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ETNILISE AJALOO KAJASTUSI EESTI
MUINASJUTUREPERTUAARIS (LÄÄNEMERE-BALTI
SUHTED)
Teesid:

 Tavapäraselt on Soome, Eesti, Läti ja Leedu muinasjuturepertuaare

vaadeldudkuikahevahelseisvaid,ühtaeguniiida-kuiläänepoolsetenaabrite
repertuaaristmõjustatuid.Idaallmõeldaksesealjuuresüldiseltidaslaavlasi,eeskättvenelasi,lääneallesmajoonessakslasijarootslasi(võiskandinaavlasilaiemalt).Seepolevale,kuidkitsendav.Käesolevasartiklisonvaatlusealleeskätt
sellisedjututüübid,misontuntudläänemeresoomejabaltirahvastel,kuidpuuduvadnendesuurtenaaberrahvasterepertuaaris.Osaneistjuttudestontuntud
kaidapoolsetelsoomeugrilastelvõionneilparalleelekoguniSiberijapõlisameerika
juttudega.Mõnedläänemeresoomlasteljalätlasteltuntudidapoolseteparalleelidegaloodonjäänudlätirepertuaariilmseltsubstraadinaläänemeresoomehõimukeeltekõnelejatest.Läänemeresoome-baltirühmamuinasjutudsisaldavadtihti arhailisi usundilisi kujutelmi. Omapäraga paistab silma ka nende kunstiline
struktuur,näitekskasutataksesellistesjuttudessagelilaululisivaheosi.

Märksõnad:

arhailisedhingekujutelmad,etnilisedprotsessid,läänemeresoo-

mejabaltirahvad,muinasjutud,substraat,tüübikataloogid

Paljud muinasjututüübid ilmutavad hämmastavat elujõudu, püsides
aastatuhandeidjalevidestervetemandriteulatuses.Keelepiiridpole
muinasjutule oluliseks takistuseks. Tervikuna on tegemist etniliselt
labiilseanriga,kuigiüksikjuhtudelvõivadjutulevikuttakistadamõne
rahvamentaliteedilevastuvõetamatudsisuseigadvõikäsitluslaad.Neilgi
puhkudelvõivadabiksollamitmesugusedadaptsioonivõtted,misvõivad viia uute redaktsioonide tekkele.
Muinasjuttude pikaealisus ja labiilsus on loonud olukorra, mida
võib veidi utreeritult sõnastada nii: iidsetest juttudest koosnev repertuaar ei tarvitse olla tervikuna vana. Nii koosneb teadaolev eesti
rahvajutuvara põhiosas kogu Euroopas (ja laiemaltki) levinud jututüüpidest, mis on fikseeritud juba aastatuhandetetagustes muistse
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Lähis-Ida või India kirjalikes allikates. Heaks näiteks võib siin olla
laia levikuga muinasjutt ATU 530 (Kuningatütar klaasmäel ),1 mille
üks, meil ja meie naaberrahvastel tuntutest õige tublisti erinev variant on papüürusele pandud juba Muinas-Egiptuses Uue riigi perioodil(Livits1979:7883).Kuikaugesvõilähedasesminevikuson
see paljudel Euroopa ja Aasia rahvastel registreeritud jutt jõudnud
eestlastesekka?Samavõibküsidapaljudeteistemeieninglähemate
sugulas- ja/või naaberrahvaste muinasjututüüpide kohta.
Eesti rahvajutte hakati arvestataval määral kirja panema alles
1870. aastaist alates, isegi 19. sajandi algupoolel kirjutati üles väga
vähejutte(ükssuuremkollektsioon,JohannHeinrichRosenplänteri
(17821845) käsikiri Õpetatud Eesti Seltsi kogus on erandlik). Kuigi uuemate arvutuste järgi võib talletatud eesti imemuinasjuttude
hulkküündida6000ligi(Järv2005),2onseerikkalikmaterjalometi
sedavõrd uus, et selle põhjal on äärmiselt raske, peaaegu võimatu
anda usaldustäratavat vastust küsimusele, mida jutustati Eestis viissada,tuhatvõikolmtuhataastattagasi.
Rahvalaulude osas toimus ühe kihistuse  regilaulu  väljavahetumine lõppriimilise lauluga suhteliselt hiljaaegu ja selle käiku on
põhjalikult uuritud (Rüütel 1969). On ilmne, et traditsioonikandjad
teadvustasidvormierinevusiregilaulujauuemalauluvahel,ningkui
langetati valik viimase kasuks, muutus repertuaar üsna kiiresti, nii
etvõibisegikõneldamurrangust.Muidugiolidkaregivärsilisedlaulud võinud sajandite ja aastatuhandete jooksul teemade, esitusviisi
ningkonkreetsetevormivõtetepoolestmuutuda,kuidneedolidmuutused ühe paradigma piires. Vaevalt need inimea jooksul hoomatavaks said.
Rahvajuturepertuaariskionmuutusedtoimunudpidevalt.Ajapikku imbus sisse uusi süeesid, jututüüpe, mis kandsid sageli kaasa
uusitegelaskujusid,hinnanguid,kunstilisipõhimõtteidjne.Samalajal
on kindlasti kogu aeg välja langenud  vaheetapiks võib-olla peri-
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feeriaisse taandumine  soosingu kaotanud jututüüpe, muidugi taas
koos neile iseloomulike stiilivõtete, tegelaste ja muuga. Selle pikaajalise protsessi tulemus on meile teada: euroopaliku üldilmega repertuaar, mille omapärasemad jooned (mis on samas tihti vanapärasemad) ilmnevad alles üksikasjalikul vaatlusel.  
Kõigehilisemaperioodimuinasjutulaenudekohtaonvõidudsaadaotsesõnalisiandmeidveelesitajailtendiltjaneedräägivadpeamiseltvenevõisaksapäritolust.Kaniisugusteandmetepuudumiselon
hilisemarepertuaaripuhulsagelivõimaliküsnasuurekindlusegamäärata,millisedjutudonida-,millisedläänepoolsetpäritolu.Sedavõimaldavad näiteks võõrapärased pärisnimed, olustikukujutus ja lähtekeelsetenaedasiantudvormelid(Salve1992:86).Niisaksakuivene
(idaslaavi)jutuvarasuhteliselthealäbiuuritusja(vähemalttrükisavaldatud)tekstideenestekasutamisevõimalusonsuurestiabikslaenusuhete tuvastamisel.
Põhjadimensioon

Hoopis keerukam on võrrelda omavahel eestlaste (läänemeresoomlaste) ja teiste soome-ugri (või laiemalt uurali) rahvaste muinasjutte, sest vajalikud eeltööd kogumise, aga ka arhiivide korraldamise,
publitseerimise ja uurimise kujul pole kaugeltki piisavad. Selle materjali põhjal, mida on võimalik kasutada, on siiski silma torganud
üks põhimõttelist laadi asjaolu: need jututüübid ja motiivid, mis on
teadaolevalt tuntud nii läänemeresoomlastel kui ka põhja- ja idapoolsetel sugulasrahvastel, evivad enamalt jaolt vasteid ka muudesse keelkondadesse kuuluvatel Siberi rahvastel (mh paleoasiaatidel),
vahelagaulatuvadnadisegiPõhja-Ameerikapõlisrahvastenivõiveelgi
kaugemale. 3Nõndasiisnäibkergeminieralduvatpigemmingilaiem
muistne subarktiline kui spetsiifiliselt soomeugriline (või uurali) jutukihistus. Seetõttu jääbki suuresti lahtiseks küsimus, kas läänemeresoomlased on niisugused jutud oma praegustele asualadele kaasa
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toonudvõiomandanudneedallessiintundmatutpäritolualgrahvastikult,kelleltonarvatudpärinevatsubstraatsõnuläänemeresoomekeeltes(Ariste1981:2123).
Üpris tugevasti on arktiline repertuaar esindatud laplastel. Süvenematasellerahvaetnogeneesiprobleemidesseeivanemateegahiljuti ilmunud teooriate põhjal, osutame Erkki Itkoneni seisukohale,
millejärgilaplasedonsäilitanudomafolkloorispaljualgsoomeugrilist (Itkonen 1976). Kuna läänemeresoomlastest tunnevad selliseid
jutte eeskätt põhjapoolsed, võib eeldada  vähemalt mõnel puhul 
laplaste vahendust või lapi substraati. Kõige ilmsem on see näiteks
AT 975*(Vahetatudlapsed )puhul,misonlapitraditsioonisükspopulaarsematest lugudest ja mille vasteid võib leida paljudelt rahvastelt mansidest kuni Aasia eskimoteni ja nanaideni (Itkonen 1960).
Soomlasedtunnevadsellestjutustühtainustvarianti(Rausmaa1982:
323324,370)ningsellesesinevadtegelasnimedkiosutavad,etsoomekeelselkujuleioletasaanudkuigikauakäibida.
Kaunis tõenäoliselt võib laplaste vahendusega olla tegu AA* 967
(Metsaasukas ja röövlid ) puhul. See jutt on tuntud laplastel, karjalastel, soomlastel, vepslastel, Karjala venelastel ja Siberi rahvastel
ningnäibolevatsäilitanudalgseidjoonijustlevikuperifeeriasühelt
poolt kettidel, teiselt poolt laplastel ja soomlastel. Seose tõttu bõliinaga Rahta Ragnozerski on AA* 967 saanud vene folkloristide huvi
osaliseks.KirillTistov,tundmataküllmuidkuivene,karjalajalapi
teisendeid, jõudis seisukohale, et algseks oli lapi (või ka vessi ) pärimus, kellelt see läks läänemeresoome traditsiooni, läänemeresoomlastelt aga võtsid selle üle venelased (Tistov 1958: 377). Viimases
polepõhjustkahelda.MispuutubjutuajaloosseenneVeneekspansiooni algust, jääb mitu võimalust, millest olulisimad on a) läänemeresoomlased said jutu laplastelt, b) läänemeresoomlaste ja laplasteiseseisevlaenalgasukateltninglõpuksonvõimalikka,etc) jutt
pärineb soomeugrilisest kihistusest ning selle on laplaste ja lääne-
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meresoomlaste eelkäijad praegustele asualadele kaasa toonud. Viimasel juhul on eestlased jutu lihtsalt unustanud (Salve 1995).
Siiskionkaeestlasedsäilitanudürgseidjutte,vahelkoguniläänemeresoome rahvastest ainukestena, nagu on juhtunud tekkelooga
tüübistAaUs 7(Vaeslapskuul ).Niisugunekuutumedatelaikudeolemust seletav tekkelugu on peale kaugemate soomeugrilaste, nimelt
udmurtide(Veretagin1995)jakomide(Ariste2005:108111)tuntud mitmel Siberi rahval (Annist 1966: 240241). Kindlasti väärib
tähelepanu tõik, et Eestis näib kõnesoleva jutu levikuala piirduvat
maa lõunapoolse osaga. Väljastpoolt lõunaeestilist keeleala on fikseeritud ainult üksikud tekstid, mis pealegi kutsuvad esile nii- või
teistsuguseid kahtlusi (kirjanduse mõju vm), samas kui Kagu-Eestis
oli see kaunis jutt elav veel 20. sajandi viimastel kümnenditel.
Tervikjuttudest palju rohkem kohtab vanimasse ajaloolisse kihistusse kuuluvaid motiive, detaile, tegelasi. Nende kindlaksmääramine nõuab aga paljude repertuaaride tundmist, paljude jututüüpide monograafilist läbiuuritust. Näiteks selgus Uku Masingu uurimusest ATU 830 A (Tänamatu põdrapüüdja) kohta, et mõnes eesti
variandis esinev etioloogiline lõpp, mille kohaselt põdra tagajalgadesvõibtänininäha(teatudliikuvaluuna)nuga,midaolikasutatud
poolelijäänudnülgimisejuures,ontuntudkalaplastejateistepõhjarahvastejuttudes(Masing1990). 
Arvessetulebkavõimalus,etmuistsessekihistussekuulunudjuttudesüeedonhiljemvärsistatudjajõudnudmeienilauludena.Väga
laialtlevinudPõhja-Euraasiamüüdiobiugriredaktsioonivärsistatud
vasteks on näiteks soome-karjala runo Hiie hirve küttimisest ( Hiiden
hirvenhiihdäntä ).Mitmeteläänemeresoomerahvaste,sealhulgaseestlasteseaspopulaarsetemütoloogilistelauludeLoomineja Suurtamm
rohketele lähematele ja kaugematele müüdivastetele on korduvalt
osutatud. Sellekohased peamiselt Soome teadlaste uurimistulemused on kokku võtnud Matti Kuusi (1963: 3180). Viimaste süeede
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puhul on lisaks juurtele paleoarktiliste rahvaste muistses kultuuripärandistäheldatavadimpulsidLähis-Idavanadestkõrgkultuuridest.
Sellesuunalisteleseosteleonosutanudkaeestiuurijad(Masing1977,
1985). 
Oskar Loorits on näidanud, et Vana-Idamaade kõrval on meie
jaoksolnudtähtsakskultuurimõjudeallikakshilisemalperioodilBütsants, kõige viimase kihistuse idapoolsete juttude hulgas moodustavad aga venelastelt laenatud (Loorits 1934). Ka on O. Loorits käsitlenud diferentseeritult läänepoolse päritoluga jutte, juhtides hilisemal ajal sakslastelt saadu kõrval tähelepanu ka germaani laenude
varasemale kihistusele. O. Looritsa antud ülevaate kõrval on hilisemates ülevaateteostes (Viidalepp 1959; 1980) eesti juturepertuaari
seoseid nähtud palju vaesemana. On piirdutud ühelt poolt Lääne-,
teiselt poolt Ida-Euroopale omaste tüüpide esinemise konstateerimisega, millest esimesed on saadud sakslaste, osalt ka rootslaste,
teised aga venelaste vahendusel (Viidalepp 1980: 230). Vene mõju
olulisustonmitmelpuhulrõhutatud(Viidalepp1980:230,244,249
250), mille puhul mängisid kindlasti kaasa ka nõukoguliku ideoloogiapostulaadid.Üksikutemuinasjuttudepuhulonosutatudsiiskika
nendetuntuselebaltirahvasterepertuaaris,näiteksATU 425 M( Ussi
naine) erilisele populaarsusele leedulastel (Viidalepp 1980: 244).

Läänemeresoome-baltikihistus

Õieti äratab imestust, et avara silmaringiga O. Loorits ei pööranud
tähelepanu eesti (ja läänemeresoome) ning balti rahvaste muinasjuttude seostele. Põhjusena tuleb muidugi arvesse see, et kuigi arheoloogia ja keeleteadus olid kindlaks teinud põliste kultuurisidemeteolemasolujakuigikaBaltiriikiderahvaluulearhiividarendasid
tihedat koostööd, polnud kaua aega piisavalt eeldusi juturepertuaaride süstemaatiliseks võrdlemiseks. Muinasjuttude tüübikataloog oli
pikkaaegaolemasainulteestimaterjalikohta(Aarne1918)jaseegi
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kajastab üksnes Jakob Hurda kogus leiduvaid jutte. 1930. aastate lõpulmuutusidvõrdlusvõimalusedpaljusoodsamaksseosesleedumuinasjutukataloogiilmumisega(Balys1936).
EestiRahvaluuleArhiivimuinasjutukartoteegipõhjalonhästijälgitav, kuidas hulk varasemate kataloogide (sealhulgas rahvusvahelise Antti Aarne ja Stith Thompsoni kataloogi esimese, 1928. aasta
väljaande) põhjal määramata jäänud lugusid sobitus hästi Jonas Balyse leedu materjali alusel kirjeldatud tüüpidesse. Läti muinasjutud
said rahvusvahelisele uurimisele kättesaadavaks veel palju hiljem.
Aarne-Thompsoni teises, täiendatud väljaandes (1961, kordustrükk
1973) on esitatud ainult läti loomamuinasjutud 1940. aastal ilmunud kataloogi (Medne 1940) põhjal. Kõiki liike hõlmav kataloog ilmuslätlastelalles1977. aastal(Ar @js&Medne1977),kuidhõlmates
koguarhiivimaterjali,ületasseeaastakümnetetaguseA. Aarnekoostatud kataloogi ja repertuaaride läheduse tõttu pakkus tuge ka eesti
juttude tüpologiseerimisel. Praegu annab ammendava ülevaate eesti
repertuaariühestosastloomamuinasjuttudestPilleKipparikoostatud kataloog (Kippar 1986), loodud on imemuinasjuttude andmebaasjne.Niionviimaselajalbaltijaläänemeresoomerahvasteühise
jutuvaraselgitamineühahõlpsamakssaanud.
1980. aastatel ongi eesti folkloristid meie muinasjuttude tüübikoosseisu iseloomustades hakanud esile tõstma balti-läänemeresoomelise levikuga jututüüpe (Masing 1984; Kippar 1984, 1986; Salve
1984). Esimene monograafiline käsitlus ühe sellesse rühma kuuluva
loomamuinasjutu kohta ilmus siiski juba mõni aasta varem (Kippar
1975).
Uku Masing on nimetanud selliseid läänemeresoome ja balti
rahvasteleühiseidmuinasjuttenaguAT 65*(Rebanepraebsitikat),ATU
130 A(Härjamaja),ATU150 A*(Konnaõpetused ),AT 403 C(Rõugutaja tütar), AT 530 B (Varastatud mõrsjad ), ATU 572* (Kuningatütremeelitamine)jt,Lõuna-Eestisubstraatjuttudeks(Masing1984:
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482483). Mõnel U. Masingu loendis nimetatud jutul on olemas ka
vene(idaslaavi)variante.Paariniisugustvaatlemeallpoolveidilähemalt.Igaljuhulonteistelslaavi,germaanijmEurooparahvasteltundmata,kuidbaltijaläänemeresoomerahvastelpopulaarsejavenelastelkohatituntudjutupuhultõenäolisem,etjuttonvenelastelsubstraatne,eritikuitalevikhaarabendisibaltivõiläänemeresoomealasid.
Et P. Kippar on silmas pidanud ka laiemalt levinud juttude omapäraseidläänemeresoome-baltiredaktsioone(sellistredaktsioonikujutabendastkatemapooltmonograafiliseltuuritudATU 150 A Konna õpetused ), võib arvata, et P. Kippari oletatud kolmest ühisrepertuaari kujunemise võimalusest esimene käib just nende eriredaktsioonidekohta.SeevõimalusonP. Kipparijärgitingitudasjaolust,et
baltijaläänemeresoomerahvadonvastuvõtnudühtmoodimõjutusiniiidakuikaläänepoolt(Kippar1975).Polesiiskiusutav,etühtlane, ilmekas eriredaktsioon võiks kujuneda mitme rahva seas iseseisvalt ainult sel alusel, et kõik rahvad on puutunud kokku ühesuguste ida- ja läänepoolsete redaktsioonidega. Pirkko-Liisa Rausmaa,
kes on mõne muinasjututüübi najal lähemalt uurinud ida- ja läänepoolsete redaktsioonide kohtumist Soomes, on võinud küll nimetatuistemba-kumbaesindavatesoomevariantidekõrvaltäheldadaselliseidki,missisaldavadniiühelekuikateiseleomaseidmotiive(Rausmaa 1973: 135), kuid need on suhteliselt vähesed hajali asetsevad
variandid, mis ei moodusta selgeid eriredaktsioone.
Läänemeresoome-balti erirepertuaari kujunemise teisteks võimalusteks on P. Kippari järgi olnud tekkimine eri hõimude segaasustuse tingimustes ja lõpuks vastastikune laenamine hilisema suhtlemisekäigus.SubstraadivõimalustP. Kipparotsesõnuesileeitoo,kuigi
temamonograafiastjututüübiATU 243*(Varesenaisevõtt)kohtanäib
järelduvat, et see on lätlastel läänemeresoome substraat: läti tekstid
pärinevadnimeltendisteltläänemeresoomealadelt.P. Kippariseon
sel puhul siiski arvestanud laenamist (Kippar 1985: 94).  
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Üsnakindlastionbaltijaläänemeresoomerahvasteleomastemuinasjuttude hulgas erineva päritolu ja levikuga jututüüpe, kusjuures
sagelionraskeotsustada,kuidasonlugujustühevõiteisekonkreetse tüübiga. Mõned üldisemad orientiirid võib ometi fikseerida. Üks
olulisemaidonkäsitletavatejuttudelevikualakogumisperioodil(19.
20. sajand). Selle põhjal võib eristada järgmisi rühmi: a) kõigil (või
suuremalosal)läänemeresoomerahvastel,lätlasteljaleedulasteltuntudmuinasjutud,misvahelvõivadollaesindatudkakaugematelsoome-ugri rahvastel ja/või venelastel; b) sporaadilise levikuga jutud,
mille hulgast väärivad erilist tähelepanu mõned arhailiste tunnustega,ainultLeedusjaEestistuntudlood;c) eestlasteljapõhjapoolsetel
läänemeresoomlastel (soomlased, karjalased) levinud muinasjutud,
mida balti rahvastest tunnevad ainult lätlased; d) eestlastele ja lätlasteleühisedjutud,midaeitunneteisedrahvad.
Suurima tõenäosusega võib läänemeresoome substraati eeldada
c-rühmamuinasjuttudepuhul.Kaugematesoome-ugrivõiSiberirahvasteparalleeleomavaida-jab-rühmajuttevõibsamutipidadasubstraatseteksvõionnadbaltirahvasterepertuaarisvägavanalaenmeist
ida pool asunud soomeugrilastelt. Juttude puhul, millel puuduvad
paralleelidväljaspoolläänemeresoomejabaltirahvastenüüdseidterritooriume, on väga raske otsustada, millises etnilises keskkonnas
nadonkunagitekkinud.Põhjendatultvõibeeldadaainultsellistejuttudekõrgetigavähemaltseljuhul,kuinadonesindatudvariantidegapõhjapoolsematestläänemeresoomlastestleedulasteni.
Eesti-lätijutud:substraatjahilislaenud

Suhteliselt kõige vähem problemaatiline on d-rühma juttude päritolu. Seejuures pole üsna tüübirikas eesti-läti erirepertuaar ise sugugi homogeenne. Näiteks tundub otstarbekas vaatlusest hoopis välja
jätta rida esimesena Alma Medne poolt läti materjali põhjal kirjeldatud(Medne1940)pajatusesarnaseidloomajutte,misonsissevõe-
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tudkaAarne-Thompsonikataloogiuudeväljaandessejamillelepaari
aastakümne taguses eesti loomamuinasjuttude kataloogis (Kippar
1986) võidi enamasti lisaks tuua eesti variandid. Tundub väga tõenäoline, et neid jutte, mida peeti tõsielusündmusi edastavaiks, on
jutustatud teistegi rahvaste seas, ainult et väljaannete avaldajad ja
kataloogide koostajad pole pidanud neid muinasjuttudeks. Uus idaslaavi kataloog (SUS), mis põhineb paraku ainult trükistel, osutabki
mõnel juhul, et neid jutte, nt ATU 166 A* ( Huntpistabsabalauta)
tunnevad ka idaslaavlased. Läänemeresoome-balti suhete uurimise
seisukohalt pole sedalaadi jutud niisiis kuigi tõestusjõulised.
Vaatlemejärgnevaltmõndsellisteesti-lätiühistmuinasjuttu,mida
muudel rahvastel ilmselt tõesti pole ja mille olemasolu mõlemal nimetatud rahval annab tunnistust nende nii- või teistsugustest ajaloolistest sidemetest.
Üsna kindlasti võib pidada läänemeresoome (lõunaeesti) pärandiks lätlastel kahe variandiga esindatud AT 37* ( Rebane hanekarjas). See muinasjutt on olnud eriliselt soositud setude ja lutsi maarahvahulgas.Etnilisipiireontanähtavastikindlalthoidnud,stpole
üle nende liikunud. Kaks registreeritud läti varianti põlvnevad Ludza
ümbrusest, seega väga tõenäoliselt lutsi maarahva assimileerunud
järeltulijailt. Võib-olla on muinasjutt olnud kunagi läänemeresoomelises Latgales laiemaltki levinud, kuid kadunud mujalt varem.
Eestlaste ja lätlaste ühiste loomajuttude hulka kuulub veel näiteks ATU 122 L* (Härg ja pime hunt ). See on Eestis esindatud ühe
Tarvastu,üheVastseliinajareasetuteisenditega(nendetäpsetarvu
on raske nimetada, sest osa neist on tõenäoliselt dubletid). Kahest
lätiteisendistonüksBauska,teineJelgavaümbrusest,stmaalõunaosast. Võimalik, et jutt on taandunud kunagise laiema levikuala perifeeriasse. Selle muinasjututüübi suhtes on raske kindlalt väita, kas
ta on algselt välja kujunenud läänemeresoome või balti keelekeskkonnas, päriselt välistada ei saa ühte ega teist.
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Kolmas loomajutt, ATU 156 B ( Naine ussi katsikuliseks), on lätlastel esindatud rea variantidega Riia, Rezekne, Daugavpilsi ja Talsi
ümbrusest,samalajalkuiEestistonteadaainultükssetutekst.Variantide hulga ja leviku järgi võib loo tekkekohaks pidada praegust
Läti territooriumi. Millises etnilises keskkonnas jutt välja kujunes,
on raskem öelda. Läänemeresoomlaste osa ei saa lõplikult välistada,
sest mõnedki läti teisendid pärinevad kunagistelt läänemeresoome
aladelt.Jutusõnum(loomadessetulebsuhtudanaguomasugustesse,
nadmõistavadsedahinnata)sobibhästipõhjapoolseteleküti-jakalurikultuurideleomastehoiakutega. 
Eespool juba kõne all olnud muinasjututüüp ATU 830 A ( Tänamatu põdrapüüdja) on samuti levinud teadaolevalt ainult Eestis ja
Lätis,kusjuuresEestisonseetunduvaltpopulaarsem(22 variantiLäti
viievastu).Vääribmärkimist,etEestivariandidonjaotunudülekogu
maa,mitmeidüleskirjutisionisegifolkloorivaesestläänepoolsestEestist.VähesedLätivariandidpaiknevadsamutihajaliülemaa.Suures
osas jutu teisenditest esineb etioloogiline lõpp, mille kohaselt heledamadkohadpõdrakõhuljajalgadelonalustatud(kuidloomaelustamise tõttu pooleli jäänud) nülgimistöö jäljed. Märksa huvipakkuvam on vähestes eesti teisendites esinev etioloogia  teatud luuna
põdra tagajalas on nähtav ja kombatav nülgimisnuga. Selle ja tapetud metslooma taaselustumise kujutelma enda rohked paralleelid
arktilistel ja subarktilistel rahvastel lubavad pidada ATU 830 A-d
soomeugriliseks pärandiks eesti repertuaaris. Lätlastel on jutt tõenäoliselt substraatne. 
ATU 843* (Laiskkuduja), mis nagu ATU 830 A-gi kuulub legendilaadsetemuinasjuttudehulka,onolnudüsnalaialevikuganiiEestis kui ka Lätis. Selle moraliseeriva jutu puhul, kus ei esine ühtegi
üleloomulikku motiivi, võiks oletada isegi mõlemale rahvale ühist,
tundmatuks jäänud kirjanduslikku allikat. Niisuguses legendilaadsetemuinasjuttudepuhulsageliarvessetulevasvõimalusessunnibkaht-
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lema ja siiski folkloorset päritolu eeldama asjaolu, et leedulastelt ja
setudelt(viimastelontuntudkanormaalneATU 843*)onkirjapandud ATU 843* eriredaktsioonina vaadeldavaid jutte, milles oma töö
lõpuleviimiseks saab julgust põldu raadav talumees.
Läänemeresoome-lätijutud

C-rühma (kahel või rohkemal läänemeresoome rahval ja lätlastel
tuntud)juttudestonühte,nimeltATU 243*(Varesenaisevõtt),põhjalikult uurinud P. Kippar (Kippar 1985). Eestis on ATU 243* olnud
üks tuntumaid loomajutte. Läänemeresoomlastest on seda tundnud
veel soomlased, karjalased ja liivlased. Lätlastelt kirja pandud variandid pärinevad Vidzemest ja Latgalest  aladelt, kus minevikus
oliläänemeresoomelineasustus.P. Kipparihinnangutmöödaonläti
variandid laeneestlastelt-liivlastelt(Kippar1985:94).Tundubsiiski,
etlaenuasemelvõibsellejutupuhulkõneldasubstraadist.
Nagu eelmine jutt, nii on ka AT 240 ( Meika munavahetus) seotudloodushäälendiga.ÜhtlasionniiAT 240kuikaAT 240*( Munavahetus võidujooksuga) etioloogilised, seletades, miks metstuvi munebainultkaksmuna,kanaagapaljumune.AT 240onlevinudeestlastel, soomlastel, soomerootslastel, rootslastel, AT 240* eestlastel
ja lätlastel. Rootsi uurija Waldemar Liungman on AT 240 kohta arvanud,etseeontekkinudEestis(Liungman1961:32).Võib-ollaoleks
õigem pidada seda juttu üldisemalt läänemeresoomeliseks, sest tekkekoha konkretiseerimine Eestisse pole kuidagi tõestatav. Jutu tuntusSoomesjaeritiRootsislasebpigemarvata,ettaonpõliseltomanekapõhjapoolsematelläänemeresoomealadel.AT 240tugevattraditsiooniEestiseisaamuidugieitada,samutionEestishästituntud
olnud sugulaslik AT 240*. Nende jututüüpide levikut võrreldes torkavadsilmaerinevused:viimanetüüppoletuntudülemaa,vaidpõhiliselt Lõuna- ja Edela-Eestis. Läti teisendeid on ainult kaks, neist
üks kirja pandud Riia, teine Võnnu (C Rsise) ümbrusest. Ilmselt ku-
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junes AT 240* kunagi välja AT 240 alusel läänemeresoomlaste asuala lõunaosas, st tänapäeva Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Paralleelselt
tulebsiiskiarvessevõimalus,et Munavahetusvõidujooksugaonpärit
hilisemast ajast, mil etnilised piirid olid juba tänapäevastele lähedased.Seljuhuloleksidkaksainukestlätivariantiseletatavadüksikute
jutustajate või inimrühmade hilisema ümberasumise ja -asustamisega. Substraadivõimalus on siiski tõenäolisem.
Läänemeresoome-läti ühisjuttude hulka näis kuuluvat ka legendilaadne AT 832 (Ahne kalamees), mis on esindatud soomlastel,
eestlastel, liivlastel ja lätlastel. Kõige rohkem teisendeid on kirja
pandudlätlastelt,seejuuresigastmaaosast.SiiskieikuuluAT 832
lätlastelgi 12 variandiga nimetamisväärselt populaarsete lugude hulka, eestlastel on ta veel haruldasem ning soomlastelt ja liivlastelt on
sedaüleskirjutatudainultüksteisend.Ahnekalamehelugunäitab,kui
palju sõltub juttude publitseerimisest ja eriti kataloogide koostamisest. Uus rahvusvaheline kataloog (ATU) lisab leedu, poola, saksa ja
slovaki teisendid, aga sellest ilmneb ka  mis eriti oluline , et juttu
on tuntud Iraanis ja Jaapanis.(Juudi ja Lõuna-Aafrika tekstide päritolu ja kuuluvust pole üksnes kataloogi põhjal võimalik hinnata.)
Tundub tõenäoline, et jutt on Läänemere-äärsetes maades levinud
kirjanduse vahendusel. Aluseks võib sel juhul olla nii rahvakeelne
vagajuttude väljaanne kui ka jutlustajatele kasutamiseks mõeldud
eksemplite kogu. 
Läänemeresoome põhjapiirist leedulasteni 

Eesti-läti ja läänemeresoome-läti juttude hulk on muidugi suurem
egapiirdueespoolvaadeldutega.Tundubsiiski,etläänemeresoomebalti suhete uurimiseks on kaalukamad need jututüübid, mille levik
haarabkoguvõivähemaltsuuremaosaläänemeresoomejabaltirahvastega asustatud territooriumist põhjast lõunani, kusjuures oluline
on esindatus leedulastel. Võib arvata, et sel muinasjuttude rühmal,
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mida eespool tähistasime a-ga, on ajalooliselt palju ühist b-rühmaga,stleedulasteljamõnedelläänemeresoomlastel(sageliainulteestlastel)tuntudjuttudega.Mõlemarühmajutudonomaloomultõieti
väga lähedased, eraldamise aluseks ongi ainult levik, mis esimesel
puhul on läänemeresoome-balti alal laiem ja pidev. Mõnel juhul on
õigustatud vaadelda a-rühma piires niisuguseidki muinasjutte, millel on otseseid või kaudseid paralleele kaugemate soome-ugri rahvaste, aga ka vene repertuaaris. Täpselt samuti võib b-rühma jutte
pidada kunagi minevikus sama laialt levinuiks, kuid hiljem taandunuiksomapraeguselelevikualaleseegareliktseiks. 
Laiema levikuga läänemeresoome-balti muinasjuttudele on iseloomulik see, et nad esinevad väljakujunenud redaktsioonidena. Redaktsioonide levikupiirid langevad kokku praeguste või (sagedamini) endiste etniliste piiridega. Redaktsioonilisus ilmneb konkreetsete motiivide, kompositsiooni ja käsitluslaadi tasandil. Siin võib osutada analoogilistele ilmingutele runolauludes. Mitmetel läänemeresoome rahvastel esinevatest lauludest on osa võinud keelelise läheduse ja ühise värsiehituse tõttu levida ühelt rahvalt teisele laenudena. Niisuguseid laule eristab kõige vanemast ühispärandist see, et
viimasesse kuuluvad runolaulud on pikaaegse eriarengu käigus jagunenudomavahelmärgatavalterinevaisseredaktsioonidesse(Kuusi
1963:183).Jätteskõrvalelauluvormierinevusestparatamatultjohtuvad lahknemised, on näiteks mordva-balti-läänemeresoomeline Humal (Humalan ja ohran kerskaus) eri rahvastel sisult ja kompositsiooniltüsnaomapalgeline.Muutlikonkakäsitluslaad,ulatudesmurelikust hoiatusest humala salakavaluse eest kuni joomalaulu minnalaskva uljuseni (Kuusi 1963: 140141).      
Läänemeresoome-balti muinasjuttude rahvuslike redaktsioonide
vahelvõibsamutitäheldadastiilijaainekäsitluseerinevusi,mismõnel
puhul viivad selleni, et eri redaktsioonid liigituvad erinevatesse jutuanridesse. Nii on leedulaste, lätlaste ja vepslaste ATU 1559 A* ( Pet-
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likkihlvedu:inimesevõiloomanälg )variandidtüüpilistenaljanditunnus-

tega. Tegelasteks (kihlveo sõlmijaiks) on inimesed, pinget loob sotsiaalselt kõrgemal seisva ja ühtlasi rumalama härra ületrumpamine
talupoja(võikarjase)poolt.Setusonsamasisumotiivi(inimestpole
loomast erinevalt võimalik lõplikult täis sööta) rakendatud hoopis
teistviisi. Tegevus toimub müüditasandil, kihlveo sõlmijaiks on Jumal ja Kurat. Inimese kommet süüa ka täis kõhuga käsitletakse patuna,milletõttuKuratsaavutabvõidu.
Kui ATU 1559 A* levik on sporaadiline, siis ATU 572* ( Haukuv
koerapea,iseraiuvkirvesjne)ontuntudpidevalalalIda-SoomestjaKarjalast Leeduni. Kuigi veelAarne-Thompsonitüübikataloogi1961. aasta
väljaanneesitabselletüübinumbriallainulteestivariandid(vtkaViidalepp & Mälk & Sarv 1967: 507, sub 87), selgus 1970. aastate uute
kataloogidejateaduslikeväljaannete(Ar@js&Medne1977;Rausmaa
1972; Kerbelyt P 1982) põhjal eespool osutatud levipiirkond. ATU
andmeil on juttu tuntud ka Kreekas ja Gruusias. Sealseid tekste
tundmata on targem nad vaatlusest välja jätta, mööndes siiski, et
ATU 572* võib olla tõend vanadest kultuurisuhetest Bütsantsiga.
Kõige populaarsem (mitukümmend teisendit) on jutt olnud Eestis,
soome ja karjala variante on kokku 22 ja leedu omi 17. Läti jääb
teistest oma üheksa teisendiga maha. Ühe läti teisendi päritolukoht on teadmata, kaks on pärit Bauska ümbrusest (st Leedu piiri
lähedalt) ning ülejäänud maa kaguosast  lõunapoolsest Latgalest.
Leedus on muinasjuttu fikseeritud Auktaitijast. Eesti variante on
silmapaistvalt rohkesti Setumaalt. AT 572* tugevat põhja sealses
traditsioonisnäitabkaasjaolu,etsamasüeeonsetudehulgaskäibinudparalleelseltlauluna,milleleJakobHurtonandnudtüübinimetuseks Kuningatütre meelitamine (Hurt 1904: A 51). Jutuna on
ATU 572* olnud Setumaal mõeldud nähtavasti eeskätt lastele esitamiseks, sest selle sõnastus on hoolega välja töötatud, vormelirikas,esinebkalaululisivaheosi.Muudeestivariandid(midaonar-
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vukamalt üldse muinasjuturikkalt Võrumaalt, aga ka Virumaalt ja
vähemmitmeltpooltmujalt)eioleküllniiviimistletudstiiliga,kuid
näivad oma käsitluslaadi poolest sobivat mitmekesisele kuulajaskonnale, muude hulgas kindlasti lastelegi. Soomes on käsitluslaad P.L. Rausmaa järgi tublisti erinev. Sageli on ATU 572* seal esitatud
valetamisjutu stiilis, tihti esineb üpris jõhkraid detaile (Rausmaa
1972:428).Nendeasjaoludepõhjalvõibarvata,etsealonjuttkuulunud eeskätt meeste repertuaari. Siingi võib näha pika iseseisva
arengutagajärjelkujunenudkäsitluslaadijafunktsioonipõhjaleristatavaid redaktsioone. See on aga omakorda kinnituseks jutu kõrgele eale.
Pideval, Karjalast Leeduni ulatuval alal tuntud muinasjututüübiks on ka AT 530 B* (Varastatud mõrsjad ). Algusosas on sellel
jutul palju ühist laialt levinud ning väga populaarse ATU 530-ga
( Kuningatütarklaasmäel ).Erinevusedalgavadjubajutukeskmises
osas. Selle asemel, et kolmel korral kuningatütreni jõudmist üritada,külastabkolmasvendigakorderinevatpulmapidujaröövibsealt
mõrsjad.ATU 530onkindlastiavaldanudolulistmõjuAT 530 B* kujunemisele. Võimalik, et AT 530 B* teiseks komponendiks on olnud mingi naiseröövimisest kõnelev, varem ajaloolisena käsitatud
jutt,mishiljem,kuitaomaesialgsetähenduseoliminetanud,liidetimuinasjutumotiividega.IgatahespoleAT 530 B*saavutanudoma
eeskujujutuga mingilgi määral võrreldavat populaarsust. Karjalast
on teada ainult üks teisend. Niisamuti on lugu Lätis, kusjuures ainus, Tukumsi lähikonnast kirja pandud tekst on kaotanud tüübile
iseloomuliku motiivi  pruutide röövimise pulmapidudelt. Tugevam traditsioon on tüübil Leedus ja Eestis. Leedus on AT 530 B*
tuntudpeamiseltmaakaguosas(Kerbelyt P1982:429,sub62).Eesti
variandid pärinevad praeguste andmete kohaselt kõik kas setudelt
või siis lutsi maarahvalt. Viimane seik on tähelepandav, sest läti
variante Latgalest ju pole.
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Lähivaadeüheksaveljesõsarale

Laiema levikuga jututüüpidest väärib lähemat vaatlust AT 451 A
(Üheksa velje sõsar ; kasutusel on olnud mitmeid tüübinimetusi, vt
Aarne-Thompson1961,1973;Ar @js&Medne1977;Rausmaa1967).
Selleleleidublähedasiparalleele(midavõibvaadeldaisegiantudtüübi
redaktsiooniliste variantidena) mordvalastel, maridel ja venelastel,
kuidpõhilinelevikualaonsiiskiläänemeresoome-baltiareaal.Tüüpi
kirjeldas esimesena J. Balys leedu materjali põhjal (Balys 1936) ja
sellealuselonjututüüpesitatudkaAarne-Thompsonirahvusvahelise kataloogi teises, täiendatud väljaandes (Aarne-Thompson 1961,
1973). Soome ja Eesti materjali ei kajasta Aarne-Thompsoni kataloogsellepärast,etvastavadAnttiAarnekoostatudrahvuslikudkataloogid(Aarne1911;1918)esitasidvaadeldavatüübivariandid451all,
sesttüübimääramiselloetiotsustavaksmõlemalejutuleühiseltomased algusmotiivid. K@rlis Ar @js ja Alma Medne on AT 451 A andnud J. Balyse eeskujul eraldi tüübina.
Hilisemal ajalgi pole olnud üksmeelt Üheksa velje sõsara suhtes.
Teenekas Soome muinasjutu-uurija P.-L. Rausmaa on oma monograafiaskäsitlenudsedaAT 533( Kõnelevhobusepea)erikujuna(Rausmaa 1967). Ilmselt tema põhjendusi arvestades on Unelma Konkka
omatekstipublikatsioonisniimoodimääranudkaKesk-Karjalavariandid (Konkka 1980: 146; 161163). Muidugi on neil kahel muinasjutul
(AT 451 AjaAT 533)üht-teistühist.Kõigeolulisemakssiduvakselemendiksvõibpidadarollivahetusemotiivi,mispoleagaantudjuttudelesugugiainuomane.Erinevusivõibmärksarohkemloetleda.Põhimõttelisemad oleksid järgmised: l) AT 451 A peategelane on oma
vendi otsiv õde, aga mitte oma kihlatu juurde reisiv kuningatütar,
nagu AT 533-s; 2) peategelase antagonist on naissoost mütoloogilineolevus,mitteteenijatüdrukegamuusotsiaalseltalamalseisevnaisisik.Neistkesksetesterinevustesttulenebloomulikultridateisi,nagu
ühelt poolt feodaalne ja teiselt talupoeglikum olustik, rollivahetuse
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konkreetnekäikjne.MuidugionlahknevusikaAT 533jaAT 451 A
kõrvalmotiivides.IgaljuhulonmõttekaspidadaAT 451 A-diseseisvaks tüübiks. Seda tingib eeskätt läänemeresoome ja balti rahvaste
materjal, ka mari variandid (Genetz 1889), kuna mordva ja vene
variandidvõivadsisaldadamõlemaleomaseidtunnuseid(protagonist
otsib küll vendi, aga antagonistiks on teenijatüdruk jne). Ei raatsi
märkimata jätta huvitavat tõsiasja: üks 451 A-le lähedane vene variant, mis on kirja pandud Pomorjest (Razumova & Senkina 1974:
59),stläänemeresoomlastenaabrusest,meenutabmõnedetailipoolestläänemeresoomeredaktsiooni,samaskuiSmolenskikandistpärinev sarnaneb balti tekstidele.
Ollesläänemeresoome-baltiareaalisüsnaühtlane(stomadeskõigilt rahvastelt  karjalastest ja vepslastest alates ning leedulastega
lõpetades  fikseeritud variantides piisavalt invariantseid jooni), pakub AT 451 A ühtlasi ilmekaid näiteid rahvuslikest redaktsioonidest ja alaredaktsioonidest.
Toomenäiteksmõnedkõigileläänemeresoomlasteleomastesterijoontest,miseristavadneidbaltipärastest:l) õdesünnibvendadekodunt ära olles, antagonist vahetab märgid, millega vendadele pidi
teatavaks tehtama vastsündinu sugu (nagu öeldud, esineb selline algus samadel rahvastel ka AT 451-s); 2) läänemeresoomlastel siirdub õde jalgsi vendi otsima, kuna balti rahvastel ta kas ratsutab või
sõidab vankriga. On tähelepandav, et selles suhtes lähenevad läti ja
leedu AT 451 A AT 533-le.     
Mõnedeteistemotiividealuselvõibrahvuslikeredaktsioonidevaheleristadamitmesuguseidseoseid.Niinäitekseitunnekõigistläänemeresoome rahvastest ainult eestlased selles muinasjutus hoiatajalooma,kessamalajalesinebometienamikuslätijaleeduvariantides. Sealjuures on soomlastel, karjalastel ja vepslastel hoiatajaloomakseranditultkoer,agalätlasteljaleedulastelvõibettetullamuidki loomi (kass, jänes). Koer on eesti variantideski küll obligatoorne
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tegelane,kuidesinebteisesnimeltveoloomarollis.Temakanda
ja kaitsta on kingitused vendadele, milleks on riietusesemed, tavaliseltsärgid.Kaselles,kuidasõdeleiabteevendadejuurde,onlahendused rahvati erinevad. Läänemeresoomlastel on teenäitajaks veerev kuklike, leedulastel annavad vendade asukohast märku nende
hobused,kesonõehobusevarsadjahirnuvadsellepärasttallevastu.
Läänemeresoomlaste redaktsioon, millest eraldub veel eesti alaredaktsioon, on väga stabiilne. Leedu redaktsioonis võib juhuslikke
elemente ette tulla mõnevõrra rohkem. Etnilise ajaloo seisukohalt
on ilmselt kõnekaimad läti variandid. Tähelepanu äratab juba levikupilt. AT 451 A läti variandid pärinevad kas maa lõunapiirkondadestvõiLatgalest.Vastavaltgeograafiliselejaotumuselevõiblätiteisendid jagada ka sisuliselt kaheks redaktsiooniks. Lõunapoolsed variandid kuuluvad õigupoolest kokku leedu redaktsiooniga, Latgale
omadagailmutavadsilmapaistvatlähedustläänemeresoomeredaktsioonile, kuid sisaldavad ka erijooni.
Üldiselt on läti variandid vähem stabiilsed kui leedu ja läänemeresoomeomad.EritikehtibseeLatgalesuhtes,niietigasvariandisei
esine tingimata kõik järgnevalt loetletud jooned: l) Latgale versioonisvõivadpuududaläänemeresoomeredaktsioonileomased,AT451gaühisedalgusmotiivid;2) Latgalesviibõdevendadelekingitusi(riietusesemeid, kuklikesi) palju sagedamini ja tüüpilisemalt kui LõunaLätijaLeeduredaktsioonis;3) õejaantagonistikujuvahetustoimub
vastastikusenäkkusülitamisekaudu(seearhailinemotiiv,miskajastabmuistsetelundhingekujutelma,onsäilinudainultmõnesüksikus
eesti,karjalajaLatgalevariandis);4) mõnesLatgalevariandisvõime
kohata nõiatütre poolt kõrvaletõrjutud õe laulus, millega ta püüab
ennast vendadele äratuntavaks teha, värsse, kus palutakse kuklikest
veeredaüheksavennani.Niisugusedvärsidontüüpiliseltomasedeesti
alaredaktsioonile, kus nad on ka sisuliselt põhjendatud: õde pöördub niimoodi teekonda alustades otse veerema pandud kuklikese
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poole,missaabkitegelikuksteenäitajaks.Latgalesonniisugusedvärsidirdosaksjajääksidilmaeestimaterjalispakutavaseletusetamõistatuslikeks.Süeearenguseisukohaltpoleniisugustelvärssidelmingitfunktsiooni.ErandinaonLatgalestkirjapandudkaüksvägalühike tekst, õieti konspekt, milles kuklike tõepoolest teed näitab.   
Vääribrõhutamist,etAT 451 Aonolnudtuttavkalutsimaarahvalejasealjuuresspetsiifiliselteestilikulkujul.Latgalelätivariantide
kujunemine on pidanud toimuma kauges minevikus, kunagise läänemeresoomeliseelanikkonnabaltistumisekäigus.Niiseletuvadkõrvuti esinevad läänemeresoome ja balti jooned (ka Latgales sõidab
õde hobusega), kuid samuti mõned ilmselt kohaliku eriarengu tulemusena tekkinud sisuelemendid. Viimastest väärib tähelepanu see,
etkujuvahetustoimubmõnigikordsaunas.Sellegaseoseskorduvad
episoodidsaunakütmisestjaõemeelitamisestsaunasamutinagu
põhjapoolses läänemeresoome redaktsioonis suplema kutsumised.
Tähelepanuäratabpõhja-jalõunapoolsetestnaabritesterinevhoiatajalooma puudumine eesti AT 451 A variantides ja koera hoopis
teistsugunefunktsioon.Võibarvata,etteguonEestistoimunudmuutusegajaetteisedrahvadonsäilitanudalgsemakuju.Tulebjuhoiatajaloom ette isegi vene AT 451 A-le väga lähedastes juttudes, mis
onidaslaavikataloogis(SUS)paigutatudnr 533alla.Vaatamatamõnedele tõesti AT 533 poole hoidvatele ja mõnedele ilmselt juhuslikele joontele ilmutavad kolm esimest vene varianti sarnasust läänemeresoome või balti AT 451 A redaktsiooniga.
Mordva variantides esineb mitmeid juhuslikuvõitu ja uuemaid,
kuid ka väga arhailisi jooni. Tähelepanu äratab üks mordva ja setu
variantides harva kohatav motiiv, mis osutab Kaukaasia-suunalistele kultuurisidemetele (Masing 1985), nimelt langeb pärast vendade
kodunt lahkumist sündinud ja üksi kasvanud õde mängukaaslaste
pilke alla. Just sedakaudu saab ta üldse teada vendade olemasolust.
SiiskionMordvasantagonistiksorjatüdruk,agamitteuskumusolend.
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Erinedes küll mõneti läänemeresoome-balti AT 451 A-st, on mordva jutud samal ajal ka tüüpilisest AT 533-st siiski niivõrd kaugel, et
Andrei Maskajev pole seda nõrka seost tabanud (Maskajev 1967:
260272,375).
Marivastavaidjutte(Genetz1889:5,12)võibkõhklusetapidada
AT 451 A-ks. Antagonistiks on maridelgi mütoloogiline olend, näiteks veevaimu tütar.
Teinelähivaade:tulineaukjahingelind

Mitmes mõttes AT 451 A-le lähedane on AT 452 C* ( Sõsar käoks).
SedagimuinasjututüüpionesimesenakirjeldanudJ. Balysleedumaterjali põhjal. AT 452 C* on osutunud leedu-eesti ühiseks tüübiks
juba enne leedu kataloogi ilmumist: esimese eesti variandi on avaldanud Oskar Kallas 20. sajandi algul (Kallas 1900). Hiljem on variantelisandunudhulgi,kuidpeaaeguainultlutsimaarahvaltjasetudelt.Jutupuuduminesoomlastel,karjalasteljalätlastelonüsnakindel,arvestadesnendeainestikuläbitöötatusetaset.Siinkohaltasubmeenutada, et ka AT 530 B* oli neil rahvastel väga hapra traditsiooniga.
Põhjus võib olla küll mõlemal puhul varem tuntud jutu vähem või
rohkem täielikus unustamises. Samavõrd võiks eeldada ka AT 452 C*
kunagistlaiemattuntustEestialaljanaguüksjuhuleidosutab,on
see eeldus ilmselt paikapidav: Räpina kihelkonna (tõsi, Setumaa vahetus naabruses) rahvaluulekirjapanekute hulgas paikneb AT 452C*
teisend(HII52,470/5(31)).
Jututüübi kõrget iga tunnistab tema esinemine eestlastel ja leedulastel,kusjuuresredaktsioonideomavahelisederinevusedonüsna
suured.Huvitavlahknevusonsee,etEestivariantidesesinebhoiatajaloom, kes Leedus puudub. Seega on olukord vastupidine AT 451 A-s
kohatavaga, ja kindlasti mitte juhuslikult.Võib oletada, et teadlikult
välditi sarnast motiivi lähedastes juttudes. On ju ka AT 452 C* puhul tegu eemalolevate vendadega, samuti mütoloogilise naisolendi
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tungimisegaõejavendadevahele.Erinevalt Üheksaveljesõsarastei
lahku õde AT452 C*-s kodunt ja sellepärast ongi eesti variantide
hoiatajaloomaks kass, kes sobib tubasesse olustikku paremini.
AT 452 C* setu ja lutsi variantides võtab halva ehk vanahalva
(arhailine, inimese suhtes üldiselt pahatahtlik uskumusolend) tütar
vendadeõenaesinemiseksendapealetemavarju.Siinpuutumetaas
kokku arhailiste hingekujutelmadega, uskumisega hinge (või elujõu)
jainimesevälisilmetihedasseseosesse(vtnt jumija punaregilauludes).
Huvitavaks paralleeliks AT 451 A ja AT 452 C* läänemeresoomelistesredaktsioonidesesinevalekujuvahetuselevõibtuuaühearktilise kultuuripiirkonna jutu, milles samuti on kesksel kohal rollivahetus, kuigi jutt ise läheneb rohkem ATU 403 C-le ( Rõugutaja tütar). Selles eskimo muinasjutus (Rubtsova 1954: 38) hõõrub rollianastajaendanäguvastumeheõigenaiseomajamuutubselletagajärjel temanäoliseks. Rollianastaja pole inimene, vaid mardikas.
Muinasjutul ATU 403 C on aga mitmeid muidki huvitavaid seoseid praegu vaadeldava jutuga. Muinasjutt on levinud mitmetel läänemeresoome rahvastel, aga ka lätlastelt ja leedulastelt on mõned
variandid fikseeritud. Sageli, eriti Karjalas ja Kagu-Eestis, esineb ta
stabiilsetes kontaminatsioonides, mis on üks traditsiooni tugevuse
ilminguid. Selleski jutus esinevad antagonistidena vanapärased mütoloogilisedolendid,näiteks SyöjätärKarjalas, vanahalvadSetumaal,
ÄiatarVõrumaaljne.Situatsioon,kusmehelonkaksnaist,inimnaine ja mitteinimene (loom või mütoloogiline olend), esineb ka nganassaani muinasjuttudes (Dolgihh 1976: nr 15) ja tähelepanuväärselt sarnasena läänemeresoome ATU 403 C-le saab mees kurivaimust lahti, hukates ta tulises augus. Etioloogiline lõpp, mille järgi
põletatud halvast olendist tekivad mitmesugused muud vastumeelsed elukad, on tuntud läänemeresoome ATU 403 C variantides ja
õige laialt Siberis (ka näiteks eespool kõne all olnud jutus AT 975*
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(Vahetatud lapsed )). Siberis on kõige tavalisemad tekkima seal inimeste elu eriti kibedaks tegevad sääsed, kuid nii Siberis kui läänemeresoomlastelvõibpõlenudpahaolendmuutudakamuudeksputukateks-satikateks või röövlindudeks.
Tuline auk on hukkamisviisiks ka AT 452 C*-s, kuid et seal on
hukutatu positiivne inimtegelane, lendab august välja hoopis hingelinnunatuntudkägu.Igatahesonkõikkolmviimativaadeldudjuttu
otsevõikaudseltseotudningvahendavadühtmoodiarhailistmaailmapilti.KakarjalarunosLemminkäisenvirsikirjeldataksetulistauku
kuikangelastteelähvardavatsurmaohtu.Näeme,etantudpuhulon
motiiv leidnud kasutamist juba teises anris. Veel kõnekam tõend
tulise augu motiivi iidsuse kohta on see, et hukkamist tulises augus
kirjeldabkiteemaiadeeepos(PopolVuh1999:88).Kuitullatagasi
setudekodusePihkvajärveäärde,siissealtpäritvürstinnaOlgapõletas Kiievis kättemaksuks oma mehe vürst Igori eest tulises augus
drevljaanide hõimu ülikud (Aleksandrov 1995). Hukatavad olevat
sealjuurespaati(desse)asetatudkajastusskandinaaviapärasestpaatmatusest.Seegaontegemistglobaalselevikugamotiiviganingpolegi esmatähtis, kas see on ajalooline või folkloorne.
Läänemeresoome-balti juttude hulka võib arvatavasti lugeda ka
setudel ja leedulastel tuntud jutud, mida saab vaadelda ühe tüübi
kahe tugevasti erineva redaktsioonina. Selle eesti materjalil rakenduva tüübinimetusena on olnud kasutusel Söepuder, leedulastel aga
Tütarlaps Aguonele (muinasjutukataloogides pole seda juttu kirjeldatud, seetõttu puudub ka tüübinumber). Muidugi võib, arvestades
leedu ja setu juttude olulisi erinevusi, väita, et tegemist on pigem
paralleeltüüpidega.ViimasestvaatekohastlähtuvaltonSöeputrupeetud puhtsetu muinasjutuks (Masing 1984). Leedu jutu nimikangelane on must juba sündimisest saadik, kuna eesti jutus muutub õde
mustaks söepudru söömise tagajärjel, mida nad vennaga kahekesi
kodu hoidmas olles eraks on keetnud, või jälle söe- ja tuhapudru
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kaela kallamisest. Mõlema rahva juttudes viiakse õde merre ligunema, et ta saaks valgeks ja ilusaks. Meres liguneva õe viib minema
venna laulu imiteeriv antagonist. Leedus on selleks hunt, Setumaal
agaarhailisttüüpimütoloogilineolendvanahalvvõitikõveline.Tõsi,
ühes setu teisendis (S 3003/7 (11)) meelitab sõsara leost välja samuti susi, kuid sööb ta samas ka ära. On ilmne, et tegemist on
jututüübi ATU 123 (Huntjakitsetalled ) mõjuga, millega on nagunii ühine laulmise imiteerimine. Setus läheb vend tavaliselt vanahalva koju, teeskleb surnut ja vanahalvast saadakse lahti (ta tapetakse või sunnitakse põgenema) matuste ettevalmistamise käigus.
Leedu redaktsioonis mängitakse muinasjutu lõppvaatus maha Aguonele kodus. Näiliseks surijaks on tütarlapse ema, keda hunt koos
Aguonelega tuleb ära saatma. Vend puudub tegelaste seas hoopiski.Tähelepanuväärneon,ethunthukataksesellesjutussamutitulisesaugus.
Läänemeresoome-balti muinasjuttudele nähtavasti üldiselt omaseidjooni,nagurahvuslikeredaktsioonideolemasolu,motiividekatkendlik levik, läti traditsiooni liitumine naaberalade (lõunas leedu,
põhjas eesti) omaga jne, võib täheldada ka ATU 150 A ( Konnaõpetused )puhul.Sedaloomamuinasjuttuon,naguöeldud,uurinudP. Kippar (Kippar 1975). Selgub, et soomlastel, leedulastel ja üldiselt eestlastelgi on tegemist päris loomamuinasjutuga, st fiktsiooniga. Läti
traditsioonis on ATU 150 A-d kõneldud tõsiselt võetava tekkeloona,kunaliivlasedonsedakasutanudimemuinasjutusissejuhatuseks.
Õpetusteseasonkajuhuslikke,agapaljudneistonsiiskitraditsioonilised, võides esineda ühtlasi Soomes, Põhja-Eestis ja Leedus. Lõuna-Eesti ja Läti moodustavad õpetuste alusel omaette traditsioonipiirkonna: konn annab seal nõu niine võtmiseks ja viiskude valmistamiseks. Kõik läti variandid on pärit suhteliselt kitsalt alalt maa
põhjaosas.Lõuna-EestijaPõhja-Lätitraditsioonidelähedustonmärgata mitte ainult rea muinasjuttude põhjal, vaid ka muudes liikides,
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nt rahvalauludes, kalendritähtpäevadega soetud uskumustes ja kommetes (Tampere 1977: 135).
Vahekokkuvõtteksjalõpetuseks 

Realäänemeresoome-baltiimemuinasjuttudearhailiselesisulejaeriti
olulistelusundilistelkujutelmadelpõhinevateleepisoodideleoneespool korduvalt osutatud. Aga usundiline aspekt pole ainus, milles
väljendub nende muinasjuttude vanapärasus. Arhailisus ilmneb ka
miljöökujutusesningtegelastejanendesuheteiseloomustuses.Vormitasandil võib täheldada laululiste vaheosade keskmisest sagedasematesinemistläänemeresoome-baltijuttuderühmas(Salve&Sarv
1987:1920).Sünkretismiilmingunaväljendavadmuinasjuttudelaululised vaheosad kaugele minevikule omast kunstilist mõtlemist.
Kui püüda kokkuvõtlikult esitada läänemeresoome-balti muinasjuttude geograafilise leviku põhilisi tendentse, tuleb kahtlemata esile tõsta areaali idaosa kaalukust. Idapoolne levik domineerib
eriti imemuinasjuttude osas, kuna legendilaadsed ja loomamuinasjutud paigutuvad ühtlasemalt. Kui vaadelda eesti repertuaari levikupildi seisukohalt, torkab silma läänemeresoome-balti muinasjututüüpidevägatugevesindatussetudeasualal.Ainultmõnelneist
juttudest (nt ATU 832, AT 240 ja AT 240*) puuduvad setu variandid.
Hoopissagedasemonolukord,kuieestivariandidpärinevadkõiksetudelt või ka setudelt ja lutsi maarahvalt (ATU 156 B*, AT 452 C*,
AT530 B*jt)võimillelevikutuumalaksonselgestiSetumaa,kuid
mida on hästi tundnud ka lutsi maarahvas ja millest on üksikuid
variante mujaltki Lõuna-Eestist. Üks selliseid on AT 451 A, millest Jakob Hurda kogus on üks Kambja variant. Ülejäänud arhiivimaterjal on Setu või Lutsi päritolu. Jutu kunagist laiemat tuntust
lubab Kambja variandile lisaks lisaks (seda võiks ju, kui tahta jutu
tuntust väljaspool Setu-Lutsi ala eitada, pidada setu eeljutustajalt
kuulduks) oletada ka tema esinemine Juhan Kunderi muinasjutu-
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väljaandes(Kunder1885).EnamastionJ. Kunderkasutanudomakodukandiainestikku,pealegiesinebtematekstissetuvariantidestundmatu
kontaminatsioon (AT 451 A + AT 511). Jutu kunagist tuntust Viljandimaal kinnitab ka üks Helme regilaulutekst (ERlA III 2, 766), kus
liitena esinevad värsid, millega AT 451 A eesti variantides õde koera poole pöördub.
AT 451 A, samuti eespool vaadeldud AT 452 C* näide lubavad
kindlamad olla selles, et muudki jutud, mille levila on hiljem ahenenud Setumaani (ja lutsi maarahvani), on olnud kunagi tuntud
laiemalt. Kas päris kõik ja kas üle kogu maa, see küsimus on juba
raskemini vastatav. Alates ulatusliku rahvaluulekogumise algusest,
seega 19. sajandi viimasest kolmandikust, on Lõuna- ja Ida-Eesti
olnud muinasjuturikkamad kui Põhja- ja Lääne-Eesti. (Loode-Eestionolnudühtlaseltvaenekõigirahvaluuleliikideosas.)Kõigemuinasjuturikkam on A. Aarne kataloogi materjali põhjal olnud Võrumaa. Hiljem on eriti kasvanud Setumaa osa niisugustes kogudes
naguERA,SjaRKMsisalduvamaterjaliarvel.Veelsuuremonsetu
materjali osa helisalvestistes. See pärineb aegadest, mil muinasjuttudekogumineoligitõeliselttagajärjekasainultSetualal.Küsimus
eitaanduagaainultjaisegimittepõhiliseltkvantiteedile,vaid
arvesse tuleb selline tegur nagu Lõuna-Eesti folkloorne unikaalsus
(Krikmann 2003). Sellel võib omakorda olla mitmesuguseid põhjusi, mida aga siinkohal pole mõtet eritlema hakata, sest olemasoleva hilise materjali põhjal on midagi kindlamat väita riskantne.
Paljud probleemid jäävad paratamatult lahenduseta  näiteks kas
võinnlõunaeestilistejuttudekunaginevõimaliktundminekaPõhja-Eestis.
Käesolevas artiklis pole võetud eesmärgiks siduda teatud muinasjutukihistusi kindlate arheoloogiliste kultuuride või keelenähtustelevikuga,samutipoleüritatudandamingeiddateeringuid.Vastavad otsustused oleksid paratamatult spekulatiivsed, seda nii se-
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niseuurimistööpiisamatusetõttu,kuidveelgiolulisemaltseetõttu,
et eesti muinasjutud on talletatud ajal, kui traditsioon oli hääbumisjärgus.
Kuiarvestadakataloogideolemasolujaarhiividekorraldatusetaset,
onsuhteliseltheadeeldusededaspidiseksviljakaksuurimistööksjust
läänemeresoome-balti muinasjuturepertuaaride suhete alal. Kahjuks
kammitseb järelduste tegemist läänemeresoome (või ka läänemeresoomejabaltirahvaste)muinasjuttudevõimalikesoomeugrilistevastete puudulik tundmine. Selle objektiivseks põhjusteks on rahvuslike muinasjutukataloogide puudumine, teaduslike väljaannete vähesus ning arhiivi- ja uurimistöö vajakajäämised. Idapoolsete soomeugri, kuid ka uurali ja üldse Siberi põlisrahvaste repertuaaridest piisava ülevaate saamine aitaks määratleda meie muinasjuttude kõige
vanemaid kihistusi ja ühtlasi ka mõista, mis balti ja läänemeresoome rahvaste ühistest juttudest juurdub läänemeresoome rahvaste
kaugemas minevikus ja mis on tekkinud või läänemeresoomlasteni
jõudnud balti rahvastega suhtlemise tulemusel.
Muidugitakistabjulgematejäreldustetegemistkaartiklialgulkõne
all olnud muinasjuttude loomuomane labiilsus. Keraamikakild võib
aastatuhandeidmuutumatultmaapõueslebada,etleidmisekorralanda
usaldatavatteavetomaeajapäritolukohta.Suulisepärimuseteelmeienijõudnudmuinasjuttudesonaga,piltlikultöeldes,kõikkultuurikihid
lootusetult segamini läinud. Kõige muistsemad ja üsna uued astuvad
meie ette kõrvuti või lausa üksteisega läbipõimunute ja kokkukasvanutena,sestuuedjavanadjutudonvõinudeladaühejasamajutustaja
mälus, samuti on muistseid motiive tunginud uuematesse juttudesse
ja vastupidi  vanemaid on moderniseeritud.
Nii ongi käesoleva artikli põhiliseks eesmärgiks olnud rea jututüüpide geograafilise leviku ja varieerumise jälgimine, selle alusel
nende juttude grupeerimine ja esialgse iseloomustuse visandamine.
Loodetavasti suudavad artiklis esitatud empiirilised tähelepanekud
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olla mingil määral kasulikud etnilise ajaloo edaspidisel uurimisel.
Üks peaks küll juba siin esitatu põhjal olema ilmne: muinasjutud
annavad kinnitust läänemeresoome ja balti hõimude ammuaegsetest ja tihedatest kontaktidest. Nende algus võib ulatada ajajärku,
kui läänemeresoomlased polnud veel ära lõigatud volgasoome rahvastest ja balti hõimude asualad ulatusid palju kaugemale itta. Intensiivsem suhtlemine toimus juba Läänemeremail. Muinasjuttude
põhjal saab jälgida ka etnilisi protsesse praeguse Läti territooriumil,
sealjuureseritiPõhja-Lätitvarasemalajalasustanudläänemeresoomlaste keele- ja kultuurivahetust.
Kommentaarid
1

Muinasjuttudetüübinumbridonartiklisüldjuhulantuduusimarahvusvahelisekataloogijärgi.Kuiagasellesvõiteistesuuemateskataloogidesonerinevaidjuttekokku
liidetud,onviidatudvarasematele,miskajastavadobjektiivsetolukordaadekvaatsemalt.Katüübinimedestonkasutatudeelistatavaltrahvusvaheliseskäibesolevaid,jättes endale siiski vabaduse kasutada vajadusel vähemtuntud, kuid eesti variantidele
sisuliseltsobivamaidvõiilmekamaid.

2

Risto Järve juhendamisel sisestatud muinasjutud on kõik

bonafide arvestatud täis-

väärtuslike variantidena, kuid nagu on näidanud kogemused teiste anride, eeskätt
vanasõnadega,moodustavadmärkimisväärseosamaterjalistkoopiad,kogujapoolsed
fantaseeringud jms. Sellepärast olen käesolevaski artiklis vältinud variantide täpse
arvunimetamist.

3

HämmastavaltrikasmaterjalsisaldubJuriBerezkiniandmebaasisaadressilhttp://
www.ruthenia.ru/folklore/berezkin (vt Berezkin), milles on kokkupuuteid mitmete
siinsesartikliskäsitletudjuttudega.J. Berezkinarvestabsiiskimütoloogilisimotiive,
mistõttueiolevõimalikneidühitadamuinasjututüpoloogiaga.

Arhiiviallikad

ERA=EestiRahvaluuleArhiivirahvaluulekogu(19271944)
H=JakobHurdarahvaluulekogu(18601906)
RKM=EestiTAFr.R.Kreutzwaldinim(Riikliku)Kirjandusmuuseumi(nüüd
EestiKirjandusmuuseumi)rahvaluuleosakonnarahvaluulekogu(peamiselt
alates1945. aastast)
S=SamuelSommerisetuvanavarakogu(19221936)
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Kirjandus

AA = Àíäðååâ,

Íèêîëàé

1929.

Óêàçàòåëü ñêàçî÷íûõ ñþæåòîâ ïî ñèñòåìå

Ààðíå. Ãîñóäàðñâåííîå Ðóññêîå Ãåîãðàôè÷åñêîå Îáùåñòâî: Ñêàçî÷íàÿ Êîìèññèÿ. Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Ãîñóäàðñâåííîãî Ðóññêîãî
Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà.

Aarne,Antti1911=FinnischeMärchenvarianten:Verzeichnisderbis1908gesammeltenAufzeichnungen.FolkloreFellowsCommunications5.Hamina:SuomalaisenTiedeakatemiankustantama.
Aarne,Antti1918=EstnischeMärchen-undSagenvarianten:Verzeichnisderzu
denHurtschenHandschriftssammlungengehörendenAufzeichnungenmitder
UnterstützungderFinnisch-ugrischenGesellschaft.FolkloreFellowsCommu-

nications25.Hamina:SuomalainenTiedeakatemia.
AaUs=Ursprungssagen(eestiktekkemuistendid;vtAarne1918)
Aleksandrov,Anatoli1995.VürstinnaOlgakolmekordnekättemaks.Austrvegr
=Idatee:Muinasteaduseajakiri1.Tallinn:Tael,lk2428.
Annist,August1966.FriedrichReinholdKreutzwaldimuinasjuttudealgupära
jakunstilinelaad.Tallinn:EestiRaamat.
Ar@js,K@rlis&Medne,Alma1977.Latvieupasakutipur@ dh t@ js=Óêàçàòåëü
òèïîâ ëàòûøñêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê = The types of the Latvian folktales.
Rhg@:Izdevniech baZin@tne.
Ariste,Paul1981.Keelekontaktid:Eestikeelekontakteteistekeeltega.EestiNSV
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