ja missugune ta naise

omaks

arvata, või ei ole tarvis Rõugutaja soo vahel vaja vahet
teha.

Rahvasuust

saadud

andmed ei jaksa seda küsi

must küllalt selgitada.
Kreutzwaldi teadete järele hüüti vanemal ajal Virus
ja Järvas

üsna laialt

ja hilisemal
1. 43).

Rõugutajat appi laste sündimisel

õhutamisel

(Der Esten

abergl. Gebräuche.

Kaugemal neist maakondadest ei esine R õugu

taja rahvasuus, küll aga neitsi Maarja.
Virulaste teadete järele viisid vanasti ju pulma ajal
naised

Rõugutajale

listeks saaksid.
sest

muidu

ohvrit,

et nad lapse õnnistuse osa

Lapse sündimise järele ohverdati jälle,

kardeti, et laps võiks surra.

N äib,

nagu

oleks Rõugutaja võimuses seisnud lapsele pikemaid ehk
lihe m aid elupäivi määrata.
Pärast lapse sündimjst tõstis ämmamoor lapse koim
korda üles,

ise

üteldes:

Umbes niisama

Tule, Rõugutaja,

tehti lapse

m ise l; sel puhulgi üteldi:

tõsta lasta!

pesemisel ja lapse musutaT u l^ appi, Rõugutaja!

sutamisest oodati lapsele edu ja kasvu,

l i 

haiguse puhul

aga paranemist, nimelt kui kuri silm midagi viga sünni
tanud.

Karjuvaid lapsi kutsuti „lapse raugutajad" moo

rid arstima

(Der Esten abergl.

Möödaläinud

aastasaja

Gebräuchs, 1. 53— 54).

esimesel

poolel

kõnelsid

taevaskäijad

ehk nõrkujadki Rõugutajast.

Taevas käies

näinud nad

Rõugutaja

lapsed

taevas,

ilmsüüta

Paganuse isik siis korraga ristiusu taevas !

süles.

Kaugemale

taevaskäijate teated Rõugutaja kohta enam ei ulata.
Rahvajutud
moorist.

teavad

Rõugutaja

muidu veel

paneb

tütre

kuid peigmees märkab pettust,

Rõugutaja naisest,

kavalusega

mehele,

uputab vale naise jõkke.

Rõugutaja moor toob mõne aja pärast tütre jõest välja,
äratab

elusse,

läheb

sellega

tütre endise peiu juurde,

kes vaheajal enesele võõrastütre naiseks kosinud.
gutaja moor viskab

noorikule

R õ u

hundi naha selga, m oon

dab ta libahundiks, oma tütre paneb ta asemele naiseks.
Mees märkab pettust, kütab kivi, kuhu õige naine hundi
naha

mõnekorra

kõrbeb,

sedaviisi

Rõugutaja

tütre

viskab,
naist

hästi

tuliseks,

libahundiks

sellevasta^

nii

käimisest

põletab ta

et

nahk

päästes,

kõige

sau

naga ära.
Need on tähtsamad teated Rõugutaja kohta.

R õu

gutaja nimi kuulub rahvasuus mitmet m o o d i: Rõõgutaja,
Reegutaja, Rõugutaja, Rõngutaja, Rongotus.
Neus nimetab teda ühes rahvalaulus
Võta võimu siuge silmist,
Selitusta nirgi näosta,

Kreutzwald-

koguni

Rongoks.

Rongo kulmust kustutust,
Lätte tengala tervitust!
(Mythische
laul

ei

magische Lieder,

tunnista ometi

suus alus
am m u

und

puudub.

põhjust

sugulust

otsida.

midagi,

Laulus

annud

sest

esinev

Rongole,

Agricola

1.

ütleb

106.)
et

Tähendud

sellel

nimi

rahva

Rongo on ju

Rõugutajale
karjalaste

Soomest
jumalatest

kõneldes:
Rongoteus ruista annoi,
/
s. o. Rongoteus andis rukkid.

Nime esimene pool läheb

Eesti Rongoteusega täie:ti ühte,
erineb.

kuna lõpupool natuke

Igatahes paistab nimede sugulus selgesti silma.

Löwe leiab olemiseski sugulust, tähendades:

Et sarnane

jum al naise sünnitamisega ühendusesse seatakse, ei või
imestleda, sest Thorr on külvijumal ja abielujumal ühtlasi
ja Persephone müütos juhib sellesama kokkuliite juurde
(Kreutzwaldi Estnische Märchen I, 1. 203).
Soomes ei teatud kaua aega
kui mis

Rongoteusest rohkem

Agricola temast kirjutanud.

Alles

hiljuti leiti

rahvasuust teateid,

mis Rongoteuse olemisele tuge an 

navad.

niihästi vanad eestlased kui soom

Vististi

on

lased Rongoteust ehk Rõugutajat mingisuguseks sigiduse
edendajaks pidanud.

Vägimehed, hiiud.
Üleüldiselt valitseb rahvaste

seas arvamine,

nagu

oleksid muiste ajad armsamad, põli parem, elu õnnelikum
erinesid märksa meie

aja

lastest; nad võisid pikema eaga, suurema jõuga ja

olnud.

Muistsed inimesedki

tu

gevusega, vägevate tegudega hoobelda,

mõned

üksikud

veel ühes ehk teises suhtes iseäraliku osavusega, mõned
koguni nõiaväega.

Suurema

hulga tarkus

ei

ulatanud

just eluprobleemide harutuseks, kuid vaimujõu peale en
nemuiste rõhku ei pandud, vaid
ikka kehajõud.
päevani :

laialdastes

ringkondades

Lurich ja Aberg suuremas
lased

esimesesse ritta astus

Samasugust nähtust näeme

Kreutzwald ehk

kuulsuses

mõni

muu.

veel

seisavad
kui

täna

jõumehed

vaim ukange

Julgus ja kehajõud

surub igatahes muistsetele inimestele nagu pitseri
märgiks peale.
Kuna esivanemate
nud ja

esivanemaid

leegionide

endid

nimed

ohvritega veel

tunde

am m u

unu

meelde

tu 

letati, on teine, väike osa oma tähtsate tegudega rahva
mälestusesse jäänud edasi elama ja rahvasuu isegi nende
nimed

alal

igaühele

hoidnud.

sarnasele

Vististi

ohverdati varasemal ajal

tegelasele ;

hilisemal

ajal

lõppes,

nagu näha, ometi ohverdamine, vähemalt ei tea rahva
suu sellest kuigi palju
ohvritest teatakse

rääkida.

Ainult Tönnile

laiemalt kõnelda.

Kalevipoja

antud
haualt

sellevasta on jälgi leitud, mis endist ohverdamist lubavad
oletada.

Oma eluajal kerkis teatav isik kaaselanikkudest ehk
ainult pea võrra kõrgemale, kuid aeg muutis lugu.
õhtune loojakippuv päike isiku

varjusid

Nagu

süldade

kaupa

suurendab, nii ka silmaringi taha,

ütlen parem,

tuse kindlate kupitsate taha

elusündmustik.

sised juhtumised

unusid

vajuv

ikka

enam,

luule

mäles
Tõ

astus oma

õnnistusesarvega appi ja ta ehted

suurendasid

tegelast

nagu õhtune päike

igaühe

Luule . oma

kiirtega

valgustab

sedaviisi,

kerkib.

tegelast

varju.
et

meie

ette

üliinimene

Luule juhib niisuguste tegelaste algupära tihti

koguni taevast otsima, tavalisesti võõraste rahvaste seas,
aga omast kohast meilgi.
vad

Vanemuise,

F ählm anni üleskirjutused tee

Ilmari j. n. e. nagu

Taevataadi oma

lasteks, väherr.alt on see nad loonud ja need asuvad selle
omas asupaigas.

Niisama laseb Soome rahvaluule Väi-

nämöise ja Ilmarise Ilmatarest põlveneda.

Kreutzwaldi

Kalevipoeg teeb muistse põlve elanikud kõik Taara tai
medeks, Taara lasteks; kõik põlvenevad seega otsekohe
Taarast.
Fählm ann annab
lastele,
seda

vägimeestele

nime

vähe

niisugustele
nime

tarvitab.

sellekohane paras sõna.

muistsetele

„kalevid",
Meil

kuna

puudub

kange

rahvasuu

Eesti

keeles

Võõrad 'keeled nimetavad

nii

sugust „kalevit“ „heeros“, soomlased „sankari“, ka „uros“.
Igatahes tuleks vahet teha vägimehe =
sõna vahel.
ka
teine

iseäralikkude
meid

vägimeest

heeros ja

hiid

K una esimene nimi ikka veel inimest, kui
omadustega

üliinimese juurde.
hiiust

(=

varustud,

Riese, BeriMKam)

näituseks sulavad Kalevipojas, Tõllus,
ja hiid üheks olevuseks kokku:

kujutab, juhib

Mõnekorra

on

võimata

lahutada.

Nii

Leigris vägimees

raske vahet, teha,

kus

vägimees lõpeb ja hiid algab.
Kuna vanemal ajal sarnaseid vägimehi ja hiidusid
„pooljum alateks“ taheti tembeldada ehk vähem alt vahe
lüliks jumalate ja inimeste vahel, otsib

/

uuem

uurimine

nende algupära tavalistest inimestest.
peab

palju

mütoloogilisi

Professor K. Krohn

vägimehi

lihtsalt muistse aja

suuremat sugu meesteks, keda luule
meesteks moondanud.

aja jooksul

Eestis võiksime

vägi

vähemalt Kale

vipoega, Tõllu, Leigrit j. n. e. endisteks rahva vanem a
teks ehk kuningateks nimetada.

Vististi nimetasid muist

sed eestlased oma ülemusi kuningatekski; muidugi mõista
ei või me neid kuningaid meie aja kuningatega võrrelda.
Muistne kuningas oli primus inter pares,

muud

midagi,

just nagu vallavanem nüüd veel vallarahva keskel.
luule

Kuid

muutis need muistsed vägimehed kuuks ja päike

seks tähtede maailmas.
Kreutzwaldi Kalevipoeg

kqjieleb, kudas ennemuist

sete juttude maal Hiigla targa tütar kuus tavalist meest
puhkamast
näha

leidnud,

viinud.

need põlle sisse noppinud ja isale

Lugulaul

nimetab

mehi

põlles

kandvat

neitsit Hiigla tütreks, Hiigla neitsiks, isa Hiigla targaks.
Muidu rahvasuu
sellel kujul.

Hiiglat ei tunne,

vähemalt mitte sõna

Rahvalaulud tunnevad Hiielat.

tuletab soomlaste Hiitolat meelde.
hiisi,

hiis

asub.

Hiitola

Hiidla kujul esineda.

võiks

Hiitola on koht, kus
Eesti

keeles

Hiidula,

Me tohiksime siis ainult H i i d 1a

targast ja H i i d l a neitsist kõnelda :::).
hendab sedasama,

Hiiela jälle

Hiid ehk hiiu tä 

mis võõras keeles Riese, BenHKawb.

Tütarlaps, kes kuus meest põlle sisse võttis,
inimestega võrreldes hiid ehk hiiu.

Sõna

oli muude

ise on Com-

paretti seletuse järele Gooti sõnast haithins, vanas Saksa
keeles heidhenn,

uues Heide =

pagan

alguse saanud.

Esiotsa tähendas nimi metsikut ehk metsmeest.
Hiiugi nimi
hemalt

praegugi tuttav,

*) A e g
ja

on rahvasuus

eelnimetud

o leks

haruldaseks jäänud, v ä

tähenduses.

Hiiu

nimi

kuid teises tähenduses,

käes,

võõriti

H iid la n im e le aset anda.

tu le tu d

H iig la

on

küll

-lane lõpuga

nim est

lo o b u d a

ühendud

tähendab

nimi

meie ajal H iium aa

elanikku;

ainult harukorral tarvitakse sõnakuju hiid samas tähen
duses.

Selle

eest

võivad

endise

aja

kalevisuurused

isikud seda suurema õigusega hiiu nime kanda.
seid

isikuid

tunneb rahvasuu

kuuluvad Kalev,

Kalevipoeg,

mõnda.
Kalevi

Leiger, aga ka Kalevipoja seltsilised

Hiidude

Sarna
hulka

naine, Tõll, Pirit,
Olevipoeg,

Alevi-

poeg, Sulevipoeg, niisama Karksi ja muud vanad paganad.
Uuemal ajal on jõumeeste
mees hakatud tarvitama.

nimetamiseks ka sõna vägi

Kalevipoeg.
Fählm ann kirjutas omal a ja l:

Kalevid oli Vanaisa

loonud, et nende nõu ja kangust tarvitada.

Kõige vanem

neist oli Vanemuine, teine Ilmarine, kolmas Lämm eküne.
Teised, nagu Vibuane,

on vähem tähtsad.

Nende elu

koht oli Kaljeve ehk Kaljuvald.
Selle
m õnda

Fählm anni väite järele

kalevit,

nagu

tundsid esivanemad

Vanemuist, Ilmarist j. n. e. H ili

sem aeg ei tahtnud vähem alt esimesi enam kaleviteks
nimetada, vaid ristis nad jumalateks.

Nii tekkis V ane

muisest laulujum al, Ilmarisest taevataguja jum al j. n .e.
N agu näha, on Fählm ann ka nende kalevite esilemana
misega osalt
jumalate

Agricolal võõrsil

sekka arvas.

käinud,

Kalevipoegadest

Calevanpoiat Nytut ia mudh lõit =

kes Kalevipoegi
ütleb Agricola:
Kalevipojad n ii

dud ja muud lõid. Meil tuntakse hästi Kalevipoja niitmise
lugu, ilma et rahvasuu Kalevipoega kunagi püüaks ju m a 
laks muuta.
jõust
korra,
kui

Kõik ta teod annavad ta suurest vägimehe

tunnistust;

kuningakski

nimetakse

teda

kui me ka ta kuninglikust tegevusest

midagi

ei

kuule.

Põrguväravate

mõne-

nii

hästi

vahtiminegi

suuda kuigi palju ta jumalust nähtavale upitada.

ei

Uuema

aja rahva mõiste järele jääb Kalevipoeg ikka just mitte
Tartust toodud tarkusega vägimeheks.
Kreutzwaldi
kolmest pojast,

lugulaul kõneleb isast Kalevist ja ta

kellest kõige noorem kõige tuttavamaks

saanud.

Kalevipoja nime lugulaul ei nimeta.

võime

oletada,

et need

Vanemuise ja

Vaevalt

Ilmarise

nime

kannud, sest neid nimesid võis Eesti rahvaluule võim a
likul viisil

ehk

keskajal veel tunda,

uuemal

ajal. ' Kuid

,,uute“

kalevitega

Fählm ann

rikastada,

mitte aga

soovis

enam

eestlasi

nende

ennast sealjuures

Soome

rahvaluule peale toetades.
Kalevi nimi sellevasta on Eestis vana: ulatab umbes
700 aastat tagasi.
Jaroslav

Vene

ajaraamatu järele

1223 Novgorodist

tas kogu Tshuudimaa üle.
Kalevan nime ära.
seda kohta, kuhu
poeg maetud,
nimetakse,

nimetasid

venelased

vanade juttude järele

kohta, mida Vene

siis

vürst

Kolõvanist tunneme Kaleva,

Selle nimega
Eesti

tuli

sõjaväega Kolõvani ja uju

ajaraamatus

Tallinna-Kalevi linna.

Kalevi
Ledenets

Tingimata

pidi

linn niisugusel puhul nime Kalevist pärima.
Vaatame Kalevi nime peale ühest ehk teisest kül
jest, ikka selgub, et Kalevit ei või mingisuguseks päris
nimeks pidada, vaid sugunimeks.

Seda väidet toetavad

omalt poolt ka mõned Vene rahvalaulud, kus vägimeest
Kalevipojaks Simsoniks ( C h m c o h i . K o n u B a H O B H M t ) nime
takse
b h h td

ehk

ka

Ivan

Kalevipojaks

(HBaHt.

Ko n b iB a H o -

Isegi Novgorodi ajaraamatust tabame nime Ko-

).

lõvanov.

Oletakse,

et venelased

selle Kalevipoja

lae

nanud eestlastelt, kellega nad tihti sõjateedel kokku puu
tusid.

Vangivõetud eestlaste suust said

levi nimega tuttavaks.
Iseküsimus, kas Kalevi nirne Eesti
lugeda.

F ählm ann,

kes omal

ajal

venelased Ka
sõnaks

tohime

Kalevipoja

lugusid

kavatses välja anda, otsib nimele Eestist seletust, Kale
vite asukohta

Kaleveks, Kaljuveks,

tades.

seletuse

kalevid.

Selle
Ka

Neus

järele

hoidis

Kaljuvallaks

oleksid
niisuguse

kaljud

nime

kehastud

seletuse

poole,

meelde tuletades, et kalevite tegevus kivimürakate, kal
jude külge seotud.

Uuemal ajal esineb veel Comparetti

Kalevala
Kalev

seletuses

kaljulist

väitega,

maapinda,

nimi Vene sõnast cnana =
omadussõna
vägimees,

lõpuks
kelle

nagu

maad ;

Kaleva

oletades,

e,

kalju tuletud, kusjuures -vat

tuleks

arvata.

vägimehe-jõudu

ja kaljurahnudes näeb.

tähendaks

kivist

Kalev

rahvas

Põhjam aa

on

on

hiid,

kivimürakates

täis

niisuguseid

kaljurahnusid; seda maad hüütakse sellepärast K aleva
laks, arvab Comparetti

Soome eeskujul kõneleb Kreutz-

waldki Kalevipoja esimeses
des,

et

nimi

eestlastele

laulus

Kalevalast,

tundmata.

Kuna

vägimehele Kaleva nimeks annavad,

unusta

soomlased

kannab

ta Eestis

nime Kalev ; esimesed käänavad teda a lõpuga, viimsed
i lõpuga.
Akadeemikus A. Schiefner ja

prof. J.

R.

Aspelin

otsisid Kalevi nimele seletust Skandinaavia sõnast Skilfingar, Kylfingar = pärapingil istujad ; venelased nimetasid
niisuguseid mehi Kolbjagi.

Raske

ometi

tuletust niisugusest sõnast uskuda.
prof. Ahlqvistiga ühineda,
ka prof. E. N.

ehk mõned vanaaegsed
ilme

nimeks saanud.

ajal

Kalev Leedu sõnast

Võiks oletada, et keegi sepp
sepad jõumehed

pärast aja jooksul Kalvis =

tajad sepast =

nime

võiksime

kelle jälgedesse uuemal

Setälä astunud, et

„kalvis“ == sepp tuletud.

Kalevi

Ennem ini

olnud ja selle

Kalev iga

vägimehe

Peale muu toetavad Kalevi nime tule
kalvis endid ühe Eesti lastelaulu p e ale :
Kits kile karja,
Üle mere marja j. n. e.
Mina kaku Kalevile,
Kalev mulle rauda.

Uurijad oletavad, et Kalev siin tingimata seppa tähen
dab,

kes

omalt

poolt kaku

eest

Prof. K- Krohn ometi astub selle
üles, näidates, et laulu teisendites

rauda, vasta
tõendava

annab.

väite vasta

alati sugugi sepp ei

esine,

vaid

tihti

muu

isik.

Ühes

soomepoolses tei

sendis öeldakse :
Hyvä ruotsi, kaunis ruotsi,
A nna mulle ra u ta a !
Raua

andjaks

nimetakse

siin

rootsi.

Eesti

tei

sendites jälle kuulub v a h e l:
Mina raua Reole,
Regu mulle kulda.
Reo asemel puutume mõnekorra Kuningaga kokku.
Prof.

K- Krohni

meelde

oletamise järele

Ladina sõna „kuningas" =

tuleb siin
rex.

tingim ata

Ühtlasi

juhib

K. Krohn meid Olav Tryggvepoja ennemuistse jutu juurde.
Nimetud
röövlite

Norra

kuningas

küüsi ja siis

sattus nooruses Eesti

Klerkon-nimelise

See müüs ta edasi Klerk-nimelisele
mandaks

peremeheks

sai

Reas,

Rekon ja poja nimi Rekoni.

eestlase

mehele.

selle

naise

mere
orjaks.

Ta kol
nimi

oli

Prof. K. Krohni arvamise

järele on sõnadel Rego, kuningas ja Kalev sama tähen
dus.

Seega

kokku.

variseks Kalevi

tuletamine

kalvis

sõnast

Ülepea kõnelevad mitmed näpunäited selle poolt,

et vähem alt Eesti keeles Kalev midagi
tublim at ehk suuruse poolest
N ii näituseks kalev =

muust paremat,

muust erinevat tähendab.

muist riietest parem

riie, Kalevi

säng, Kalevi iste, Kalevi niit, Kalevi kivi, Kalevi haud,
Kalevi juuksed, Kalevi

jäljed tähendavad

mat, tähtsamat sellel alal.

Igatahes

on

muist suure
aamen Kalevi

nime tuletamise küsimuses alles andmata.
Vägimees Kalevipoeg esineb rahvasuus ilma päris
nimeta.

Soomes kannab Kalevipoeg vahel Kullervo nime.

See Kalevipoeg rebib varsti

pärast sündimist mähkmed

puruks, satub hiljemini sepa õpipoisiks, tapab sepa naise
ja teeb meie Kalevipoega elavalt meeldetuletavaid tegu
sid.

Eestlased Kullervo nime ei tunne,

küll aga nim e

takse

Kalevipoega

vahel

Kulleriks.

Näituseks

öel

dakse rahvalaulus :
Oh Kuller, Kalevipoega,
Naller-naat oli naise poega.
Teises rahvalaulus lauldakse jälle:
Kuller, Kalevipoega,
Naller, nägus naise poega.
Nim i

Eestis

seesama,

lõputa.

Ei

dam ini

Kalevipojale

ainult

ole hoopis võimata,

ilma

Soome

tet vanem al

pärisnimi

-vo

ajal sage

Kuller antud,

aga aja

jooksul see viimne nimi ikka enam unustuse pähe jä ä 
nud.

Siiski

soomlasedki tunnevad

Kalevipoja tegusid,

mis meie Kalevipoja omadega üsna ühte sulavad,
tuseks rohu niitmise, maa needmise ja
lugu.

Soomlaste Kalevanpoika

puhul Kullervoks,

vaid

ei

vete

mõõtmise

nimetata

niisugusel

ta esineb Kullervo

suurusena.
Meil arvatakse tavalisesti,

n ä i

kõrval eri

et Kalevipoja

lugu

va

nasti rahvasuus lauludes elanud, aja jooksul ikka enam
unustusesse jäänud ja Kreutzwald
võinud üles kirjutada.

ainult

selle riismed

See väide ei suuda ennast kind

lale alusele toetada.

Meie

rahvalaulud niisuguseid v ä 

gimeeste lugusid ei tunne kui Soome omad.
lauludes

on

vägimeeste

mitte rohkem.

Laulud

vat

pinda

leidnud.

küll

nimi Kalevipoeg

laulude

on

nagu

aga

vägimeestest ei ole Eestis sobi
ette,

ilm a . et ta tegudest midagi

juhtumisi

Me võiksime ütelda, Kale
rahvalaulu

sattunud;

kodu puudub tal seal.
Sellegi poolest peame Kalevipoja Eesti
tooteks tunnistama.

Setukeste

olemas,

MÕnes üksikus rahvalaulus tuleb

iseäralikku teatakse kõnelda.
vipoeg

embryo

Mitte

lauludesse

õige

rahvaluule

ei ole rahvasuu

Kalevipoja lugu pununud, vaid proosasse.

Kalevalat jäljendades valas Kreutzwald Kalevipojast
leiduvad ennemuistseid jutte salmidesse,

mõnda üksikut

üleüldist rahvalaulu oma tehtud salmide vahele punudes.
Vaevalt suudame tõendada, et Kalevipoja lugu va
nasti palju täielikum olnud, kuid aegade jooksul sellest
palju

unustud.

Tõsi see, et viimasel

unustud, aga vanema
et lugu

enam

ajal tõesti

palju

aja kohta maksab ennem väide,

täienenud

kui

kahanenud.

Alguses ei

esinenud Kalevipoja lugu sugugi nii sündmusrikkana kui
meie päivil.

Kreutzwaldi Kalevipoeg ei sisalda ammugi

kõiki vägimehe tegusid, vaid rahvasuu tunneb neid palju
enam.

Sellega ei taheta ütelda, nagu oleksid lugulaulu

mahutamata

jutud

alles

pärast lugulaulu

ilmasaatmist

tekkinud.
Ju ligi 40 aasta eest juhtis prof. E. N. Setälä tähe
lepanemist selle peäle, et Munapoja nimelises ennemuist
ses jutus Kalevipoja algidud olemas.

Me võime juurde

lisada, et Kalevipoja jutud ülepea mitme nimeta tegelase
tegevusele
Tugeva

najavad.

poisi

Palju

motiivisid

on

Kalevipoeg

nimelisest ennemuistsest jutust

om anda

nud.

Tugev poiss astub teisendites papi poja, sepa poja,

karu

poja ehk Karu

poisi ehk

poja teod

Ivani nime

all

meie

ette.

Selle

annavad Kalevipoja tegudele kätt.

Tugeva poisi tegusid täiendab jutt kolmest kasuvennast,
kellest üks proua, teine tüdruku, kolmas pulli poja
teisendi järele kolmas

koguni kassi poja

ehk

nime kannab.

Kõik need pojad sünnivad ühel ajal, neist kõikidest käib
üle

tugevuse

poeg.

poolest

pulli

poeg,

teisendi

järele kassi

Kolme kasuvenna lugu sulab Kalevipoja leeme

keetmise,
looga üht.

maa all käimise ja kolme

neiu ärapäästmise

Aga veel mõni m uu üksik

pojale aineid annud.

lugu on Kalevi

Mõnegi korra puutume -rahvaluule-

korjandustes juttudega kokku, kus ühes jutus keegi nimeta
isik tegelaseks, teises aga

on Kalevipoeg

nimeta

isiku

asemele astunud, nimelt siis, kui see nimeta isik mingisu

V

guse

vägitöö

korda

saadab.

jooksul Kalevipojale hulga
lisanud, mis alguses

sugugi

Sedaviisi on

ehteid, s. o.

rahvas

lugusid

Kalevipoega ei

aja

juurde

puutunud.

Enamasti kõik need jutud kuuluvad rahvusvaheliste jut
tude hulka, ei ole siis Eesti pinnal tekkinud, vaid võersilt Eesti rännanud, kuid eestlased on võera lahkelt vasta
võtnud, teda omalt poolt paremini ehk halvemini ehtides,
nii et asjatundmatu
kondseks pidama.

peab võera täielikuks E,esti koda

Alevipoeg.
Rahvajutud iseäralikka Kalevipoja nimelisi seltsilisi
ei tunne, küll aga Kreutzwaldi lugulaul.
kolm seltsilist: A l e v i p o e g ,

Selles esinevad

Sulevipoegja

Ol e-

v i p o e g , kõik „pojad“, nagu Kalevipoeg isegi „pojana“
esineb.

Kõige sagedamini puutume Alevipojaga kokku*

Esimest

korda

kuuleme

Alevipojast,

poeg Kikerpära soo ääres pahareti poegi
kohut mõistab (X, 58— 563).

kui

K alevi

tabab ja neile

Alevipoeg hakkab sel pu

hul Mustapallil mõõtma, kus pea talle

veevaim

ilmub,

keda ta tüssab ja enesele suure noosi laseb kulda anda.
Põhjata kübarat kullaga mitte täita suutes

kutsub

vee

vaim Alevipoja enese juurde viimast võlga kätte saama.
Veevaimu

poolt

eest kannupoisi.

kurja

kartes

saadab Alevipoeg

Kullasaamise lugu kübara ehk saapa-

sääre täitmisel on rahva seas lajalt tuttav, kuid
sena

ei

esine

iialgi

Alevipoeg,

rehepapp ehk keegi muu
Emajõe,

Kasari,

enese

isik.

tegela

vaid tavalisesti Hans,
Niisama teatakse

Pärnu jõe ääres

ehk

mujal

lugu

nimepidi

nimetud kohas olevat sündinud.
Alevipoja

veevaimu tüssamise lugu kuuldes juhtub

Kalevipojale Soome sepa võlg meelde.
Alevipoja enese asemel seda maksma.
sest vaikib lugulaul.

Vägimees saadab
Maksu maksmi

Ei imegi, sest rahvaluule ei tunne

Alevipoja Soomes käimist.

Vähe hiljemini

kõneldakse,

et Alevipoeg Kalevipoja

poolt põrgust toodud

noorema

neiu enesele kodukanaks kosinud. Rahvaluule tunneb
küll niisugust põrgust toodud noorema neiu kosimist, aga
ei tunne sel puhul

Alevipoja

nime.

Doeg uuesti tegevusesse astuma.
m ab“ Alevipoja

teisepoole õe.

seltsis seda päästma.
ette.

Alevipoeg

Pea

peab Alevi-

Alutaga tuuslar „tõmAlevipoeg

Sulevipojaga

Tuuslar moondab neile teel järve

sünnitab

nõiavitsa

varal silla järvele.

Seda viisi päästavad Alevipoeg ja Sulevipoeg neiu. Sar
nast

järve

sünnitamist

tunnevad

mitmed

rahvajutud,

muude hulgas ka Peipsi järve tekkimise lugu, kuid ükski
jutt ei maini Alevipoja nime.
Maailma otsa otsimiselegi

võtab Kalevipoeg Alevi

poja kaasa, kus see ometi mingisugust iseäralikku tege
vust ei avalda.

Ainult mööda minnes nimetakse korra,

et Kalevipoeg valvamise

ta hooleks usaldanud.

loomulik, et Alevipoeg sel teekonnal
kaob,

sest et rahvaluule

poolt ei tunne.

nagu

niisugust teekonda Alevipoja

Pärast Lennuki

teekonda

kuuleme,

vägimees oma kolme seltsilisega sõtta läinud.
pul puutuvad nad
kokku.

Üsna

unustusesse

neljakesi

leent keetva

et

Sõja lõ

vanamooriga

Alevipoeg hakkab leent keetma, aga pisike me

hike sööb pajast roa ära.
Sulevi- ja Olevipojalegi.
sööja kinni.
hästi, läheb

Samasugune äpardus

juhtub

Alles Kalevipoeg napsab leeme-

Rahvasuu tunneb leemekeetmise lugu väga
aga

Alevipoja ja ta seltsiliste

sel puhul täiesti vaikides mööda.
Kalevipoja tagasitulekut oodates

tapab

tegevusest
Alevipoeg

suure härja, kellest 100 vaati verd valgub ja 1000 tünd
rit liha saadakse.

Mõnda

korda

varemini

härga tappa, aga
Ei olnud meestä meie maalla,
Kes oleks pähä koputanud,
Härja oleks uimastanud,
Suure sõnni suretanud.

taheti

seda

Sada meest

sasisid

sarvist,

kinni, aga asjata kõik.
kaela

peale,

tunat

Alevipoeg

sasib sarvist

kinni,

meest

härja turjast

ometi
taob

kargab

härja

kirvega

härja

pähe, tapab metsasõnni.
Suure härja

tapmise

lugu

on

Eest;s väga tuttav.

Rahvajuttude järele tapab Kalevipoeg suure härja, mitte
aga

Alevipoeg.

Rahvalaulud

teavad

paljugi

härjast,
Kes pole ilmas ikkes käinud.
Sajal aastal sahka näinud,
Küm nel aastal künnud maada.
Teisendis öeldakse selle härja kohta:
Toodi härga Türgimaalta,
Tuhat sülda turja laia,
Sada sülda sarved pikad.
Ja jälle :
Kuu kaua orava jooksis
Härja seljaroodu mööda,
Päeva lendas pääsukene
Härja sarvede vahella.
Hakatakse suure härja tapjat otsima.
Tõin m ina tapja Türgimaalta,
Teise tapja Tatramaalta,
Ei saand härga ära tappa.
Tuli minu väike vennakene,
Õlekõrre õigukene,
Pilliroo peenikene,
Sõrme suurne raasukene.
Rusikal ta tappis härja,
Pöidelal ta pistis kurku,
Verd sai venegi täie,
Rasva suure laeva täie.

suurest

Vend
tapab

ehk

igatahes

rahvalauludes

nimeia

suure

Viimase on Kreutzwald pannud
sellevasta

esineb

isik

„m in a“,

„tem a“

härja, iialgi aga Alevipoeg.
härja

tapma.

nimeline härja tapja.

Soomes

Härga

ennast

kujutakse palju suuremaks kolliks kui Eestis.
P ää häilyi Hämehen maassa, = P ää helkis Hämehe maassa,
Häntä torkkui Torniossa,

Hända Torneos tolgendas.

Soome rahvalaulud ja Kalevala määravad selle härjam üraka tapjaks Virokannas nimelise taadi.
taadi

kallale,

tulnud

Virokannas

pöialpoiss

tapab

põgeneb

härja.

Kalevalas ega rahvalauludes

eest.

Härg kipub
Alles

Alevipoja

merest

aset ei täida

Virokannaski,

vaid

keegi

väike nimeta tapja, just nagu Eesti rahvalauludeski
meta

isik.

Mõnes

Eestigi

rahvalaulus

ei

taha

Soome omast suuruse poolest palju maha jääda.

ni
härg

Läänes

näituseks lauldakse, et härg mannermaalt Muhu-, Hiiuja Saaremaale paistab.
Prof. K- Krohni uurimise järele on suure härja laul
Lääne-Eestist
aga

pärit,

lõikusetalgu

algab niisugune

kus teda pidudel

ajal

pererahva

pidulaul

Pidutujus võis pidu

lauldud,

kiituseks.

kiitusega õlle

nimelt

Mõnekorra

tegemise

eest.

või taigu jaoks tapetud härg varsti

tuhandevõrdseks kasvada, sääsest elevant saada, otsekui
see vanas Kalevalaski ilmub, kus härjal koguni üks jalg
Aunuses,

teine

Turja tundrul,

kolmas

Wuokse

neljas Lapi lahe ääres — härg võtab siis kogu

kosel,
Soome

ja veel enam enese alla.
Siiski mitte ainult talgul

ei

lauldud

laulu

suurest

härjast, vaid muugi pidu puhul, mil soe pea peremeheks
tahab hakata.

Kiidab laul härga ka hiidlahärjaks, kaha

neb ta suurus ometi
Kalevipoeg ja

märksa,

Alevipoeg

kui lugulaulust kuuleme,

söönud ta kahekesi ära, ilma

et muid võeraid oleks appi kutsutud ehk härjast midagi
järele jäänud.

Pärast

härjasöömist

ühe kullakoti kanda.

saab

Alevipoeg

Kalevipojalt

Selle viib ,ta vist, niisama kui K a 

levipoeg oma kolm kotti, Lindanisasse, kus suur sööma
pidu algab.

Sellest võtab lugulaulus Alevipoeg

agaralt

osa, kuna rahvasuu niisugust lugu ei tunne.
Varsti selle peale

algab

sõda.

Enne sõttaminekut

matab Kalevipoeg Alevi- ja Sulevipojaga oma suure v a 
randuse

maha.

Sõjas

annab

kilbi kandmise Alevipoja

Kalevipoeg

hooleks.

lust sammub Alevipoeg kõrgete
kustutama, kuid upub sinna.

ägedat võit

kallastega

järvest janu

Seltsilised

nukeha veest välja ja matavad

oma kannul

Pärast

künka

tõmbavad sur
alla.

Rahvasuu

ei tunne niisugust Alevipoja surma lugu.
Ülepea ei tea ükski
kellele Kreutzwaldi
Harukorral

rahvajutt

lugulaul

astub

Alevipojast kõnelda,

mõnda

Kalevipoja

tegu teha annud.
kõrvale

Alevipoeg.

Rahvalaul armastab mingisugust nime korrata, kuid kor
rates

muudab ta nime,

et enam vaheldust saada.

Ni

näituseks :
Udres, kudres poisikene.
Ehk :
Mareta, kareta neidu.
Ehk jälle :
Mina sõitsin Viiburisse,

'

Viiburisse, Siiburisse.
Samal viisil näikse nime väänam ise teel Kalevipo
jast ka Alevipoeg olevat tekkinud.
tavalisesti

õige

nime

Kuna korratud nim i

väändena esineb, on Kreutzwald

Kalevipoja nimest väänatud Alevipoja nime hoopis teise
isiku nimeks pidanud ja sel põhjal
seltsimehe

Alevipoja.

loonud Kalevipojale

Kalevala

kangelased V äin äm ö i

nen, Ilmarinen ja Lem m inkäinen

mõlkusid Kreutzwaldil

meeles, ta tahtis Kalevipojale seltsilisi luua ja sel
jusel

manas ta kolm

põh

seltsilist Alevipoja, Sulevipoja ja

Olevipoja

välja.

Kindlamat

ometi Kalevipojaga ei ole.

sidet

võime Kalevala Tieraga võrrelda.
damineva

osa

mainitud

seltsilisel

Alevipoja suhet Kalevipojaga
Niisamasuguse möö

kui Tiera Lemm inkäise tegevuses leiab,

saab Alevipoeg Kreutzwaldi järele Kalevipoja elus, olgu
ka, et see lugulaul Alevipojast rohkem teab kõnelda kui
Kalevala
sama

Tierast.

kõrvaliseks

Kreutzwaldi

Siiski
isikuks

igatahes jääb
kui

Tiera.

Alevipoeg nii
Ei

ole

imegi :

luulesünnitus ei või rahvaluule tootes pea

tegelaseks saada.

Sulevipoeg.
Alevipoja kõrval
sena Sulevipoeg.

esineb teisena Kalevipoja seltsilir

Kreutzwald

laseb

ta lugulaulus ühe

põrgust toodud neiu enesele kosida, tuuslari
varastada ja

Alevipoja ühes Sulevipojaga

Sädemete saarel süütab

Sulevipoeg

piibu

selle neiu
ära

päästa.

põlema, e h i

tab Alutaha hiljemini linna, laseb sõjast tulles vanamoori
ennast petta, peab Lindanisas Kalevipojaga seltsis pidu,
sõitleb viimast priiuseraamatu ärakinkimise
rakale,

sõidab

ühes

Kalevipojaga sõtta,

põletakse

Sulevipoja

surnukeha

V a

kus teda puu

sast haavatakse ; selle haava kätte ta sureb.
järele

pärast

Lugulaulu

ära, ta

hauale

ehitakse aga kõrge mälestuseküngas.
Rahvaluule

sarnaseid

Sulevipoja tegusid ei tunne.

Küll ei puudu Sulevipojal rahvaluules alus täiesti, kuid
ta tegusid tunneb rahvaluule vähe.

Sulevipoega

K ale

vipoja lugulaulu punudes toetas Kreutzwald ennast kõige
pealt Fählm anni sellekohase üleskirjutuse peale:
Soilt tuli Sulevipoega,
Kaugeelt Kalevipoega,
Kätt pakkus Kalevipoega,
Suisa lõin Sulevipoega,
Kiuste lõin Kalevipoega,
Ise Aki neitsikene.

Nagu näha, põhjenevad need Fählm anni üleskihu
tud

read

rahvaluule

alusel, kui ka vähemalt Aki neit

sikene sellele juurde lisatud.
uurimine on Sulevipoja

Dr. O. Kallase sellekohane

nime nimetava laulu

pikemale

harutusele võtnud ja sellest mitukümmend teisendit leid
nud (Wiederholungslieder, 7).
maailm akuulus

„m in a“

Sulevipoja laulus kõneleb

neiu,

kudas

ta

metsa

läinud,

ja jätkab siis :
Sain sinna Sulevimäele,
Sulevi, Kalevimäele,
Seal seisis Sulevipoega,
Sulevi Kalevipoega,
Küsis muita suisa suuda,
Suisa suuda, kiuste kätta.
Ei m ina annud suisa suuda jne.
„M in a“ kõneleb enesest edasi:
Suisa lõin Sulevipoega,
Läbi t'a ihu ilusa,
Läbi ta pale punase jne.
Nuttes läheb neiu koju, kus ta seletab, et ta oma au
hoides Sulevipoja tapnud. Ema kiidab selle teo eest tütart:
Ole terve, tütar noori,
Om a au hoidemasta,
Suurta koera surmamasta.
Laulul on Kreutzwaldi Kalevipojaga niipalju ühtlust,
et ta

Sulevipoja

laseb Sulevipoja

surmast

kõneleb.

sõjas surra,

lauludes Don Juanina,

K una

kes kallaletungimisel

poolt Sulevi- ehk Kalevimäel surma saab.
did

tunnevad

Kreutzwald

esineb Sulevipoeg rahva

tavalisesti

Sulevimäge,

tütarlapse

Harju teisen

Viru

teisendites

puutume isegi Holepimäega kokku; viimane nimi tuletab
Olevit meelde.

%

Suuremas jaos teisendites

pUudub mäe

nimi.

Jääb hämaraks, kust seda mäge otsida.

kannavad mägi ja Don Juan sama nime.

Igatahes

Kui ka Sulevi

kõrval Kalevit nimetakse, ei ole meil ometi kahe mäega
ega kahe Don Juaniga tegemist.
Küsitavaks

jääb,

miks

rahvalaul

kippuja Kalevipojaks nimetab.
jutud ei tunne
kallalekippuja

neiu

au kallale

Rahvalaulud ega rahva

niisugust teisendit,

et keegi

neiu oleks

Kalevipoja ära tapnud, kui ka K. J. Pe

terson Kalevipoega Don Juaniks nimetagu ja Kreutzwald
teda saarel tõesti sarnasena esitagu.

Kalevipoja nimega

puutume rööbasreas kokku; ta nimi puudub ometi palju
des teisendites.
üks

Lääne

meheks",

Dr.

teisend

Viru

„Tõrma

Kallase

uurimise

kallalekippujat

teisendid

„Hiie

tallipoisiks", Järva

järele

„Kungla

nooremaks

teisend

nimetab
kuulsaks
poisiks",

„sulges

poisiks",

Pärnu teisend „nõmme peiuks", Setu teisendid „mustaks
meheks",

„nooreks meheks", „pakan poisiks" ehk kan

nab koguni nime „Edo ilma, p ä e v i poega".
Kõik

need teisendid

annavad

põhjust oletada,

et

Kalevipojal selle juhtumisega tegemist pole, vaid ainsaks
tegelaseks

ikka

lugu

nii

veel

Sulevipoeg jääb.
mõista,

Hädakorral võiksime

et Sulevipoeg

üks

Kalevipoeg

olnud, eeldades, et Kalevipoeg üleüldse hiidu ehk vägi
meest tähendab,

seega ülepea palju

Kalevipoegi olnud..

Kreutzwald on oma Sulevipoega kangelasena esita
nud, rahvalaulude Sulevipoeg

sellevasta

muutub

kõlb-

liselt langenud isikuks, kes Don Juani sarnase esinemi
sega teenitud palga saanud.
On arvarr.isi
tud ja nimi

õieti

aga

mõjul

Kalevi

avaldud,
Sulav,

mast" :

Sulavi

Suleviks

levi nime asjus alles

et Sulev

sula

sõnast tule

poeg peaks

moondud.

kuuluma,

Lõpusõna

S u

ütlemata (vd. „Aadamast ja Iida-

Sulevipoeg).

Kolmas Kalevipoja seltsiline Olevipoeg kuulub krist
likku mütoloogiasse.

Tõll.
K una peaaegu kogu Eesti mannermaa Kalevipoega
tunneb, ei ulata teise vägimehe Tõllu tundmine kauge
sealgi

peaasjalikult Anseküla.

Kärla ja Kihelkonna kihelkonda,

male

kui Saaremaale ja

kui ka Pühas, Pöides

ja Kaarmas ta tegusid vähe mäletatakse.

Urnbes samal

ajal kui Kalevipoeg, toodi ka Tõll kirjandusse, Tõll ometi
suuremal mõõdul kui Kalevipoeg.

Kalevipoega nimetas

Peterson oma Soome mütoloogia tõlkes, Tõlluga tutvus
tas

Hupel

Hiljem ini

oma

teoses

võtsid

„Topographische

mitmed

Nachrichten“.

õpetlased Tõllu Saksa keeles

harutusele ; Eesti keeles andis P. Südda ta lood trükki.
Saksa õpetlased C. Russwurm ja E. Pabst tuletasid
Tõllu Schveitsi

Tellist.

Ligem mõlema tegelase võrd

lemine sunnib

niisugusest

oletamisest

kohe

loobuma.

Peale nimede ei leia me mõlema kangelase vahel pea
aegu

mingisugust

ühtlusekohta.

Lapi stalot Tõllu sugulaseks teha.
last nii kaugelt otsida;

Pabst

katsus

Asjata ometi

koguni
sugu

seda võib palju ligemalt leida.

K una sagedasti arvamist avaldakse,

nagu kujutaks

Kalevipoeg Eesti rahvast, mille väitega ei või ühineda,
sest et ta sündmustik suuremalt jaolt

rahvusvahelisele

alusele põhjeneb, arvab M. Körber Tõllu kohta,

et see

Saarem aa ajaloolirt isikut esitab („Oesel einst und jetzt").
Rahvas

on Körberi oletamise järele

loole palju

luule-

ehteid juurde kinkinud, aga neist luuleehetest tahab uurija
ajaloo tuum a välja koorida.
daanlastega 1205 kokku,

Esimest korda puutus Tõll

mil daanlased saarel

kindluse

ehitasid. Saare vägimeest kartes hiljemini lõhkusid. 1222
tulid daanlased uuesti
lased

nende

ehitud

saarele,
kindluse

aga pea hävitasid saar
ära.

Sakslaste

kallale

tungimisel 1227 ei jaksanud Tõll enam vasta panna; ta
heideti alla ja pidi

ennast sunni peale

Vist sakslaste rahulolemise

ristida laskma.

ärateenin.iseks

hakkas Tõll

pojaga ühes kirikuid ehitama. 1241 tõstis ta uuesti mässutõrvikut,

aga

niisama

vähe

õnnestus, läks mäss 1241 korda.

kui

vastapanek

1227

Tõll langes sõjas saks

laste vasta ja mäss lämmatati.
Niisuguse ajaloolise
või

salata, kuid

sündmuse põhja

andmed

puuduvad

võimalust ei

selle sündmuse

tõendamiseks. Igatahes peame oletama, et sakslased Tõllu
ja ta perekonna ristinud.
esineb,

kannab

Tõllu

Tõllu

naist

nimesid.

K una Kalevipoeg ilm a nimeta

perekond ju
hüüab

ristiusust laenatud

rahvasuu

Piritaks,

mis

nimest Brigitta tekkinud.
Suure
Tõlluks;

Tõllu

poega

nimetakse

tavalisesti nooreks

selle nimega tahetakse ütelda,

sedasama

nime,

mis isagi,

kannud,

poeg sagedasti isa nime peale ristitud.
mata jätta,

et Tõllu

nagu
Ei

meilgi

poeg
veel

või nim eta

et Tõllu nimi kohanimedeski ennast rohkesti

alal hoidnud.
Mitmed
vanemal

vanad

ajal

dokumendidki

tarvitud

tõendavad,

ristinimi olnud ;

1568

et

Tõll

teatakse,

et Nõvas Toelsilla kõrtsis Toel Laver elas. Neid niu esid tuleb muidugi Tõllsilla ja Tõll lugeda.

1504 m aini

takse Lääne-Nigula Tagaperes Reko Tiell = Räägu Tõll.
Veel

muis

dokumentides puutume

Tõllu

nimelise

isi

kuga-vanemal ajal kokku. 15. aastasaja algusel nimetab
Urkundenbuch V, 2151 Tiile Lodet ja seesama teos natu
kene hiljem ini Eesti laenumeest Tile Sorseferi (V, 2590).

Nim i Toll

seisab lähedas ühenduses võeral

hästi tuttava nimega Till, Tillo, aga ka Teil.
spiegel esitab sakslastel kavala Hansu
Till nime

Till,

Teil,

Töil ja Tõll

tunnistavad sellekohased
nimi

põlveneb

osa.

maal

Till EulenEestis on

kujul tarvitud; seda

kohanimed.

Tõllu ja

ta poja

ristiusu-aegsest nimest Teil, Till.

Nagu

Kalevipoeg, seisab Tõllgi ühe jalaga paganuses, teisega
ristiusus.

Tõll tõmbab hiljemini mõlemad jalad ristiusku,

sellele täiesti andudes. Kalevipoeg sellevasta jääb mõ
lemate vahele seisma, ennast ristiusu ikke alla painu
tamata, ja sureb
saamata.

viimaks

paganana,

ristiusu

ristinime

Leiger.
Rahvasuu tunneb kahte
vägimeest nagu Tõll.

ununud, teise venna Leigri
niisama üht ja
maa

Tõllu

samasugust

nimi elab rahvasuus

teist ta tegevusest.

vanem a ametit

venda,

Ühe venna tegevus ja nimigi on

pidas,

edasi,

Nagu Tõll Saare

niisama Leigergi.

Mitmes

suhtes tuletab ta venda Tõllu ja ka Kalevipoega meelde.
Ühine on neil kõigil võitlemise ajal kivide

tarvitamine,

ühine

Kalevipoeg,

suur

söögi-isu ja

pikk uni.

Nagu

alustab Leiger mõnda tööd, ilma et seda suudaks, ütleme
parem

oskaks

lõpetada.

püha Jüri kutsikaid
suudab.

Nagu Kalevipoeg,

taga ja hävitab neid

kiusab

nii

palju

ta
kui

Ise paganaks jäädes püüab Leiger ristiusku heit

nud hiidlaste palvet täites neile kiriku ehitada;

kui aga

teisal ilma tema teadmata kirik tekib, kahmab Leiger, nagu
vend Tõll, varsti kivi kätte kirikut hävitama.

L üh e d alt:

Leigri tegevus tuletab elavalt Tõllu tegevust meelde, ei
arene aga nii mitmekesiseks nagu Tõllu oma. Leiger on
Tõllu kahvatu varjutis.
Leigri
mist.

nime seletamine teeb

oma jagu

peamurd

Oletakse, et Leiger Rootsi lekare — m ängija,, m än

gumees, pillimees tuletud.

Niisugusel puhul oleks pida

nud Leiger suur pillimees olema, kuid

ta pillim ängim i

sest ei tea me midagi, vähemalt ei ole rahvasuu teateid
Leigri pillimängimisest alal hoidnud. Ainult seda teame,

et

noor Tõll Saares Vanemuisena esineb,

oma viiuli-

mängimisega inimesed ja loomad paneb tantsima. P illi
mängimise

osavus

on

peale

ainus silmapaistev tegevus

kirikute

noore Tõllu elus.

ger tõesti lekare sõnast tuletud,
laenuga tegemist.

ehitamise

Iseäranis

õieti

Kui Lei-

oleks meil siin Rootsi

ei oleks meil tarvis niisu

guse Rootsi laenu üle imestleda, sest keskajal elas Hiiu
saarel

väga palju rootslasi,

kellelt

vägimees

hõlpsasti

rootsikeelse nime oma peategevuse järele võis omandada,
eeldud, et Leigri nimi tõesti Rootsi keelest tuletud.
Viimaks oleks veel Karksi vägimehi nimetada, kel
lest üks Lisna, teine Lasna nime kannab; kolmas esineb
nimeta, aga me võiksime
teks“

kutsuda.

paganad,
leibu kätte,
rat.

Need

viskavad

teda

elukoha järele „Mäkis-

koopaelanikud,
üksteisele

rahvasuu

kaugema

maa

vana
peale

niisama kui Tõll ja poeg teineteisele vasa

Samasuguste hiidude hulka tuleb ka Virtsu ja muid

vanapaganaid

arvata,

mälestusi maha jäänud.

kellest

rahvasuhu

veel

vähem

Linda.
Kreutzwaldi Kalevipoeg tutvustab meid kahe müto
loogilise naiskujuga:
karjateelt
„Linda,
neiuks

leitud
libe

Lindaga

ja

tedremunast

neitsi".

sirgumise

Nagu

järel

Salmega.

kasvas
Salmele,

varsti

tulid

kosilased,

meesi Kalev" sai Lindalt jah-sõna.

taga ja

linna Toompää mäe kokku.

need,

Alles «kange

Lugulaul teab Linda

et ta poegi

sünnitanud, vii

mase, Kalevipoja, alles pärast mehe surma.
nas Linda kangesti

Lindalegi

esmalt

keda Salme ära põlanud, pärast veel teisi.
abielust niipalju jutustada,

Lesknaise

hautamise järele

Meest lei

kandis ta mälestuseks Tal
Üks kivi sattus Linda sülest

maha, kandja puhkes nutma ja nuttis Ülemiste järve.
Hiljemini ilmus Lindale kosilasi, aga Linda ei taht
nud enam

mehele

minna.

vägisi, kuid teel tabas Pikri
tus

Iru äm m aks,

heitnud
sillas,

Iru
nii

äm m a

Soome

kivisambaks.
peale

sorts

röövis Linda

nool Lindat.
Aineid

armu,

vaid

Linda

m uu

kaotav aeg ei
kasutas ta

Iru

et Kalevi lesest viimane kui mälestusemärk
%

kadunud.
Nii seletab K reutzvald Linda lugu.
valuule allikad

ei

Vanemad rah

anna Linda nimele tuge.

Seega ei

ole öeldud, nagu tuleks Toompea ja Ülemiste järve tek
kimist Kreutzwaldi

omaks

luuleks

suu tunneb tõesti neid lugusid.

lugeda.

Ei,

rahva

Kuid tekitaja ei kanna

vanema]

ajal

rahvasuus Linda

n a i s e ehk n a i s t e r a h v a
sel naisterahval

nime,
nime.

vaid

Kalevi

Isikunimi puudub

Meie päivil teab rahvas küll jutustada,

et Kalevi naine Linda need vägitööd korda saatnud. Meie
aegseid teateid võime tõendustele vähe
teades,

kui

palju

Peaasjalikult
kahtlema,

neist Kreutzwaldi

paneb

et nimi

mist ei esine.

Linda
enne

nime

aluseks

panna,

allikast ammutud.

poolest see

asjalugu

Kreutzwaldi Kalevipoja

ilm u

Ei ole seda nime pärastki lauludest ta

batud.
Tekib küsimus: kust võttis Kreutzwald Linda nime,
kui see rahvasuus

puudub?

kõneleb, et daanlased

Läti Hindreku

1219 Lindanise

kindlusesse tul

nud, selle ära lõhkunud ja uue asemele
Lindanise
nisa

kindlus

ajaraamat

ehitanud.

Et

Kalevi kalmule ehitud ja lõpp -nise

meelde tuletas, arvas

Kreutzwald

põhjust

olevat

nime esimesest poolest nisa omaniku nime välja lugeda
ja seda omanikku Kalevi kaasaks nimetada.
Linda nime

seletuse kallal

on palju pead

murtud.

Ühed on seda Itaalia laenuks pidanud, sest Itaalias esineb
ristinimi Linda.
käimine

nime omandada.
Vanadel

Muistsetel eestlastel puudus ometi läb i

itallastega ega võinud

nad siis ka neilt risti

Teised otsivad seletust Saksa keelest.

sakslastel oli -lind lõpuga

Siglind, W iglind,

Godelind j. n. e.

isikunimesid,
Muidugi

nagu

mõista ei

võinud Kalevi kaasa oma nime neilt omandada. Vaevalt
tõenäoline,

et eestlased hilisemal ajal

niisuguse saksa

keelse nime Kalevi kaasale oleksid annud.
H. Neus tuletab Linda nime
nast „klint“.

germaanikeelsest sõ

Niisuguse nimega nimetakse tihti Soome

lahe paekihiiist kallast,

aga ka Toompea mäge.

Klint,

Glint sõnast oleksid eestlased Lint, Linda teinud. Kalevi
naine

kuulus ju hiidude hulka;

hiiud muutuvad

enne-

muisete juttude järele tihti kivideks, nii ka Kalevi naine
Iru ämmaks.

Seda

kivigi hakati Künt-kiviks

kutsuma,

ja sellest nimest tekkis Linda.
kohe tähendud,

et eestlased

vaevalt oletada võib,

Selle välte

kohta olgu

muidu- klinti

ei tunne ja

et nad ainult Lindale

selle nime

oleksid laenanud.
V. Reiman näikse
lintu sõnast tuletavat.

Linda

nime

Eesti-Soome

lind,

Linda oleks lind-sõnast tekkinud

meelitusenimi, nii kui nüüdki veel meelituse puhul öel
dakse: linnuke, tuike j. n. e. Seletus oleks muidu väga
ilus,

kui

ära suudaksime

määrata,

kudas Lind-nimest

omastavas mitte Linnu, vaid Linda tekkinud.
Linda

nime aluseks" jääb

Lindanise,

tingimata

kuid selle sõna tüvi tuleb

nast otsida.

Läti Hindrek m ainib

Läti

Hindriku

vististi

linna sõ

peale muude Some-

linde ja A gelinde; praeguse keele järele

oleksid

need

Soomelinn ja Agelinn.
Aga veel

hiljeminigi leiame sarnaseid sõnakujusid.

Stahlil on linn =
„lindast“ ja

„lind“ ja ta tarvitab seda sõna käändes

.linnast".

Õp. Salem ann

tab : Meij Jumal on üks kindel „lindu.
selgub,

et muiste

linna

asemel

niisama kui linna Vepsa
Vadja

keele „lid na“

(-{- 1657)
Noist

„linda“

kirju

näidetest

öeldi, ümbes

keeles

nüüdki veel „lid nu ja

nimetakse.

Kõige selle järele ei

tähendaks Linda midagi muud kui linna.

Neusi

arva

mise järele oleks nimes Lindanise lõpp -ise sõna sisse
ütlev.

Nagu

tähendud,

kuju Lindanisa
ka

iialgi,

ei esine Läti Hindrekul
vaid

ainult Lindanise,

Lindaniense omadussõna

tavaks,

kas lõppu -nise tõesti

omadussõnaliseks

tuleb

kujul.

Kõigiti

jääb küsi

sisseütlevaks ja

arvata või

on

meil

guse linda juurde lisatud tänini veel seletamata
tegemist.

sõna

ehk aga
-niense
m ingisu
sõnaga

Kindlaks jääb, et kui nimi Eestist pärit, sõna

tüveks linda =

linna tuleb pidada.

On aga nimi võeraste rahvaste antud, peame m ui
dugi seletust mujalt otsima.

Lugu nimelt nii, et T allinna

ja Haapsalu vahel palju võerakeelseid, nimelt rootsikeel

seid kohanimesid olemas.

Vanasti ulatasid Rootsi asun

dused Eesti rannas Matsalu lahest Tallinnani ja kauge
male.

T allinna lähedal tunnistab Rootsi Kaiavere veel

praegu
-näs

Rootsi

lõpulisi

algupära.

Eesti

kohanimesid.

rannast

tabame

Näs tähendab

palju

maanina.

Väga võimalik, et skandinaavlased Tallinna kohal Kalevi
kalm una
andsid.

silma torkavale

maaninale

JLindanäs

Lindanäs tähendaks Rootsi keeles =

nurmenina.

nimeks

kesanina,

Läti Hindrek tundis ehk kohta ainult roots

laste poolt antud nimega ja

kirjutas oma ajaraamatus-

segi selle nime.

Kas eestlased niisugust nime ise kunagi

tarvitasid, jääb

küsitavaks.

koht JlefleHeirb

kujul.

lahtiseks
nimi

on

jätma,
ja

Vene

kas Lindanisa

missugune ta

ei ole see Linda- n i s a .

vanus kirjus esineb

Igatahes peame
Eesti

õige

küsimuse

või Rootsi

k u ju ; milgi

veel
keele

kombel

Salme.
Salme ja Linda sündimise

lugu tuletab

omast

ko

hast Greeka mütoloogia ilusat Helenat meelde, kes üht
lasi kahe vennaga
karjateelt
dus

kana,

m una

munast sündinud.

tedremuna ja

välja.

Kanast

Lesknaine

varesc-poja.

kasvab

Salme,

leiab

Kana hau
tedremunast

Linda, varesepojast vaenelaps.
Salme lugu tunneb Kreutzwaldi Kalevipoeg, tunne
vad rahvalauludki, teavad üleüldse tast aga vähe peale
imeliku sündimise ja kosimise jutustada.

Kosimine su

lab täiesti ilmaneitsi kosimise looga ühte.
Setu

rahvalaulud

ei

tunne

Salmet,

vaid

asemel kannab mõrsja neil Kureneiu nime, olles

Salme
ometi

sama, mis mujal Salme.
Täht võelakse peiuks vasta, söödetakse, joodetakse.
Täht

aga ei taha enne

juua.

Salme

kättesaamist

süüa

ega

Sedasama avaldavad Setu laulud Kureneiu kohta.

Täht viib Salme ehk Kureneiu enesega kaasa ja sellega
lõpevad
neiu

teated

neiu

Suometare

prof. K. Krohn

kohta.

nime.
näidanud,

Soomes

Lönnroti

laul Soome,

lane enesele uue nime omandas.
Soomes ei tuntud.
vaimu.

kannab

kaudu

jõudis,

kositav
nagu

kus laulu tege

Enne Lönnrotit laulu

Suometar tähendab soomluse kaitse

See on rahvuse jumalastamine ega või rahva

suust saadud olla, ütleb

prof. K. Krohn.

Soomluse är

kamise ajal hakati Suometare nime õige ohtralt tarvitama.
Kosimiselugu

tundsid

ometi

Soome

rahvalaulud

juba

varemini.
Prof.
Eesti

K- Krohni tõendamise järele

läänerannas

on Salme laul

tekk inud'ja sealt üle kogu Eestimaa

laiale lagunenud.

Ei peatanud Narva jõel,

vaid tungis

edasi Ingerisse, Karjalasse, Aunusesse, isegi vepslaste alale.
Eesti
kätte.

läänerannas

Saaremaa!

laulu

seisab

tekkimist juhatab

nimigi

lauludes alati Salme sula sõ

naga ühenduses, siis ikka „sula salm e“. Salm on väin
Saaremaa 'juures ja niisama jogi Saaremaal.

Salme ei

olnud siis alguses mingisugune isikunimi, vaid veekogu.
Mitmes

rahvalaulus

ehk Kadrist.

Võru

kõneldakse

nimi täiesti ja

asemele

pandud

sigib.

kurest

sekssamaks.
Aja jooksul

salme

Marist

kaob aga

Salme

astub Kureneiu,

kes kasvama

Nimi muutub, aga aine ise jääb

muutus

muul põhjusel sula salme
ainult sula salme

koguni

pool ja Setumaal

kas

võeriti

mõistmisel

ehk

inimesenimeks, kuna alguses

neitsikesest kõneldi.

Inimesenimena

esineb Salme Kalevipojas ja mõnes rahvalaulus.

Koerakoonlased.
Vaimude ja tavaliste inimeste vahel esinevad m üü
tilised k o e r a k o o n l a s e d ,

keda mõnes kohas ka koe-

rakoonudeks, koerakonudeks,
takse.

Lõuna-Eestis,

kannavad

koerakoonlased

p e n i n u k i-rahva
nende

isegi koeranukkideks hüü
peni

Mõnes

koguni

mata türklaste

koera

asemele

peninukkide

nime.

nimetuseks

ristitud.

kus

nime ehk

kohas

mäetaguste

astub,

tarvitakse
ja

risti

sõna, just kui oleksid muud türklased

Koerakoonlased

ei

suuda

haldijate,

vaimude

kõrgusele tõusta, kuid seisavad inimestest, tahaks ütelda,
kõrgemal, vähemalt alalisel sõjajalal nendega, nagu kõik
kurjad
ikka

vaimud, ja
suuremate

sellel

sõjajalal

kehaliste

seismisel kipub võit

omadustega varustud

koera

koonlaste kätte jääm a. — Kuju poolest tuletavad koera
koonlased

omalt

kohalt

sest koerakoonlased

greeklaste

esinevad

koertena ehk koera peaga
niisugustest

pea

koerakoonlastest,

kelle

tihti

koerakoonlasel

koera kõrv, üks

üks

peaga

Teatakse

jaotus

ulatab.

olevat

meelde,

inimestena,

inimestena.

koera vahel pealaest jalatallani
dakse

kentaurosi

isegi

inimese

Sedaviisi
inimese,

ja
öel

teine

inimese, teine koera silm, üks inimese

käsi, teine koera käpp,

üks

inimese jalg,

teine

koera

jalg, poolest saadik inimese mõistus, poolest saadik koera
mõistus, pool

nägu

inimese

nägu,

pool

nägu

karune

koera

nägu,

peale

selle

koera nina

poolest erinevad rahvateated.

ja

lõuad.

Käte

Kuna ühed käest ja

kä

past kõnelevad, teatavad teised inimese kätest ja

koera

jalgadest.

Ülepea võivad koerakoonlased niihästi

kahel

jalal

neljakäpakili

kui

käia.

Neljakäpakili

jooksevad

nad rutu puhul edasi. — Koerakoonlaste silmade kohta
kuuleme kolm arvamist : kaks koera silma,
teine

inimese

silm

ehk

viimaks

üks

üks

koera,

ainus suur silm

kesk otsaesist *nagu k u u “ ehk „nagu ümmargune karp“.
See üks silm näeb ometi palju paremini ja

kaugemale

kui inimese kaks silma.
Koerakoonlaste kodumaaks peetakse m aailm a
kohta, kus maa otsa lõpeb ja

taevas

ääres peavad koerakoonlased vahti,
vasse ei pääseks.

Vene sõjaväed vahti, et

vahel.

mägi

Mäel

koerakoonlased

sealt

on

peavad
inimeste

Saaksid nad üle mäe tulla, murraksid

nad kõik inimesed maailmas ära.
suur, et keegi nende vastu
palka alla.

et keegi jalgsi tae

asuvad ; see

piiriks inimeste ja koerakoonlaste

koerakoonlased

äärt,

Maailma

Teisal kõneldakse, et koerakoonlased

m aailm a otsas suure mäe taga

sekka ei pääseks.

algab

mäele,

Nende võim

ei suuda

panna.

veeretavad

on

nii

Kipuvad

sõjamehed

mäelt

Palgid peletavad koerakoonlasi asukohtadele

tagasi.
Koerakoonlaste kodusest elust ei tea me kuigi palju.
V iljandim aal räägitakse, et koerakoonlased osavasti viiulit
mängida.
mängib.

Koera käpp hoiab viiulit kinni,
Pidudel

on

neil

muusika

alati

inimese käsi
omast käest.

Koerakoonlaste sündimise ja paariheitmise ajal peetakse
rõemupidu.
armsamaid

Poegi toidavad koerakoonlased nagu
lapsi.

suhtes teineteist.

Vanad

koerakoonlased

Inimestele on

nagu lõvid ja kiskujad nagu
tulevad

nad

aitavad

kõige
igas

koerakoonlased vihased

shakalid.

ainult murdma ja röövima.

koerakoonlastele nagu teine loomus.

Inimeste

sekka

Murdmine on

Kus koerakoonlased

inimestega

iganes

kõrist kinni.

kokku

puutuvad,

sasivad

nad kohe

Suuremagi inimeste salga eest ei

kohku

koerakooniased tagasi ; välgukiirusega kargavad nad kal
lale, murravad maha.
ega

tugevad

kallale.
iased

Koerakoonlaste eest ei varja lukus

se in a d ; ikka

pääsevad

Ka mets ega koopad
nuuskisid

inimeste

ei

haisu

nad

kudagi viisi

too abi.

Koerakoon

üles

ja

tulid

järele.

Ainult kõrkjasse põgenemine päästab koerakoonlaste eest.
Vesi viib inimese haisu laiale.
Hea abinõu pakkusid

koerakoonlaste vasta toomin

gad, sest rahva teadmise järele
minga

hais

ühte.

koerakooniased

läheb

inimese ja

Toominga juurde

inimese

haisu ja

jõudes

too

kaotavad

küsivad tihti:

«Kas

inni hais või tommi hais, kas inni hais või tornmi hais ? “
Seda asjalugu tundes katsuvad inimesed kas toomingapõesasse peita ehk toominga otsa varjule pugeda. Koera
koonlaste kartusel istutati

vanasti

sagedasti

elumajade

ligidale toomingaid, aga niisamutigi maa sisse kaevatud
koobaste ja urgaste juurde, et toominga hais seal vae n 
lased ära eksitaks.
Kuna
võidavad,
maha.

koerakooniased
jäävad

nad

haisu tundmises

kuulmise

poolest

meie koeri

neist kaugele

Magamise ajal võib kas suurtükki nende juures

paugutada,

ilma

et kuuleksid.

Puutub

aga

keegi kas

õlekõrrega nende külge, kohe lahkub uni.
Sügisel päästab

koerakoonlaste

küüsist libe jäägi.

Nii kiirelt kui koerakooniased muidu ka jooksevad, jä ä 
vad nad libedal

jääl

ometi nagu

kanad takku.

Kättesaadud inimesi kõiki ei murra ega söö koera
kooniased kohe ära,

vaid viivad

osa vangidena

omale

maale, et neil tulevikuks kodus oleks värsket liha saada.
Rammusad söödi ju meie maal ära,
maale

lahjad viidi' nende

nuum a peale, nimelt naised ja lapsed, kelle liha

nad iseäranis armastavad.

Naisterahvaid ja lapsi küpse

tasid nad pärast nuumamist.

Koerakoonlasi ei või mingisuguseks
päraseks
ju

luulekujuks

pidada.

mitmed vanad rahvad.

neleb ju

umbes

500

Neid

eestlaste om a

tundsid

Istria kirjanik

pärast

nimepidi

Aithikus kõ

Kristust koerakoonlastest.

Need asuvad Aithikuse teadete järele kaugel põhja pool
Munitia saarel maailm a otsas metsades ja soodes ja söö
vad elajaid.

Inimeste söömisest vaikib Aithikus.

Hiljemgi tunnevad mitmed Euroopa rahvad nimepidi
koerakoonlasi. Kui 30-aastases sõjas Gustav Adolf Saksa
maale tuli, pidasid
ja

karvaste

sakslased

mütsidega

esiti

soomlasi

karuste

kasukatega

ja laplasi koerakoon-

lasteks.
Lätlased teavad

koerakoonlastest =

sumpurnidest

umbes samasuguseid lugusid jutustada kui eestlased.
Koerakoonlastee on ammu katsutud seletust otsida.
Koerakoonlasi tuletavad liig elavalt endiste sõdade aeg
sed riisujad s i s s i d

ehk

pardiajajad

meelde, kes

kas üksikult ehk mitmekesi taludesse ja küladesse röövkäikusid ette võtsid ja naisterahvaid ja noori inimesi omale
maale vangi viisid.

Enamasti tuleb neid sissisid vene

lasteks ja poolakateks arvata;
takse aga tihti ka tatarlasi,

venelaste kõrval nimeta

kasakaid, kalmüklasi.

pardiajajad ehk sissid kihutasid,
muud tapariistad
desse, enne

sadulas,

kui keegi

endid meeste

mõegad ja piigid peos,

tuhatnelja küladesse ja pere

tulekut teadis aimata, ja tapsid

ehk võtsid vangi ettesattujad.
et naised

Need

Tihti tuntakse juhtumisi,

riidesse

pannud

ja

omapead

sissidena taludesse ilmunud riisuma, teades, et sissi eest
kõik taluvägi põgenes.

Mõni varjule pugenud põgeneja

juhtub kogemata varjult sissi naistesugu nägema, tungib
ootamata

kallale,

tapab

naississi.

Meestesugu

sissid

ahvatlevad, majad eest tühjad leides, ärapõgenenud nais
terahvaid
Piret!
keegi

tagasi tulema

h üüug a:

„Mall,

Maret!

Tulge välja K äie g a ! Juba sõda otsas!"
kutset tähele,

peidupaigast välja

tulles,

Pill,
Paneb

võtavad

sissid ta kohe vangi ja vüvad

omale maale.

(Vd. mu

„ Koerakoonlased".)
Osa

sissilugusid

dega ühte sulanud.

igatahes

on koerakoonlaste lugu

1854. aasta sõja ajal nimetati bash-

kiirlasi Virumaal koerakoonlasteks.
nimi kalmüklastele,

isegi

kasakatele,

habemetega meie maale ilmusid.
panid

sissid

mõnekorra

Teisal anti seesama
kui

need

suurte

Inimeste hirmutuseks

koerapea

naha

enestele pähe

ehk koera naha näo ette, et neid seda hõlpsamalt koera
koonlasteks oleks peetud. Ju W iedemann tunnistab koerakoonlasi sissideks, pardiajajateks.
Prof. H. Koppel annab koerakoonlaste kohta iseseletuse : nimelt, et need vanaaegsetest sanitaaridest alguse
saanud.
sanitaarid,

Külgehakkavate tõbede puhul saadeti vanal ajal
tohtrid välja,

kes haigeid ehk surnuid pidid

ära koristama. Katku liikumise ajal võtsid need sanitaarid
kõik ära.

mis

majadest eest leidsid,

ehk muu kardetava tõbe idusid

et sedaviisi katku

hävitada.

Osa inimesi

viisid nad karantiini kaasa. Need sanitaarid esinesid, nagu
mitmed vanad

pildid veel näitavad, iseäralikus ülikon

nas, näokatted, mõnekorra õige koledad, näo ees, mõnel
näokattel koguni suur klaas silma ees ; sagedasti kand
sid need sanitaarid suuri orasid ehk keppisid käes. Nende
abil tõid nad tõbistega

ühendusesse jõudnud asjad m a

jast välja.
Iseäraliste näokatetega
võtmise,

esinemise,

inimeste äraviimise

varanduse

ära

pärast elavalt ehk surnult

sai rahvaluule põhjust neid sanitaarisid koerakoonlasteks
tembeldada. Üht ehk teist sanitaaride tegu liialdati natuke
ehk vaadeldi

teises

valguses,

nende näokatetega ja
vähem alt võeral maal.

—

niisama

ka

neid

endid

koerakoonlased olidki .valmis,

Eestis said nad vist enam Vene

maalt tulnud röövlitest aluse.

Hiied.
Esivanemate

ohverdamine ja jumaluse austamine

koondus peaasjalikult

hiide.

mingi muu metsatukk.
sana.

Kassaares öeldakse

olevat olnud.
nes

hiiena

Mujalgi
paar

Hiis

oli kas tammik ehk

Harvemini austati laant hiiemet

puud

Vähem alt austati paaril

suur osa saart hiiemetsa all

oli

Hiius hiiemetsa.
ehk

koguni

üks

Tihti esi
ainus

puu.

viimasel aastasajal kõige sage

damini üksikuid puid hiiepuudena; võimalik, et varemal
ajal üksik hiiepuu harukorral iste nähtuste hulka kuulus.
Hiiepuude austamine seisab esivanemate kultusega
lähedas

ühenduses.

metsasalka.
peeti

pühaks

kasvavad

Muiste

maeti

surnuid

Haudadele viidi ohvrid.
paigaks.

puudki

osa.

Sellest

pühadusest

uuemani

said

sealt

ajani

peeti hiit

nii pühaks paigaks, et sealt rohtu ei niidetud,

marja ei

nopitud, oksa ei murtud

Kuni

enamasti

Kogu matusepaika

ega sinna

lastud, sest vastasel korral

mingisugust looma

kardeti surma ehk m ingisu

gust rasket nuhtlust selle määruse üle astujale.

Kõigiti

tähendas alguses hiis umbes sedasama mis kalm. N äpu
näiteid selle kohta annab ka üks rahvalaul :
Käisin elle Hiielassa,
Tunaeile Toonelassa,
Eile eide haua pealla,
Hauduja südame pealla.

Nende
täiesti
ajal

ridade

ühte.

veel

järele

Rahva

arvamist,

et

tähendavad.
Eestist leiame
tunnistusi.
püha

sulavad

seast

Hiiela ja

ühtlasi

Dr.

ja

Toonela

Veske

Toonela

omal

matusepaika

hiite austamisest ju Läti Hindrekult

Läti Hindreku

hiis

Hiiela

kuulis

teadmise järele oli Virumaa

Tharapita =

Taara austamise k o h t;

surnute austamisest hiies vaikib ta ülepea.

Liber Cen-

sus Daniae tunneb pisut hiljemini Virumaal Verklas hiie,
ilma et ütleks, keda selles hiies austati. Veel mineval aas
tasajal kuuldi Märjamaa kihelkonnas rahvasuust teateid,
Taara elanud lepikus ja kaasikus, hiie jum al aga enam
okasmetsas.

Seal

teatakse ka kõigest

millega p üh a p aik olnud ümber piiratud.

aiast jutustada,
Lääne Nigulas

nimetati veel mineval aastasajal põliseid hiiepuid „v a nadeks

jumalateks".

Kõigiti
ajal ikka

näib, et surnute

enam

austamine hiites hilisemal

tagapõhja jäi, sellevasta üleüldine oh

verdamine enam etteotsa astus.
nikka hiie ümbrusest kokku

Ne':japäev kutsus ela

püha

pidama,

isegi torupilli mängu järele tantsima.
Liiguste küla Laagrimäe

ohverdama,

Virumaa Aaspere

hiiest kõneldakse, et seal rah

vas mõnekorra kogu neljapäevase öö tantsinud ; niisama
Hiiu

Pühalepas

48— 56).

Iga

(vd.

Esivanemate

hiiepuu

dus ju hiiepuid õige

all

ohverdamised,

ei peetud tantsupidu.

rohkesti.

Igal külal oli oma hiie

puu, ka paljudel üksikutel taludel.

Ohvrid viidi igal pool

hiiepuule, viidi neljapäeval, aga ka muil päivil.

Mõnest

hiiest uskus rahvas, et see taevast maha tulnud.
test

hiiepuudest

jälle

lk.
Lei

kõneldi,

et

nad

nagu

Teis

inimesed

eluaset muutnud ; ei meeldinud neile ühes kohas, ränna
nud nad teisale,

kus rahvas

neid rohkemini "austanud.

Hiiepuude alla vildi ohviiks igasuguseid toiduaineid,
aga ka muid väikesi asju.
raha

maha, mida

sealt

Peale muu pandi puu juurde

keegi

ei

tohtinud

võtta,

sest

muidu oleks rahva
kannul käinud.

arvamise järele võtjal vali karistus

Hiiepuude okstele

riputati paelu, linta,

lõnga, linapeosid, sõlga ja muud sellesarnast.
tikuid,

tanusid,

puuoksale.

sukke j. n. e.

heideti

Isegi rä

haiguse

puhul

Missugune kqhaosa põdes, selle riie anti hiie

puule ohvriks, lootuses, et siis tervis tagasi tuleb (Esi
vanemate ohverdamised, lk. 48— 56).
Kui ka Eestis hiis tavalisesti puuna ehk puude ko
guna esineb,
harvad
da.

ei puudu tal ometi isiklikki

elu.

Mõned

teated teavad hiieneitsitest ja hiiekoertest kõnel

Ühe teate järele esinenud

need hiieneitsid valgeis

riideis ; muidu aga ei teata nende tegevusest nii
kui midagi.

hästi

Nende esinemine valgeis riideis tuletab vähe

surnuid meelde, kes ju vahel valgetesse linadesse mässiti.

Kõigiti arvati hiieneitsid

asuvat;

võimalik,

ainult suuremates hiites

et varemini

igas

hiies,

kuid

selle

kohta ei ole teateid säilinud.
Hiie koerte kohta ei tea me muud, kui et nad kur
just avaldanud.

Professor Kaarle

Krohn

võrdleb

hiie-

koera greeklaste Kerberosega, kellele ta võercste rahvaste
mütoloogiast veel muid vastandid Manala teekonnal leiab
(Suomalaisten

runojen uskonto, 1. 278).

Võim alik,

et

Eestiski muiste hiiekoera nii-ütelda kalmu vahiks peeti,
kuid midagi kindlat ei tohi me sellekohaste ainete puu
dusel ütelda.
sest

Soomes

hiielinna ees;

räägitakse

seda

koera

hiiekoera

nimetakse

haukum i
mõnekorra

ka mustaks, tuldturtsuvaks hurdaks, mõnekorra rakikski.
Hiiekoera

kõrval tunnevad soomlased veel muid

loomi, nagu
Härg

kassi, herilast,

halli

hiie-

hobust, härga j. n. e.

kannab Soomes vahel hiiehärja nime kõrval veel

„Toone“ härja ja „V enno“ härja nime.
Peale selle teavad

soomlased

nimesugustest hiie-

kohtadest kõnelda, nagu hiielinnast, hiiemäest, hiiepõllust,
hiienurmest,

hiiepesast,

hiieahjust,

Nagu näha, et tähenda hiielinn

hiiekõrbest j. n. e.

ometi mingisugust ise-

äralikku linna, vaid sulab, ka Hiitola nime kandes, mäega
kokku.
hitto

Hiisi-sõnast on

moodustud.

kujul,

kuid

deminutiivi

Lapi

keeles

kuju

hiito,

hiitto,

hiit

„hita“

vandeks,

nagu

tuntakse

seda sõna tarvitakse juba

Soome hitto sõnagi.
Soome
helvetit.

rahvalauludes

Seega

pärib

mainitakse

hiisi

sealgi

hiie
enesele

vastandina
koha

tä 

henduse.
Vanemal ajal seletati Soomes, hiied olla sügavates
laantes,

koobastes ja mäelÕhedes asuv eelajaloo-aegne

rahvas, aga Lönnrot lükkas nad mütoloogiasse, arvates,
et

nad

Lapi seidaga ühte

tab, . et hiisi

on

sulavad.

metshaldijas ja

padrikut ja metsaseid

mägesid

Comparetti sele

ta

asukohaks

arvata.

tuleb

Ühtlasi

oletab

Itaalia Õpetlane, et hiied ei ole muud kui mõnesugused
metsavaimud,

keda tihti

esitasid nad metsmehi,

hiidudega vahetakse.
metsinimesi.

Esiotsa

Comparetti

arva

tes juhib metsmeest nim igi kätte, mille ta Saksa sõnast
Heide tuletab, üteldes, et see esiotsa metsmeest täh e n 
danud.
Prof. A. R. Niemi tuletab hiis sõna muistse S k an 
dinaavia hidi, vana Germaania hido
talvist pesa,

mis

karu

aga ka koopaid ja urkaid tähendab,

hundid ja muud metsaloomad
tarvitakse

sõnast,

põlgavas

pesitavad.

tähenduses

sõna

kus

Rootsi keeles
ka

inimestest.

Agricolal esineb ometi hiis karjalaste ebajumalate killas:
Hijsi Metzeleist soi voiton =
M uidu

aga

Hiis soovis metsast saaki.

tarvitab Agricola hiisi

oma

ka metsade ja metsatukkade tähenduses.

ümberpanekus
Hiid,

hiiu ja

hiis on mõlemad ühest kännust võrsunud, teine sõnakuju
aga teise tähenduse Eestis saanud, hiid ehk hiiu inim e 
seks jäänud, hiis aga meil

pühaks metsaks

ehk puuks

m uutunud.
K una
soomlased

meil

hiie-rahvast

h iie - v ä g e .

räägitakse,

tunnevad

Põhja-Satakunnas ustakse,

et

hiievägi on

peata inimesed,

kes

kõnnivad: nende juhil on pea.

metsas

oma

Juhtub inimene hiieväe

radadele, eksib ta ega oska enam tagasi.
väiksed kuljused,
juseid

neist

nagu

magataks.
nina

parem

Magajale

Teise teate järele
kuid

kuulukse

kuuldes on kõige

ei

niisama

Hiieväel

nende tulekut.
maha

tee

oli hiievägi

peaaegu

radasid

heita ja teha,

nad

ainult

pikk

on
K ul

midagi

pöidla

kui

paha.

pikkune,

keha.

Et

nad

nii väikesiks peeti, võisid nad puude allgi asuda.
välk puusse lõi, arvati välku hiisi taga kiusavat.

Kui
Teiste

teadete järele ometi ka kolesuuri hiisi olemas.
Igatahes
soomlastel
Metsahiis

erineb

hiis ehk
on

prof.

K.

Krohni

metsahiisi

rumal,

inetu,

seletuse

metshaldijast

habemeta,

järele

märksalt.

keerdsilmiline,

räbalates, kuna metshaldija habemega toreda mehe näol,
suurte silmadega, puhtais riideis ilmub.
Soomlased tunnevad peale metsahiie veel
veehiit,

maahiit,

rehehiit j.

kalmuhiit, kojahiit, toahiit,

n. e.,

ei tea

neist

ometi

mäehiit,
saunahiit,

midagi

lähemat

kõnelda.
Soomlastel

ei

kehitunud

hiiepuude

austamine

ja

nende all ohverdamine nii üleüldiseks kui Eestis.

Siiski

viidi hiitele

algas

mõnes kohas

piimaohvrid.

seal sõda hiite vasta palju

Pealegi

varemini kui

meil.

Ingeris

kõneldakse 1535 munk Iljast, et ta „rahva“ vanu pruuka
kaotanud,' pühi

hiisi

maha raiunud,

ohvrikivid vette veeretanud.

ära

põletanud ja

Liivlaste kohta ütleb paavst

Innocentius 1199 ühes kirjas, et need lehtpuid austanud.
Kaugemad

Soome sugu rahvad käisid igal

ohverdamas ja

palumas.

Ristiusu

Saksam aal sõda hiiepuude vasta.
fatius

püha

õpetaja
veel

Sass

uuem al

hiietamme
veel
ajal

1787

maha,

hiites
algas

Geismaris raius BoniEestis

niisama.

Saksam aal

maal

toomise ajal

pühi

tegi

Grimm
tammesid

Võnnu
teab,

et

austud.

Skandinaavias ja

Rootsis

astuti

mise vasta.
Vanad

greeklased

Ateenlased

mõistsid surma

tamme maha raius.

ja

varakult

roomlasedki
selle,

kes

hiite

austasid

austa
hiisi.

hiiesalust püha

Palestiinaski austati hiisi ja ohver

dati neis.
Hiied olid ülepea kõigile

vanaaegsetele rahvastele

austamise ja ohverdamise kohtadeks.

Lõpusõna.
Võerad voolud vajutasid L ääne mere mail esivane
mate elamisele ja olemisele
muud

Soome-Ugri hõimud

nagu

pitseri peale.

K una

kaubateedest ja läbikäimise-

kohtadest kaugel olles esialgset elu edasi elasid, puutu
sid meie esivanemad
elanikkudega

Euroopa aknal mitme võera maa

ühtelugu

tuuri ja usundi

asjus

kokku ja

omandasid neilt kul

mõnesuguseid

uusi

aineid.

Me

ei suuda olevikus enam esivanemate usundi algkuju kind
laks m ä ä ra ta ;

esitud

kujutused

on

võeraste

mõjude

tagajärgedel tekkinud mütoloogiline toode.
Kõige

vanemaks

esivanemate usundi

kujuks jääb

igatahes surnute austamine, esivanemate hingede kultus,
kui ka sedagi
omaks

usundi kuju täiesti

ei tohi

tunnistada,

muudegi rahvaste hulka.

sest

Soome-Ugri rahvaste
selle juured

ulatavad

Surnutest tekkisid aja jooksul

haldijad, kes rahva arvates kogu loodust elustasid, puud,
kivid, mäed j. n. e. nii-ütelda hingelisteks te g id ; neist
arenes hiljemini vägimeeste kultus, jah,

see ulatas isegi

jum aluseni.

paavstiusu ajal

kõige
kuju

Surnute

kõrgemale

austamine jõudis

tipule,

mil

kultusele

nagu

anti, kui pühaliste ja märtrite teenimine

ametlik
kõikidele

kohuseks sai ja pühalistega ja märtritega üheskoos esivanemaidki võidi austada.
Esivanemad

ei

teeninud

oma

kõrgemaid

olevusi

mingisugustes templites, nagu kultuurirahvad, vaid hiites

ehk

iseäralikkudel

kordadel

ohvrialtari —

sellekohase

kivi, pae ehk vaka ääres, kus mõnesuguseid ohvrid anti.
Muiste püüti

vististi

kõrgemaid

olevusi

kehastada, kui

ka mitte kõiki.

Uuema ajani on ainult Tõnni,

Peko ja

Metsiku

säilinud,

andmed

kujud

kuid

Läti

Hindreku

Taara kohta, niisama kivistunud inimesed annavad põh
just oletada, et muiste vististi rohkemini kõrgemate ole
vuste

kujusid valmistud.

sarnased

kivid

Nimelt

sinnapoole,

et

tähistavad

need

meile

inimese
kõrgemaid

olevusi kujudena esitavad, ja seda oletamist, toetab omalt
poolt

teade,

et

neile

kivistunud

inimestele

vanasti

ohverdud.
Ohvrid kõrgematele olevustele olid verised ehk ve
reta,

mida olude ja tarbe järele kas igapäev ehk m ä ä 

ratud ajal anti.
kõrvaldamise

Ohvritega käsikäes käisid palved, häda

puhul,

aga

isegi

lootuses

midagi

head

saavutada ka iseäralikud nõiasõnad ja tembud (vd. «Esi
vanemate

ohverdamised1*).

Kõrgemate

olevuste ja ini

meste suhe kujunes vastastikuseks hoolekandmiseks teine
teise eest; esivanem andis kõrgemale olevusele seda, mida
arvas seda tarvitavat, lootes selle eest sellelt oma tarvitusi
saavutada. Käsi

pesi kätt. Ohverdati

peaasjalikult

nii

sugustele, kellelt kurja kardeti, kurat välja arvatud.
Kogu
tajaks.

usund

tunnistab

meie rahva

suureks luule

R ahva ilmavaade annab ta kõrgest luulelennust

tunnistust.

Kogu

loodus,

isegi

kihisevad ta silma ees täis elu.

puud,

kivid ja

muud

Luulelend manab luule

kujude liikumise välja, nagu seda unenägu suudab ette tuua.
Selle luulevaim uga käsikäes kõndiv mõistus peab luule
suggestiooni

mõjul

kõiki

toodeteks ja elab niisuguse
ei

suuda

kohuda;

õnnelikust
nagu

laps

luulekujusid

tõsidusemaailma

ettekujutuse järele.

lapsepõlve-east

veel

Rahvas

kõrgemale

esimese 5 eluaasta jooksul

kogu

surnud looduse enesele elusaks ette kujutab, nii ka rah
vas

kultuuri ja usundi

algastmel.

Kuid vaevalt võime

rahva

lapsepõlve

nii

oma.

Kuna

kartuseta

laps

suur laps — rahvas
elu mõruks teevad.

õnnelikuks
elab

nimetada

kui

lapse

päevast päeva,

— igal sammul

Kollisid,

näeb

kes ta

Luule tilgutab õnnekarikasse ikka

oma kihvtitilga.
Muistsest usundist selgub, et esivanemad katsunud
eluprobleemisid
selle tõe

idusid

seletada, tõtt taga otsinud,
leidnud,

tihti aga

nud. Kristlus ilmus esivanematele
aga ei suutnud

vana

tõtt
uut

mõnekorra

luulega

sega

maailm a avama,

eest tõrjuda, vaid

sulas siin-seal

paganusega ühte, kristluse kujudesse enam-vähem paganastamisejälgi jättes.
Tekkis lüli mütoloogia ja krist
luse vahel, nii-ütelda uuem a aja mütoloogia ehk kristlik
mütoloogia, mille käsitamine edaspidiseks jäägu.
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