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TUTVUSTUS

Muinasjutud järelemõtlemiseks

Kate Wolford (Introduction and Annotations). Beyond 
the Glass Slipper. Ten Neglected Fairy Tales To Fall In 
Love With. Kalamazoo, Michigan: World Weaver Press. 
2013. 158 lk.

Kate Wolfordi raamat on hea sissejuhatus neile, kes on 
avastamas enda jaoks muinasjuttude maailma, tahaksid 
sellest rohkem teada ja kaasa mõelda. Autori soov on liht-
sal ja kergel toonil lugejat muinasjuttude juurde juhatada, 
andes parajalt asjalikke näpunäiteid selles maailmas orien-
teerumiseks ja õige teeotsa leidmiseks. Samas ei ole autori 
eesmärk lugejale oma arvamust peale suruda, vaid näidata, 
et võimalusi muinasjuttude tõlgendamiseks on palju ning 
kõik võimalused on võrdväärselt olulised.

Autor nimetab raamatu eessõnas ühe oma eesmärgi – 
tuua peidust välja ja taasavastada muinasjutte, mis on jäänud populaarsete muinasjut-
tude (Lumivalguke, Okasroosike, Rapuntsel jt) varju. Selleks on ta välja otsinud kümme 
juttu, mis pärinevad 19. sajandi kuulsamatest muinasjutukogumikest (enamiku autori-
teks on Andrew Lang, H. Cr. Andersen ja vennad Grimmid), kuid on hiljem unustatud.

Lugeja inspireerimiseks ja mõtlema ärgitamiseks toob autor iga loo alguses väikse 
sissejuhatuse. Seal juhib ta tähelepanu neile aspektidele, millele ühe või teise loo puhul 
tasub tähelepanu pöörata. Autori silmis on oluline küsida, mis on nende lugude taga, 
miks üks või teine tegelane on just selline, miks ta käitub just nii, miks on jutus ka-
sutatud selliseid elemente ja motiive jne. Erinevate küsimuste ja tähelepanekute abil 
annab autor võtme lugude lahti muukimiseks ning võimaluse pugeda nende vanade 
lugude sisse.

Tegemist ei ole teadusliku väljaandega, populariseerivas stiilis tutvustab autor 
muinasjutužanri laiemale publikule ning näitab, et muinasjutud ei ole üksnes laste-
kirjandusse kuuluv žanr, vaid siin jagub küllalt avastamisrõõmu täiskasvanutelegi.
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