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Rahvaveterinaaria komi pärimuses1

Ljudmilla Lobanova

Teesid: Veterinaariaalaseid rahvauskumusi hakati Komimaal põhjalikumalt
uurima alles viimasel aastakümnel. Komide rahvaveterinaarias ei tunta hai-
guste täpset eristamist koos haiguse nime, sümptomite, põhjuste ja ravimee-
todite väljatoomisega. Haiguse nimetus, põhjus ja ravimismeetod on omavahel
seotud ja sõltuvad konkreetsest juhtumist. Ravimisviis sõltub sellest, milles
nähakse haiguse põhjust. Neid seoseid ja uskumusi tuntakse rahva seas veel
tänapäevalgi, ning arvestatakse samaväärselt kui teadusliku veterinaaria soo-
vitusi ja ettekirjutusi.

Artikkel tugineb Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakonna Komi Tea-
duskeskuse Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituudi rahvaluuleosakonna tööta-
jate välitööde materjalidele, mis on hoiul instituudi rahvaluulekogus.

Märksõnad: karjakasvatus, komid, pärimus, rahvaveterinaaria, tõrjemaagia,
viljakusmaagia

Rahvaveterinaaria valdkonda kuuluvad ettekujutused koduloomade haigustest,
nende ravimise viisidest, aga ka ennetava või profülaktilise tagamõttega maa-
gilis-rituaalsed toimingud, mis olid seostatud kalendaarsete tähtpäevadega või
kinnistatud loomakasvatuskombestikus, näiteks looma ostmisel-müümisel, kar-
ja väljalaskmisel või eriolukordades (paaritamine, poegimine jne). Peamiselt
kasutasid komid rahvaveterinaariaalaseid teadmisi koerte2 ja suurte põlluma-
jandusloomade (lehmad ja hobused) ravimisel. Lambaid peeti traditsioonilis-
tes majapidamistes peamiselt villa saamiseks ja kuivõrd rahva ettekujutuses
“lammas päriselt karja ei kuulu”, ei rakendata rituaalseid maagilisi võtteid
üksiklooma ravimiseks ja hooldamiseks, vaid lambakarja säilitamiseks ja suu-
rendamiseks, et villaandjad majapidamiseks püsiksid ja sigiksid. Kui ei ole
karja massilist lõppemist, peetakse üksikute loomade suremist loomulikuks,
mis mõnevõrra utreeritult väljendub ka vanasõnades ja kõnekäändudes: Ñêöò
êö àáó, îç ëî è óñêöòòüö [Kui pole karja, pole karta ka selle lõppemist],
Ñêöòûä öä ïîòø âûâ êó÷èê, àáó ìîðò þð [Pudulojus on nahk õrrel, mitte
inimese pea] (Plessovski 1983: 91).
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Veterinaariaalaseid uskumusi hakati Komimaal uurima alles viimasel aas-
takümnel. Näiteks võib tuua Anatoli Žuravljovi ja Mihhail Aleksejevski tööd
(Žuravljov 1978, 1994, 1995a, 1995b; Aleksejevski 2007), kuid üldiselt ei ole
rahvaveterinaariaalaste arhiivimaterjalide ja etnograafilise kirjanduse uuri-
mine ei ole olnud eriti tulemuslik. See on selgitatav uurijate huvipuudusega
teema vastu 19. sajandil ja 20. sajandi keskel,3 mis raskendab märgatavalt nii
probleemi uurimist kui ka loomapidamise ja karja eest hoolitsemisega seotud
traditsioonide variatiivsuse jälgimist.

Käesolev artikkel tugineb Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali osakonna
Komi Teaduskeskuse Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituudi rahvaluuleosa-
konna töötajate välitööde materjalidele, mis on hoiul instituudi rahvaluuleko-
gus, sealhulgas ka autori enda märkmed alates 1990. aastatest. Välitöödel koguti
materjali peamiselt küsitlusega, kui informant kogujate palvel rääkis oma tead-
misest või vastas küsimustele. Detailidesse laskuvas suhtluses osutuvad olu-
listeks mitte üksnes traditsioonikandja teadmised, vaid ka koguja enda asja-
tundlikkus. Siinkohal sobib ehk meenutada isiklikku kogemust 2004. aasta
kogumisekspeditsioonilt Luzdori4 rajooni Loima külas. Vestluse V. P. Šehho-
ninaga provotseerisin väljamõeldud kurtmisega äpardunud lehmaostu üle, öel-
des, et lehm ei anna piima ega taha lüpsmise ajal paigal seista. Vastuseks
kuulsin jutte riukalikest müükidest, soovitusi, kuidas kaetusest vabaneda ja
milliseid rituaalseid võtteid kasutada ostu-müügitehingu ajal.

Rahvaveterinaariat puudutava materjali põhiosa koosneb informantide isik-
likke kogemusi peegeldavatest juttudest ja pajatustest, näiteks sellest, kuidas
raviti lehma paistes udarat, aga ka muistenditest ja uskumustest, mis kajasta-
vad rahva uskumusi seoses kariloomade haigustega või räägivad inimestest,
kes suudavad loomi ära needa ja/või needust maha võtta, ravimeetoditest ja
loomade tervise hoidmist tagavatest riitustest.

Kariloomade haigused: nimetused, põhjused ja
ravimeetodid

Rahvaveterinaarias ei tunta haiguste täpset eristamist koos haiguse nime,
sümptomite, põhjuste ja ravimeetodite väljatoomisega. Diagnoosimisel tekki-
vad probleemid kajastuvad püsiväljendeis Ìûéöí ñiÿ ìöñêûä âåä âèñüö, îç
âèñüòàâ (lehm ju ei ütle, mis tal viga on), Êûâòöì ïåìöñûä îç âèñüòàâ, êûòi
ñûëöí âèñüö (sõnatu loom ei ütle, mis tal valutab). Nimetus, põhjus ja ravimis-
meetod on omavahel seotud ja sõltuvad konkreetsest juhtumist, nimelt sel-
lest, kuidas informant haigust määratleb. Ravimisviis sõltub veel sellest, mil-
les nähakse haiguse põhjust. Kariloomade haiguste kohta kasutatavad väljen-
did olen jaganud järgmisteks rühmadeks:
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� kõikvõimalikud sõnaühendid verbiga âèñüíû: ìöñ âèñüìöä÷ûëiñ ‘lehm
haigestus’, âöëöé âèñüìèñ ‘mu hobune jäi haigeks’;

� haiguse tundemärkidele osutavad kirjeldavad nimetused: îìöëüò÷èñ,
ëûöäçûñ êîñüìèñ (sõnasõnalt ‘kuivas luudeni kokku’) ‘jäi kõhnaks’, âöðàûñ
ïûêòiñ ‘udar läks paiste’, ðöìèäçûñ âîøè ‘mäletsemine kadus (lehmal)’,
âöëöé ýç êóò âåðìûíû óäæàâíû ‘mu hobune kaotas töövõime’, áöæäîðûñ
ëÿêöññüöìà ‘saba juurest määrib’;

� haiguse põhjust kajastavad väljendid, mis võivad olla ratsionaalsed, aga
ka irratsionaalsed: äîéìèñ ‘sai viga’, òøûêöäöìàöñü ‘kaetati ära’.

Seda rida saab jätkata. Toodud väljendid kajastavad põhimõtteliselt sümpto-
meid või erinevate haiguste tagajärgi. Mõned neist on siiski konkreetsemad:
êóêàíüûñëöí áöæäîðûñ ëÿêöññüöìà ‘vasika saba juurest määrib’ viitab seede-
häiretele, mida ravitakse taimeleotistega, näiteks soolikarohu, kähara oblika,
lepakäbidega (VTM).

Märksa rohkem on kodulooma haigestumisest teatamiseks sümptomitele
viitavaid ning ratsionaalse ja irratsionaalse põhjendusega seletatavaid haigus-
tunnuseid kirjeldavaid väljendeid, mis omandavad konkreetse tähenduse alles
kontekstis. Nii võib looma kaalukaotus (îìöëü÷÷ûíû) olla mõistuspärase sele-
tusega haigustunnus. Ühes intervjuus jutustas informant kohalikku nõida mee-
nutades juhtumist, kuidas tema ema, märgates, et lehm kogu aeg kõhnemaks
jääb (ìöñêûä îìöëü÷÷ö è îìöëü÷÷ö), kutsunud selle nõia kohale, ja too, vae-
valt lehma silmanud, olevat öelnud, et looma südamesse on sattunud nõel.

Fotod 1 ja 2. Havi lõualuud hoitakse ohutisena
laudaukse kohal.
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Kui loom tapeti, leitigi tema südamest nõel (Luzdori raj, Nošuli kn, Sidör-
Tšoi k < Kos’völöki k – Aleksei Vahnin, s 1929 (20. 06. 2006)).

Teisel korral näitas sama tundemärk (îìöëü÷÷ö) mütoloogilise olendi paha-
tahtlikku suhtumist loomasse:

Ìàì êîíþêàâëöìà. [---] Øóö ñ¸äàñüíûñ ïö êàÿ, ïûð ñ¸äàëà âööÿñòö, è
öòèê âöö îìöëüò÷ö è îìöëüò÷ö, è ìûé òàéö âöëûñ îìöëüò÷ö. È ìàì

ñiÿ êîðêö âèäçàí ñûëû ìûéêåêåðàñ ñàðàéñÿíüûñ âèäçöäëàñ, ñ¸äàëàñ äà.
Ñiÿ ïö àðíî ñóñåäêîûñ ñiÿ âöëñö òîæö îç ëþáèò, è ñiÿ âöë âîäçñüûñ
òóðóíñö ìöä âöëúÿñûñëû âèäçàí óáåðèòö è ñiÿ âöëûñëöí òóðóíûñ
âîäçàñ àáó. [---] è ñiéöí ïö àæ íîòü âöëûñ îìöëüò÷ö. Îç ïö ëþáèò
âöëñö è ñiéöí óáåðèòöìà òóðóíñö âöëûñëûñü.

[Ema töötas tallimehena. Rääkis, et läheb hobuseid söötma, kõiki hobu-
seid söödab, aga üks jääb järjest kõhnemaks. [Hakkas mõtlema], miks
hobune kidub. Kord hobust toites läks ema sara alla ja vaatas. Selgus, et
haldjale hobune ei meeldi ja ta tirib toidu tema nina eest teistele hobus-
tele, aga see hobune jääb söömata [---] ja sellepärast jääbki kõhnaks.
Haldjale hobune ei meeldi ja sellepärast tassib toidu tema eest ära]
(Luzdori raj, Nošuli kn, Grezdi k – Lidija Možegova, s 1932 (24. 06. 2006)).

Kõige levinum lehmade haigus on praeguste ülestähenduste põhjal âöðà ïûêòöì
‘udarapaistetus’:

Âîò ñýññÿ ìèÿí ñiäçè ìèÿí ìûéêöûñ âöðàûñ âèñèñ, ïûêòöì, ïûêòöìà,
ïûêöñà âöëi [---] Äàê âåðìö ïûêòûíû âöðàûä ìûéûñü, êûò÷èêö ìûéêö
âöðúÿñòiûä âåòëöíû, òîéûøñüö – ðàíà ëîö. Ðàíàûä ñýññÿ âåðìö ëîíû
çàðàçèò÷ö, âîò è ïûêòö. À ñýññÿ åøøö ïûêòö ìûéûñü. Åñëè êö óæå

ìûéêöûñ ìöñêûñ íåäàâíö ìûéêåêåðèñ, íî êóêàíÿñèñ, ñýññÿ ñiéö äûð êö
îí ëûñüòû, ñûëöí ñòàâûñ ïûêòö æö âöðàûä, íàäóâàé÷÷ö. Ñiéö êîëö
ëûñüòûíû ñâîåâðåìåííö [---]. À ìóêåä ðàç ñýññÿ è âöâëö ñiäçè, ìûé ñiÿ
÷îðçüö, ÷îðçÿñ ñýò÷è äàé, ñiéö êîëö ìàññàæ áàðà âö÷íû, [---] ìûéêå
ïîðñü ñàëöòö äà ãîññö ñûëäíû è ñiéöí ìàëòíû ïöñüíàñ, ìàëòíû [---]
èõòèîëîâöé ìàçü âîò ñiéöí

[Vaat meie [lehma] udar oli haige, paistetas, paistes [udar] oli [---]. Mil-
lest udar võib paiste minna, metsas [võib] viga saada [karjatamisel], haava
saada, pärast võib haava nakkus sattuda ja siis [udar] paiste lähebki.
Veel võib paistetada siis, kui lehm on hiljuti poeginud, ja ei ole õigel ajal
lüpstud, lähebki paiste. Õigel ajal tuleb lüpsta [---]. Mõnikord juhtub, et
läheb kõvaks, tekib tükk [udaras], siis on tarvis masseerida [---], soojen-
dada searasva ja sooja [rasvaga] määrida, veel võib määrida ihtüoolsal-
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viga.] (Luzdori raj, Nošuli kn, Nošuli as – Nina Smoleva, s 1926
(20. 06. 2006).)

Selles tekstis on kirjeldatud lehma udarapaistetuse mõistuspäraseid põhjusi:
looma õigel ajal lüpsmata jätmist ja külmetust, mis tähendavad eksimist loo-
ma eest hoolitsemise korra vastu. See kajastub ka ravivahendite valikus. Hai-
gust ravitakse taimede ja (soetatud või kodus valmistatud) salvidega (erilise
ravijõuga salvideks peetakse teadmamehelt saaduid), samuti praktiseeritakse
kampriõliga soojendamist. On huvitav märkida, et lehmade udarapõletiku ra-
viks kasutatakse ravimtaime ìöñ âöðà òóðóí, ìöñíÿê òóðóí ‘lehma udara-
rohi’5, mille nimest on välja loetav ka taime kasutamine (Iljina 2008: 136–137).

Teises tekstirühmas nähakse udarapaistetuse põhjust kaetuses:

[Åðåòüíèêúÿñûñ] ñêöòñö êö òøûêöäöíû ìûé ëîö?
Ìöñêûä ñiÿ èëè ãîðòàä îç âî, èëè âöðàä ïûêòö, è âñ¸ ñóëòöäöíû

éöëòö, âöðàä ïûêòö.

[Kui [teadmamees/teadjanaine] karja ära neab, mis karjaga juhtub?
Lehm ei tule koju või tal paistetab udar üles ja kogu piim kaob ära,

udar läheb paiste.] (Luzdori raj, Nošuli kn, Dan’grezdi k < Lihhatsovka k
– Zoja Možegova, s 1938 (21.06.2006).)

Ñiÿ [êöëäóíúÿñûä] òøûêöäöíû ñêöòñö?
Òøûêöäöíû, ñêöòòö òøûêöäöíû êöíêö è âöðàòö òøûêöäöíû êöíêö,

éöëûä ìåä îç ïåò è. Ìóêåä ðàçàñ òàé ïûêòö âöðàûä, ìàñòèòöí âè
øóöíû, ìóêåä ðàçàñ è éöç âöñíà ñiÿ-ÿ ïûêòö, ðûñüòöí ëûñüòö, âñÿêöé
íîãöí âöâëö.

Ñýññÿ ìûé âö÷öíû, âöðàûñ êîð ïûêòö?
Íà÷êöíû, ìûé âö÷àñíû ñýññÿ, äóãäàñíû êö ýñÿ ëûñüòûíû.

[Kas [nõiad] panevad karjale needuse peale?
Neavad ära, võivad panna kaetuse loomale ja udarale, et piima ei

tuleks. Udar paistetab üles, öeldakse, et mastiit, aga mõnikord juhtub
see ka inimeste pärast, justkui kohupiima lüpsaks ja mitut moodi võib
olla.

Kui udar paiste läheb, mis siis tehakse?
[Lehm] läheb noa alla, mis temaga muud ikka peale hakata, kui enam

piima ei anna.] (Luzdori raj, Nošuli kn, Nošuli as < Lihhatšovsköi –
Pelageja Možegova, s 1935 (23. 06. 2006).)

Kui udarapaistetus arvatakse olevat negatiivsete maagiliste toimingute taga-
järg, kasutatakse ka raviks maagilisi vahendeid. Olemasolevate materjalide
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kohaselt on komi rahvatraditsioonis paistes udara raviks kasutatud söega pii-
ramist ja suitsu:

Âåðìöíû åðåòíèêúÿñûä ìöñòö òøûêöäíû?
Ìöñòö ñiÿ óíàûñü, ñiÿ ñãëàçíèòíû âåðìöíû-èé, òøûêöäíûä âåðìöíû

èé, éöëòö ñóëòöäöíû âåðìöíû èé. Ñiÿ áàðà ýòöí áåðåã éûëàñ âöëi
Öãðöïåíà, ñiÿ êàðòiíàä ¸íà âöðöæèò÷èñ èé òøûêöä÷öìñüûä áûòòö
ëå÷èòiñ. Êîðêö ìèÿí ìöñêûñëöí äóíäûëiñ âöðàûñ òàäçè, ñýññÿ ìàì
øóö, òàòûñü ýíüêàûñ øóö, ìóí âåòëû æö, ñiéö áàáóñö êîðëû, ìöñêûä[ëöí]
øóö âöðàûñ äóíäöìà. Îò ñiéö òîæå ãëàçíèòöíû ëè ìûéö ëè. Âåòëiì,
âîèñ, øîìöí ñýññÿ ÷åðêàéòiñ, òîëüêî ìûéêå ëûääüö ìîëèòâàÿñ, âöðàñö
øîìöí ñòàâ ÷åðêàéòiñ, êðåñòàëö áûòòö ýòàäçè, è ÿìèñ, âîò ñiÿ êóæèñíû

âö÷íû. Äà öíi, ìûé ìè íåì îã òöäö.

[Kas teadmamehed/teadjanaised võivad lehmale needuse peale pan-
na?

Lehmale pannakse väga sageli needus peale, võidakse ära kaetada ja
piim seisma panna. Kunagi elas vaat seal kaldapealsel Ögröpena6

(Agrafena), tema ennustas kaartidega ja võttis needuse maha. Kord läks
meie lehmal udar paiste ja ema, minu ämm, ütles mulle, et ma läheksin
kutsuksin selle eidekese ja ütleksin, et meie lehmal on udar paistes. Ei
tea, kas kurjast silmast või mis. Käisime, tema tuli, tõmbas söega jooni,
luges palveid, udarat kogu aeg söega täis joonistades, justkui teeks ris-
te, ja pärast seda paistetus alanes, vaat, kuidas oskas. Aga nüüd ei tea
me enam mitte midagi.] (Luzdori raj, Nošuli kn, Nošuli as < Joldori k –
Praskovja Vahnina, s 1927 (25. 06. 2006).)

Fotod 3 ja 4. Suurel neljapäeval toodud kadakas,
mida hoitakse kogu aasta ohutisena lauda peatala
all.
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Nähtavasti põhineb antud rituaali ravitoime esiteks põletikukolde lokaliseeri-
mises (selle piiramises, st sulgemises söega joonistatavasse ringi) ja teiseks
palvete lugemisega “välja ajamises”.7

Paistes udara ravimismeetodiks (tegelikult needuse mahavõtmise moodu-
seks) on ka suitsutamine. Kombetalitus viiakse läbi mitmes etapis, sh suitsu-
tamiseks mõeldud vahendite ettevalmistamine. Juttudes kahandatakse see
etapp peaaegu olematuks, märgitakse lihtsalt, et võetakse tükk riiet (÷ûøúÿí

ñûð ‘rätinarmas’, êöëóéñüûñ ñóíèñ ‘niidiots rõiva küljest’), arvatava needuse
pealepanija küüned, juuksesalk või õlekõrs saapa seest. Kui pole teada, kes
võis needuse peale panna, jääb see etapp vahele. Kohale kutsutakse inimene,
kellel arvatakse olevat erilised teadmised (òöäûñü), kuid arvestades, et tradit-
siooniline loomapidamine eeldas juba iseenesest teatud oskusi ja teadmisi,
võis suitsutamise rituaali läbi viia ka perenaine (sel juhul kutsuti ettevalmis-
tava etapi juurde keegi pereliikmetest). Meie käsutuses olevates lehma suit-
sutamisest rääkivates suulistes teadetes osalevad rituaalis kutsutud isik ja
perenaine, perenaine ja peremees, perenaine ja naabrinaine või perenaine ja
minia. Looma suitsutamiseks kasutatavate esemete hulka võivad kuuluda suu-
reks neljapäevaks toodud ja laudas ohutisena hoitud kadakas, havihambad,
lauda lävepaku laast, laudanurkadest kogutud ämblikuvõrk, suitsutatava loo-
ma ristluult, laubalt või sabast lõigatud karvad, heinariismed. Suitsutamiseks
valmis pandud vahendid süüdatakse põlema ja üks riituses osalejaist kõnnib
selle suitsuga vastupäeva ümber lehma, kõndi saadab rituaalne dialoog. Kinnis-
tavat etappi, mida informandid alati ei kirjelda, võib nimetada “haigusest va-

Foto 5. Lehma kaetuse vastu suitsutamiseks valmis pandud esemed
(heinariismed, kadakas ja havi lõualuu).
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banemiseks” või “saatjale tagasisaatmiseks”, sellega kaasneb õnneliku lahen-
duse kinnitus.

Àáó áûäýí öòêîäü ìîðò, òöäûñèä ýì íà, ìå âåä íèíýì ýã òöäëû. [---]
Òàòòÿíûñ âîëàñ, ìàìå ìèÿí òóèñàä ñûñúÿëàñ. Êûê ìöñ âöëýì âûëüûñü
ëûñüòý äà ðûòíàñ ëîêòàñíû äà öòè âîéò îç âîéòûøò éöëûä, êûêíàííûñëýí
âöðà ïûêòýìà [---] Êðåñòåûä ìåíý âåëöäûñ, ìöñêûäëýí âöðàûñ óñè äà,
òøûí ïå. Ïà÷àä, ïà÷òý ëîíòûëàí ûäæûäñý, öãûðå ìûéåí óñå, ýññÿ
êóòøåìêå ýòøåì ðîçÿ äîçúÿñòý öãûðñý ïå ïóêòi, ñýññÿ ïå ÷åðàíü
âåçúÿñòý ãèäúÿññüûä è ãöáö÷ñüûä èé, òóðóí êîðîáòý ïå ïóêòié [---]
Àññüûñ ïå êûê âîäç êîê êîñòñüûñ, ìîðöññüûñ ãöíñý òøöòø øûðûøò äà

ïóêòi, ñýññÿ êðåñòà ëû âûéèì [---] ãöíñý âóíäûøò äà ïóêòû [---] Êûêåí
ïå ëý÷÷åé ãèäàä, øîíäi ïàíûäûñ ïå öòèêûä, ñýññÿ ïå ìåä þâàëý. Ñýññÿ
ñiäç âåëöäiñ, äà ìè Àíäðåéêöä òøöòø ëý÷÷èì, äà Àíäðåé ñýññÿ þâàëý:

“Êîäýñ òøûíàí?” “Êåêóðå êè âîìèäçåñ, óðàêè âîìèäçåñ”. Ìöñêûä
ñýññÿ ñiòàñèñ è êóäçàñèñ ìåíàì, ñýññÿ ïå ñiéåñ [---] êóèì ìàåã êîñòý ïå
êèêèìëåñ êèâûâ êèñüò, âîò, «êûòûñü ïå âîëií áöð ñåò÷å ìóí äà òîäûí
ëîéñè» âîò ìåíý ñiéå Êðèñòåûä âåëöäiñ øîíúÿíýé. (Ñýññÿ áóðäiñ

ìöñêûä?) – Áóðäiñ, ñýññÿ ïåðâîé ïåòiñ îð ñîðà âèð ñîðà [---] ñiéåñ ïå
ïûð êóèì ìàåã êîñòàñ êèñüò: “Êûòûñü âîëií, áöð ñýò÷å ìóí, ïèíÿä
áöæòý êóð÷÷è äà òîäûí ëîéñè.”

[Kõik inimesed ei ole sugugi ühesugused, on ka teadjaid. Mina ei tead-
nud varem mitte midagi. [---] Käis Tattjan (Tatjana), ema kurnas talle
piima tohtkarpi. Kaks esmapoegijat oli, aga õhtul, kui tulid, tilkagi pii-
ma ei tulnud, mõlemal oli udar paistes. [---] Kui lehmal piim kadus, siis
Kreste (Kristina) mind õpetaski, et tuleb suitsutada. Kütad ahju ära, ja
kui on jäänud ainult söed, pane need mingisse auklikku anumasse, sin-
nasamasse kogu laudast ja ahju tagant heinariismed, [lehmalt] endalt
lõika rinna pealt esimeste jalgade vahelt ja pärast ristluu pealt karvu ja
pane [sinnasamasse]. “Lauta,” ütleb, “minge kahekesi, üks [kõnnib üm-
ber lehma] vastupäeva, [aga teine] küsib.” Nii õpetas, ja me läksime
kahekesi [peremehe] Andreiga, ja Andrei küsis pärast: “Keda suitsutad?”
[Vastan:] “Kaetust peletan.”

Pärast lehm roojas ja kusi, ja ütleb, vala see hooga kolme teiba vahe-
le sõnadega: “Mine sinna, kust tulid, ja sumpa soos.” Vaat nii õpetas
mind Kriste (Kristina), olgu taevas talle armuline.

[Ravisite niimoodi lehma terveks?]
Terveks sai, kuid algul lüpsis verd. Ka selle käskis [Kriste (Kristina)]

valada välja kolme teiba vahele: “Mine tagasi sinna, kust tulid, võta saba
hammaste vahele ja sumpa soos!”] (Kulömdini raj, Anõbi as – Anna
Pimenova, s 1914 (1998).)
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Toodud näited räägivad kindlat keelt, et rahva ettekujutustes käsitletakse loo-
made haigestumist normist kõrvalekaldumisena, mis väljendub nendele omaste
funktsionaalsete karakteristikute kaotamisena. Sellepärast pööratakse rahva
seas võrreldes haiguse enda ravimisega rohkem tähelepanu nende ärahoidmi-
sele, kasutades profülaktilisi maagilisi tõrjevahendeid ja õiget hooldust.

Tavakohane ettekujutus tervest loomast. Mis on
tervis?

Õige hooldus

Loomapidamine põhjamaistes karmides klimaatilistes oludes, kus laudaperiood
kestab 7–9 kuud, paneb pererahvale suure füüsilise koormuse alates söödava-
rumisest ja lõpetades igapäevase talitamisega, mis kajastub rahvasuus järg-
miste väljenditega:

Äûð óçèãàä éöâ-âûéûä îç ñîä [Pikast magamisest piima ja võid juurde
ei tule]; Ìöñ êö êóòàí âèäçíû, êàðòà ïîñ ëöñüöä [Kui tahad lehma
pidada, tee heinakuhjast laudani redel]; Ãîæöìíàñ êö òóðóíòö îí ïóêòû,
ìåãûðöí ëîö ïóêòûíû [Kui suvel heina ei tee, tuleb loogaga varuda, s.t
tuleb sõita saaniga, et otsida, kust saab osta] (Plessovski 1983: 73, 16).

Lehma eest hoolitsemine kuulus peamiselt perenaise ülesannete hulka, aga
hobune oli peremehe hoolealune:

Áóð êöçÿéêàëöí êóêàíüûñ øûëüûä è öáöäûñ ïöñü [Heal perenaisel on
vasikas sile ja toit kuum]; Áóð êöçÿèíöñ âöâ ñåðòèûñ òöäöíû [Head
peremeest tuntakse hobuse järgi] (Plessovski 1983: 92, 93).

Loomade talitamine on karjapidamise vältimatu tingimus, hoolitsetust pee-
takse terve looma põhitunnuseks. Korraliku hoolduse väliseks tundemärgiks
on looma siledus (øûëüûä). Esmajoones peetakse siin silmas karvkatet: øûëüûä
ãöíà ‘sileda karvaga’, ‘läikiva karvaga’. Kõnekeeles on looma hoolitsetusest
rääkides kinnistunud väljend ãöíñö ÷åïöëüòíû îç ñþð [karva ei saa tutistada,
tähenduses ‘ei jää näpu vahele’]. Sile, tihe ja ühtlane karv on looma hea tervi-
se tunnuseks, näidates pere ja majarahva hoolitsust tema suhtes. Laudahald-
jate (ãèä îëûñü ‘laudaelanik’, ãèä àíü, øû àíü ‘laudanaine’, âöâ äåä ‘hobuse-
taat’, ìöñ àíü ‘lehmanaine’) kaitse puudumist näitavad seevastu niisked jutid
külgedel (íþëöì ãöíà  ‘lakutud karvaga’), sassis lakk (äçóã áóðûñü), vanunud
karv (âîãèëü), paljad laigud (íÿð), ekskrementidega segunenud karvatordid
(ñóñàí). Arvatakse, et lehm määrib ennast väljaheidetega, jääb näljaseks ja



60      www.folklore.ee/tagused     www.folklore.ee/tagused     www.folklore.ee/tagused     www.folklore.ee/tagused     www.folklore.ee/tagused

Ljudmilla Lobanova

kaotab välimuse sellepärast, et haldjas ei lase tal oma kohale heita, viib nina
eest toidu minema jne.

Üldises semantilises väljas on mõistega øûëüûä, mis tähendab ka sile =
toidetud, liidetud ka mõisted âåðäàñà ‘toidetud’ ja ãöãðöñ ‘ümar’. Peamiselt
seisneb looma eest hoolitsemine täisväärtuslikus toidus, kuivõrd just õigest
toitumisest sõltuvad välimus ja tervis ning piimaand:

Ìöñêûäëöí éöëûñ êûâ éûëàñ [Piim on lehmal keelel]; Âöâëû îç êîâ
íüöð, à êîëö çöð [Hobusele pole vaja piitsa, vaid kaera]; Âöâòö êö îí
âåðä, è ìûðòö îí áåðò [Kui hobust ei sööda, siis kändu välja ei juuri];
Àñüòö óäçöä, à êûéñÿí ïîíòö âåðä  [Ennast jäta ilma, aga [heale]
jahikoerale anna süüa] (Plessovski 1983: 91, 93).

Karjakasvatusrituaalid

Kõik loomade talitamisega seotud tegevused, ka kõige lihtsamad ja igapäeva-
semad võivad omandada maagilise tähenduse. Loomakasvatusega seotud kom-
beid, keelde ja ettekirjutusi tõlgendatakse taastavate, tõrjuvate ja jõudlust
suurendavatena.

Taastavad: ette on kirjutatud, mida peab tegema, et looma terveks ravida,
needust maha võtta:

Êîð âöëýñ òøûêåäàñíû, ñýêè ñiå êîëý íóíû êûê âåðñò ñàå âöð êåðêà
äîðå äà âöð êåðêà ñüöäíàñ ìûñüêûíi ãöíñý. Ìûåí ñàñý ëýäçàí êåðêàñèä,

êè ìûø âûëàä êèñüòíi ñàñý äà àñëàä ëîëýí ïöëüûøòíi ñàñý äà øóíi:

“Êûäçè òàÿ ñàèñ ëýáçÿñ äà ûëëà âîøå, ìåä ìåíàì âöë âûëiñü òàäçè æå

ëýáçÿñ âîìèäçèñ!” ìûåí ñiäçè âö÷àí, äçèê ïûð âöëiä ãöí éûëòiñü ïöñåí
÷åïåñéàñ ñòàâ âîìèäçèñ äà âöëûä áöð ñïðàâèò÷àñ äà ëîâå áöð âàæ
êîäèñ

[Kui hobusele on needus peale pandud, tuleb viia ta kahe kilomeetri
kaugusele jahionni juurde ja pesta teda onni seintelt võetud nõega. Pä-
rast tuleb raputada veidi nõge käeseljale ja puhuda seda, öeldes: “Nii
nagu see nõgi lendab ja kaob looduses, las lendab ka needus minu hobu-
selt.” Niipea, kui oled selle läbi teinud, kaob needus hobuselt ning ta
paraneb ja muutub endiseks] (Uotila & Kokkonen 2006: 312).

Tõrjetavad peavad looma kaitsma igasuguse ohu eest: pahatahtlike vaimude,
röövloomade, loodusõnnetuste ja inimese eest. Selliseid rituaale viiakse läbi
iga päev, need on lülitatud karjalaskepäeva ja ostu-müügitehingute kombes-
tikku, nende läbiviimine võib olla situatiivne (poegimine, paaritamine jne) või
ka mingi kindla kalendritähtpäevaga (nt suur neljapäev). Tõrjefunktsiooniga
on esemed-ohutised, rituaal-maagilised tegevused ja loitsud.
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Lehma lüpstes teeb perenaine looma laubale risti ja ütleb:

Ñâÿòû Ëàñåé, Ñâÿòû Íàñòàñüÿ, Ñâÿòû Ìîäåñ, Ñâÿòû Õàðëàìïèÿ, âèäçåé

äà áåðåæèòýé ìåíñüûì Ìèëêà-ìàòóøêàýñ ñòàâ ë¸êñüûñ, ñòàâ ïðèò÷àñüûñ,

ãûìûñü, âàûñü, áèûñü, çàâèäü ñèíúÿñûñü

[Püha Lassei (Vlassi), Püha Nastasja (Anastassia), Püha Modess (Modest)
ja Püha Harlampija (Harlam), hoidke ja kaitske minu Milka-emakest
kõige halva eest, õnnetuste eest, hoidke äikese, vee, tule, kadeda silma
eest] (Kulömdini raj, Anõbi as – Valentina Lobanova, s 1953 (1998)).

Áàáàÿñ ìöñ ëûñüòöì áöðûí ìöñ êàäæñö êóèìûñü êðåñòàëöíû, êóòøöìêö
ìîëèòâà ëûäüäüöìöí, ìåä îç âîìäçàññüû.

[Lehma lüpsmise järel teevad naised lehma ristluule kolm korda risti-
märki, lugedes sealjuures palvet, et [lehma] ära ei kaetataks] (KVRM
FO 198: 223).

Êîäûð ìöñ êóêàíÿñüöì äà ñû äîðö ëý÷÷öíû âèäçûøòíû, òî ïûðûñüÿñûñ
âîìàíûñ êóð÷öíû èäçàñ, ìåäûì îç óðêíèò÷û êóêàíüûñ.

[Kui minnakse äsja poeginud lehma juurde, võtavad sisseastujad õlekõr-
re hammaste vahele, et vasikat mitte ära kaetada] (KVRM FO 200: 531).

Viljakusriitused peavad aitama parandada looma tervist ja sigivust. Sellised
riitused viiakse läbi lauda ehitamisel (et kari sigiks) või kindlatel kalendritäht-
päevadel, kusjuures ära märgitakse kõik looma eluetapid sünnist surmani:

Ìåä ìöñ òûðñÿëàñ, êîëö ìöñ ìûøêó âûâñö âà÷êàâíû ìóæ[èê] ñüöä
ãà÷íàä.

[Et lehm eostuks, tuleb ta selga lüüa pesemata meestepükstega] (KVRM
FO 198: 234).

Êîð ûæöñ øûðöíû, øûðöì ìûñòè ãöííàñ êóéèìûñü îêöäöíû, äà ìûøòi

êóçÿëà çûðûøòöìöí íóöäöíû, ìåä ûæ âàÿñ áàðà âóðóí, ëîêòàñ ãîðòö
è îç âîìäçàñüû.

[Pärast lamba pügamist võetakse vill ja tõstetakse see kolm korda talle
suu juurde, aga pärast tõmmatakse sellega mööda selga, et lambal ja-
guks villa ka järgmiseks pügamiseks, et ta tuleks karjamaalt koju ja et
teda ära ei kaetataks] (KVRM FO 198: 223].

Näitetekstid osutavad asjaolule, et üht ja sama rituaalset tegevust võib mõtes-
tada nii viljakus- kui ka tõrjeriitusena. Näiteks kariloomade urbimist palmi-
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puudepühal põhjendatakse järgmiselt: et kari oleks terve, et kari ei haiges-
tuks, oleks elujõuline ja sigiks. Seda tingib esiteks asjaolu, et kombetäitjate
endi motivatsioon on sageli teisejärguline, kombetalituse esmast tähendust
võib aidata välja selgitada ainult kombe tekstilise osa iga koodi funktsiooni
väljaselgitamine (objekt, tegevus, sõnaline osa, paik ja aeg). Teiseks on mõis-
ted ‘mitmekordistamine’ ja ‘säilitamine, hoidmine’ rahvakultuuris tuntud tei-
neteise täiendajatena, sellepärast kattuvad karjakasvatuskombestiku teksti-
des sageli viljakus- ja tõrjeaspektid (hoia ja kaitse ning aita paljuneda).

Karjakasvatusrituaalide eri aspektide vastastikune toime on tingitud sotsio-
regulatiivsest funktsioonist. Esmajärjekorras reguleerivad talitused suhteid
kodus, mille heaolu esmaseks näiteks on karja suurus ja seisund. Eriti torkab
see silma ostu- ja müügikombestikus, kus eesmärgiks on looma omandamine
ja tema kohanemine uues elukohas. See eeldab aga lülitumist mitte üksnes
olmesfääri, vaid ka kodu maagilisse ruumi, mis eeldab soojade suhete sisse-
seadmist uue looma ning pere ja majapidamise kaitsevaimu vahel. Seega tu-
leb uut looma soetades arvestada valikul nii looma eelistatavat värvust, väli-
must kui ka vastavust olemasolevate loomade peamistele tunnustele, samuti
eelmist ja uut pererahvast.

Kombetalitused peavad aitama reguleerida looma suhteid ümbritsevaga,
mille keskmeks on maja (kodu). Loitsutekstid ja rituaalne tegevus on suuna-
tud sellele, et harjutada looma alati naasma lähtepunkti (kohale, koju), toeta-
da oma ja võõraste loomade suhteid karjas, aga ka õpetada looma tulema toi-
me võõras keskkonnas. Viimasel, nagu ka kõigel muul elus on kahetine ole-
mus. Ühest küljest antakse kari suvel metsa ja karjamaa kaitsevaimude hoo-
le alla. Teisest küljest kohandatakse karja pärast laudaperioodi pidevalt loo-
dusega. Kesk-Venemaal on esimene karjalaskepäev seotud jüripäevaga, komi-
del sooritatakse sel päeval loitsude saatel karja sümboolne väljaajamine ala-
korruse majandusruumidesse või õue. Esimene täisväärtuslik karjalaskmine
tuleb alles siis, kui seda lubab ilmastik, – umbes juuni alguses.

Peale selle peetakse karja tervise hoidmise seisukohalt vajalikuks toetada
ja hoida loomade psüühikat. Üldlevinud on nende poole pöördumine hellitus-
sõnadega, näiteks lehma puhul ìàòóøêà ‘emake’, âåðäûñü-óäiñåé ‘toitja’. Juba
loomade tavakohased nimed on moodustatud nimisõnale hellitusliite või aus-
tava pöördumise lisamisega: Ñþðóê < ñþð ‘sarv’ + hellitusliide -óê ; Ñüöäóê <
ñüöä ‘must’ + -óê; Ëóíàøêà < ëóí ‘päev’ + -àøêà (nt ìèëàøêà ‘kukupai’), Âèëÿíü
< âûëü ‘uus’ + àíü  ‘naine’. Rangelt on keelatud loomi (eriti omasid) sõimata
või lüüa. Arvatakse, et kas või korra elus kassi, koera, lehma või hobust löö-
nud inimese hinge ei lase need loomad pärast surma teise ilma.
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Tarkused

Karjakasvatus traditsioonilise elatusallikana nõuab teatud oskusi (sepatöö, möld-
rioskused, jahipidamine), mida rahvasuus kutsutakse ñêöò ãöãöð òöäöì ‘kar-
jaga seotud tarkused’ (Kulömdini raj, Anõbi as – Anna Pimenova, s 1914 (1998)),
ñêöò òöäöì ‘karjatarkused’. Et näidata, kuidas määravad neid oskusi tradit-
sioonikandjad, toome intervjuudest mõne näite. Teadmine seisneb eriliste sõ-
nade lausumises: Êîëý ïå âåê øóíû êóòøåìêå êûâúÿñ ìöñ ãöãöðûñ [Räägi-
takse, et on vaja lausuda ümber lehma käies mingeid sõnu] (Kulömdini raj,
Anõbi as – Valentina Lobanova, s 1953 (1998)). Teises tekstis, mis on üles kir-
jutatud samalt informandilt, tõlgendatakse teadmist kui eakate nõuannet:

Ñêöò âèäçèãàä óíàòîð âè÷÷ûñüòöìòîð âåðìàñ ëîíû, è ìåíûì êàæèò÷å,

íåóíà êå ïðèäåðæèâàéò÷àí ïöðûñüÿñ ñöâåòàñ, êîêíüûääæûê ëîâå àñëûä
ñêöò ãöãöðûä áåðãàâíû.

[Loomapidamisel võib ette tulla palju ootamatusi ja mulle tundub, et
kui vähegi järgida vanemate inimeste nõuandeid, on hõlpsam karjaga
toime tulla] (Kulömdini raj, Anõbi as – Valentina Lobanova, s 1953 (1998)).

Kõige sagedamini peetakse karjaga seotud tarkuste all silmas kombetalitusi
sisaldavat kaitsemaagiat, esemeliste ohutiste olemasolu ja tõrjevormilisi loit-
sutekste:

Foto 6. Musta lehma kutsuti tavaliselt S’öduk
(Ñüöäóê < ñüöä ‘must’ + hellitusliide -óê).
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Íèíöì âöëi îç âö÷öé, ìåäûì åðåòíèêûñ îç ïûð ãèäàä?
Êîäêå ñÿìà éöçûñ êàðàñíû, à ìèÿí ñýò÷å ñÿì èç òûðìûâ, ñÿìà

éöçûñ íàëýí òûðìàñ, êîäi ìîëèòâàÿñòý áûäòîð òöäàñ

[Kas ei võetud midagi ette, et teadmamees ei pääseks lauta?
Oskajad tegid midagi, aga meil ei jätkunud selleks mõistust, kes os-

kasid palveid, oli oskusi] (KKAI FK B0501-19).

Ïöðûñüÿñûä ̧ íà ñêöòòö âèäçëiñíû è ìåíûì òîæå ïåðåäàéòýìàñü, è ìå

ñêöòöí æå îëà. Çýâ óíàòîð âèñüòàâëiñíû, êîð ìå è÷öò íà âöëi, è çýâ
óíàòîð êûâëi. Ìèÿí ûäæûä ìàìûñ âöëi øóö, öòè æåíùèíà ìèÿí òàòöí
âöëöìà ìöñ òöäûñü, ñ¸ð ïîñ âîìöíûñ ñòàäàûñ ñòàâíàñ ìèÿíëàäîðûñü
âöëi ìóíö íåëÿìûí êûìûí ìöñ, è åñëè êö ïå ìå öíi êöñúÿ, øóâà ïå

êóòøåìêå êûâ, è ñòàâ ìöñêûñ ïå òàò÷è ïëàñòü óñÿñ, ìûéëà ïö ìöñ
ãöãöðûñ íèíöì îç òöäíû, íåêóòøåì ìîëèòâà ïö ìöñêûñëû àáó

ëûääåìàýñü. Ìå ïö öíi ïöðûñü íèí, äà ñiéåñ îã íèí âö÷. È âîò, çíà÷èò,

ìè, öíiÿ éöç, ìîëèòâàÿññý ìöñ ãöãöðûñ íèíöì îã òöäöé, ñû âöñíà
âåðìàñíû òöäûñü äà êóæûñü éöç ìöñòö âåñèã âèñüìöäíû.

[Vanadel oli suur kari, mis mulle edasi anti, sellepärast ma nüüd elangi
karjaga. Palju räägiti, kui ma veel väike olin, palju kuulsin. Minu vana-
ema rääkis, et siin oli üks naine, kes lehmi tundis. Ja ükskord, kui üle
silla läks lehmakari, ligi nelikümmend pead, ütles ta, et kui tahab, võib
öelda mingi sõna, ja silmapilk viskavad kõik lehmad pikali, sest [pere-
rahvas] ei tea lehmadest midagi, ei ole ühtki palvet lugenud. Kuid ma
olen juba vana, ütles ta, ega hakka seda tegema. See tähendab, et meie,
praegused inimesed, ei tea lehmaga seotud palvetest midagi ja sellepä-
rast võivad teadjad ja oskajad inimesed saata lehmale isegi haiguse kal-
lale] (Kulömdini raj, Anõbi as – Valentina Lobanova, s 1953 (1998)).

Teistel juhtudel määrab karjaga seotud teadmiste valdkonna oskus haigusi
ära tunda ja ravida. Ka siin vastanduvad tavalised ja üleloomulikud teadmi-
sed. Esimesed, minimaalsed, on teada peaaegu igale loomi pidavale perenaise-
le ja peremehele, teist valdavad vaid erilise maagilise jõuga inimesed: òöäûñü
sõnasõnalt ‘teadja’, åðåòüíèê < vene k åðåòèê (inimene, kellel on üleloomuli-
kud oskused, kes võib neid kasutada nii inimeste hüvanguks kui ka kurjatege-
miseks), êöíåâàë8 < vene k êîíîâàë (kaasaegsetes jutustustes määratletakse
neid kui sisserännanud loomaarste), ÷èãàí < vene k öûãàí (mustlasi kui sisse-
rännanuid peeti üleloomulike teadmiste valdajaiks, kes võisid ennustada kar-
ja haiguse põhjusi).9
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Käesoleva artikli raames leidsid käsitlust vaid mõned rahvaveterinaariaga
seotud teemad. Viimase aja välitööde materjalid lubavad konstateerida, et rahva
arvamused kariloomade haigustest ja nende põhjustest, ravimeetoditest ja enne-
tusest elavad edasi rööbiti teadusliku ja professionaalse veterinaariaga.

Tõlkinud Asta Niinemets

Kommentaarid

1 Artikkel on valminud Venemaa Teaduste Akadeemia fundamentaaluuringute prog-
rammi “Rahvaste ja kultuuride kohanemine looduskeskkonna muutuste ning sot-
siaalsete ja tehnoloogilise transformatsioonidega” alateema “Rahvameditsiin” raa-
mes.

2 Rahvaveterinaaria arusaamad jahikoerte ravimisest jäävad käesoleva artikli te-
maatikast väljapoole, kuuludes peamiselt jahipidamise sfääri.

3 Mõningaid andmeid õnnestus meil leida pedagoogilise kooli õpilaste 1930. aastatel
kogutud materjalidest Komi Vabariigi Rahvusmuuseumis ja Komi Teaduskeskuse
hoidlates säilitatavatest Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituudi töötajate dialekto-
loogiliste ja etnograafiliste ekspeditsioonide aruannetest. Kasutatakse ka Aleksei
Sidorovi teost Çíàõàðñòâî, êîëäîâñòâî è ïîð÷à ó íàðîäà êîìè (Posimine, nõidumi-
ne ja kaetamine komidel) (Sidorov 1928) ning Vassili Nalimovi materjale, mis on
hoiul Helsingis Soome-Ugri Seltsi arhiivis (Nalimov 1908).

4 Siin ja edaspidi on võimalusel eelistatud kohanimede komikeelseid variante amet-
likult tunnustatud venekeelsetele (tõlk).

5 Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnate L.), juurte tõmmist anti juua ka
lastele torgete korral kõhus, poistele munandikoti põletiku korral (Iljina 2008: 136–
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nova 2004).
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mis on tingitud karja vabapidamisest. Mõned teated teadjakarjustest piirduvad
komide ettekujutusega ringikäivatest hobulausujatest.
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Summary

Folk Veterinary Medicine in Komi Folklore

Lyudmila Lobanova

Key words: animal husbandry, fertility magic, folk veterinary medicine, komi, oral
lore, protective magic

In the Komi Republic, folk beliefs connected with veterinary medicine have become a
subject of research only in the past ten years. The area of folk veterinary medicine
includes preconceptions about the diseases of cattle and domestic animals, the ways of
treating the diseases, and the preventive magico-ritual practices which were associated
with specific folk calendar holidays or were established in traditions connected with
stockbreeding (such as the rituals performed during buying or selling cattle, driving
the herd to the pasture, or in occasional situations (mating, birthing, etc.)).

The reciprocal influence of the various aspects of Komi breeding rituals was condi-
tioned by the socio-regulatory function. The ritual practices mostly regulate social
relationships in the household (home), because the welfare of a household was deter-
mined by the size and the health of the herd. The latter aspect is particularly evident
in the rituals observed while buying or selling cattle. A successful acquisition of the
animal and its adaptation in a new home needs making practical arrangements. It
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also has to do with the magical sphere of the household and, thus, establishing friendly
relations between the new animal and the guarding spirit of the family and the house-
hold.

Recent fieldwork materials allow us to conclude that popular views on cattle dis-
eases and their causes, methods of treatment and prevention continue to exist along-
side official veterinary medicine.




