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Komi muusika äärealad:
lindude maailm

Anatoli Panjukov

Teesid: Artikkel analüüsib linnulaulu imitatsioonide ja loodushäälendite jäljendusi komi rahvamuusikas. Arvukate näidete varal tutvustab autor keeleliste,
mütoloogiliste ja muusikaliste seoste võimalikku teket ja nende uurimist komi
folklooris, vaadeldes lindude maailma rahvapärase tõlgendamise peajooni. Vaieldamatult pole rahvamuusika probleemistik seotud üksnes muusikalise mõtte
uurimisega, vaid eeldab ka inimese esteetiliste vajaduste aluseks olevate mütoloogiliste, folkloorsete ja keeleliste ettekujutuste analüüsimist. Pakutud läbilõige rahvakultuurist võimaldab näha nende ilmingute geneetilist seost.
Märksõnad: komi folkloor, komi keel, komi rahvamuusika, linnulaulu imitatsioonid, loodushäälendid, ornitoloogilised ettekujutused

Paljude muusikariistade seos lindude maailmaga eeldab pöördumist ornitoloogiliste ettekujutuste poole ning Prometei Tšistaljovi väitekirja läbivad otsingud just selles vallas: nii mõne pilli kui ka häältjäljendava pilliloo nime etümoloogilises analüüsis ilmnes ulatuslikke paralleele: þñü ïöëÿí ‘luigevile’, êàëÿ
ïöëÿí ‘vile-kajakas’, òóðè ãó ‘kurevile’, òóëóëëó helijäljendaja, kajaka, nepi,
luige, hanede, käo, kuke jt jäljendajad (Tšistaljov 1974: 181–182, Tšistaljov
1984). See aspekt nõuab eraldi uurimist, sest sisaldab seoseid muusikakultuuri arhailisemate kihtidega. Näiteks on vähe uuritud komi linnuriigi seoseid
pillide tehnoloogiaga. P. Tšistaljovi välitöömärkmetes on talletatud andmed
Ežva ülemjooksult leitud mitmevilelise þñü ïöëÿí (luigevile) kohta, mis on tehtud linnu tiivasulgedest (SKM > Tšistaljov). Sama tüüpi vile on leitud ka permikomide juurest (Žulanova 1996: 92). Koos andmetega veelindude luudest ja
sulgedest1 valmistatud jahipeibutiste kohta võimaldab see rekonstrueerida soome-ugri rahvastele iseloomulikke üldisi instrumentaalmuusika rituaalmaagilisi lätteid.
Lisaks sellisele võrdlemisi eripärasele rakursile võib lindude maailmal olla
seoseid ka teiste rahvakultuuriteemadega. Vaieldamatult pole rahvamuusika
probleemistik seotud üksnes muusikalise mõtte uurimisega, vaid eeldab ka
inimese esteetiliste vajaduste aluseks olevate mütoloogiliste, folkloorsete ja
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keeleliste ettekujutuste tundmaõppimist. Selle valdkonna andmeid kasutatakse
tavaliselt killustatult ja omavahel nõrgalt seotuna, eeskätt muusikaloolise analüüsi täiendusena. Olukorras, kus komi traditsiooniline rahvamuusika on peaaegu kadumas (s.o hääbumas), on uurijatel vaja keskenduda just muusikateaduse seisukohalt äärealale. Mitmekesiste tavandiandmete kasutamise puhul
on hädavajalik välja töötada üldised, rahvapärase maailmapildi iga fragmendi
puhul sobivad analüüsikriteeriumid. Käesolevas artiklis on vaatluse all osa
rahvaornitoloogiast, vaadeldakse lindude maailma rahvapärase tõlgendamise
põhijooni. Tulemusi saab kasutada etnomusikoloogiliste rekonstruktsioonide
juures.

Lindude maailm antropoloogilisest vaatevinklist
Juba determineeritud diaadi lind – peenis tasandil on eristatavad kolm ala:
(1) êàé ‘lind’ (ÜE, ÜS, LL, Petš, Sõkt, KS) / êàé ‘penis’ (Iz), êàéàï ‘liiderdaja’(AE);
(2) òþòü ‘lind’ (AE)/ òþòü ‘peenis’ (ÜE, Sõkt). Mõlemale rühmale võib vastandada (3) Udora murde òþòü mõlemad tähendused: êàãà ‘lind’ (Ud) / êàãà ‘laps’
(ÜE, ÜS, Jem, AE, Petš, Sõkt, KS), òþòüöäíû ‘kukile võtma’ (Ud). Komi òþòü
vaste vene murdesõnavaras on òþòüêà ‘peenis’ (Rakin 1996: 67). Sama kahetähenduslikkus oli omane ka laensõnale ï öòêà (vn ïîòêà ‘lind’, kuid vene murdes ïîòêà ‘peenis’2): ï öòêà ‘lind, metslind’ edasise diferentseerumisega: âåæà
ïöòêà ÜE ‘jahilind (söödavad linnud)’, sõnasõnalt ‘pühitsetud lind’, Sõktõvi keskjooksu murdes: ‘tuvi’; êè÷à-ï ôòêà (ÜS) ‘jahilind (mets- ja veelind)’. Vaieldamatult nõuab ka see teema eraldi uurimist, kuid määrab a priori paljude lindude
maailma puudutavate nähtuste mitmetähenduslikkuse. Näiteks peibutusväljend “òþòü, ìàòûñ÷èâ”3 (emase laanepüü häälitsuse kõneline imitatsioon) võib
sisaldada endas mõlemat algset tähendust: “lind/ peenis, lenda kohale”.
Komi rahvamuusika ühtse muusikalis-akustilise koodi abil kirjeldatakse
inimmaailma, lindude maailma ja instrumentide maailma. Onomatopoeetilise
alusega on sõnad ñüûâíû ‘laulma’ – ñèëüÿëíû, çèëüãûíû ‘helisema’; ñèëüö
(lastek) ‘linnuke, kana’; ñèëüãûíû ‘siristama’ (lindude kohta) (KKLES) puhul.
Komi ñüûâíû sarnaneb udmurdi sõnaga ñèëüûíû ‘kukkuma’ (KKLES).4 Muusikalis-akustiline komponent on esindatud ka inimese meeleelundeid kirjeldavates terminites: kõri ãîëÿ: ãîëüãûíû ‘helisema, tegema kõlavaid ja kaikuvaid helisid’, ãîëüíû (Iz, Ud) ‘laulma, vidistama (linnud)’, (Jem, Ud) ‘rääkima,
jutustama’ jne; kõrisõlm, aadamaõun: ïýòóê ãîëÿ sõnasõnalt ‘kukekõri’ (AE),
ãîëÿ ïåòóê otsetõlkes ‘kurguhäälne kukk’ (ÜE), âèíà ïåòóê otsetõlkes ‘veini
tõotav kukk’ (Sõkt) (siin on võimalik ka vene sõnade ‘ïåòü-ïèòü’, Venemaa
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põhjaosas ïèòóõà ‘pidu, laua ääres istumine’, Luza komidel ïèòóêà deetümologiseerimine); Sõktõvkari ümbruses: ãîëÿöé ñüûëö – ñóð þíû øåäö, âûëü
ñóð ‘kõri laulab – saab uut õlut’ (KRE 1993: 148). Kõrisõlme teistest nimetustest: ãîðàíü (Letka murrak, sõnast ãîð – heli), êèð÷êàí, êèðñêàí (KS), ãîëüãàí
ëû (ÜE) otsetõlkes ’kolisev luu’, ãîëüãàí éöã (ÜE), ãîëüãàí (ÜE), ñÿðãàí (Petš)
‘hingekõri’ (otsetõlkes ‘kõristi, käristi’); ãóðãàí (ÜE, AE) – ‘lott, Basedow‘ tõbi’
(otsetõlkes ‘kuljus’).
Häält iseloomustavad väljendid: ëû äæûíúÿí ãöëöñ (ÜE) – ‘hääl nagu
jeeriku pasun’, otsetõlkes ‘luust kella hääl’; äæûíúÿí ãöëöñ ‘bass’, otsetõlkes
‘kellahääl’, áûðãàí êîäü ìîðò ‘käristisarnane inimene, jutupaunik, latatara,
tatraveski’; þñü ïöëÿí êîäü ãöëöñ ‘hääl nagu luigevile’ jne.
Laulva kõri motiivi järjeks võib tuua paralleeli âèíà ïåòóê: âèíà êàëÿ (ÜE)
‘viinanina’, otsetõlkes ‘viinakajakas’ (vene vaste – êóëèê, êóëèêà); võrdluseks:
êàëÿâêà, êàëüñêóí (KS) ‘jutukas, kiire keelega’ (êàëüñêûíû (KS) ka ‘kluugutama (kajaka kohta)’, ‘sõimama, lobisema’ põhitähenduse ‘lõgistama, kliristama’
kõrval).
Linnumetafoorid laienevad antropomeetrilistele tunnustele: èñòàí êîê (KS)
pikkade jalgadega inimese kohta, sõnasõnalt ‘rannakurvitsa jalad’; èñòàí íûð
(AE) liiga pika ninaga inimese kohta, otsetõlkes ‘kurvitsanina’; väga kõhna
inimese kohta öeldakse ìóðòâå÷èê êîäü îìöëü (ÜE), ‘kõhn nagu kurvits’;
kidura, kasvus kängu jäänud lapse kohta öeldakse ÷àâ÷à êîéä, êîñ ÷àâ÷à êîéä
‘nagu kuivetanud tšavtša’ (÷àâ÷à òþòü (AE) väikese linnukese nimetus); âîééà
êöê (AE) ‘öine kägu ‘(naine); ñóòåëü-âåòåëü (Sõkt) ‘lobiseja, keelepeksja’ (assotsiatsioon kurvitsaga âåòåëüëö (Ud), âåòîëü (LL, KS jt; âåòîëüòîð hellitav (Let:
‘kallis, tuvike’); óòêà (ÜS) ‘armsake (hellitav pöördumine tütarlapse poole)’;
sama tähendusega: óòêà ëàïà, óòêà ëàïêà (otsetõlkes ‘pardijalake’; â öð êûðíûøúÿñ äà âà êàëÿÿñ ‘metsavaresed ja jõekajakad (nii öeldakse heade jahi- ja
kalameeste kohta)’; áðàê ñüöëà (Sõkt) ‘kõlbmatuks tunnistatud nekrut’, otsetõlkes ‘väljapraagitud laanepüü’; samuti püsiassotsiatsioonid haraka, varese
ja rongaga (nt inimest, kes tavatseb kisada ja sõimelda, kutsutakse êûðíûø
ãîëè (ÜS) ‘varesekõri’); jne.
Ornitonüümidel põhinevad ka inimeste hüüdnimed. Näiteks Sõkt: Áàéä öã
Ìèêàéëö (‘põldpüü’), Äçîäç öã Àííà (‘hani’), Êàëÿ Òàòüòÿí (‘kajakas’), ×èê÷è
Âàñüêà (tšiktši on käibelt kadunud kajakanimetus), Òóðè Ìàðéà (‘kurg’), Ñèçü
Àííà (‘rähn’). Seda jada saab jätkata ja käsitleda ornitoloogilise teksti sotsiaalse plaanina (kuulub sotsiaalkäitumuslike stereotüüpide valimisse, mis on seotud teiste vaadeldavate tunnustega),5 mis viib meid vahetult lindudega seotud
mütoloogia juurde.6

Mäetagused 47

85

Anatoli Panjukov

Lindude maailm kosmogoonilisest aspektist
Komi kosmogoonilistes müütides, mida on üksikasjalikult uuritud, eristuvad
paarid luik ja kaur, part ja kaur, kellele leidub vastavusi ka komide muudes
mütoloogilistes ettekujutustes. Meid huvitab siinjuures lindude lauluvõistluse
motiiv, mis leidub komi kosmogoonilistes müütides. Pavel Doronini üleskirjutatud variandis on demiurgid kaks pardipoega, ja nende ema keha muutus
Maaks. Kui Jen sukeldus, hakkas Omöl vilistama, karjus sellise häälega, et
kõik tarretus, ja kogu ookeanipind jäätus (Limerov 1998: 10). Teises müüdis
hakkasid Jen (luik) ja Omöl (kaur) enne loomist vaidlema, kumma hääl on
tugevam. Vastuseks kauri kolmekordsele hüüdele kurlõk-kurlõk laskis luik
kuuldavale hääle, mille mõjul kärgatas äike ja kauri kõrvale lõi välk (Sidorov
1924: 44).
Lähtume teesist, et maailma loomise või tema olukorra katsetamise käigus on hääle kuuldavale toomine üks maailma semiotiseerimise olulisimaid
etappe. Loomise käigus lakkab maailm olemast nähtamatu, ja samal ajal lakkab ta olemast ka helitu, selles peitub helimaailma mõiste olemus (Tsivjan 1990:
28). Võib täheldada, et peaaegu kõigis fikseeritud komi versioonides on kaose
kuuldavaks tegemine üks esimesi kosmogoonilisi akte. Sukelduvast linnust
rääkivate müütide kõrval on akustiline kood kaasatud ka ühe demiurgiga permi-komi variandis: Jen kärgatas väga kõvasti, ja pilve küljest murdus lahti
tükk, millest moodustus maa (UME 1999: 251). Hääl võimaldab seostada lindudest kõnelevate variantidega demiurgidest-konnadest kõneleva teksti. Fraas
òøûãûñëà ãåð÷ê öíû, mida tõlgitakse “krooksuvad näljast” (UME: 415–416),
võib olla seotud lindude häältega: ãåð÷êûíû ‘prääksuma (pardi kohta)’, ‘krääksuma (rukkirääk)’ (ãåð÷-ãåð÷ ‘krääk-krääk’, ãåð÷êàí ‘rukkirääk’); selle tegusõna teine tähendus on ‘krigisema, hambaid kiristama’. Vastavalt sellele võib
kosmogoonilist teksti tõlkida kaheti: “Öò÷ûä íîì çûíüãöì óëö ïåòöíû íþðûñü
êûê ëÿãóøà, äçèê öòêîäü öñü, îìöëüöñü äà òøûã öñü, ãåð÷ê öíû òøûãíûñëà.
Êûëiñíû íàëûñü ãåð÷ê öìñö íîìúÿñ, óñüê öä÷èñíû êûìöðöí” [Kord, kuuldes
sääsepirinat, tuli soost välja kaks konna, täiesti ühesugused, kõhnad ja nälginud, näljast (krooksudes, rigisedes, hambaid kiristades). Kuuldes nende (krooksumist, kärinat, kriginat) viskusid sääsed neile kallale] (Limerov 1998).
Muusika seisukohast on huvitav ka vile mütologeem, mis esineb paljudes
komi mütopoeetilistes ettekujutustes.
Külmutav vile kajastub kosmogoonilises müüdis ja aktualiseerub eelkõige
keeldudes, mis reglementeerivad muusikariistade kasutamist: “Îç êîâ Èëüëÿ
ëóí áöð öäç ï öëÿñüíû, ñþûä êûíìàñ” [Enne eeliapäeva ei tohi vilet puhuda –
vili võib külmuda, hoiatatakse lapsi] (AE). Komi keeles toetab seda mütologeemi
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homonüüm ò öâ ‘tuul’ ja ò öâ ‘talv’. Sama mütoloogilist motiveeringut võib kohata ka mitmes ornitoloogilises endes, näiteks metsvint ïèíüêàé ragistab ñÿðãö
– enne ilma jahenemist, aga kui viiksub äæèâã ö – püsib kaua põhjatuul.
Üldlevinud assotsiatsiooni vile–õnnetus võib samuti kohata paljudes ennetes: ñàìöâàð øóòüëÿëö – øîã ëî ö ‘samovar vilistab – tähendab muret/kurbust’
(KRE: 142). On tähelepanuväärne et kõige levinum variant seostab raha ja
linnuvile: äåíüãàä ÷èïñö (ÜE) ‘raha viiksub, ei püsi’.
Veelgi spetsiifilisem on vile, pilve ja vihma seose üks variant. Peatume sellel vaatlusaluse teemaga otseselt seotud teatel üksikasjalisemalt.
Pilvedel on mitmeid murdenimetusi: ïèâ (Ud), ïèé (Jem, Iz) ‘pilv ‘ (ühispermi *pil – KKLES), ïèâúÿñüíû, ïèâäûíû (Ud), ïèéäíû (Iz) ‘pilvedesse mattuma,
pilvedega kattuma, pilviseks muutuma’, ja osa endeid on seotud kauriga. Ilmavaatlustes üldistatakse: ãöãöðàÿñ ãàðëó ãîðç öíû-êûëö ‘on kuulda, kuidas
kaurid kisavad’ (AE); ãöãöðà êóçÿ ãîðçö âà âûëûí – çýð âîäçûí ‘kui kaur kaua
vee kohal kisab, tuleb vihma’ (KRE: 117). Meteoroloogilised ended eristavad
erisuguseid kauri häälitsusi: ãöãàðà ãàðãö – ïîãîäà âîäçèí, ïèâã ö – íåïîãîäü
âîäçèí ‘kaur kisab hea ilma endena, kaur oigab halva ilma eel’ (AE); Ïåðåä
äîæäåì ãàãàðà (ãöãöðà) ïëà÷åò «íè-è, íè-è», è åñëè äîæäü íåêñòàòè åé
îòâå÷àþò: “Òýíàä âîìûñü äà ïîí ñiòàíö” (Èçî ðòà òâîåãî äà ñîáàêå ïîä
õâîñò), à ïåðåä ÿñíîé ïîãîäîé ãàãàðà ëèêóþùå áàñèò: “ã ö-ãöð-ðà, ãö-ãöð-ðà”
[Enne vihma kaur nutab “ni-i, ni-i”, aga kui vihma ei taheta, vastatakse talle:
“Sinu suust koera saba alla”; selge ilma eel hõisatab kaur võidukalt “gö-gör-ra,
gö-gör-ra”] (Rotšev 1972: 138). Kauri positiivse ja negatiivse häälitsuse vastandamises nähtub tema ambivalentsus komi rahvausundis. Arvestades pardi ja
kauri7 terava diferentseerumise puudumist võib kosmogooniliste tekstide tasandil rääkida samast antagonistlikust kakshäälitsusest.
Vene keelest onomatopoeetikal põhineva ornitonüümi ‘gagara’ laenamine
ei vaja lisakommentaare, kuivõrd see on keeles kodunenud (kui mitte oletada
veel eufemistlikku eesmärki). Siiski tasub märkida, et komi keeles on variandid ãöãöðà, ãöãåðà, ãîãàðà ja “rõõmus” hõise (ãöãöððà!) omandanud selgelt ruumilised assotsiatsioonid (vrd ãöãöð ‘ümbruses, ümberringi’, ãîãéîîíû (Jem)
‘ringi vaatama, kael välja sirutatud’, ãîã (Jem) kujundlikult: þð ãîã ‘pea kuklasse heidetud’), sel kombel tekib rahvaetümoloogia raames kujutis kõikenägevast ja kõikjalviibivast linnust, mis rõhutab kauri mütoloogilist seost maailmaloomisega.
Helind “ïèâ/ïèé” lisab vaadeldavasse jadasse veel ühe linnu – âàðûø (‘väike hiireviu või viu’): ïèâãåé âàðûø, ïèâãèñü âàðûø, ïèâãàí, ïèâ âàðûø,
òèâòè-âàðûø (Ud), òèéãàí âàðûø (Iz), òþóêàí âàðûø (Jem), – helijäljendavad

Mäetagused 47

87

Anatoli Panjukov

nimetused; òöë þûñü (ÜS), òöâ þàí âàðûø (AE), otsetõlkes ‘tuult joov’, òöö
éûâ âàðûø (ÜE), otsetõlkes ‘tuulest’. Nagu näeme, sisaldab see nimekiri taas
algset triaadi vile-pilv-tuul. Vaadeldavate nimetustega ïèâ/ïèé võivad olla
seotud ka mõned ornitonüümid: ïèâãóê (Let) ‘musta pardi liik’, òèâãàí (Ud),
òèãàí (Iz), – mingi linnu nimetused (vrd sünonüüme ïèâãàí, òèéãàí, òèâòè
(âàðûø). Leksikaalliini jätkamiseks toome näiteks folkloorse teksti, kus on
esindatud samad sõnad teises võtmes, nad esinevad kohanime teket seletavas
kohapärmuses:
Važe n r2.zbo¹ń i:kjas p+žen muneni. p i l - j u vomas variš lebale . Variš
gorze: “Pilja, pilja!” I¹ r2zbo¹ń ik šuºas: “Pilja-ke-pe, p i l - j u i¹loºe.” I¹2nina p i l - j u . [Âàæåí ðàçáîéíèêúÿñ ïûæåí ìóíýíû. Ïèë–þ âîìàñ âàðûø
ëýáàëý. Âàðûø ãîðçö: “Ïèëúÿ, ïèëúÿ!” èé ðýçáîéíèê øóàñ: “Ïèëúÿ êå
ïý, Ïèë þ è ëîâå” È ýíi íà Ïèë-þ / Vanasti sõitsid röövlid paadiga.
Jõesuudmes lendas hiireviu, ja kisas: “Pilja, pilja”. Röövel lausus: “Kui
pilja, siis olgugi Pil ja jõgi. Ja on praegugi Pil ju] (Fokos-Fuchs 1951:
208).
Osa toodud ornitonüümidest on andnud nime ka komi muusikariistadele: ïèâãåé
(Ud), ïèâãàí, òèéãàí, òþóãàí, òþâãàí (AE, Jem) (seda jada jätkavad ka ï öëÿí
(ÜE, AE, Sõkt), øóòüëÿí (Iz), äóäà (Let), ïèñêè (Let), ÷èïñàí (ÜS, Luz, Petš, KS)
‘pajupill, vile’; vastavalt kõik variandid ‘vilepilli mängima, pajupilli mängima’,
mis ühel või teisel moel on seotud tuule või pilve kujundiga: ï öëÿñüíû (Ud),
ï öëüòíû, øóòüëÿâíû – vahetult või ka seoses lindude maailmaga – ïèâäûíû,
ïèéäíû, ïèâúÿñüíû ‘pilvedega kattuma’. Siia võib lisada ka sõna ïèÿâíû ‘halisema (külma käes, jäsemete pärast)’ – mis viib meid tagasi külmutava vile
mütologeemi juurde.8

Lindude keel rahvakultuuris
Lindude keele teema on seotud foneetilise sümbolismiga – nüüdislingvistika
ühe perspektiivseima suunaga. Glotogoonilised uuringud osutavad, et verbaalse kommunikatsiooni vahendite moodustamisele eelnes helide afektiiv-emotsionaalne modulatsioon. Salvestatud helide assotsiatiivne mõte esineb ka nüüdiskeelte foneetilistes süsteemides. Sellepärast on fonosemantika9 probleemi
lahendamise üks esmaseid samme pöördumine salvestatud loodushäälte verbaliseeritud vormi helisümboolse komponendi poole.
Rahvaetümoloogia ühendab lapse keeleomandamise teatud määral esmaloomisega ja verbaalsuse-eelsed ilmingud omandavad märgilise tähenduse. Näiteks sõna ïàñúÿâíû tähendab peale ‘märkida, teha märget, märki’ ka ‘lalisema
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hakkama, mingeid sõnu välja ütlema, sõnu kavandada (lapse puhul)’. Rääkimisoskus säilitab ka maagilise jõu: âîì ïöëÿâíû (anda kõnevõimet, -annet):
Êîäi áàðà òýíñüûä âîìòö ï öëÿâëöìà? (Kes sind sellise kõneoskusega õnnistas?) (otsetõlkes ‘kes sulle suhu puhus?’); väljend on seotud maagilise terminiga ïöëÿñüíû ‘ravima, sünnitusabi osutama, hoolitsema’ (Iz) ‘väljaväänatut paika seadma’, jõudes tähenduseni ‘puhuma, minema puhuma / peale puhuma’.
Peale selle, et sõna ï öëÿñüíû tähendab ‘vilepilli, pajupilli mängima’, on huvitav ka homonüümiline vastandus põlise tähendusega ï öëÿñüíû ‘sünnitusabi
andma’ (kusjuures ï öëü ‘taat’) ja laenatud áàáèòíû (laen áàáêà, áàá ‘ämmaemand’).
Laste kõnekäitumist kirjeldatakse suurel määral loodusterminitega: ãîëüíû
(Iz, Ud) ‘laulma, sädistama (lindude kohta’ ja (Jem) ‘sädistama, lalisema (laste
kohta); òîëüãûíû, ñ¸ëüãûíû (ÜS, LL), ñ¸ëüöò÷ûíû (Let) ñ¸ëüëÿêûëíû (Let),
òþëüãûíû helijäljendus ‘sädistama, lalisema (laste kohta)’ ja ‘voolama, vulisema, helisema’; òþà-òÿàêûûíû (Jem) ‘lalisema (lapse kohta): êàãàûñ íèí òþàòÿàêûëö ‘laps juba laliseb’ (ò¸â-ò¸â helijäljendus ‘nepi hääl’); ÷èâà-ëþâàêûâíû
(AE) ‘sädistama (lindude kohta)’, ent ÷óâà-ëþâà êûëíû (ÜS) ‘vinguma (laste
kohta)’, êàâãûíû ‘karjuma (haki kohta)’ ja ‘karjuma, kisendama (lapse kohta),
êàãà ‘laps’ ja ‘lind’; âåòîëüòîð (Let), hellitav pöördumine ‘kallike, tuvike’ (âåòîëü
‘nepp’) jms. See kujundlikkus imab klišeena endasse ka teised fraseologismid,
näiteks ê öê á öæ êîéä (AE) ‘nagu käo saba (öeldakse laste kohta, kes järelejätmatult vanemate sabas ripuvad)’; êöêá öæêàé ìîç âöòëiñüö (ÜE) – taganemata
järgneda (vanematele, laste kohta) sõnasõnalt ‘järgnema nagu käo saba’ – algse êîê áöæ êîäü otsetõlkes ‘nagu jala saba’ puhul. Vaieldamatult võib laste
kõne ja lastefolkloori veelgi suuremat vastastikust seotust täheldada lastele
omase maailmanägemise panteismi ja panglotismi tõttu. Muusika seisukohast
on see kultuurisfäär huvitav selle poolest, et just siin pannakse alus muusika
“keelele”: ilmnevad opositsioonid müra ja muusikaheli, kõne ja laul, müra ja
laulmine, madalad ja kõrged helid, vali ja nõrk, minoorne ja mažoorne tonaalsus ja võib-olla teisedki. On selge, et lindude keel kui looduslik analoog etendab siin vältimatut osa. Siiski tasub meeles pidada, et loodushelide muusikalis-akustiline sümboliseerimine võib peegelduda tavandi paljudes tasemetes:
mütoloogilises, sõnalis-semantilises, ruumilises, ajalises. Sellepärast on üsna
problemaatiline tuua midagi eraldi esile, lõhkumata seejuures kultuurilisele
tekstile omast terviklikkust. Võib lähtuda rahvakultuuri printsipiaalse polülingvistilisuse teesist, mis tingib ka inimese enda polüglotismi. Oskust rääkida ja mõista looduse keelt ei käsitleta isegi tänapäevases rahvakultuuris puhtesteetilise fenomenina, aga teatud tingimustes suhtestub see sakraalse valdkonna (maagilised, töönduslikud, meteoroloogilised jne) teadmistega. Sama
võib väita ka muusikaliste annete kohta, mis hoiavad, kuigi häiritud moel,
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sidet maagiliste ettekujutustega.10 Peale selle on “lindude keelel” erinevalt
teistest “looduse keeltest” mitte üksnes metafoorne, vaid ka algne verbaalne
tähendus. Ühest küljest ilmneb püüd verbaliseerida linnuhääli justkui otsides
optimaalset teed nende dešifreerimiseks, st võib esile tuua üldise “sõnavara”.
Teisest küljest juhindub inimeste muusikalis-akustiline käitumine paljuski lindudest. Nii on paljud helijäljendavad sõnad (sealhulgas ka muusikaline terminoloogia) säilitanud kahe keele geneetilised sidemed.
Erinevalt teistest looduskeeltest on lindude keelel avatud ja dialoogiline
iseloom. Lindudele omistatakse oskus teavitada, korrata, narritada, naerda,
ennustada, manada (‘halba ennustama’, êûðäëûíû, êóðäëûíû (AE) ‘vaakuma;
parastama’ (êûðíûø ìîç ~ otsetõlkes ‘vaakuma nagu vares’ – ‘õnnetust ennustama’; aga ka êóðäëûíû ‘kurvastama’ < êóðûä ‘mõru, kurb’, need kaks
tähendust on omavahel põimunud), petta (puhuda). Sõnal ê öê öäíû (‘kukkuma’) on tähendus ‘peatama, rahustama, ümber veenma, anuma, veenma, keelitama, õhutama, kiirustama, liikuma ajama, peapesu tegema, noomima, läbi
sõimama’ (KKLES). Siin võib märgata põhja piirkonna rahvaste folklooris sagedase süžeega inimesega nääklevast linnust, mis esineb ka komi lastefolklooris (Rotšev 1972: 206–209).

Ornitoloogiline tekst kui uurimisobjekt
Paljud erijooned on seotud lindude maailma ja inimeste maailma vastastikuste suhetega. Lindude maailm on dünaamiline (hooajalisus, osade linnuliikide
migratsioon ja teise paigatruudus, mõne liigi ajalis-ruumiline määratus ja teiste
kõikjal-asuvus jne), sellele vastavalt jagunevad lindude mütoloogilised funktsioonid. Selle taustal võib iga ristumine reaalse ruumiga omandada märgilise
tähenduse. Rekonstureeritava teksti mõtet võib sageli välja selgitada ainult
sisu erinevate plaanide (mütoloogilise, kalendaarse, lingvistilise jt) koosmõjus. Sellest seisukohast püüame vaadata mõningaid “ornitoloogilise teksti” põhimõtteid korrelatsioonis komi rahvapärimusliku maailmapildi teiste koostisosadega.
Eristada saab mitmeid linnuhäälte omandamise tasandeid. Esimene tasand
on seotud lindude tämbri eristamisega, millest oleme toonud juba piisavalt
näiteid. Märkigem, et ka siin võivad esile tõusta teatud ühtumised ja variatsioonid. Näiteks êóðãûíû ‘nurruma’, ‘kudrutama’, ‘kaagutama’, ‘krooksuma’;
êëþâæûíû ‘kluugutama’ (kurgede kohta); êëóêñûíû (Jem) ‘karjuma (kure kohta)’; ãóëüñêûíû (AE) ‘hüüdma (luige ja varese kohta); (ÜS) ‘kraaksuma (varese
kohta)’; êëûêêàéòíû (ÜE) hõikama (luikede kohta)’; ëóê-ëóê (Jem), ëèê-ëèê (Ud)
– luigehüüu jäljendused; ïèíüêàé helijäljend ‘metsvint’ – laulab aga nii: ñÿðã ö,
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÷èðêñö ‘ragiseb’, äæèâãö ‘viiksub’; kui tähelepanu keskendatakse hääle tugevusele jne, tekivad üldistatud variandid: íèðçûíû ‘oigama’, íèðçàí ïåòóøîê
(oigav kukk); ãîðçûíû ‘karjuma’.
Seda materjali laiendades jõuame lindude ja inimese hääle skaalani, antropomeetriliste raamideni. Näiteks êèëüãûíû (Jem) ‘siristama (lindude kohta), kuid
‘rögisema, kähisema (inimese kohta)’; ãèð÷êûíû (Jem) ‘prääksuma (pardi kohta)’, kuid ïèíü ïûðûñ ãèð÷êö ‘räägib läbi hammaste’; âàòøêàí (Iz) ‘rukkirääk’,
âàòøêûíû ‘tärisema, kädisema (rukkiräägu ja haraka kohta)’, samuti ‘porisema, torisema, mäluma, nämmutama’; ëûê-ëûê, ëèê-ëèê helijäljendus – luige
hüüd, kuid ëûêñüûíû (Jem) ‘kõvasti rääkima’, ëûêñüûíû-ñüûûíû ‘pikalt ja kõlavalt laulma’; ëèêñüûíû (Jem) (võimendav liide): ëèêñüöíû-ñåðàëöíû ‘itsitavad’ jne.
Ornitoloogiaga lõikuv helijada sisaldab ulatuslikke assotsiatiivseid mõtestatud seoseid teiste pärimustasanditega, mis teatud määral jätkavad loodushäälte “kultuuristamist”. Näiteks alumine helipiir omandab linnuinstrumentalistikas mütoloogilise vastavuse alumise maailmaga: áóêñàí, ñþìöä áóêñàí
‘kasetohust pasun’; áóêñûíû ‘undama’ ja ‘huikama (öökulli kohta)’. On teada,
et komide mütopoeetilistes kujutelmades samastub öökull sageli metsavaimuga
(-peremehega); matuseitkudes seostub see lind tihti karu kõrval surma kujundiga jne (vt UME 350–351 “Ñþçü”).11 Peale selle seostub osa öökulli nimetusi:
áóãóé (Iz), ñþçü áóãóé (Sõkt), áóãó (Ud), áóäó (Iz), áóêó (AE), áóêêóé (ÜE), áóõóé
(Iz) mütoloogilise isiku nimetustega áóãó, áó, áóáó, áóàáà, áóäó (AE) – ‘koll
(fantaasiaolend, musta näoga paha vaim, kellega hirmutati lapsi)’. Samasse
ritta võib lisada veel kurdi või väikese käo áóêñóé (ÜE), ê öê áóêñóé, àé ê öê
(otsetõlkes’isane kägu’). Märkigem, et mõlema linnu hüüd ennustab halba ilma.
Siin võib välja tuua ka karjusesarve (-pasuna) ajamisfunktsiooni, mis väljendab ka selle muusikariista paikseid erisusi, näiteks áàêóð ‘kasetohust pasun,
millega hirmutatakse karu’ (Turkin 1986: 83–86).
Seoseid võidakse luua mitte konkreetsete lindude häälega, vaid pigem teatud helikujunditega, mis moodustavad maailmamudeli kõrgeimad kontseptuaalsed tasandid. Näiteks sürjakomidel þñü ïöëÿí (luigevile) mängimise ajal kõrguse ja tämbri registrites sillerdavat heli võrreldakse luige häälega – þñü ãëàñöí:
“òóð-ðÿ, ëóð-ðÿ, ëóðëè...” (Ežva ülemjooks, Kertšomja küla). Ent permikomidel
nimetatakse nii instrumenti kui ka taime òóðè ãóì ‘kurevile’ (udmurtidel nimetatakse sarnast muusikariista ÷èï÷èðãàí) (Tšistaljov 1974: 55).
Heli ja voolavuse teema väärib eraldi uurimist, siinkohal toome vaid mõne
näite: òèëüãûíû (Petš) ‘helisema (lõokese kohta)’, òþëüãûíû ‘sädistama, lalisema (laste kohta)’, ent ò¸ëüãûíû (Petš) ‘tasa vulisema (allika kohta)’; òþðãûíû
‘voolama’ ja ‘vilistama’ (AE), ‘plärama’ (ÜS) // òþðíû ‘rulluma’, òþð öá öí ‘joana’
– kujundlikud sõnad; ïàëüñêàêûûíû (Jem) ‘loksuma, pritsima’ – ïàëüêñüûíû
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(Jem) ‘sädistama, õrnutsevalt rääkima’, aga ka ‘õrnutsema’, kuid ïàëüñêûíû
‘lobisema’. Rida võib jätkata teiste ruumiliste analoogidega. Näiteks òèâêöò÷ûíû
(Let) ‘siristama’, òèâêíèòíû ‘sirtsatama’, kuid: òèâêíèòíû ‘hüplema, üles kargama’, òèâê-òèâê (Sõkt, KS), òþâê-òþâê (Ud) ‘kapak, hüplemine’, òèâêúÿâíû
‘karglema, liikuma kergel kõnnakul väikeste hüpetega’; òþâãûíû ‘vilistama’,
aga ka: ‘heitma, viskama (näiteks oda)’, ‘kihutama, tormama’; ÷èðöñòíû (Jem)
‘kriuksuma, kisama’ – ÷èðñíû (Jem) ‘purustama, tükeldama’, ÷èðñíèòíû ‘kraapsama’ jne.
Muusika mediatiivsete allikate uurijale pakuvad suurt huvi ka ruumilised
helindid, mis on nii või teisiti seotud mütoloogiliste ettekujutustega lindude
seotusest teispoolse maailmaga. Näiteks:
Ãóëþ ‘tuvi’; ãóëþ-ãóëþ áàáêà (AE) ‘pimesikumäng’.
Kóêóøêà ‘kägu’: êóêêó øàïêà (ÜS) pimesikumäng; êóêêóýñüíû (ÜS) ‘rätiga
end katma (itku puhul)’; êóêêó ïóêñüûíû (Jem) ‘maha kükitama’; êóê, êóêí¸ê
(KS) ‘äkiliselt, täiesti (vait jääma jne); êóêêóïàëüëèàñüíû, êóêóïàëüíè÷àñüíû
(KS) ‘kukerpallitama’; võrrelge: kui esimest korda kuuled käo häält (samuti
esimese äikese korral), tuleb udmurtidel teha tirel üle pea (Vladõkina 1998:
267, 272).
Êàëÿ ‘kajakas’: êàëÿêî öí, êàëèêóöí (Jem) ‘kukil, seljas’; êàëÿ-êàëÿ áó, óðëóóðëó, äçèìà-ëþêà ëþêàëà (ÜE) – lastepäraselt ‘kits-kits (torkama sõrmedega
justkui sarvedega, kõditama)’; êàëÿ-ìàëÿ ïýòêýäëiíi (ÜE) ‘näitama, kuidas Luukas õlut teeb’.
Òóðè ‘kurg’, êðèâêñûíû ‘huikama’; òóðè êðèâêñüö ‘kurg huigub’; kuid òóðèêðèâê,
òóðèëåêêè öí (ud) ‘uperpalli, ülepeakaela’, òóðèêðèâêñüûíû ‘kukerpallitama’;
òóðè-ëåòêèöí, òóðëè-ëåòêèöí (AE) ‘uperkuuti, uperpalli’; òóðèëèëüëè, òóðèðèëüëè
(ÜS) ‘uperkuuti, uperpalli’;
Ïåòóê ‘kukeke’: êèêóðóëüëþ, êèêóðóëëó (ÜE) ‘kukeleegu’; òóëóëëè, êèêó ëóëëó,
ëóëëó ‘vilepill-kukeke’, òóëóëëóàñüíû (ÜE) ‘savipilli (kukke) vilistama’, kuid
òóëóëóàñüíû (Sõkt) ‘pimedas hulkuma’; êèëüëþëþê, êèëþê (ÜS) lastel narritamisel kasutatav hüüdsõna.
Sünteesitud variandid (haakumised mütoloogiliste ettekujutustega): áóáûëÿ,
áóáóëÿ, áóáà ‘koll’, kuid: áóðóëüëþ, áóáóðóëüëþ, áèáóðóëüëþ, áèáèðóëüëþ,
áûðèëüëè, áûðûëüëüû (AE) ‘rukkilill’, åäæûä áèáóðóëüëþ ‘karikakar’; ~ áàá
‘naisekujuline fantaasiaolend, kes elab niitmata rukkipõllusiilul (variant viljaneitsi)’; ïàïà-ïàïà-ëþëüëþ (AE) – laste hüüd, kui nad mürades maas püherdavad; ïàïàëþëüëþàñüíû ‘kukerpallitama’; ïóðóëèñü âîðñýì, ÷óð ïóðóëèñü âîðñýì
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(AE) ‘peitusemäng’. Aktuaalsuse mõttes lisame ka kalendaarse variandi: êóïàëüíè÷ààñüíû (ÜE) ‘kukerpallitama’ (sõnast êóêêóïàëüíè÷àñüíû ‘kukerpallitama’);
hoolimata sõnavormi tekkimise juhuslikkusest seostub see kalendripäevaga
(vrd ka ëóí áåðãåä÷åì á öðûí òóé áîê êóïàëüíè÷à ïåòö pärast pööripäeva
hakkavad tulikad kasvama) (Kolegova 1980: 214).
Et seda kultuurikihti ei ole piisavalt uuritud, on võimatu mistahes ühtse
süsteemina ette kujutada kogu lindude maailmaga assotsieeruvat sõnarikkust.
Me võime välja pakkuda vaid mitmeid variante sellest, milliseid tähendusi
võiks anda ühele või teisele linnuhääle analoogile.

Akustiline kood
Linnuhääled ennustavad muutusi:
åíìåæ áàêñö – çýðìàñ (kurvits mökitab – enne vihma); ja vastupidi:
åíìýæ áàêñ ö – ÷èñòýé ïîâîäüäÿ ëîâö (Sõkt: kurvits karjub – tuleb selge
ilm); âàðûø òÿâãö (kull klähvib – enne vihma); ïåðê ê ö êåð÷êé öäë ö,
ïîâîäüäÿûñ âåæñÿñ (KS; kui pähklimänsak kädistab, siis ilm muutub).
Teatud lindude erinev häälitsemine võib märkida erinevaid muutusi. Näiteks:
metsvint ïèíüêàé kädistab ñÿðãö – enne ilma jahenemist, aga kui piiksub
äæèâãö, puhub põhjatuul kaua; pähklimänsaku kõva säutsumine ¸íà ãåð÷éöäëö
ennustab ilmamuutust; sama kehtib haraka kädistamise kohta; kehval viljaaastal rukkirääk ãåð÷êàí kõtitab øèòüêàåò (øûòüíèòö – ütleb “kõtt”, võimalik
on assotsiatsioon hüüdega, millega peletatakse koeri: øûòü ÜE, Sõkt, Let,
øåòü KS ‘kuss’), heal vilja-aastal ragistab ãåð÷ê ö; ñþçü áóêñö – çýð âîäç ö,
ñåðàëö – ìè÷à âîäç ö (öökull uhhuutab – “nutab” – enne vihma, “naerab” enne
selget ilma); êûð ñèçü ê ö òþâê öò÷ ö, çýðà ëîö [kui must rähn vilistab, tuleb
vihma]; kägu huikab (ê öê ûïê öò÷ ö) enne vihma.
Iseenesest neutraalsed linnuhääled võivad koos teatud ruumilis-ajaliste karakteristikutega omandada erinevaid tähendusi. Näiteks lõuna poole lennates
ennustab vares oma hüüdega “kurk-kurk” või “kulk-kulk” edu, kui ta aga lendab põhja poole, on ta häälitsusel halb tähendus (Sõkt). Ronga kraaksumise
puhul öeldakse tavaliselt: Áóðöñ ê ö êóðêñàí – âîì òûð ÿé, à ëåêöñ ê ö òóíàëàí
– ñèð ïèíü ãîðøàä, êóçü ïóðò ñü öë öìàä [Kui kraaksusid head uudist, olgu sul
nokk liha täis, aga kui häda kaela kutsusid, saagu sulle havi hambad kõrri,
pikk nuga südamesse] (Rotšev 1972: 220). Märkigem, et selliseid loitsuvormeleid kasutatakse ainult inimese, ronga ja kauri puhul. Kalendriennete seas on
terve kiht akustilise koodiga seotud endeid.
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Kevad: ðàêàÿñ êðàâçöíû – óëüäûíû íèí ê öñé ö [varesed kraaksuvad sooja];
ñèçü ê ö ðåãûä òîðãàñ, äæåíüûä òóëûñ ëîö, êóçÿ ê ö – êóçü òóëûñ ëî ö [kui
rähn toksib lühidalt, tuleb lühike kevad, kui pikalt siis pikk kevad]; samasugune enne on seotud ka musträhniga: òîðà÷ ê ö êóçÿ òîðãàñ, êóçü òóëûñ ëîàñ;
ñèçü òóëûñ ïîì êîêàëö [rähn koputab kevade lõppu].
Sügis: kurg – øîíäi ïåòiãöí òóðèÿñ ¸íà ãîðçöíû – ïóæúÿâíû âåðìàñ [kui
kured sügisel päikesetõusu ajal kõvasti kisavad, võib tulla halla]; òóðè êðèâêñüö
– ïóæ âîäçö [kurg hüüab külma].
Huvitaval kombel on suvi kõige ennetevaesem: tihhonipäevaks12 (ukj 16. juuni) lindude laul järkjärgult vaibub, ainult käo kukkumine ja lõokese trillerdused kõlavad veel peetripäevani – heinateo alguseni (KRE: 52) (vrd riitusliku
vaikusega, suvise vilistamis- ja käratsemiskeeluga jne).
Lindude häälitsemist imiteeriti verbaalselt (leksikaalselt): Vares kisab kündmise ajal: “Äåë ö íè ìîã, äåëö íè ìîã” [Ei tööd ega muret, ei tööd ega muret].
Niipea kui hakkab liginema viljalõikus, kisab vares juba teisiti: “Øöðè, øöðè!”
[Pooleks, pooleks!]. Veel üks variant: Ðàêà ãîðçö: “Êðàâ, êðàâ”, à òý êûëàí:
“Ïðàâ, ïðàâ” [vares kisab: “Kraak, kraak”, aga sina kuuled: “Praak, praak”13].
Kui kurg häälitseb “òóð-êöðûø” – tuleb hea aasta, kui kisab “êö÷àí-ëàñòà”
või “ñèäöð é öð”, tähendab see ikaldust (KRE: 42). Võimalike ruumiliste orientiiride kõrval (êö÷àí-ëàñòà ja ñèäöð éöð – toponüümid, mis võivad olla seotud
ilmakaartega), võib “òóð êöðûø” tõlkida sõnasõnalt ka ‘väljaulatuv, kuhjaga,
suur leivapäts’; võrrelge: “Òóðêè ïóêèñü!” [olgu kuhjaga!] ÜE (Njövsjev) – nii
ütlevad lapsed, visates üles tühja korvi (millises asendis maha kukub, nii palju
tuleb ka marju). Peale selle on hüüe “òóð êöðûø” kõige autosemantilisem (òóð
– òóðè ‘kurg’), mis võib samuti olla seotud positiivse tähendusega.

Mõisteline lähenemine
Teatud juhtudel võib traditsioonilise maailmapildi eri tasandite omavaheline
side avalduda palju kujukamalt omamoodi mõistelise tesauruse rakendamisel. Meie käsutuses oleva materjali puhul võime proovida selle võimaliku sõnastiku loomist:
Nurmkana e põldpüü: áàéäûã, áàéäöã;
Áàéäûã áàêñö – põldpüü möirab; aga áàêñö teisi tähendusi: ‘lehm ammub ‘,
‘lammas määgib’. põldpüü möuramine êàá-êàáåðð, êàá-êàáåðð võib assotsieeruda sõnaga êàáûð ‘rusikas, rusikas hoidmine’; êàáûðòíû ‘suruda, pigistada
rusikasse’; igal juhul täiendab see assotsiatsioon põldpüü riiakat kuvandit:
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Kui veeretada väike lumepall ja torgata sinna nuga nii, et ainult käepide
välja paistab, ning seejärel põldpüü kombel möurata, lendab isane põldpüü “vastase” häält kuuldes jalamaid kohale, ja tormab, rind õieli, võitlusse lumehirmutisega. Vihane püü lõhub palli ja torkab end noa otsa
(Rotšev 1972: 137).
Laanepüü: ñüöëà. Laanepüü peibutusvile ñüöëà ÷èïñàí, ïèñêè, ïèñêà on töönduslik muusikariist, mille puhul on säilinud arhailised valmistamisvõtted (linnuluudest, lennusulest, aga leidub ka puust ja metallist peibutusvilesid (Tšistaljov
1974).
Terminoloogilistest variantidest rääkides võib märkida homonüümilise kihistuse teket: ïèñêà: 1) ‘ïèùèê, jahipill, laanepüü peibutusvile’; 2)’toidu suhtes
valiv. Näiteks sõnamäng tekstis: “…Ïèñêà, ïèñêà ñüöëà /Ñüöëà éöëöã éöëà. /
Öøèíü êëîïêè – êëîïêè./ Öäçöñ äçóðêè-äçóðêè”. Juri Rotševi tõlkes “Ïðèõîòëèâûé (â åäå) ðÿá÷èê” [toiduga pirtsutav laanepüü] (Rotšev 1972: 75). Ïèñêà
võib tähendada heli jäljendamist (ïèñêûíû LL, Petš ‘piiksuma (laanepüü kohta)’). Selliseid vormeleid esineb ka püügilausumistes, näiteks laste lehelinnupüügi lausumises ïóííöé:
Òèðè-ïèðè ïóííöé,
Ïîæ òûð ïóííöé!

Tiri-tiri hangelind, lumetsiitsitaja.
Terve sõelatäis lehelinde! (Rotšev 1972: 132).

Linnu hääle jäljendamine etendab neis tekstides teatud maagilist rolli.
Laanepüüd peibutati ka verbaalselt. Kahjuks on meil õnnestunud fikseerida vaid mõned fragmendid Ežva ülemjooksu murde variantidest. Ühest neist –
emalinnu häälitsuse imitatsioon – rääkisime juba alguses: Òþòü, ìàòûñ÷èâ
[peenis, lenda siia] – isalind vastab: ×àñ, ÷àñ, ìàòûñ÷ûëà [Kohe, kohe lendan].
Teistes laanepüü jäljendustes võib kohata kujundeid ÿé [liha] või êàé [lind];
erootilise ja ornitoloogilise seosest vt eespool. Oletatavasti polnud verbaalsel
tekstil siin üksnes süllaabilist (rütmi kujundav) mnemoonilist funktsiooni, vaid
ka teatud maagilise kinnituse roll.
Lisaks toodud näidetele märkigem veel ühte võimalikku assotsiatiivset jada:
ñü öëà ‘laanepüü’ – ñüöëöì ‘süda’ – ñüûëöì ‘laul’. Igal juhul esineb pulmafolklooris paralleel “neiu vabadus – laul ja mäng” (ñüöëà ÷èïñàí [laanepüüvile]/ þñü
ï öëÿí [luigevile]):
Èëüÿ ëóí äûðñÿ ïö ìåíàì äà
Þñü ïöëÿí øûöé.
Þãûä øîíäi öé, ìåíàì äà
Þñü ïöëÿíöí ìåíàì ïöëÿñüöìöé;
Þãûä øîíäi öé, ìåíàì äà
Ñüöëà ïöëÿíöí ÷èïñàñüöìöé.
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luigevile hääl
Päike hele, minu
Luigevilel puhumine;
Päike hele, minu
Laanepüüvilel vilistamine.
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Êîëè âöä, êîëè ìåíàì äà, êîíåðöéëöí,
Íûû âöëÿöé äà ûäæûä âöëÿöé.
Þãûä øîíäi öé ïö ìåíàì äà
Ñüûëöìöé ïö äà ïöëÿñüöìöé.

mööda ju läks mul vaesekesel,
piiga vabadus, suur.
Päike hele minu
laulmine ja vilistamine.

Ñüûëiì äà ìèöé
Ïöëÿñèì äàé,
Ñüöëà ÷èïñàíöí ìîç âöä ìè
×èïñàñèì äàé,
Þñü ïöëÿíöí ìîç âöä ìèöé
Ïöëÿñèì äàé…
(VLM 1986: 70, 64–65).

Laulsime
ja vilet lõime.
justkui laanepüüvilel
ja vilistasime,
kui luigevilet
ja nii me puhusimegi…

Või:

Peale selle rekonstrueeritakse ühes laanepüüst rääkivas etioloogilises muistendis mõtteline vastavus ñüöëà – ñü öëöì: kunagi oli laanepüü väga suur lind,
kuid kord ta tõusis lendu ja ehmatas jumalat. Ja too needis teda: Òý ïö ìåä
ñüöëöì ûäæäàûä è ëîàí… Ñýññÿ ñüöëöì ûäæäàûä è ëîè [Saagu sa olema oma
südame suurune… Sellest ajast peale ongi ta oma südame suurune] (KLE:
109).
Jõetilder (rannakurvits, [otsetõlkes ka üleviija]): èñòàí, èñòàíü (ÜS), èñòàíò
(Ud) – helijäljendavad nimetused.
Paröömiline tekst: Èñòàí ìîç ñèçèìèñü êóâëi (ÜE, Keros) ‘hing läks mitu
korda kanda’ sõnasõnalt ‘surin seitse korda nagu rannakurvits’; idioomid: èñòàí
íûð (AE) – liiga pika ninaga inimese kohta, sõnasõnalt ‘kurvitsanina’; èñòàí
êîê (ÜE) ‘plotski’ sõnasõnalt ‘kurvitsajalg’ (SKMVS).
Jõetildri hüüe: èñòi-ïèðèñòi – èñòi-ïèðèñòi (Ud), ïèðè-èñòû – ïèðè-èñòû
(Ud), ïèðèðèñ-ïèðèðèñ (Iz) ‘mine-mine – mine-mine’ (KSVS); èñïði-èñïði (Jem).
Et süllaabiliste vormelite lahtimõtestamist ei fikseerita, toome võimalikud keelelised assotsiatsioonid: ýñòi ïûð ýñòi ‘sealt mine sisse, sealt’; ïûðý ýñòi ‘minge
sealt sisse’.
Instrumentaalseid jäljendusi ei ole täheldatud.
Metskurvits: âåêëè (Jem), âåòåëëüö (Ud), âèòiëü òþòü, âýòëè, âåòîëè (AE),
âåòîëü (LL, KS), âåòÿëü (KS), âèòåëåãó (Ud), âèòüâåòåëü (Petš, ÜE), òþëèñåé
(Iz) – helijäljenduslikud nimetused, ÷åðè ãóñü, ÷åðè ãóâèñü (ÜE) (sõnasõnalt
‘kala varastav, kalavaras’); âàäîð êàé (ÜE) ‘rannakurvits’.
Epiteedid: âåòîëüòîð (Let) – hellitav pöördumine ‘armas, kullake’; âàòîëèòü÷ûíû (Iz) ‘lalisema, lobisema (laste kohta)’.
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Metskurvitsa hääl:
Vaiksetel suveõhtutel kostab kaugelt rannakurvitsate meloodiline hüüd:
“Òóâèðëè-è, òóâèðëè-ëè!” Aga päeval hõiklevad kurvitsad kiirustades:
“Âåòüëè, âåòüëè.” Kurvitsat narritades osatavad lapsed teda: “Âåòüëè,
âåòüëè, ãà÷åñ êîëè! [käisin, käisin, püksid jätsin maha]” (Muži, Ob) (Rotšev
1972: 138).
Siin sisaldub ka vihje linnu pikkadele, justkui meelega paljaks jäetud jalgadele. Samas vaimus annab kirjanik Vassili Juhnin edasi uhkeldava kurvitsa kuju:
…Áûäöíëû äà ïîìñÿ îøéûñèñ âà âóòø âûëûí ïóêàëûñü òøàï âåòîëü:
“Âèòëè-âîòëè, âåòëi-ìóíi âèò íåäåëü, ñ¸è-þè ãðöø äîí” [Mättal istudes
kiitles ennast täis kurvits väsimatult kõigi ees: “Vitli-votli, käisin-rändasin viis nädalat, sõin-jõin krossi eest] (Juhnin 1955: 60, tsiteeritud
Rotšev 1972: 138 kaudu).
Huvitav on kõrvutada seda loodushäälendit udmurdi variandiga pääsukese “kõnest”, mis kujutab endast asemantiliste silpide jada:
Êè÷èâà÷è êè÷èâà÷è êàáà÷è
Êàì ñóòàðè Âàñèëåé!
Êóçîíý âýòë ü, Âàòêàå âåòë ü, –
Êóñî âàè, ñþðëî øåäüòü.
Êè÷èâà÷è êàðàòóðûì,
Áèëÿðìàñûí – êèðÿêìàñûí…
Âÿòñêèõ íå òðîíü.
Udmurdi folkloori uurijad on täheldanud selle laulukese teksti mõne väljendi
lähedust sanditajate tantsulauludega.14
P. Tšistaljov esitab oma uurimuses A. Kassevi jutustuse Kulömdini rajooni
Kirda külast, kusjuures jutustus on üles ehitatud samadele etümoloogilistele
paralleelidele:
Kalamees läks kalale, tal oli vaid viis mõrda [âèò âåòåëü], sellepärast jäi
saak kasinaks, Kui ta tagasi tuli, nägi ta tundmatut lindu. Justkui narritades, hakkas see lind talle järele kisama: “Âèò âåòåëü, âèò âåòåëü!”
Kalamees mõtles, et lind narrib teda sellepärast, et ta käib püüdmas vaid
viie mõrraga ja ütleb, et on tarvis veel “Âèòü âåòåëü, âèòü âåòåëü!”
[ñâèòü ìåðåæè – mõrdu punuda]. Kalamees solvus ja nimetas lindu “Vit
vetel”
A. Kassev selgitas: “See lind – komid kutsuvad teda âàäîð êàé [rannakurvits]–
hüüabki nii: “Vit-vit-vit! Vit-vit-vit!”
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Udoras (Putškõmdini külas) kutsutakse seda jõelindu ò¸âòÿ ‘kurvits’. Teda
iseloomustavat lauluhüüdu “Âèòèëü-âèòèëü, ò¸â-ò¸â! Âèòèëü-âèòèëü, ò¸â-ò¸â!
[Vitil-vitil, tjov-tjov! Vitil-vitil, tjov-tjov!] tuuakse kuuldavale ka mitmetel puhkpillidel: áàäüïó ïèâãåé ‘pajuvile’, ñ¸é ïèâãåé ‘linnukujuline savivile’ (Tšistaljov
1974: 151–152).
Instrumentaalsed jäljendamised: lisame eelmainitule ñþìöä êèëü ‘kasetohu
riba’, mille peal imiteeritakse metskurvitsat: “vit vetel”, “vit-vit” (A. Kassevi
esitus). Olgu öeldud, et üldiselt seostub linnukujuline savivile komi rahvapärimuses kukega, vastavalt òóëóëëè, ëóëëó, êèêè ëóëëó [tululli-lullu, kuki-lullu]
helijäljend ‘vilekukk’ (Tšistaljov 1974: 72–74).
Paljude linnuhäälte jäljendused on hajusate piiridega, vaadeldavad semantilised vormelid võivad ilmneda ka teiste lindude häälkoodis. Näiteks rohukurvitsa puhul:
Åíìåæ âûëûñÿíü óñüêö÷÷ûëö, êîìèöí ñ¸ðíèòö:
×åðè ãóâûñü, ÷åðè ãóâûñü,
Ìå ýã ãó, ìå ýã ãó, Ñèäöð ãóâèñ,
Âèò âåòåëüûñü ÷åðû ãóâûñü, ÷åðè ãóâûñü
Rohukurvits viskub ülevalt ja räägib komi keeles:
Kalavaras, kalavaras,
Mina pole võtt, mina pole võtt, Sidor kahmas,
viiest mõrrast, kalavaras, kalavaras.15
Sellised esitused näitavad veel kord loodushäälendite sidet mitte niivõrd akustiliste karakteristikutega, kuivõrd keele teatud struktuurikihiga, mis omakorda toob meid tagasi loodushäälendite ja helisümbolismi omavaheliste seoste juurde (nende kahe sõnatüübi seoste kohta vt Levitski 1994).
Kajakas: êàëüëÿ, êàëÿ – helijäljendav sõna, võimalik et laenatud samojeedi
keeltest (KKLES) (neenetsi keelest – KVS); peale selle on sõna kal’a seotud
tähendusega ‘valge’, aga ka: âàäîð êàé ‘rannakurvits, sõnasõnalt rannalind’,
÷èê÷è vananenud. On huvitav märkida, et sõna “êàé” (kai) on seotud kajaka
nimetusega, näiteks Kai, Jemva jõe vana nimetust [Êàé] seostatakse karjalasoome sõnaga kajo, kaja ‘kajakas’. Erootilise koodi juures on võimalik seos
ornitoloogiliste teadmistega kajaka kohta, kes kehastab eredalt agressiivse
seksuaalse käitumisega linnutüüpi (Levitski 1994).
Huvitavalt tuleb ornitonüüm êàëÿ (kalja) esile laste sõnamängus: kellelgi
lastakse kiiresti korrata “êàëÿ-êàëÿ-êàëÿ…”, mis kõlab kui “ëÿêà-ëÿêà-ëÿêà…”
(‘määrin, rikun’), mida kiirkõne lõksu langenuga tehaksegi. Tekkinud keelemängu spontaansusest hoolimata toob laste teadvus esile keeles peituvad semantilised assotsiatsioonid (vrd ëÿê ‘muda’, ëÿêöä ëûà ‘liivsavine (pinnase kohta)’ // êàëÿ – murdes ‘savine’ (KVS).
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Kajaka hääle jäljendamisega on seotud heinputkest pikipiluga vile êàëÿïöëÿí (ÜE), ãóì-êàëÿ (ÜS, KS) sõnasõnalt ‘vile-kajakas’; ïöëÿí-ïà, ïà ïöëÿí
(Sõkt, AE) jm nimetused. Seda pilli kasutasid eriti ohtrasti lapsed, vilepilli
häält võrreldakse tavaliselt kajaka kisaga. Teine samadel alustel nimetus on
ïà ïöëÿí: “Ïîòêöäàí äà “ïà” àðòìö” [Lõikad läbi ja kuuldub “pa” – läbilõigatava
toru hääl].16 Veel üks detailsem variant: “Kale tehti heinputkest, puhud pilusse ja kostub: “Êàëå, êàëå, êûâ-êûâ, îí êö êûâ – ñþðòö êåðàëà!” [Kale, kale,
kõla-kõla, kui ei kõla, raiun sarved [maha]].17 Toodud variandi lähtetekstiks
oli laste pöördumine teo poole: “Ë¸ëå, ë¸ëå, ñþðòö ìûò÷û…” [Tigu, tigu, näita
sarvekesi...].
Vutt: êâàéòïàëè÷ (ÜE, Petš, sõnasõnalt ‘kuus pulka’), êâàéòêâà÷êàí (ÜE),
êâàòüêàí (KS), âàøëÿáöð (Petš, Sõkt, sõnasõnalt ‘koperdis’), âàøëÿ (ÜE),
âàòøëÿáöð (AE). Peaaegu langeb see rida kokku rukkiräägu nimetustega:
ãåð÷êàí, êâàéòïàëè÷, âàòø (AE), âàòøêàí (KS), äåð÷êàí (Sõkt), äæåêàí,
êâàéòêâà÷êàí (ÜE), êâàòüêàí, êâàòüïàëè÷ (KS).
Tuleb märkida, et rukkirääguga seostub negatiivne semantika (müra ja
muusikalise heli vastandus). See kajastub ka folklooris, näiteks pulmalaulus:
Òóâñîâ ãðåòøêàí êîäü òýíàä ýíüêààí öé… [Kui kevadine rukkirääk, su ämm]
(Plessovski 1975: 252). Seni ei ole õnnestunud leida teisi nende lindudega muusikalispoeetilises võtmes seotud folklooritekste. Vutiga seoses võib aga tuua maaviljelusega seotud ende: Çýý ÷öñêûä ÿéèñ ñûëýí. Êâàòüïàëè÷ êå ìó âûëií
ñüûëý, áóð âî âîâàñ, íÿíü âîâàñ [Tal on väga maitsev liha. Kui vutt laulab
põllu peal, tuleb hea aasta, hea viljasaak].18
Kägu: ê öê. Kägu on komi pärimuslikus maailmapildis üks keerukamaid ja
polüfunktsionaalsemaid kujusid (sellest annab tunnistust ka eespool toodud
nimekiri sõna êöêöäíû tähendustest). Kuigi komidel ei ole täheldatud käo häält
matkivat muusikariista, imiteeritakse teda teistel pillidel: paaniflöödi teisenditel (ê öê êöê öì ìîç, êöêö – Sjernösi küla vilepuhujad), savist viledel. Komide
pulmakombestikus olid kasutusel spetsiaalsed käoitkud, siinkohal tuleb mainida ka traditsioonilisi käo poole pöördumisi, mida ei ole muusikateaduse aspektist veel uuritud.
Semantilise terviku moodustavad näiteks: êöê ìîç êöêíû ‘lõputult üht ja
sama kordama’ (nagu kägu); êóê, êóêí¸ê ëàíüòíû ‘äkki vait jääma’.
Eelkõige on kägu seotud kevadiste kalendriennete ja väljenditega. Näiteks:
ê öê êóòàñ êöêíû äà âà êóòàñ ÿìíû, ñýêè ïîçå êöäçíû (AE rahvapärane enne)
‘kägu hakkab kukkuma, vesi hakkab langema, siis võib külvata’; ê öêà âà (ÜE)
– kevadised sulaveed, eriti pehmed ja vähese lubjasisaldusega (kasutatakse
suure pesu pesemiseks); kevadel ilmub ka toidus kasutatav taim ê öê êóç ‘käoosi’ (teine nimetus ìîðò êóç (ÜE, sõnasõnalt ‘inimese osi’) – söödav põldosi,
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mis vastandub mittesöödavaga: ðàêà êóç (‘vareseosi’), ïîðñü êóç (ÜE ‘seaosi’) –
soo-osi; óòêà êóç (ÜE ‘pardiosi’) – rannaäärne osi; märkigem siinjuures, et
sõnal êóç on ka tähendus ‘peenis’. Sellest loetelust võib ka järeldada, et kägu
ei kujutata üksnes kevadekuulutajana, vaid ka kevade teatud semantilise kehastusena.
Kõige levinum on üksildase kodutu käo kuvand (êóêêóàñüíû ‘lesk olema’,
sõnasõnalt ‘ütlema kuku’), mis on samuti omandanud spetsiifilise keelelise
väljenduse. Näiteks Ežva alamjooksul arvatakse, et oma kukkumisega êóêêó,
ïóêòi [ku-ku, panin] teatab kägu sellest, et ta munes järjekordse muna võõrasse pessa. Ežva kesk- ja ülemjooksul elavad izvakomid interpreteerivad hüüet
êóê-êó, ïóê-òû [kägu, pane] käskivas kõneviisis. Esitajad seovad selle hüüde
pärimusega käost, kes oli sunnitud jätma oma munad võõrastesse pesadesse
ja ootama “juhiseid” (Rotšev 1972: 219). Eelkõige on siin silmas peetud paastumaarjapäevaga seotud pärimust: kägu punus pesa paastumaarjapäeval ja sai
selle eest karistada. Paastumaarjapäeva lugudega on seotud ka nimetuste etümoloogia: ê öê ñèíâà òóðóí, ê öê áöðäöì òóðóí ‘ÿòðûøíèê kuradikäpp’ sõnasõnalt ‘rohi, mille kohal kägu nuttis’; ê öê ñèíâà (KS) ‘käopisarad’ (punane
haiglaslik kasvaja lehtpuude lehtedel); paastumaarjapäeva motiiv leidub ka
meteoroloogilistes ennetes – endeks: kui käopisarad ulatuvad maani, tuleb
vihmane ilm, kui on maast kõrgel, tuleb kuiv ilm (KS).
Fragmentaarselt on komi folklooris säilinud uskumused käost kui unelinnust (UME: 121), obi-ugri mütoloogias ka hingest.19 Sellest lähtudes seostas Juri Rotšev hällilaulude óíìà âàðûø ‘unelind’ (sõnasõnalt ‘unekull’) mütoloogiaga. Ta märgib, et âàðûø võib siinkohal tähendada mitte üksnes kulli
vaid ka lindu üldse. Nii nimetatakse Ežva ülemjooksu murdes isegi kiili íîì
âàðûø sõnasõnalt ‘sääsekull’; Ežva ülemjooksu komide ettekujutustes muutub kägu seitsme aasta pärast kulliks (UME: 203). Peale selle seostatakse käo
ennustusvõimeid unenägude maailmaga:
Êöêö-÷îéö,
Óçü äà âöòàñü,
Êûìûí âî íèí îëà,
Íöêúÿ øàíüãà ñåòà!

Käokene-õekene,
maga ja las sulle unes ilmub,
kui palju aastaid elan ma.
[Selle eest sul] annan korpi koorega!

Eraldi võib välja tuua käo rolli saatuse ettekuulutajana. Näiteks kui kevadel
esimest korda kuuled kägu jõe taga (lõuna poolt), tuleb õnnelik aasta, aga kui
ta kukub metsas (põhjast), on oodata õnnetut aastat; Êöêëûñü ê ö ê öêûãàñ
âåðìàí ñû ïóûñü óâ ëè êûðñü ãóíû – êîð þêñüûíû êóòàí, ûäæûä ïàé øåäö
(ìåä ãóèãàñ ê öêûñ îç ëýá) [Kui võtad puu küljest, mille otsas kägu kukub,
oksa või kooretüki, saad vanematest lahkumisel varajagamisel suure tüki (aga
vaata, et kägu ära ei lendaks)] (KRE: 139). Samas: êóêêó-ïóêòi êîëüíû, êóêêó
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äà ïóêòi êîëüíû (AE) ‘tühjade kätega jääma’, sõnasõnalt ‘jääma “kuku panduga”’.
Kukkumist on seostatud äikesega (indoeurooplastel loeti kägu piksejumala
linnuks (Klein 1985: 48; Nurijeva 1999: 85–88).
Lisaks ülaltoodud kõrvutustele “esimene äike – käo esimene kukkumine”
on komi pulmafolklooris eelkõige oluline paralleel kuke ja käoga. Fjodor Plessovski märgib, et itkemisel on käol “kui kõigi lindude üldisel sümbolil ja kukel
kui samaväärsel kaitsjate tootemsümbolil” tähtis koht Sõktõvi ja Ežva kombestikus (Plessovski 1968: 225). Mõlemad teavitavad müriseva-kõmiseva pulmarongi ilmumisest. “Eelia häälega, peenikese vile häälega” kukk (Sõktõvi
ülemjooks, Griva küla) kõrvutub käoga (Êöêëû áöðäöì – käoitk) Ežva ülemjooksul, kuid käoitk esitatakse juhul, kui pulm toimub kevadel. Samasugust
käo seostamist kevadega võib kohata ka kalendrilauludes:
Òóóñîî Ìèêåëà äûðúÿ
ìöäà êöêíû,
Êåðåñ þð êöêûñ ìîç…

Kevadisel nigulapäeval
hakkan kukkuma
nagu kägu mäel...20

Et toodud loendit veidi aktualiseerida, toome linnuvõrdlustele üles ehitatud
pulmaitku teksti, mis kujutab endast “vabaduse” klassikalist süžeevarianti (itku
nimi ongi “Ëýáàë öì” [Lendamine] (Plessovski 1968: 260).
Þãûä øîíäi öé ìåíàì
Minu hele päike
Ñàðèäç ïöòêà ëýáàëöìöé,
Merelinnuna lendamine.
Äàé âöëüíöé ïòèöà ëýáàëöìöé.
Vaba linnuna lendamine.
Þñü âåä ìåöé ëýáàëi
Luigena ma lendasin
Þ éûëûñü þ éûëö,
ühelt jõelt teisele,
Äçîäçåã âåä ìå ëýáàëi
hanena ma lendasin
Êîâòiñèñü êîâòiñüö,
ühelt orult teisele,
Äîçìåð âåä ìåöé ëýáàëi
metsisena lendasin
Ïàðìàûñü ïàðìàö,
kuusikust kuusikusse,
Òàð âåä ìåöé ëýáàëi
tedrena ma lendasin
Êûäçäçûñü äàé êûäç éûëö,
ühelt kaselt teisele,
Áàéäöã âåä ìå ëýáàëi
põldpüüna lendasin
Êîéò âûëiñü êîéò âûëö,
mänguplatsilt platsile,
Ñüöëà âåä ìåöé ëýáàëi
laanepüüna lendasin
Ïóðòiêûñü äàé ïóðòiê âûëö,
ühelt liivalt teisele,
Óòêà âåä ìåöé ëýáàëi
pardina ma lendasin
Ëûâà áöæûñü ëûâà áöæö,
ühelt neemelt teisele,
Èñòàí âåä ìå ëýáàëi
jõetildrina lendasin
Âà äîðûñü äà âà äîðö,
kaldalt kaldale,
Êîêâå÷èê âåä ìå ëýáàëi
kurvitsana lendasin
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Èçúÿïîä âûâñÿíü èçúÿïîä âûëö,
Çåðíà âåä ìå ëýáàëi
Öçèì âûëûñü öçèì âûëö,
Óðêàé âåä ìå ëýáàëi
Áåëýã âûëiñü äàé áåëýã âàëý,
Ñûð÷èê âåä ìåöé ëýáàëi
Ñàäéûñü äàé ñàäéö,
Ïûøêàé âåä ìå ëýáàëi
Ïûø þðûñü äàé ïûø þðö,
Ãóëþ âåä ìåöé ëýáàëi
Âè÷êî âûëûñü äàé âè÷êî âûëö,
×àâêàí âåä ìåöé ëýáàëi
Âè÷êî êðåñò éûëûñü
Âè÷êî êðåñò éûëö.

kiviselt kaldalt kivisele kaldale,
tutkana lendasin
ühelt orasepõllult teisele,
käbilinnuna lendasin
ühelt peibutiselt teisele,
västrikuna lendasin
ühest aiast teise,
kanepilinnuna lendasin
ühelt kanepilt teisele,
tuvina ma lendasin
ühelt kirikult teisele,
hakina lendasin
ühe kiriku risti otsast
teise kiriku ristile.

Märkigem, et vormilt lähedasi udmurtide pulmalaule seostavad uurijad varaste eepiliste lauludega, mille aluseks on osaline parallelism või esemete tunnuste või tegevuste variatiivne loend (Gippius & Evald 1989: 17; Nurijeva 1999:
40). Kuid selleks, et mõista neiuelu ideaalset korrastatud aegruumi taasloomise folkloorset mehhanismi, on vaja arvestada mitte üksnes kujundite üksteise
järele lükkimise printsiipi, vaid ka nende omavahelisi seoseid üldfolkloorilises
maailmamudelis, millest oli eespool juttu.

Kokkuvõte
Arvestades ornitoloogiliste ettekujutustega seotud materjali kirevust, püüdsin eristada kõige tähenduslikumaid jooni lindude häälitsuste tõlgendamisel
komi rahvakultuuris. Artikli raames ei ole võimalik esitada kõiki võimalikke
tähenduste põimumisi struktuurilis-semantilise ornitoloogilise teksti rekonstrueerimisel. Samal kombel võib analüüsida ka teisi etnomusikoloogia äärealasid: taimed, loomad jne, mis võib samuti anda huvitavaid tulemusi.
Toodud analüüsist ilmneb, et teatud situatsioonides võib linnukujundite
algkronotoopsus ja süvastruktureeritus (nii keelelisel, mütoeepilisel kui ka
muusikalis-poeetilisel tasandil) iseenesest toimida süžeed moodustava algena.
Sel baasil tekkivad folkloorsed tekstid on oma struktuurilt kosmoloogilised,
kuivõrd neis kajastuvad traditsioonilise maailmamudeli universaalsed makroja mikrokosmose vastastikuse mõju printsiibid, nagu antropotsentrism,
antropomeetrilisus ja antropomorfsus.
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Käesoleva artikli interdistsiplinaarne lähenemine tõestab ilmekalt, et looduse muusikalis-akustilist teksti dubleerivad teised, põhiolemuselt muusikat
mittepuudutavad traditsioonitasandid. Sel moel tekib orgaaniline ja terviklik
traditsiooni käibivuse läbilõige.
Tõlkinud Asta Niinemets

Kommentaarid
1

Laanepüü peibutusviled ñü öëà ÷èïñàí valmistatakse linnu hoosulest või õlavarreluust, kuusekoorest ja metallist. Analoogilise konstruktsiooniga peibutised (ñÿëà
÷èïñàí) olid teada ka udmurtidele. Samasuguseid linnu ja väikeste kiskjate õlavarreluust valmistatud peibutusvilesid on leitud ka Tšeptsa ja Rodanovo kultuuri
(9.–14. sajand) alade väljakaevamistel udmurtide ja permikomide eellaste asualadel (vt Konakov 1983). Kadunud instrumentide nimistusse võib kanda ka kasetohust peibutise tšipsani, mida sürjakomid kasutasid veel 19. sajandil palulindude
võrgupüügil.

2

Mark Makovski märgib ka, et paljudes keeltes seostuvad lindude nimed tähendusega “sünnitama” (Makovski 1996: 144). Neenetsi keeles tähendab sõna õîäå põldpüüd ja peenist.

3

Oleg Uljašovi teade.

4

Udmurdi sõna ‘ñèëüûíû’ ja komikeelse ‘ñüûâíû’ vastavusel on spetsiaalselt peatunud Irina Nurijeva. Tema arvates kinnitab see näide iidset mõistete laulmine-karje-kõne sünkroonsust. Autoriteetsetest allikatest leiame olulisi tõendeid vanade terminite “laulma” ja “rääkima” eristamatuse iidsusest, termini “laulma” (laulma, tantsima, mängima), aga ka “laulma, mängima, kutsuma, kisama, paluma, mängima
(lindude kohta), loitse hüüdma” ning olemuslikus vormis “keel, kõri, hääl, kõne, pillikeel” hajususest, sellest, et erinevates (peamiselt vanades) keeltes kasutati kõne ja laulmise kohta sama terminit (Zemtsovski 1983: 11, tsiteeritud Nurijeva 1999: 86 kaudu).

5

Ühtse kultuurilis-topograafilise võrgustiku loomises etendab oma osa ka ornitotoponoomiline plaan. Näiteks hüdronüümiline jada: Ãóëÿøîð (ãóëÿ ‘tuvi’), Êàé – Jemva
jõe vana nimetus (< karjalasoome kajo, kaja ‘kajakas’, Êóòøïîçà jõgi < ‘kotkapesaga’, Êûðíûøà jõgi ‘vares’, Ñþçü¸ëü ‘öökullijõgi’; jõed Óëü÷îâ÷à ja Êîñ÷îâ÷à (÷îâ÷à
‘heletilder (nepp, kurvits)’); ×àðêàþ (÷àðêà Jemva murdes ‘kajakat meenutav rändlinnuliik’). Siia võib lisada ka laenatud hüdronüümid: Ëèìáåêà < neenetsi ëèìáÿ
‘kotkas, kotka’, ×åêøà ja Ñöêñè on soomekeelse saaksi ‘kajakas’ variandid; ×èêøèíî
(saami ÷èõøà ‘marmorrätsik ÷èðîê-òðåñêóíîê’; ×óõ÷à (saami ÷óõõ÷ (÷óõ÷) ‘mõtus’)
// ×óê÷èíî jt (vt Turkin 1986).

6

Vastavaid artikleid vt Komi mütoloogiast (UME 1999): “Ãöãöðà” (kaur), “Êàé” (lind),
“Êóòø” (kotkas), “Êûðíûø” (harksaba), “Ñûð÷èê” (linavästrik), “Ñüöëà” (laanepüü),
“Ñþçü” (öökull, kakk), “Òîõ-òîõ” (luitsnokk), “Óòêà” (part), “Þñü” (Luik) jne.

7

Nimetuse tasandil – òîêòû (Ud) ‘kaur’ ja (Iz) ‘luitsnokkpart’, òîê óòêà (Iz) ‘merivart’,
òîõ-òîõ, òîõòóí (Iz) ‘luitsnokk’ (vt UME artiklit “Toh-toh”). Venelastel kutsuti kauriks ka lauku, suurt musta vesikana ja mitut teravanokalise sukelpardi liiki. See,
et põhitunnus on must värv, kajastub ka vanasõnades ja kõnekäändudes: “Kui palju
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ka kauri ei peseks, valgemaks ei lähe”, kaur – ‘tõmmu, mustaverd inimene’ (Dal
1989: 339). Akustikale tuginedes võib siia lisada ka musta pardi ‘ïèâãóí’. Nii tekib
võimalus võtta klassifitseerimise aluseks must värv. Kosmogoonilistes müütides
võib rekonstrueerida heleda ja tumeda alge vastasseisu: luik, tuvi, valge part –
kaur, must part, ronk. Siia võib lisada ka mehe ja naise kuvandi vastasseisu.
8

Eemaldudes võimalikust helilisest sümbolismist, tekib kiusatus lisada ühtsesse
“muusika” valdkonda tuule kõik nimetused: òöâ /òöë // òóëãàí, òþëüãàí, òþëüãåé jt
vilepillide nimetused; ñèëà, ñüûâ (ÜE), ñèâ (AE, Ud), ñüûû (Jem, Iz, ÜE), ñüûëà (ÜE,
LL ‘tormituul’ // ñüûâíû ‘laulma’, ñèëüëÿâíû, çèëüãûíû ‘helisema’ jt; øóâãåé ‘tuulispask, kuri tuul’ mis tuleneb helijäljendavast sõnast øóâãûíû ‘sumisema, marutama, möllama, vilistama, müraga kanduma’ // øóòüëÿâíû ‘vilistama’. Küsimus ühispermi *s´ul ‘laulma, kukkuma’ ja *s´ul ‘torm’ seosest tatari æèë ‘tuul’, tšuvassi ñèë jt
sõnadega on juba püstitatud (Nurijeva 1999: 87).

9

Huvitavaid tähelepanekuid on komi keele kaashäälikute foneetilise sümbolismi
olemusest teinud L. Anissenkova (Anissenkova 1999: 40–44). On iseloomulik, et
autor pöörab tähelepanu ornitonüümidele.

10

Näiteks muusika “kuratlikku alget” toetavad mütoloogilised jutustused lõõtsamängu õppimisest tumedatelt jõududelt abi paludes (UME: 323). Ežva ülemjooksul
(Kertšomja külas) arvatakse tänapäevalgi, et tõeline muusikaanne on sünnipärane
maagiline anne (Valeri Šarapovi teade).

11

Muusikateaduslikuks kontekstis on huvitav ka tekkiv analoogia: ñþçü êóëàí ëóíö
‘öökulli surmapäeval’ // “siis, kui vähk mäe otsas vilistab”.

12

Vene keeles òèõèé – vaikne, Tihhon – nimi (tlk).

13

Vene keeles Ïðàâ, ïðàâ – õigus, õigus (tlk).

14

Grigori Vereštšagini poolt üles kirjutatud tekst on ära toodud Irina Nurijeva töös
(Nurijeva 1999: 53–54). Autor märgib, et paljudel rahvastel, sealhulgas ka soomeugrilastel, on pääsukesele omistatud eriline seos esivanemate hingede ja teispoolse
maailmaga (vt Dolganova jt 1995: 279). Pääsukese vidina jäljendusest vt ka Gura
1995: 16).

15

Ežva ülemjooksule 1962. aastal sooritatud ekspeditsiooni materjalidest: Kulömdini
küla, esitas J. Popvassev. Venemaa TA Uurali osakonna Komi Teaduskeskuse teaduslik arhiiv, f 1, s 2, kd 233, lk 17.

16

Üles kirjutanud Vassili Lõtkin Tentjukovi külast (Sõktõvkar). Tsiteeritud P. Tšistaljovi isiklikus arhiivis SKM.

17

Sõktõvdini rajooni Zelenetši külast 1960. aastal üles kirjutanud Jevgeni Guljajev
(SKM, P. Tšistaljovi isiklik arhiiv).

18

Körtkerösi rajooni Njövsjevi külast I. Mihhailovilt (sünd 1885) üles kirjutanud V. Sorvatševa (Venemaa TA Uurali osakonna Komi Teaduskeskuse teadusarhiiv f 1, s 11,
kd 243, lk 126.

19

Manside ettekujutuse kohaselt on inimese kolmandal hingel linnu (metsisekana)
kuju. Ta lendab inimese juurde üksnes une ajal ja teda nimetatakse ulem is ‘unine
hing’ või ulem uj ‘unelind’ (vt selle kohta Rotšev 1972: 59–60).

20

Üles kirjutatud Izva rajooni Kõdzjkari külast, VTA Komi Teaduskeskuse teadusarhiiv, f 1, s 11, kd 203.
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Lühendid
Dialektid
ÜE – Ežva ülemjooksu murre
AE – Ežva alamjooksu murre
Jem – Jemva murre
Sõkt – Sõktõvkari murre
ÜS – Sõktõvi ülemjooksu murre
KS – Sõktõvi keskjooksu murre
Petš –Petšora murre
Iz – Izva murre
Ud – Udora murre
LL – Luza-Letka murre
Let – Letka murrak
Luz – Luza murrak

Arhiivimaterjalid
Doronin = Äîðîíèí, Ïàâåë. Ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû ïî èñòîðèè êîìè. Ðàçä.1 / ÍÀ
Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ Ô.1. Îï. 12. Ä. 25. [Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali
keskuse Komi Teaduskeskuse arhiiv.]
Rotšev 1972 = Ðî÷åâ, Þðèé. Äåòñêèé ôîëüêëîð êîìè. Äèñ. … êàíä. ôèëîë. íàóê.
Ñûêòûâêàð, 1972 ã. ÍÀ Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ Ô. 5. Îï. 2. Ä. 129. [Kandidaadiväitekiri
Venemaa Teaduste Akadeemia Uurali keskuse Komi Teaduskeskuse arhiivis.]
SKM = V.A. Savini nimeline kirjandusmuuseum

Kirjandus
Anissenkova 1999 = Àíèñåíêîâà, Ëþáîâü. Ê ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû ôîíåòè÷åñêîãî
ñèìâîëèçìà ñîãëàñíûõ ïåðìñêèõ ÿçûêîâ. Ïåðìèñòèêà: Äèàëåêòû è èñòîðèÿ ïåðìñêèõ
ÿçûêîâ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ÿçûêàìè. Ñûêòûâêàð: Êîìè íàó÷íûé öåíòð
Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèé íàóê.
Dal 1989 = Äàëü, Âëàäèìèð. Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà 1.
Ìîñêâà: Ðóññêèé ÿçûê.
Dolganova jt 1995 = Äîëãàíîâà, Ëèäèÿ & Ìîðîçîâ, Èãîðü & Ìèíàñåíêî, Å. Èãðû è
ðàçâëå÷åíèÿ óäìóðòîâ: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. Ìîñêâà: ÐÀÍ Èí-ò Ýòíîëîãèè è
àíòðîïîëîãèè èì. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ.
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Fokos-Fuchs, David R. 1951. Volksdichtung der komi(syrjanen). Budapest: Akademiai
kiadó.
Gura 1995 = Ãóðà, Àëåêñàíäð. Çâóêè è ãîëîñà æèâîòíûõ. Ãîëîñ è ðèòóàë. Ìàòåðèàëû
êîíôåðåíöèè. Ìîñêâà.
Juhnin 1955 = Þõíèí, Âàñèëèé. Àëöé ëåíòà. Ñûêòûâêàð.
Klein 1985 = Êëåéí, Ëåâ. Ðóñàëêè è öàðü Ñàëòàí. Áàëòî-ñëàâÿíñêèå ýòíîêóëüòóðíûå
è àðõåîëîãè÷åñêèå äðåâíîñòè. Ïîãðåáàëüíûé îáðÿä. Òåçèñû äîêëàäîâ Ìîñêâà: Èíò ñëàâÿíîâåäåíèÿ è áàëêàíèñòèêè ÀÍ ÑÑÑÐ.
KKLES = Komi keele lühike etümoloogiline sõnaraamat = Ëûòêèí, Âàñèëèé & Ãóëÿåâ,
Åâãåíèé 1999. Êðàòêèé ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü êîìè ÿçûêà. Ñûêòûâêàð: Íàóêà.
Ïåðåèçäàíèå ñ äîïîëíåíèåì.
Kolegova & Baraksanov 1980 = Êîëåãîâà, Íèíà & Áàðàêñàíîâ, Ãåííàäèé. Ñðåäíåñûñîëüñêèé äèàëåêò êîìè ÿçûêà. Ìîñêâà: Íàóêà.
Konakov 1983 = Êîíàêîâ, Íèêîëàé. Êîìè îõîòíèêè è ðûáîëîâû âî âòîðîé ïîëîâèíå
XIX – íà÷àëå XX âåêà. Ìîñêâà: Íàóêà (http://epr.iphil.ru/faily-publikacii/
Konakov_1983.pdf – 22. märts 2011).
Kudrjašova 1993 = Êóäðÿøåâà, Âåðà (koost). Êîìè íàðîäíûå ïðèìåòû. Ñûêòûâêàð:
Ýñêîì.
Levitski 1994 = Ëåâèöêèé, Âèêòîð. Ôîíåòè÷åñêàÿ ìîòèâèðîâàííîñòü ñëîâà. Âîïðîñû
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Summary
The Periphery of Komi Music – the World of Birds
Anatoli Panyukov
Key words: Komi folklore, Komi language, ornithological conceptions, Komi folk music
The article analyses bird sounds and the expressions thereof in Komi folk music.
Relying on a number of examples, the author introduces the potential emergence of
linguistic, mythological and musical connections, and the relevant research in Komi
folklore, observing the most meaningful levels of interpreting and understanding the
world of birds in folk tradition. Undoubtedly, the study of folk music is not only associated with the research of musical thought, but also pre-necessitates the analysis of
mythological, folkloric and linguistic conceptions which serve as the basis for the ethical needs of people. The presented cross-section of folk culture makes it possible to see
the connection between the linguistic, mythological and musical phenomena.
Based on the given analysis, it can be said that in certain situations, the chronotopy
and in-depth structure of bird images (at linguistic, mytho-epical and musical levels)
may indeed act as the primordium for the plot. Folkloric texts generated in such a
manner are cosmological in their structure, as they reflect the universal principles of
traditional worldview – anthropocentrism, anthropometry and anthropomorphism,
i.e. the reciprocal influence between the macrocosm and microcosm.
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