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Itkud komi matuse- ja
tõrjekombestikus

Galina Mišarina

Teesid: Artiklis räägitakse komi rituaalse itku kahest tüübist: matuseitkust
ja kahjustajate  (näiteks lutikate majast ja takjate põllult) tõrjumise kombes-
tiku käigus esitatud itkudest. Peatutakse itku maagilisel aspektil ja analüüsi-
takse tõrjeriitustes kasutatud itkude žanriküsimust. Kuigi tõrjeriituste teks-
tid toimivad loitsude ja manamistena, võib kombestiku kontekstis täheldada
paljusid itku esitamisloogika elemente. Matustel ja tõrjeriitustel esitatud teks-
te analüüsides jõuab autor järeldusele, et peale retsiteeriva esituse, poeetika
ja ühtse rahvapärase terminoloogia on sarnasusi esitusviisis ja ühtses maagi-
lises aluses, mis annab talle aluse liigitada tõrjeriitustes kasutatud tekstid
itkudeks.

Märksõnad:  itk, komid, leinakombestik, loitsud, tõrjemaagia

Teaduskirjanduses eristatakse vastavalt funktsioonile surnu-, pulma- ja nek-
rutiitke, mis kuuluvad rituaalsete itkude hulka. Väljaspool kindlat tseremoo-
niat esitatud itkud on mitterituaalsede ehk olmeitkud. Kõige arhailisemad ja
tuntumad paljudes kultuurides on surnuitkud. Folkloristide oletuste kohaselt
meenutasid surnuitkud alguses vormilt retsitatiivset lausumist/sõnumist/nõi-
dumist, mille sooritaja tegutses šamaani kombel hingede saatjana (Psychopomp)
(Honko 1978: 80–96; Nenola 1978: 77).

Kirill Tšistovi teooria kohaselt levis itku žanr matustelt ka teistesse saat-
mise ja vastuvõtmisega seotud kombetalitustesse ning arenes iseseisvaks vor-
miks, mis võib eksisteerida ka väljaspool rituaale ja mida võib esitada vasta-
valt vajadusele, näiteks meenutades ja leinates lähedast inimest. Ta nimetab
eriti arenenud itkutraditsiooniga  piirkondadena Venemaa põhjaosa ja soomeugri
rahvaste asualasid – seal on täheldatav eelmainitud hüpoteetiline protsess
(Tšistov 2005: 189).

Sürjakomidelt on fikseeritud universaalne rituaalsete itkude kogum, aga
neil leidub ka selliseid itke, mida teised rahvad tunnevad vähe või üldse mitte.
Nende hulka kuuluvad itkud, mida esitatakse putukaid majast peletades, põl-
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lult umbrohtu tõrjudes; majandustegevuse, sh majaehitamise juures; teravil-
jakasvatuse ja -töötlemise juures. Komid itkesid enne laia jõe ületamist, jää-
mineku ja suurte pühade, näiteks radunitsa1 ja lihavõtete ajal.

Käesolevas artiklis tuleb juttu komi rituaalse itku kahest tüübist: surnuit-
kust ja tõrjekombestikus esitatavast itkust (näiteks lutikate majast ja takjate
põllult peletamiseks). Matustel itkemine on lugejale usutavasti tuttav kom-
me, ent itkemine umbrohu ja parasiitide tõrjumisel tekitas küsimusi nii selle
nähtuse avastajail aastakümneid tagasi kui ka praegustel komi folkloori uuri-
jail. See tekitab isegi kahtlusi itkude liigilises määratlemises. Võibolla ei ole
see tõrjekombestikus üldse itk, vaid näiteks loits – žanr, mida kasutatakse
kõikvõimalike ohuallikate, sealhulgas ka putukate, kiskjate ja isegi haiguste
tõrjeks paljudes kultuurides. Maagia teaduslikus ja populaarteaduslikus kir-
janduses on see žanr kasutusel esemete, tegevuste, inimeste, sõnade puhul,
mida kasutatakse mõjutamiseks jne, nagu nt sõnamaagia ja nõiasõnad. Sõna-
ühend “maagia ja itkemine” pole siiski päris harjumuspärane. Käesolevas ar-
tiklis tahan tutvustada rituaalse itku üht aspekti – itkude kasutamist maa-
gias. Maagia on varjatud, sellest ei räägita valjusti, seda ei sooritata kõrvaliste
inimeste silme all, sellepärast pole uurijal kuigi lihtne seda avastada (Virtanen
1988: 239). Minu arvates ilmneb komi surnuitkude varjatud maagiline kompo-
nent tõrjeriituste kirjapanekutes. Kui võrrelda tõrjetavandi tekste surnuitku-
dega on tekstide liigiline kuuluvus, samuti itkude kasutamine parasiitide ja
umbrohu tõrjeks loogiline.

Komi surnuitkud

Komi matusekombestikku on uurinud paljud (nt Nalimov 1907; Semjonov 1992;
Terjukov 1979, 1984; Limerov 1996). Erinevalt tavandist on tänapäevani
matusetalitustel esitatavad itkud harva sattunud uurijate huvi alla. Matustest
rääkides rõhutavad komi informandid, et matuste ajal itketi palju: kodus, teel
kalmistule, kalmistul kirstu sulgemiseni, kirstu haudalaskmisel jne. 1939. aastal
esitas itkeja Platon Kalisa rahvaluule kogujale Ivan Ossipovile itkud “Kui ema
lamab laual” (195 rida), “Itk kirstu väljakandmisel ja teel hauale” (60 rida)
ja “Itk haual” (70 rida) (Ossipov 1986: 74–93). Selliseid eri kombejärkude juu-
res kasutatud itkude üleskirjutusi pole just palju. Hilisemates arhiivimaterja-
lides on itkud esitajate, aga nähtavasti ka kogujate poolt tähistatud adressaadi
järgi, näiteks “Emale”, “Mehele”, “Isale” jne. 1979. aastal ilmunud komi folk-
loori tuntud kogujate ja uurijate Anatoli Mikuševi ja Fjodor Plessovski artiklit
komi itkudest võib pidada ainukeseks allikaks, mis kirjeldab komi eri piir-
kondade surnuitke. Artikli autorid iseloomustavad komi surnuitke järgmi-
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selt: “(sunru)itkud väljendasid materialistlikku maailmanägemist, neile on
võõras igasugune müstitsism, “teispoolne maailm” ei ole üldse müstiline. Haua-
taguse maailma pildid itkudes üldiselt ei kajastu... Kõik itku detailid on alluta-
tud peaeesmärgile – väljendada toitja, kalli ja armastatud inimese kaotanud
perekonna otsatut muret” (Mikušev & Plessovski 1979: 48). Võib-olla olid ma-
terialistlikkus ja müstika puudumine kohased tolle ajajärgu nõukogude folk-
loristikale. Kuid samal filoloogiale orienteeritud ja kirjandusloo mõisteid ka-
sutava folkloristika ajal oli materialism ebapiisava kunstilisuse ja esteetilisu-
se tunnus. Asjaolu, et puudus kirjeldus teekonnast teispoolsusse ja hauatagu-
sest maailmast, osutasid, et surnuitkud ei ole komi arhailiste, mütoloogiliste
kultuurikihtide kese.

Kuid traditsioonikandjad ei hinnanud matuseitku esitamist kunstilisest
vaatevinklist ega seostanud neid üksnes tunnete väljendamise võimalusega,
neile omistati ka maagiline jõud. Vastavalt komi folkloori kogujate 1976. aasta
aruandele põrkusid ekspeditsioonil osalejad surnuitku jäädvustamisel kokku
probleemiga. Põhjus polnud mitte selles, nagu poleks naised itke mäletanud,
vaid vastupidi, – itkud olid elavas kasutuses ja usuti nende mõjujõudu. Komi
nutunaised keeldusid kategooriliselt kogujate palve peale esitamast isegi sur-
nuitku fragmente või ümberjutustust, sest nad uskusid, et itku esitamine väl-
jaspool kombetalitust põhjustab kellegi surma. Üks ümbruskonnas tuntud it-
keja, K. Turkova dikteeris oma üliõpilasest lapselapse (tüdruk) palvel surnuit-
ku teksti. Varsti pärast seda tapeti ta teine lapselaps (poiss). Vanaema seostas
tapmise asjaoluga, et ta oli “esitanud” matuseitku väljaspool riitust (KTK TA f
5 loend 2 t 209a). Sellest, et itku esitamine ei ole ohutu, räägib kasutusel olev
protseduur øîã ïûðêöäöì [mure väljaraputamine], mis tähendas itku esitami-
se ajal seljas olnud riiete kloppimist (KVRM fo inv 198; Plessovski 1968: 123).

Itkude maagilisusest

Maagia mõistet käsitlevad uurijad erinevalt. Näiteks Laura Stark määratleb
oma uurimuses maagilist järgmiselt: “üleloomulik tähendab tekitada kahju
teistele, kaitsta kedagi üleloomuliku kahjustuse eest, nõiasõnade lausumist ja
haigustest tervendamist” (Stark 2006: 45). Jelena Levkievskaja eristab loitsu-
des kolme maagiavormi – esemelist, tegevuslikku ja sõnalist (Levkievskaja
2002: 334). Sõnamaagiat tavatsetakse seostada loitsudega, mille sõnad arva-
takse olevat “kaalukas vahend kindla tulemuse saavutamiseks; [---] vahen-
diks, millele ei suuda vastu seista loodusseadus ega indiviidi tahe” (Poznanski
1917: 102).
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Eelmise sajandi keskel väljendas soome folklorist Jouko Hautala arvamust,
et igasuguse poeesia olemasolu on tingitud maagilistest faktoritest ja kogu
algset poeesiat võib tinglikult nimetada loitsudeks (Hautala 1960: 40). Arutle-
des sõna (maagilise) jõu üle pöördub uurija itkude žanri juurde. Ta kirjutab, et
pulmaitkude maagia seisneb selles, et itkud kaitsevad pruuti ohu eest, mis
lähtub eelkõige tema suguvõsa lahkunutest, aga surnuitkud teevad meele-
head ja hajutavad kadunukese kahtlusi selles osas, nagu võiksid ellujäänud
olla süüdi tema surmas. Leinal ja kurbuse väljendamisel on uurija arvates
samuti maagiline loomus, sest kuuldes, et teda leinatakse, ei ole surnu elava-
te suhtes vaenulik (Hautala 1960: 39).

Folkloristid Valeria Jeremina ja Kirill Tšistov määratlesid vene surnuitku-
de seose maagiaga. V. Jeremina arvates on loitsud põimitud vene surnuitku-
desse; K. Tšistov tõstab esile surnuitkude maagilist funktsiooni (Jeremina 1981:
70–86; Tšistov 1994: 267–274). Mõlemad uurijad jõuavad oma järeldusteni it-
kudes eksisteerivate motiivide põhjal, milles itkejad paluvad käskivas vormis
kirstukaanel avaneda ja kadunukesel tõusta. Kirill Tšistovi kohaselt transfor-
meerus nende motiivide maagiline funktsioon juba 19. sajandil ja 20. sajandi
alguses emotsionaalseks retooriliseks võtteks (Tšistov 1994: 273).

Kõikehõlmav mõiste maagia (maagiline) omandab konkreetsuse, kui paigu-
tada see analüütilise filosoofi John Austini raamatus Sõna kui tegevus (How to
Do Things with Words, Austin 1986) esitatud keele performatiivsuse raami-
desse. Mõtiskledes keelekasutuse mitmekülgsuse üle jõudis John Austin jä-
reldusele, et on olemas terve rida ütlusi, mis üksnes ei konstanteeri midagi,
vaid mille abil midagi ka ellu viiakse (Austin 2006: 264). Sellised lausungid
soovitas ta nimetada performatiivseteks, jättes siiski kirjeldamata konstan-
tiivide ja performatiivide täpse eristamise võimalused. Ta tutvustas ka lausun-
geid kolmetasandiliste moodustistena, mille käigus leiavad aset lokutiivsed,
illokutiivsed ja perlokutiivsed aktid. Edaspidi kasutati tema ideed (peamiselt
illokutiivse akti puhul “mis omab teatud jõu, mis ilmneb rääkimise ajal”) kõne-
teooria arendamisel (Austin 1986: 100; Searle 1986: 151–1969). Kõneteooria
aineseks oli igapäevane kõne, ja loomulikult ei peetud sõna jõu all silmas
maagiat.

Keele tegevuslik aspekt võeti ammu uurimisele ka lingvistilis-antropoloo-
giliste ja folkloristlike meetodite puhul. Uurijad märkisid korduvalt, et folklo-
ristlikud esitused üksnes ei kirjelda, vaid ka kinnitavad, organiseerivad, loo-
vad ja transformeerivad maailma (Siikala 1994: 68; Piela 1988; Adonjeva 2004).
Performatiivsus tõuseb ühe võtmemõistena esile Lotte Tarkka monograafias
Rajarahvaan laulu. Uurija vaatleb Valge mere äärse Karjala rahvalaule kui
kõnet, “mille vahendusel räägiti ümbritsevast maailmast ja püüti seda mõju-
tada” (Tarkka 2005: 11). Sõnamaagia, sõna jõud on võrdne tegevusega, millest
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rääkisid paljud folkloristid varem seoses loitsudega, see on folkloorse keele
performatiivsuse ilmekas näide. Siiski ei saa performatiivina vaadelda üksnes
loitsu. Tarkka arvates on isemoodi esitusviis omane igale žanrile, mitte üks-
nes rituaalsele (Tarkka 2005: 386).

Sõnakasutuse eripärad liminaalsel alal

Komide, aga ka teiste rahvaste surnuitkud on omamoodi suhtlus lahkunute-
ga. Kõigepealt külvavad itkejad kadunukese üle ohtrate pöördumiste ja retoo-
riliste küsimustega. Lahkunute poole pöördudes kasutavad nutunaised erilisi
väljendeid nagu âöð ïó éûëûñü ëýäçûñüöé, âà ïûäöñûñü ëýïòûñüöé, øîíäiáàíöé
÷öñêûä éöëà ìàòóøêàöé, [mu puude tippudelt allalaskev/allatoov, mu vete
sügavusest tõstev/väljatoov, mu päikesenäoline ja magusapiimane emake] jne.
Nad annavad edasi ainult positiivset ja austavat suhtumist, elavate austust
surnu vastu. Pöördumises kiidetakse ja ülistatakse igati kadunukese väliseid
jooni ja sotsiaalset staatust. Kirill Tšistov ütles vene itkude pöördumiste koh-
ta, et kadunukese, pruudi ja peigmehe kohta kasutatavad ümberütlevad ni-
metused on seotud “keeldudega, kaitsmaks itkejat ja teisi suguvõsa liikmeid
kurjade jõudude edasise mõju eest, mille esimene ilming oli juba taganutetava
surm” (Tšistov 1960: 13). Karjala itkudes on välja arenenud terve sugulussuh-
teid ümberütlevate metafooride süsteem. Nende itkude uurijad toetavad Kirill
Tšistovi arvamust tegeliku nime mainimise tabust (Stepanova 2004: 7). Unelma
Konkka arvates olid tabud oma jõu kaotanud, kuid metafoorid olid omandanud
itkude keeles poeetilise tähenduse (Konkka 1975: 170–180). Komi matuseitku
traditsiooniline motiiv on lahkumiskurbus. Märgin, et arhiveeritud komi itku-
des ei leidu verbaalseid markereid, mis osutaksid suhtlemisele surnud eellas-
tega, ei ole surnud sugulastele tervituste edasiandmise motiive, mis on oma-
sed põhja-vene, karjala ja ingeri itkutraditsioonile (vt nt Konkka 1992: 117–
119).

Ent seoses rituaalse itku maagilise jõuga, performatiivsusega tahan kes-
kendada tähelepanu matuseitkudele, mis esmapilgul on kõige neutraalsemad
ja kajastavad nähtavasti seda materialismi, mis torkas varem silma komi folk-
loori uurijatele. Nimetatud motiivid justkui kirjeldavad ja konstateerivad seda,
mis rituaalis toimub. Nendes lausungites kasutab rääkija enesekohaseid ase-
sõnu “mina” ja “meie”, kuigi ei leidu andmeid selle kohta, nagu esitaks itku
korraga mitu naist. Asesõna “meie” räägib sel juhul asjaolust, et itkeja räägib
mitte üksnes enda, vaid ka teiste rituaalis osalejate nimel. Nende lausungite
öeldis iseloomustab tegevusi, mida “mina” antud hetkel sooritab või kavatseb
sooritada. Üks tegusõna võib korduda ja moodustada itkus terve lõigu.
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Üks kõige tüüpilisemaid toimuvat konstateerivaid lausungeid on ìå ìöäöäà
[ma saadan]. Võrreldes seda itkudele omaste retooriliste küsimustega, kuhu
sa lähed, kuhu ennast sätid jne, võib täheldada erinevust. Viimastes sõnasta-
takse lausung nii, nagu läheks surnu teise ilma ise ja oma tahtel. Sõnade “ma
saadan sind / meie saadame sind” korral kujutavad esitajad saatmist elavate
algatatuna. Neid kahte lausungit võib vaadelda kui tunnistust kahetisest suh-
tumisest lahkunusse. Ühest küljest tulenevad esivanemate kultusest ja hir-
must surnute ees väljaütlemised, mille kohaselt surnu ise paneb ennast rii-
desse ja sätib ise ennast teele, lahkub ise jne. Ta on teeline, aga riituses osali-
sed astuvad üles passiivsete teelesaatjatena. Et teisest küljest taastada maail-
mas endist korda, on elavatel vaja endil tegutseda, asuda tegevusse, muutes
lahkunu rituaalse tegevuse passiivseks objektiks.

Rituaali korraldajad saadavad lahkunu sellest maailmast teise. Selle maail-
ma tunnuseid väljendavad mõisted valgus, tahe, valge, vaba, soe. Itkudes või-
vad elavate maailma tähistada väljendid âöëüíöé ñâåò [vaba maailm], âöëüíöé
âöëÿ ’vabadus’. Itkudes on maailmade tähised sageli deiktilise iseloomuga. Nii
nimetatakse elavate maailma matuseitkudes òàëàäîð ñüâåò, òàéö ìó [selle
poole maailm, see maa], selles maailmas olemise kohta öeldakse òàòöí [siin]
olema. Teispoolse maailma kujutamiseks vastandatakse deiktikuid see – too,
siin – seal, siit – sinna. Näiteks surnud ema leinavas itkus öeldakse: ñýò÷ö âöä
òýöé ìóíàí äà [sinna ju sa lähed jah] (Ossipov 1986: 75). Teatavasti ei ole
deiktilistel sõnadel konkreetset sisu, selle määravad kõnelise teate asjaolud.
Seal tähistab siin vastandina suvalist siinsest kaugemat paika. Teispoolsuse
metafooridena esinevad itkudes väljendid, kus kohta tähistav sõnavorm esi-
neb sufiksiga -òöì. Nimetatud grammatiline vorm annab komi keele nimisõ-
nadele millegi puudumise, tegevuse ebatäiuslikkuse, teadmatuse tähenduse –
tegevuse täitmatajäämise tähenduse. Itkudes tähistatakse kohta, kuhu surnu
saadetakse, väljenditega ïåëüöí êûâëûòöìèí [paik, millest kõrvad pole kuul-
nud], ñèíìöí àäçûâòöìèí [paik, mida silmad pole näinud], òóé äæåíüäûòöìèí
[paik, kus tee ei lühene], òóé îòòöìñüûòöìèí [paik, kus tee ei ahene]. Need
metafoorid pole ühetähenduslikud ja omandavad kadunukesega suheldes eri-
nevaid tähendusi. Väljend ïåëüöí êûâëûòöìèíö [ma saadan] omandab ühtae-
gu nii tähenduse ‘saatma kohta, millest pole kuulnud ei minu ega sinu kõrvad’
kui ka ‘koht, kust meie sinuga teineteist ei kuule, kust helid “siia” ei kosta’.
See tähendab, et surnu saadetakse kuulmis- ja nägemismeeltele kättesaama-
tusse kohta. Elavad võivad saata surnu pikale ja laiale teele, mis viib kõiksus-
se, kus “tee ei lühene ja tee ei ahene” ja kust ei minda ei tagasi ega edasi. See
idee realiseerub vormelmotiivina:
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Êóçü òóé ìå ìöäöäà äæåíüäûòýìèíý.

Îòà òóé ìå ìöäöäà îòòöìñüûòöìèíý.
[Pikale teele ma saadan, kus rada ei lühene.
Laiale teele ma saadan, kus rada ei ahene.]

Toodud motiivi traditsiooniline jätk on järgmine:

Âîäçå ìå ìöäýäà ìóíòýìèíý íèí,
Áöðå ìå ìöäýäà êîñòýìèíý íèí!
[Edasi ma saadan, kust (edasi) ei minda,
Tagasi ma saadan, kust naasmist ei ole]
(Mikušev jt 1994: 75, nr 18, 76, 18b).

Tervikuna väljendatakse itkudes igal viisil armastust kadunukese vastu, soo-
vimatust lahku minna, tehakse isegi etteheiteid, et lahkunu jätab teised maha.
Aga toodud näites ütleb itkeja mõtte otse välja: saadab kadunukese teele sel-
leks, et too tagasi ei tuleks. Selliseid vormeleid võib kohata izvalaste itkudes.
Võib-olla lubab seda ideed itkus edastada izva itkudele omane värsi ümberpöö-
ratud prosoodia. Komi itkus, eriti kõnealuse piirkonna traditsioonis käib lau-
sungi alguses olev sõna kokku viimases positsioonis oleva sõnaga. Nutunaised
ütlevad: “tagasi ma saadan”, kuid mõtlevad sellega: saadan sinna, kust tagasi
ei tulda. Lausungi  sihiliku “vale” sõnajärjestuse tulemusena on lausungi otse-
ne mõte šifreeritud värsirea ülesehitusse.

Lausungite “ma saadan sind” kõrval on matuseitkudele tüüpilised motiivid,
mis annavad edasi ümberpaiknemise ja kadunukese kusagile paigutamise ideed.
Nimetatud motiivides esinevad kesksel kohal tegusõnad pistan, panen, mille-
le järgneb kohta tähistav sõna. Itkude kohaselt ütleb “mina”, et ta pistab või
paneb “tema” näiteks paksu mulla alla, “kaheteist kihi paksuse mulla alla”.
Udora matuseitkudes öeldakse:

Ìóûñëû äà ìó ïûäöñàñ ïóêòàìå,
Âàûñëû äà âà ïûäöñàñ ïóêòàìå,
À ïóûñëû äà ïó ñüöìöñàñ ïóêòàìå /
[Maa sisse, mulla põhja paneme,
Vee sisse, vee põhja paneme,
Puu sisse, puu südamesse paneme]
(KTK TA f 1, loend 11, sü 291).

Et elavate maailm asub maa ja vee pinnal, võib mulla ja vee põhja panemist
tõlgendada kui maksimaalset eemaldamist elavate maailmast. Toodud frag-
mendis võib väljendit “puu sisse, puu südamesse paneme” mõista kadunukese
kirstu panemise metafoorina, sest kirstu valmistamiseks raiuti välja puu sü-
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damik (Belitser 1958: 147). Peale selle, et paigad, kuhu surnud saadetakse või
paigutatakse, on visuaalselt kättesaamatud ja helikindlad, elavate maailmast
võimalikult kaugel, esinevad itkudes tõkke tekkimise ideed väljendavad lau-
sungid kivise seinaga kõrgest mäest ning kadunukese sihtpaiga sulgemist mär-
kivad väljendid, näiteks “puise ja saksa lukuga” (Mikušev jt 1995: 170, 173).
Vene ja karjala itkudes on tavaks kasutada haua puhul uue elupaiga kujundit,
seevastu komi itkudes kasutatakse lisaks maja metafoorile haua kohta ka
lukustusvahendi metafoori (Stepanova 2004: 91; Rahhimova 2005: 109–119).
Haudalaskmist ja kirstupanemist võidakse edasi anda sügava pimeda kloostri
metafoori abil, minu arvates tuleneb see assotsiatsioonist kloostrivangistusega.

Ñûðà íèí ïóêòà äà ìàòþðàý,

Êâàéòý íèí ïóêòà äà ïöëûñ êîñìå,
Äæóäæûä íèí ïåìûä äà ìàíàñòûðå,

Óóñÿíü íèí áóêñýí äà áóêøàéòàíiíý,

Âûûñÿíü íèí òøàêåí òøàêñÿéòàíiíý.

[Panen juba niiskesse mulda,
Panen juba kuue laua vahele,
Sügavasse juba ja pimedasse kloostrisse,
Altpoolt juba  hallitavasse kohta,
Pealtpoolt seentega kattuvasse kohta]
(Mikušev jt 1994: 75).

Tõrjeriituste loitsud ja itkud

1960. aastal puutusid komi folkloori kogujad Komi Vabariigis Mutnöi Materiki
külas kokku senitundmatute lauluetendustega, nagu nad neid hiljem kirjel-
dasid: “unustatud folkloorižanriga”. Uurijate vaatluse põhjal meenutasid nime-
tatud tekstid muusikaliste ja poeetiliste karakteristikute, samuti traditsiooni
kandjate terminoloogia poolest itke. Samas sundis nende esitamise konteksti
väljaselgitamine uurijaid mõtisklema: mainitud tekstide esitamiskontekst oli
informantide sõnul lutikate majast ja takjate põllult tõrjumine (Mikušev jt
1994: 11).

Putukate väljaajamiskombed olid teada ammu enne konkreetsete tekstide
“avastamist”. Komi teadlane A. Sidorov nimetas lutikate ja tarakanide peleta-
mist maagilisteks võteteks ja avaldas riituse kirjelduse oma monograafiasse
Komi rahva posimine, nõiakunst ja kahetamine (Çíàõàðñòâî, êîëäîâñòâî è
ïîð÷à ó íàðîäà êîìè), mis ilmus esmakordselt aastal 1928 (Sidorov 1997: 28).
Suuliste teadete kohaselt sooritati takjatõrjet jaanipäeva ja sügislõikuse eel,
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lutikaid aeti välja jõulude, jaani- ja peetripäeva eel ning vajadusel ka muul
ajal. Takjate põllult väljaajamine käis nii: juurtega väljakistud êóèì öêìûñà
(kolm korda üheksa) takjat seoti kokku, seejärel viisid ühed naised takjad
tagurpidi kõndides jõe äärde, teised nüpeldasid takjaid piitsaga (KTK TA f 1,
loend 11, sü 206). Teise jutustuse kohaselt rebiti põllult välja kõige suurem
takjas ja istutati see sõiduteele (KTK TA f 11, loend 11, sü 186). Pimedal ajal
võidi takjat niita ka ahjuroobiga (SõktRÜ FA 1573-34). Lutikatest vabanemi-
seks oli mitu moodust: nad lasti jões laastul allavoolu (Sidorov 1997: 81–82);
viisu sisse torgatud komps lutikatega viidi kolme tee ristile (nt SõktRÜ FA RF
12-XVI–40); lutikad “maeti” surnuaiale (SõktRÜ FA 1911-32, 34).

Üldiselt tunduvad sellised “nõidumised” sobivat üsna hästi selleks, et kasu-
tada neis ka loitse. Kuid tekstide kõrval, mis kombetäitmise käigus loeti (ju-
tustajad peavad silmas loitse) või küsiti (selle all peavad jutustajad silmas dia-
loogloitse), on kõige tüüpilisem lutikatele ja takjale itkemine. Kombe ja itku
illustreerimiseks esitan 1991. aastal Komi Vabariigi Petšora rajooni Kožva küla
elanikelt üles kirjutatud materjali. Komi keelejuhilt üleskirjutatud suuline
venekeelne tekst on muudetud loetavamaks.

Íàâñòðå÷ó Èâàíîâó äíÿ êëîïîâ õîðîíèëè. Ñîáèðàþò òðè ðàçà äåâÿòü

øòóê, ñîáèðàþò òðè ðàçà ïî äåâÿòü øòóê. Â êîðîáêó ñïè÷åê ïîëîæèøü

äà çàâåðí¸øü, äà ê êî÷åðãå ïðèâÿæåøü. Äà ýòó êî÷åðãó âîçüì¸øü.

Ñòàðèê êî÷åðãó âîçüì¸ò äà íà êî÷åðãó ñÿäåò, êàê áóäòî áû íà

ëîøàäè. À ñçàäè òîëïà ñîáðàëàñü, äà êàê îíè ïëà÷óò, êàê áóäòî

ïîïëàêèâàþò îíè <…>. Ïîéä¸ò ïî äåðåâíÿì, ïëà÷åò ñî ñëåçàìè:

“Ïðîùàé, Êëîï Êëîïîâè÷, Ïðîùàé, Êëîï Êëîïîòîâíà”. Ìíîãî ëþäåé

ñîáèðàåòñÿ, íà ìîãèëó âñå ïîéäóò. Ãäå õîðîíèëè ïîêîéíèêà, òóäà æå,

íà êëàäáèùå. Ýòî â Èâàíîâ äåíü, íàâñòðå÷ó Èâàíà, 6-ãî…

Jaanipäeva eel maeti lutikaid. Korjatakse kolm korda üheksa tükki, kor-
jatakse kolm korda üheksa tükki. Paned tikutoosi ja mässid sisse, seod
ahjuroobi külge. Ja selle ahjuroobi võtad. Vanamees võtab ja istub ahju-
roobile ratsa nagu hobuse selga. Selja taha kogunes rahvas, ja kuidas
nad nutavad, justkui itkevad [---]. Läheb mööda küla, nutab pisarates:
“Hüvasti, Lutikas Lutikapoeg, hüvasti, Lutikas Lutikatütar.” Palju ini-
mesi koguneb, kõik lähevad hauale. Kuhu kadunukesi maetakse, sinna-
samasse kalmistule. See on jaanipäeval, enne jaanipidu, 6-ndal... (SõktRÜ
FA 1911-32, 34).
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Tõrjetekstide eripära

Tõrjekombestiku sõnalisel osal, mida informantide sõnul esitati itkuna (mõ-
nel juhul on märgitud laulmist), on kommunikatiivne iseloom: adressaadina
esinevad lutikas või takjas. Esitajad kasutavad lutika ja takja kohta ümberüt-
levaid pöördumisi, mis struktuurilt ja moodustusviisilt sarnanevad leinaitku-
de pöördumistele. Võrdluseks: lutikas – ÷öñêûä âèðåñ þèñü [maitsva vere
jooja], ema – ÷öñêûä éöëöí âåðäûñü [maitsva piimaga toitja]. Kui esitajad
kasutavad sõnu ludik [lutikas] ja jön [takjas], saadavad neid alati positiivse
värvinguga epiteedid, näiteks šondibanöj ludiköj [mu päiksepalgeline lutikas].
Sageli alustavad itkejad etteastet just selliste pöördumistega (esile tõstetud):

Øîíäiáàíöé äàé ëóäiêöé,
×öñêûä óí ïàëåäûñåé äàé.

Ïåðâîé ãàæåäûñåé.

×öñêûä âèðåñ þûñåé äàé,

Êîð íö ìå òýíý ñýññÿ àääçûëà,
Çýâ æå íèí òý æàëü äà,

Êîð íèí ýñÿ ìå òýíý àääçûëà,

Íåêîð öä îã ìå àääçûë.
Ìàåã éûëý, îé, òý êàéèí

Äà-é êûíìàí.

Sa mu päiksepalgeline lutikas,
mu magusast unest ärataja
mu esimene lõbustaja.
Minu maitsva vere jooja jah,
millal ma sind jälle näen,
väga on mul sinust kahju jah,
millal jälle ma sind näen,
kunagi nüüd enam sind ei näe.
Oi teiba otsa ronid
ja külmud surnuks
(KTK TA f 5, loend 11 sü 172) (103).

Et lisada pöördumisele austusvarjundit, võidakse lutikat ja takjat kutsuda ees-
ja isanimega Ëóäûê Ëóäûêîâè÷ [Lutikas Lutikapoeg], Òîòàðèí Òîòàðèíîâè÷
[Tatarlane Tatarlasepoeg]. Sõna òàòàðèí [tatarlane] kasutamine takja epitee-
dina või metafoorina ei ole juhuslik. Tatarlaste all peetakse komi pulmaitku-
des silmas peigmehe suguvõsa, kes on pulma teatud hetkeni jäänud pruudile
võõraks ja ohtlikuks, teisest maailmast tulnuks.

Iseärasuseks, mis lähendab neid itkutekstidele, on rühm sõnalisi võtteid,
mis annab kõnele murevarjundi. Kurbust lahusoleku pärast võib väljendada
retoorilistes küsimustes lutikale ja takjale: kuidas ma hakkan edaspidi elama,
kes hakkab mind vara äratama, millal siis uuesti kohtume jne. Esitajad võivad
väljendada kaastunnet nende tuleviku suhtes, näiteks külma ja nälga suremi-
se pärast. Nad võivad paluda lutikalt ja takjalt, nende “õdedelt-vendadelt ja
kogu suguvõsalt” andestust. Tõrjetekste iseloomustavad väljendid, millega rii-
tuse sooritaja otsekui kommenteerib või kirjeldab kombetalituse tegevusi. Näi-
teks “mina” või “meie” räägivad lutikale, et keeravad ta nartsu sisse ja viivad
kolme tee ristile, torkavad kotti ja viivad minema, saadavad või kavatsevad
saata ta teele ja panna mulda. Kombetalitust konstateerivad tõrjelausungid
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meenutavad matuseitke, milles räägitakse, et kadunuke saadetakse kodunt
välja, saadetakse teele, pannakse kirstu, pannakse mulda jne. Need tõrjerii-
tuste lausungid võivad olla esitatud tervete kompositsiooniblokkidena. Järg-
nev näide tutvustab loitsija lausumisi, millega ta saadab kombetalituse põhi-
momente: hakatakse lutikaid saatma, lutikaid kogutakse karpi kolm korda
üheksa tükki, saadetakse mulda, saadetakse igaveseks, maetakse, et ei tuleks
välja, et edaspidi ei naaseks, et ei pöörduks tagasi.

Ýæòûð ëóä ëóäûêåñ ìöäàì ìöäýäíû áóð ðöäâóæúÿñíàñíóì,

Ýæòûð ëóä ëóäûêåñ ìöäàì ìöäýäíû áóð âîê-÷îéíàñíóì,
Êóèì öêìûñ òiÿíòý êó÷àì ÷óêàðòíû êöðåáûñ ïûòøêå,

Ñýññÿ íèí òiÿíòý êó÷àì ñûðà çåìëÿ íóýäíû ìàòþðà ïûòøêå,

Êàðòûð ðöäâóæúåí òi ïîìëàñüíûä ìöäàì óêåðåíèòíû áóð ðöäâóæúÿñëû,

Ýæòûð Ëóä Ëóäûêåñ ìöäàì íóýäíû òi ïîìíûä áóð âîê-÷îéíàñíóì.
Àñ îëûã ñýññÿ ìè ìöäýäiì âåêûñ êåæå,

Âîäçå íèí Ëóäiêåñ ñýññÿ ìè ñý÷÷å ïóêòiì âîòýì âûëý,

Áöðå íèí Ëóäiêåñ ñýññÿ ìè ïóêòiì êîñòýì âûëý,
Ñûðà çåìëÿ ìè ïóêòiì ïåòòýì âûëý…

Lutik lutikat kavatseme teele saata linad täis hea suguvõsaga,
Lutik lutika kavatseme teele saata linad täis heade vendade ja õdedega,
Kolm üheksat kogume teid karpi,
Siis hakkame teid saatma emakese maa rüppe2,
Teie pärast juurime välja pesa täis head suguvõsa,
Lutik lutika viime teie pärast linad täis heade vendade ja õdedega.
Me saatsime siis elu ajaks igaveseks,
Sinna lutika me panime, et tagasi juba ei tuleks,
Lutika siis me panime, et tagasi ei naaseks,
Mulda (=hauda) me panime, et ei tuleks välja...
(KTK TA f 1 loend 11 sü 206)

Žanrimääratluse küsimusi

Üldlevinud arvamus itkudest, mis seostusid eelkõige traagiliste olukordadega
ja lähedaste lahkumise pärast mure väljendamisega ei võimaldanud uurijatel
seostada itkusid tõrjekombestikuga (Aleksejevski 2007: 267–269). Kahjurite
suhtes heatahtlikkust väljendavaid tekste esitati kaeblikul viisil ja sellega kaas-
nes nutmine, ning tegevus tundus igati vastu rääkivat kombetalituse peaees-
märgile tõrjuda kahjureid ning kaitsta inimesi ja nende heaolu. Vene folkloori
žanrisüsteemis, millele folkloristid toetusid, pole samuti täheldatud itkude
seotust tõrjeriitustega. Esitamise kontekst, rituaalides kasutatav maagiline
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arv (kolm korda üheksa) lutikaid ja takjaid, mida täheldas Anatoli Mikušev,
pöördumiste ülistav meelitav toon ja vabandused tõrjeobjektide ees viisid uurijad
mõttele, et tekstid toimivad selles kombetalituses loitsude ja manamistena.
Funktsionaalne lähenemine ja püüd arvestada rahvapäraseid nimetusi ning
lauldes esitamine tekitasid antud tekstirühma kohta järgmised märksõnad:
nõiaitkud, nõialaulud, laulunõidused, itk-nõidus, nõidusimprovisatsioonid,
agraartsükli laulunõidused (nt Konakov 1993; Mikušev 1973, Filippova 1996).

Tekstides ei esine nõidussõnadele omaseid anuvaid, ähvardavaid, laitvaid
ja käskivaid vormeleid. Nagu selgus, lähenevad tõrjekombestikku kuuluvad
tekstid nii stiili- kui ka poeetiliste iseärasuste poolest, samuti esitamismanee-
ri ja muusikaliste karakteristikute poolest itkule. Ka informandid kinnitasid,
et nende esitamine tõrjekombestikus on itk. Suhtlus teksti adressaatide – lu-
tikate ja takjatega – on samalaadne nagu surnut saatvas itkus: kadunukesest
on kombeks rääkida ainult head, temalt on vaja paluda andestust, talle on vaja
meelepärases sõnalises ja füüsilises vormis näidata, et teda leinatakse.

Kombestiku kontekstis võib täheldada paljusid itku esitamisloogika elemen-
te. Üks neist seisneb selles, et terminoloogiliselt nimetati tõrjeriitust, eriti
lutikate puhul, saatmiseks ja matusteks (ludik gualöm, lidik dzeböm), ja ot-
sustades jutustuste järgi sooritati matmine ka tegevuse tasandil. Rituaali käi-
gus ei hävitata putukaid ja umbrohtu sõna otseses mõttes, vaid “saadetakse”
nad ühest ruumist teise. Kohad, kuhu lutikas või takjas rituaali käigus tegeli-
kult paigutatakse, assotsieeruvad komi kultuuris teispoolse maailmaga või
teise ilma viiva teega, nad on liminaalsed alad, kahe maailma vahendajad.
Tõrjeriitustes võivad lutikad sattuda jõkke, kolme tee ristumiskohta, saada
seotud kerjuse vankri külge; takjas võib sattuda jõkke või osutuda sõiduteele
istutatuks. Kombestik hõlmas paljusid tegevusi ja esemeid, millel on kaitsvad
omadused. Näiteks lutikaid tõrjudes käiakse ahjuroobi seljas ratsutades kolm
korda ümber maja. Ringijoone tõmbamine on paljudes rituaalides moodus luua
kinnine ruum, kuhu ei suuda tungida ohuallikad (Levkievskaja 2003). Takja
“väljaviimisel” on fikseeritud pahupidi tegevused. Näiteks liikusid itkejad tak-
jaga tagurpidi kõndides. Anatoli Mikušev nägi selles paralleeli komide naabri-
te neenetsite matusekombestikuga, kus enda kaitsmiseks kadunukese vaenu-
liku jõu eest segatakse jälgi ja kõnnitakse, selg ees (Mikušev 1973: 38). Komi-
de matusekombestikus on olemas terve kompleks pahupidiseid toiminguid,
mis sooritatakse selleks, et kaitsta ennast lahkunu mingi mõju eest. Selliste
tegevuste hulka kuuluvad esemete ümberpööramine, pahupidipatsi punumi-
ne, ümber värske kalmu vastupäeva liikumine, keeld kalmistult lahkudes ta-
gasi vaadata jne. Kombestikus kasutatud esemetest toon esile ahjuroobi. Minu
arvates on ahjuroop kaasatud mõlemasse rituaali selleks, et kaitsta rituaalse-
te tegevuste sooritajat teispoolse maailmaga kokkupuute hetkel. Ahjuroobi
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kaitsevõimet kinnitab selle kasutamine traditsioonilises lastemängus, mille
käigus keldrist kutsutud majavaim peletatakse ja saadetakse selle abil tagasi
(Nesanelis 1993: 96–98).
Žanrilises mõttes vaieldavaks jäävad tõrjetekstide motiivid, kus esitaja enda

nimel räägib sellest, mida teeb. Sellised lausungid on väga iseloomulikud loit-
sude puhul (nt Viljakainen 2009, Piela 2005). Pidades silmas, et neid tekste
esitatakse tõrjekombestiku täitmisel, assotsieeruvad lutikatele ja takjatele lau-
sutavad tekstid iseeneslikult loitsudega.

Siiski on ilmnenud, et analoogilised motiivid esinevad komi surnuitkudes
ja mitte ainult. Lingvist Tatjana Buntšuk tähistas komi pulmaitkudes, töölau-
ludes ja teistes itkudes “süntaktilised konstruktsioonid, mille keskmeks on
öeldis”. Tema arvates on komi tekstid lähedased vita herbae / rei tekstidega,
mida slaavi kultuuris kasutati apotroopilise või produtseeriva iseloomuga maa-
gilise mõjurina. Vita herbae / rei tekste iseloomustab uurija maailmakorral-
duse tasakaalu taastamisele kaasaaitavatena, kui inimelu liminaalsetes olu-
kordades tegutsevad teispoolse maailma esindajad on maailmakorraldust häi-
rinud või ähvardavad seda teha (Buntšuk 2006: 113–126).

Ulla Piela nimetab ravinarratiivideks (parantavia narratiiveja) soome-karjala
loitsude tekstirühmi, mis pajatavad rituaalist, kus ravija tietäjä räägib loitsu-
tekstis ise oma tegevustest ja soovidest (Piela 2005: 13). Ülaltoodu põhjal on
“ma teen midagi” laadis ütlemised tõrjeriitustes performatiivsed narratiivid,
mis saadavad minema lutika ja takja ning loovad kahjuriteta maailma. Matu-
setalitusel loob esitaja, kellele on antud voli esindada riituses kogu kollektiivi
huve, imiteerides ja sõnadega tegevust dubleerides samuti etendusnarratiive.
Lookust, kuhu saadetakse või paigutatakse surnud, tähistavate metafooride
interpretatsioonid lubavad teha järelduse, et performatiivsus, surnuitku teks-
tide maagia seisneb itkeja võimes paigutada lahkunud kohta, kus ei ole võima-
lik ennast kuuldavaks või nähtavaks teha, kust ei saa minna edasi ega tagasi,
ning see koht sulgeda. Nii on matustel ja tõrjeriitustel esitatud tekstidel peale
laulva esituse, poeetika ja ühtse rahvapärase terminoloogia ka samalaadne
performatiivsus, teiste sõnadega ühtne maagiline alus. Mainitud karakteristi-
kud tervikuna lubavad rakendada tõrjeriitustel kasutatud tekstide suhtes sama
terminoloogiat nagu matusekombestiku tekstide puhul.

Toodud tõlgendus ei pretendeeri itkumaagia ammendavale iseloomustusele.
Performatiivne tõlgendus võimaldas näha surnuitkude senitundmatuid tahke
ning kujundada seisukohta tõrjeriituse tekstide žanrilisuse osas ja osaliselt
mõista itkemise loogikat tõrjeriitustes.

Tõlkinud Asta Niinemets
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Summary

The Magic of Laments in Funeral Customs and in
Warding off Vermin/Weeds

Galina Misharina

Key words: charms, funeral customs, Komi people, laments, warding-off rites

The article dwells upon two types of Komi ritual lamentation: funeral laments and the
ones used for expelling bedbugs from the house or for ridding the fields of burdock. The
focus is on the magic aspect of ritual lamentation, together with the analysis of the
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genres of laments within protective rites – although the texts used in such rites actu-
ally operate as charms and incantation, the context of the custom reveals a number of
elements which are intrinsic of the logic of presenting laments. The author comes to the
conclusion, by way of analysing the texts performed at funerals and ward-off rites that
besides the poesy, uniform popular terminology and recitative presentation, these texts
have similar performing characteristics and unitary magic. As an integrated whole,
these characteristics make it possible to use the same terminology with regard to the
texts used in protective magic rites and the ones of funeral customs.




