UUDISED

Madis Arukasele andis folkloristika aastapreemia üle ARSi juhatuse liige Eda Kalmre.
Foto: Alar Madisson, 2012.

ja ekshumatsiooni tähendus surmakultuuris, itkemise kontekstualiseerimine; Vepsa
kultuuri ja rahvausundi erinevad aspektid; välitööd; eepos Kalevipoeg; läänemeresoome
loomismüüt.
Ell Vahtramäe

Rahvusvaheline folkloorisümpoosion
“Üleloomulikud kohad”
Juuni alguses (4.–7. juunini) toimus Tartus rahvusvaheline muistendiuurijate sümpoosion, mille korraldasid Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, skandinavistika osakond, Tartu NEFA ja kultuuriteooria tippkeskus. Tegemist oli kuuendat korda
toimuva põhjala, keldi ja balti kultuuriruumi folkloriste ja naaberdistsipliinide esindajaid koondava üritusega, mis sai sedapuhku esmakordselt teoks Läänemere idakaldal.
Lisaks osalejatele mainitud piirkondadest oli esinejaid tulnud ka hoopis kaugemalt,
näiteks Havailt, Indiast, Lõuna- ja Põhja-Ameerikast.
Ettekannete põhirõhk oli kohapärimusel, kuid käsitletud teemade spekter oli laiem,
puudutades paljude maailma rahvaste folkloori. Tutvustati nii klassikalisemaid teemasid (nt žanriproblemaatika, kuradi ja teiste üleloomulike olenditega seotud pärimus) kui
ka uudsemaid vaatenurki (sooline perspektiiv kohapärimuses, teatrifolkloor, rahvausk
versus rahvaskeptitsism, muistendite uurimine uusima arvutitehnoloogia abil), samuti
vanema ja uuema diskursuse seoseid (nt koha- ja haldjamuistendite kajastumine moodsas kirjanduses, muuseumid kui võimalus rituaalse ruumi lokaliseerimiseks). Mitmed
esinejad vaatlesid kohtade ja nendega seotud pärimuse muutumist läbi aja, kriteeriume, mis inimeste (sh folkloristide) arvates üldse teevad ühest kohast üleloomuliku
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paiga. Huvipakkuvad olid käsitlused, milles vaadeldi kohapärimuse uurijat kui samuti
oma ajastu kultuurilistest tähendustest ja uskumustest mõjutatud isikut. Ettekannete
vahelistest elavatest diskussioonidest ilmnes, et ka näiliselt kitsal alal avalduvatel
folkloorinähtustel on laiemat kõlapinda ja paralleele, mitmed arengud (nt pärimuse
üha suurenev kasutamine meelelahutuses, turunduses ja turismis) on universaalsed,
seega jätkub küllaga arutamisainest ka veel paljudeks järgmisteks sümpoosionideks.
Reet Hiiemäe

Kroonika
Akadeemilises Rahvaluule Seltsis
31. mail oli Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ARSi hooaja viimane koosolek. Eelmise
aasta folkloristika preemia laureaat Tiiu Jaago rääkis ettekandes “Ununevad asjad”
Karuse kihelkonna Petaaluse külaga seotud uurimisainesest. Järgnevat kuulutati välja
Eesti folkloristika aastapreemia saaja, kelleks on Madis Arukask.
Pärast ARSi tegevuse aruande ärakuulamist ja kinnitamist esitleti Vana Kandle
kümnendat keelt – vanemate rahvalaulude kogu Paide ja Anna kihelkonnast. Väljaande
koostas Eesti tuntumaid regilaulu-uurijaid Ottilie Kõiva, kes ise on pärit Anna kihelkonna Nurme külast Pritsu talust. Viisideosa koostajaks on folklorist ja muusikapedagoog,
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Janika Oras.
Ell Vahtramäe

Eesti Rahvaluule Arhiivis
19. aprillist 18. maini viibisid Anu Korb ja Andreas Kalkun välitöödel Krasnojarski krai
eestlaste ja setude asualadel, filmijatena osalesid lisaks Vahur Laiapea ja Eva Sepping.
Ühtlasi võeti osa Krasnojarski Eesti Seltsi 20. aastapäeva pidustustest (20. ja 21. aprillil), kus A. Korb ja A. Kalkun tutvustasid plaadiantoloogiat “Siberi setode laulud”.
25. ja 26. aprillil korraldasid Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Rahvaluule Arhiiv järjekordse noorte etnoloogide ja folkloristide konverentsi (http://www.folklore.ee/era/nt/
index.html). Osales 18 noorteadlast Tartu ja Tallinna Ülikoolist, Eesti Kirjandusmuuseumist ning Eesti Rahva Muuseumist. Ettekannetes keskenduti diasporaa-uurimustele,
filmimaailmale, saunakultuuri erinevatele tahkudele, ideoloogiale, identiteediküsimustele ning usundilisele ja religioossele maailmapildile nii Eestis kui kaugemal. Tutvustati
ka kirjandusmuuseumi vastavalikustatud digitaalarhiivi KIVIKE (kivike.kirmus.ee).
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