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UUDISED

Vanasõnatähtede tähtpäevi

17. veebruaril tähistas oma 70. juubelisünnipäeva Wolfgang Mieder, Vermonti ülikooli 
professor, kaasaegse parömioloogia megatäht, folklorist ja fraseoloog, germanistika ja  
medievistika ekspert, enama kui saja vanasõnateemalise raamatu ja üle kolmesaja 
artikli autor, aastaraamatu Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship 
ja raamatusarja “Supplement Series to Proverbium” toimetaja, paljude teadusorgani-
satsioonide liige, väärikate teaduspreemiate laureaat.

Wolfgang Mieder on eesti folkloristide kauaaegne sõber, eesti folkooriajakirjade 
ja -sarjade toimetuskolleegiumide liige ja kaasautor, eesti parömioloogia entusiastlik 
mentor, kes on andnud meie uurijaile hinnalisi konsultatsioone, toetanud meie konkursi-
projekte, kinkinud meile hulganisti parömioloogilist kirjandust, on meie parömioloogide 
jt folkoristidega regulaarses kirjavahetuses.

Wolfgang Miederi juubeliks on Christian Grandli ja Kevin McKenna toimetamisel 
ilmunud pühendusteos “Bis dat, qui cito dat” – Gegengabe in Paremiology, Folklore, Lan-
guage and Literature. Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday (Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2014).

Rahvusvaheline koostöö nõuab suurema osa tema suvedest, mis mööduvad konverent-
sidel ja välitöödel, vahele mahuvad artiklite kirjutamised ja toimetamistööd (enamasti 
on korraga käsil ikka mitu artiklit ja mitu teemat). Mare juhendamisel on kirjutatud 
magistritöid ja jõudnud doktoriväitekirja kaitsmiseni Argo Moor, Kärt Summatavet ja 
Ave Goršič.

Vaieldamatult on Mare andnud olulise panuse eesti rahvuskultuuri, teinud tohutult 
palju folkloristika üldiseks populariseerimiseks, pidades loenguid äärmiselt laiale kuu-
lajaskonnale õpilastest-õpetajatest pensionärideni välja, käies esinemas nii kursustel, 
koolides kui ka maaraamatukogudes. Hea kõnelejana on ta nõutud esineja ja ära öelda 
ei oska ta isegi siis, kui endal aega polegi. Kolleegidele on teada tema väsimatu init-
siatiiv, tegutsemistahe ja -haare, kuid samuti tõsiasi, et viimastel aastakümnetel on 
administratiivtöö neelanud suurema osa tema energiast, seda sageli loometöö arvelt.

26. augustil 1991. aastal on Mare Torma kihelkonnas ekspeditsioonil olles päevi-
kusse kirjutanud: “Kui vähe on tarvis folkloristil õnneks – üks tõeliselt kaunis jutt ja sa 
oledki tiivuline olend.” Jätkugu kauneid jutte, mis folkloristlikku tegevust tiivustavad! 
Õnne, jaksu ja tervist olla tiivuline olend, jätkuvate tiivuliste ideede autor ja elluviija!

Piret Voolaid
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25. märtsil möödus 100 aastat Matti Kuusi, Helsingi ülikooli kauaaegse professori, 
maailmakuulsa parömioloogi ja folkloristi, soome eeposte ja runode uurija, kirjandus-
loolase, esseisti, kirjaniku ja ühiskonnategelase sünnist.

Matti Kuusi on olnud mitme üleilmse tähtsusega parömioloogilise projekti algata-
ja. Ta andis aastail 1965–1975 välja maailma esimest vanasõna-ajakirja Proverbium, 
tema kogutud ainestikul ja tema loodud süstemaatikal põhineb rahvusvaheliselt tun-
tud vanasõnade neti-andmebaas (toimetaja Outi Lauhakangas). Aastal 1963 käivitas 
Matti Kuusi Soome–Eesti megaprojekti “Läänemeresoome rahvaste ühised vanasõnad”, 
mille raames ilmus viieköiteline akadeemiline väljaanne Eesti vanasõnad (1980–1988), 
samuti vadja, liivi ja vepsa vanasõnade teaduslikud väljaanded ning neid ja Soomes 
tehtud eeltöid summeeriv koondteos Proverbia Septentrionalia (1985). Seega võib Matti 
Kuusit lugeda ka eesti parömioloogia rajajaks.

Matti Kuusi 100. sünniaastapäevaks on Tellervo Krogerus avaldanud mahuka bio-
graafia Sanottu. tehty: Matti Kuusen elämä 1914–1998 (Helsinki: Siltala, 2014).

1. märtsil möödus 90 aastat Leedu teeneka vanasõnauurija Kazys Grigase sünnist. 
Grigas töötas aastast 1954 Leedu Keele ja Kirjanduse Instituudis, praeguses Leedu 
Kirjanduse ja Folkloori Instituudis. Grigas on arvukate parömioloogia-alaste uurimuste 
autor, ta on avaldanud kirjutisi vanasõnadest, kõnekäändudest, mõistatustest. Tema 
põhihuvi oli eelkõige eri keelte vanasõnade omavahelised suhted (Lithuanian Proverbs. 
Comparative study (1976)). Grigas osales aktiivselt rahvusvahelises parömioloogilises 
uurimistöös, oli tihedas kontaktis Wolfgang Miederi, Arvo Krikmanni jt kolleegidega. 

Leedu vanasõnad ja kõnekäänud koondati Grigase juhtimisel 2008. aastal kahe-
osaliseks mahukaks koguteoseks Lietuvių patarlės ir priežodžiai (Leedu vanasõnad ja 
kõnekäänud). Selles töös toetus ta suuresti Eestis vanasõnadega tehtule. Samuti on 
Grigasel silmapaistvad teened Leedu folkloristika arendamisel. Kazys Grigase sünni-
aastapäeva tähistamiseks ilmub tema kolleegidelt pühendusteos Leedu Kirjanduse ja 
Folkloori Instituudi sarjas “Tautosakos darbai”.

Arvo Krikmann


