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Kroonika

Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

24. septembril pidas Kristi Salve kõnekoosolekul ettekande “Pikk, pikk jutus, las ma 
alosta otsast. Pilguheit Lutsi muinasjuttude publikatsioonidele”. Järgnes kaks raama-
tuesitlust. Ingrid Rüütel esitles väljaannet Kihnu tantsud (Eesti Kirjandusmuuseumi 
Teaduskirjastus 2015) ja Risto Järv ajakirja Keel ja Kirjandus rahvajuttude teemalist 
erinumbrit “Lõputu rahvajutt” (8-9/2015).

30. oktoobril toimus iga-aastane välitöökonverents, mis lähtus teemast “Välitööd aja-
skaalal”. Konverentsil esinesid Mall Hiiemäe, Liina Saarlo, Anu Korb, Pille Kippar, 
Ildikó Sándor, Marika Alver, Elo-Hanna Seljamaa ja Mare Kõiva. Pärast ettekandeid 
toimus Merili Metsvahi juhtimisel päeva kokkuvõttev ümarlaud. Järgnes film “Kuidas 
teha Saaremaal sokku” (2015) autor Merit Karise kommentaaridega. Päeva lõpetas 
hiljuti 80aastaseks saanud Pille Kippari õnnitlemine.

19. novembril pidas Madis Arukask kõnekoosolekul ettekande “Surm väljal. Agraar-
sest viljakusriitusest Nižni Novgorodi oblastis 2015. aasta välitööde põhjal”. Seejärel 
tutvustas Nikolai Kuznetsov enda tõlgitud ja toimetatud raamatut Komi mütoloogia.

Katre Kikas

Eesti Rahvaluule Arhiivis

Veebruaris, aprillis (koos Lona Pälliga), juunis, juulis (koos Lona Pälliga) ja ok-
toobris oli Mari-Ann Remmel välitöödel Jüri kihelkonnas Nabalas ja Nabalast pärit 
inimeste juures.

Augustis nõustasid Jüri Metssalu, Mari-Ann Remmel ja Lona Päll Muinsuskaitseametit 
ajaloolise Harjumaa looduslike pühapaikade uuringu planeerimisel.

Augustis tegi Jüri Metssalu Juuru vallas Helda külas Mihkli talu õuel arheoloogilisi 
uuringuid ning leidis hulgaliselt muinas- ja keskaegset keraamikat.

Augustis, septembris ja oktoobris esitleti Ingrid Rüütli ja Sille Kapperi koostatud 
raamatut Kihnu tantsud. Esitlused toimusid 8. augustil Kihnu tantsu päeval Kih-
nus, 14. septembril Tallinnas rahvusvahelisel konverentsil “Eesti kultuuri suurpeod”, 
24. septembril Tartus ARSi koosolekul ning 2. oktoobril Tallinnas Eesti Naisjuristide 
Seltsi seminaril.

6. augustil juhtis Mari-Ann Remmel pärimusteemalist jalgrattamatka Nabala-Paekna 
matkarajal.
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8. augustil pidas Ingrid Rüütel ettekande Kihnu meestelauludest Kihnu tantsu päeval 
Kihnus.

15.–20. augustini (Inge Annom, Lona Päll, Mari-Ann Remmel, Valdo Valper) ja 12.–
17. septembrini (Jüri Metssalu, Lona Päll, Mari-Ann Remmel, Astrid Tuisk, Valdo 
Valper) toimusid Mari-Ann Remmeli juhtimisel KIKi rahvusparkide projekti välitööd 
Matsalus.

18. augustil osalesid Ave Goršič ja Risto Järv Taani Folklooriarhiivis teisel Põhjamaade 
pärimusarhiivide koostöökohtumisel.

18.–20. augustini osales Ave Goršič Kopenhaageni Ülikoolis 33. Põhjamaade etnoloogia 
ja folkloori konverentsil “CO – Co-productions, collaborations, contestations coming 
together in Copenhagen” pärimusarhiivide paneelis ettekandega “The Position of Folk 
Belief in Estonian Folkloristics During the Soviet Era”.

16.–21. augustini toimus XII rahvusvaheline fennougristide kongress Soome Vabariigis 
Oulus. Eesti folkloriste esindasid seekord viis Eesti Rahvaluule Arhiivi teadlast. Liina 
Saarlo pidas ettekande “Of collecting folklore in North-East Estonia in the 1950ties”, 
Janika Oras “Historical singing spaces and practices in Central Estonia – Shared and 
personal experiences”, Helen Kõmmus “Songscapes of Western Estonian Islands in the 
End of 19th Century: Finnish Scholar’s O.A.F. Lönnbohm’s alias Mustonen’s Folksong 
Fieldwork to Hiiumaa in 1877”, Aado Lintrop “Большой белый вождь встретится со 
северным шаманом” ja Anu Korb “Healing skills as group folk knowledge”.

26. ja 27. augustil osalesid Kadri Tamm ja Astrid Tuisk Jäneda mõisas Eesti mälu-
asutuste suveseminaril “Mäletamise talumatu kergus: mida kogume, seda mäletame”.

10. septembril kõneles Jüri Metssalu Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade loengu-
kursusel pühapaikade uurimise allikatest.

17. septembril pidas Mari-Ann Remmel Tartu Ülikoolis loengu “Looduslikud püha-
paigad eesti rahvapärimuses”.

19. septembril pidas Anu Korb TÜ raamatukogus Eesti Genealoogia Seltsi juubelikon-
verentsil “Eestlased maailmas” ettekande “Venemaa eestlaste järeltulijad”.

19. septembril toimus Jüri Metssalu juhtimisel pärimusmatk Juuru vallas Pirgu külas.

20. septembril intervjueeris Jüri Metssalu Hageris koos Igor Volkega Juri Valget.

24. septembril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis ARSi kõnekoosolek, millega tähistati 
ühtlasi Eesti Rahvaluule Arhiivi 88. sünnipäeva. Kristi Salve pidas ettekande “Pikk, 
pikk jutus, las ma alosta otsast”. Esitleti ajakirja Keel ja Kirjandus rahvajututeemalist 
erinumbrit 8–9/2015 ning Ingrid Rüütli ja Sille Kapperi raamatut Kihnu tantsud (Eesti 
Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus 2015).

24. septembril toimus Juuru Rahvamajas Jüri Metssalu kutsel Mahtra looduskaitse-
ala ümbruse ja Juuru ning Kose kihelkonna elanike uue keskkonnaühenduse esimene 
koosolek.
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25. septembril tutvustas Teadlaste Öö ürituste raames Eesti Kirjandusmuuseumis 
Lilla Daam põnevamaid paiku Eesti Kirjandusmuuseumi majas. Kirjandusmuuseumi 
üritusi koordineeris Reet Hiiemäe folkloristika osakonnast.

26. septembril alustas Jüri Metssalu kohapärimuse kursusega Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias.

30. septembril ja 7. oktoobril andis Jüri Metssalu Tartu Ülikooli usuteaduskonna 
kursusel “Loodus Eesti usundites” loengud kirjalikest allikatest ning looduslikest pü-
hapaikadest pärimuses ja maastikul.

1. oktoobril esines Ingrid Rüütel Tallinna TV saates “Teie arvamus, palun”. Saatejuht 
Jakko Väli, toimetaja Kadi Alatalu.

2. oktoobril esines Mari-Ann Remmel Raikkülas mõisakonverentsil ettekandega “Mõis 
ja mõisnikud eesti rahvapärimuses”.

7.–10. oktoobrini osales Risto Järv USAs New Yorgis konverentsil “Alice in a World 
of Wonderlands” ning väljaande Alice in a World of Wonderlands. The Translation of 
Lewis Carroll’s Masterpiece esitlusel.

10. oktoobril osales Ingrid Rüütel koos Helen Kõmmusega Pärnu Muuseumis II koo-
linoorte rahvamuusikaseadete konkursi Folgi Krõmps žüriis. Ingrid Rüütel pidas ette-
kande “Muistne loomislaul eesti uuemas laulutraditsioonis” ja Helen Kõmmus rääkis 
konkursi kohustusliku loo, loomislaulu “Siidisulges lindu” esitajast ja Pärnumaa suur-
kogujast Marta Mäesalust.

15. oktoobril esines Risto Järv Washingtonis Eesti Suursaatkonnas ettekandega “Rah-
valuule ja loomemajandus”.

15. ja 16. oktoobril osales Liina Saarlo Palal pärimuskonverentsil, kus pidas ette-
kande Kodavere regilauludest ja laulikutest, tutvustas Kivikese kogukonnaportaali ja 
Kodavere veebiväravat.

17. oktoobril pidas Helen Kõmmus Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri koolitusel 
loeng-õpitoa “Tartumaa kihelkondade jaaniaegsed laulud ja laulumängud”.

17. oktoobril toimus Jüri Metssalu juhtimisel Juurus loodava uue keskkonnaühenduse 
esimene matk Ulmu allikale.

19.–21. oktoobrini toimus Eesti Kirjandusmuuseumis rahvusvaheline konverents 
“Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria”. Kolmanda iga-aastase konverentsi 
keskmes oli küsimus, kuidas kasutada digitaalseid tehnoloogiaid eri keeltest ja 
kultuuridest pärineva ainese uurimisel ja esitlemisel ning millised võimalused on maailma 
mitmekeelsusest tingitud mõistmisraskuste ületamiseks humanitaarses uurimistöös. 
Konverentsil tutvustati valminud ja käimasolevaid digitaalhumanitaaria uurimis- ja 
arendusprojekte, veebirakendusi ning arutleti digitaalhumanitaaria kui valdkonna 
arengusuundade üle Eestis ja mujal. Konverentsi peaesinejad olid Kalev H. Leetaru 
(online ettekandega), kes tutvustas maailma erikeelsete uudiste koondamise ja tõlkimise 
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projekti GDELT, ning Jan Rybicki, kes tutvustas kirjandustekstide analüüsitehnikaid, 
mis võimaldavad eritleda autorite ja kirjandusvoolude eripärasid keelestatistika 
alusel. Konverentsi ettekannete osale järgnes Jan Rybicki stilomeetria õpikoda ning 
Göttingeni Ülikooli eTRAP projekti tekstide taaskasutuse tuvastamise õpikoda. 
Konverentsi korraldasid Mari Sarv (ERA) ja Liisi Laineste (FO), kes mõlemad pidasid 
konverentsil ka ettekande. Konverentsi ettekannete teesid ja projektide tutvustused 
leiab Eesti digitaalhumanitaaria kodulehel (http://www.folklore.ee/dh/en/dhe_2015/). 
Digitaalhumanitaaria huvilistel on võimalik liituda teemakohase meililistiga aadressil 
http://folklore.ee/mailman/listinfo/dh/.

20. oktoobril viis Jüri Metssalu Eesti Rahvaluule Arhiivis ja Tartu Ülikooli arheoloogia 
kabinetis läbi pärimuspaikadest kõnelevate allikate praktikapäeva.

21. oktoobril esines Risto Järv Jõgevamaal Voore puhkekeskuses Emakeele Seltsi 
gümnaasiuminoorte keelelaagris “Nipitiri. Räägime nimedest” loenguga “Nimedest 
rahvapärimuses”.

21. oktoobril esines Risto Järv lühiülevaatega muinasjuttudest etno-sürrealistliku 
animafilmi “Pulmamäng” (Animafilm, 2015) esilinastusel Tallinnas käsitöökaupluses 
Eesti Esindus.

23. oktoobril esines Risto Järv Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis 
(TÜHI) emeriitprofessori ja rahvaluuleteadlase Pille Kippari 80. sünnipäevale pühenda-
tud seminaril ettekandega “Loomad ja kangelased. Mõned mõtted kolmest muinasjutust”.

24. oktoobril oli Raadio 7 saates “Rändur” eetris pikem intervjuu Jüri Metssaluga.

25. oktoobril korraldas Jüri Metssalu Mahtra looduskaitsealal Nõrava külas Juurus 
loodava keskkonnaühenduse matka, mida juhtis kogenud loodusemees Arne Kivistik.

26. oktoobril esines Andreas Kalkun Obinitsas eeposte päevadel “Eeposte vahtsõ tulõ-
misõ” ettekandega “Süümine, juuminõ ja naase elo “Pekoh””.

29. oktoobril esines Olga Ivaškevitš Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi 
BAAC konverentsil “Echoes of the Past, Insights to the Future” ettekandega “From 
storage room to “play” button – audio/video collections of the Estonian Folklore Archive”.

30. oktoobril toimus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Akadeemilise Rahvaluule Selt-
si konverents “Välitööd ajaskaalal” ning sellele järgnes Pille Kippari 80. sünnipäeva 
tähistamine. ERAst esinesid Mall Hiiemäe ettekandega “Oskar Loorits rahvaluuleko-
gujana ning kogumistöö ideoloogina”, Liina Saarlo “Vestlesin kolme objektiga. Saak oli 
suhteliselt hea… Rahvaluule kogumisest 1950. aastatel Ida-Virumaal” ning Anu Korb 
“Folkloorikogujate välitöökirjeldused ajastuomase kogumistöö peegeldusena”.

2. novembril rääkis ERA vanemteadur Mall Hiiemäe hingedeajast hingedepäeva Ak-
tuaalses Kaameras.
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3. novembril esines Aado Lintrop Tartu Ülikoolis sümpoosiumil “Epics and the Re-
lated Genres between Orality and Literacy” ettekandega “The poem Yangal-maa and 
Mansi epic”.

6. novembril toimus Eesti Kirjandusmuusemi saalis Ingrid Rüütli 80. sünnipäevale 
pühendatud etnomusikoloogia seminar. Esinesid Austė Nakienė Leedu Kirjanduse ja 
Folkloori Instituudist (“Shifts in the Lithuanian traditional culture. Folksongs in the 
21st century city / Muutused leedu rahvakultuuris. Rahvalaulud 21. sajandi linnas”), 
ERAst Janika Oras (“Ürgne, lummav, kriipiv, viltune. Seto pooltoon-poolteisttoon-laadi 
taaselustamise kogemusi”), Eesti Folkloorinõukogu esinaine Kati Taal (“Eesti Folkloo-
rinõukogu roll Eesti folklooriliikumises”) ning ERAst Ave Goršič (“Seitse soovi. Ootused 
ja täitumised 1967–2015”).

Ingrid Rüütel esitles plaadikomplekti “Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja -tantse” 
sarjast “Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 9” (toimetaja Janika Oras). Päeva 
jooksul tegid elavat muusikat Krista, Raivo ja Uku Sildoja pereansambel, noorte rahva-
muusikaseltsi Maatasa pillimängijad Helin Pihlap, Anzela Sirel, Madli Lehiste, Carol 
Maask, Siim Saarela, Arnold Milihhin ja Karl-Mart Trolla Halliki Pihlapi juhendamisel, 
kandlemängijad Tuule Kann, Tarmo Kivisilla, Helen Kõmmus ning päkarauakandle- 
ja lõõtsamängija Juhan Uppin. Muusikalisi tervitusi lisasid ka juubilari õnnitlejad. 
Seminari korraldajad olid etnomusikoloogid Taive Särg ja Helen Kõmmus.

9. novembril esines Kadri Tamm Viljandimaal Kõpu põhikoolis Oskar Looritsa 115. sün-
niaastapäeva puhul korraldatud mälestuspäeval ettekandega rahvaluulest ja Oskar 
Looritsast.

12. novembril esines Mall Hiiemäe Väike-Maarjas Viru Instituudi ja Väike-Maarja 
pärimuspäeval ettekandega “Väike-Maarja ning Simuna rahvapärimus ja selle kogujad”.

13. novembril osales Jüri Metssalu Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eks-
perdinõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul.

15. novembril pidas Ingrid Rüütel Palmse mõisas Eesti Looduskaitse Seltsi konverentsil 
“Lahemaa loomise lood” ettekande “Lahemaa rahvalaulude kogumisest, publitseerimi-
sest ja taaselustamisest”.

18.–25. novembrini toimus Pariisis esmakordselt seto kultuurifestival “Seto nädal”, 
mille korraldas INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). ERAst 
pidasid konverentsil “Journées seto” ettekanded Andreas Kalkun (“Les chants auto-
biographiques des femmes seto”, Seto naiste eluloolaulud) ja Mari-Ann Remmel (“Les 
caractéristiques de la tradition orale locale seto”, Seto kohapärimuse tunnusjooni).

Näidati ka Aado Lintropi ja Janika Orase filmi “Seto saaja” (2009), kohapeal oli 
vaatajatega vestlemas Aado Lintrop. Kaasaegsest seto luulest rääkis Andreas Kalkun 
koos Kauksi Üllega.

19. novembril rääkis Ingrid Rüütel Pärnus pulmakommete seminaril Eesti pulma-
kommetest ja nende kasutamise võimalustest tänapäeval.
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21. novembril pidas Jüri Metssalu Käsmu Meremuuseumis Lahemaa rannakülade 
mälumaastike infopäeval ettekande kohapärimusest Maa-ameti mälumaastike kaardi-
rakenduse Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi näitel, ta osales ka järgnevas metoodilises 
arutelus.

21. novembril juhtis Helen Kõmmus Tartu Linnaraamatukogus kogunenud Tartu 
pereklubis kadripäeva-teemalist vestlusringi.

25.–26. novembril osales Risto Järv Saksamaal Göttingenis rahvusvahelise muinas-
jutuentsüklopeedia Enzyklopädie des Märchens viimase osa ilmumisele pühendatud 
konverentsil “Homo Narrans. Der Mensch und seine Welt in Erzählungen”.

2. detsembril esitles Anu Korb Eesti Kirjandusmuuseumis raamatut Roosi Siberi 
lood sarjast “Eesti asundused VII (koostanud ja toimetanud Anu Korb, EKM Teadus-
kirjastus 2015).

Ave Goršič, Risto Järv

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas

13.–18. juulini pidas Liisi Laineste loenguid rahvusvahelises huumoriuurimise suvekoo-
lis Peterburis, Venemaal, kus rääkis teemadel “Humour and insult in online interaction” 
ja “New media and humour”.

14.–24. septembrini viibisid Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov Bulgaarias välitöödel 
Vratsa ja Vidina piirkonnas.

25. septembril astusid Teadlaste Öö raames kirjandusmuuseumis üles Reet Hiiemäe, 
Renata Sõukand ja Mare Kõiva terviseteemaliste loengute ja töötubadega.

29. septembril andis Reet Hiiemäe Kanal 2 saatele “Reporter” intervjuu teemal, miks 
inimesed usuvad tänapäeval maagiat ja käivad imearstide juures.

Oktoobri- ja novembrikuus viibisid osakonnas külalisteadlastena koostööpartnerid 
Udmurtiast (Jelena Popova ja Galina Gluhhova).

1. oktoobril osales Reet Hiiemäe Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku 45. aasta-
päeva konverentsil ettekandega “Lastetusega seotud uskumused Eestis”.

13.–18. oktoobrini osales Liisi Laineste Krosnos (Poola) konverentsil “Communication 
Styles II” ja esines seal ettekandega “Refugee crisis and internet hate speech”.

19.–21. oktoobrini korraldasid Mari Sarv ja Liisi Laineste kirjandusmuuseumis konve-
rentsi “International Conference on Translingual and Transcultural Digital Humanities”, 
kus Liisi Laineste esines ettekandega “Refugee Crisis and Big Data”.

20. ja 21. oktoobril osales Raivo Kalle Tallinna Loomaaia loodushariduskeskuses semi-
naril “Kommunikatsioon looduskaitses ja loomaaias” ettekandega “Keskkonnamuutuste 
kajastamine põliste saarlaste juttudes”.
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29. oktoobril esines Piret Voolaid Tartus Eesti Rahvapärimuse Kooli mardi- ja kadripäe-
va kombestiku koolitusel loenguga “Eesti mõistatuste alaliigid ja allikad. Mõistatamine 
kadri- ja mardipäeva kombestikus”.

29. oktoobril pidas Reet Hiiemäe Jõgevamaal Juula külamajas ettekande “Üleloomu-
likest juhtumistest, võimetest ja inimestest meie keskel”.

2.–5. detsembrini osales Liisi Laineste Sofias (Bulgaaria) konverentsil “Multimedial 
Representations of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 
1945–1980”, kus esines ettekandega “Remembering WWII: Humorous life stories”.

1.–4. novembrini Eesti ja Valgevene arengukoostööprojekti esimesel visiidil Valge-
venesse osalesid Renata Sõukand ja Mare Kõiva. Projekti rahastab Välisministeerium 
arengu- ja humanitaarabi vahenditest ja Valgevene Teaduste Akadeemia.

1.–8. novembrini osales Anneli Baran Taviras (Portugal) iga-aastasel 
vanasõnakollokviumil “9th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs” ettekandega 
“Weather paremias – a special case of proverbiality”.

5.–16. novembrini osalesid Itaalias Roomas toimunud konverentsil “Arheoastronoomia 
ja ajalugu“ Mare Kõiva ettekandega “About Sea and Wind – Theories of Lennart Meri 
About Ancient Religion” ja Andres Kuperjanov ettekandega “Historical Background of 
Modern Folk Belief”, mõlemad osalesid digitaalsete ressursside alasel seminaril ette-
kandega “Estonian experiences with digital data”.

10. novembril pidas Reet Hiiemäe Tartus rahvusvahelisel seminaril “Uncanny expe-
riences and narratives: Embodiment, senses, interpretative frames” ettekande “The 
voices of the unborn. Narrated experiences of childless families”.

13.–20. novembrini võõrustas osakond külalisteadlasena koostööpartnerit Ekaterina 
Anastasovat Bulgaariast, Sofiast.

19. novembril korraldasid Renata Sõukand, Mare Kõiva ja Piret Voolaid Eesti ja 
Valgevene arengukoostööprojekti raames kirjandusmuuseumis teaduslik-praktilise se-
minari “Folkloori uurimise perspektiivid”. Piret Voolaid esines seminaril ettekandega 
Facebooki ahelpostitustest ja varateismeliste identiteedist. Lisaks ettekannetele näidati 
kahte Valgevene etnograafilist filmi. Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium 
arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning toetab ka Eesti Teaduste Akadeemia.

24. novembril andis Raivo Kalle Lustivere põhikooli algklassidele looduskaitse tee-
malise õppetunni.

30. novembril pidas Reet Hiiemäe Tallinnas Tammsaare muuseumi 11. sügiskon-
verentsil “Haiguse temaatika eesti kirjanduses” ettekande “Inspireeriv Must Surm”.

3. ja 4. detsembril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis lasteaiaõpetajate eesti keele 
koolitusseminar “Üki, kaki, kommi, nommi…”, mille korraldas Piret Voolaid.
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Teisipäevaseminarid

6. oktoobril esines ettekandega “Jutustamine ja žestid stand-up komöödias” Turu 
Ülikooli doktorant Antti Lindfors, kes uurib refleksiivsust püstijalakomöödias – pop-
kultuuri suulises esitusžanris.

8. oktoobril tegi Saša Babič (Sloveenia etnoloogia instituut) ettekande “Soolised ste-
reotüübid ja eelarvamused sloveenia naljaküsimustes”. Naljaküsimused moodustavad 
mõistatuste alamkategooria, olles kõige levinumaks mõistatuste liigiks tänapäeva Slo-
veenias. Funktsioonilt anekdoodid, kuuluvad nad kahe žanri – mõistatuste ja anek-
dootide piirialale. Kõnealune žanr katab laia argieluteemade ringi ning on esindatud 
kõigis sotsiaalsetes rühmades.

13. oktoobri kõneles Tatjana Minnijahmetova: “Puhtuse kontseptsioon udmurdi tra-
ditsioonilises maailmavaates”.

27. oktoobril vaatles Udmurdi Riikliku Ülikooli dotsent Galina Gluhhova oma ette-
kandes udmurdi noorterituaale ja pidustusi. Tähelepanu all olid rituaalide läbiviimise 
aeg, struktuur, põhilised osavõtjad ja nende tegevus, rituaalse käitumise ja atribuutika 
sümboolsus ja funktsionaalne suunitlus. Rituaalide kontekstis jälgiti paarilise (peigmehe 
või pruudi) valikule suunatud mänge ja lõbustusi.

17. novembril pidas Jelena Popova ettekande “Maskeerimine ja sandikskäimine talviste 
pühade perioodil”. Vaatluse all olid udmurtide kombed ja uskumused.

25. novembril tutvustas Elo-Hanna Seljamaa Peter Jan Margry ja Cristina Sánchez-
Carretero toimetatud kogumikku Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing 
Traumatic Death (2011, Berghahn Books) ning rääkis oma 9. mai teemalistest välitöö-
dest Tallinnas.

1. detsembril pidas Alexandra Arkhipova ettekande “Folkloori eest vangi: anekdoodid, 
laulud ja kuuldused kohtuliku uurimise all Nõukogude Liidus ja tänapäeva Venemaal”. 
Vaatlus keskendus folkloori ja võimu vahelistele suhetele 1922–2015: kuidas KGB jääd-
vustas poliitilist folkloori 1929. aastal, mis toimus tsenseerimata pärimusega suure 
terrori perioodil ja hiljem, kuidas olukord muutus pärast Stalini surma, ja sellele, mis 
toimub nüüdisajal.

Asta Niinemets

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

18. septembril pidas Gauhati ülikooli doktorant Bijoy Sankar Barman loengu “Trans-
mitting Lived Lores through Poetry: Perspective of a Native Assamese”.

6. oktoobril pidas prof. William Westerman (New Jersey Linna Ülikool, USA) loengu 
“Museums as a Space for the Inclusion of Refugees, and Other Experiments in Mul-
ticulturalism”.
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7.–9. oktoobrini korraldas osakond koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusli-
ku käsitöö osakonnaga ja Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudiga Viljandis viienda 
rahvusvahelise noorte folkloristide konverentsi “Folklore of Connections, Folklore of 
Conflict” (Kontaktide ja konfliktide folkloor).

12. oktoobrist 2. detsembrini pidas külalisõppejõud Alexandra Arkhipova (Vene-
maa Riiklik Humanitaarülikool) eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas ingliskeelse 
loengukursuse “The vernacular system of taboos in speech genres, folk texts and social 
practices”.

14. oktoobril pidas Gauhati ülikooli doktorant Gitu Rani Kalita loengu “Identity buil-
ding through folklore: A case study from North Eastern India”.

19. oktoobril pidas Mihály Hoppál (Ungari Teaduste Akadeemia Etnoloogia Instituut) 
külalisloengu “Fieldwork experiences among shamans” (Välitöö kogemused šamaanide 
seas).

20. oktoobril pidas Rajat Nayyar (visuaalantropoloog Indiast) loengu “Dying in Kashi: 
Folklore on dying and death in the Bhojpuri regioon” ja näitas enda filme.

3. novembril korraldasid TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ning TÜ maailma 
keelte ja kultuuride kolledž sümpoosioni “Suulised ja kirjalikud eeposed ning nende 
lähižanrid” (Epics and the Related Genres between Orality and Literacy).

4. ja 5. novembril pidas Evangelos Avdikos (Thessaly ülikool, Kreeka) eesti ja võrdleva 
rahvaluule osakonnas kaks loengut: “Folks studies in Greece and the concept of con-
tinuity” ja“Differentiating Worldview. Kalikantzaroi (Goblin) – Stories, Cyclical Time 
and Orthodox Christian Doctrine”.

10. novembril korraldas osakond koos Turu Ülikooliga rahvusvahelise koostööprojekti 
“Mind and the Other” raames töötoa “Uncanny experiences and narratives: Embodiment, 
senses, interpretative frames”.

13.–25. novembrini pidas külalisõppejõud Jelena Popova (Iževsk, Udmurtia) venekeelse 
loengukursuse folkloristlike välitööde metodoloogiast.

27. novembril korraldas osakond koostöös Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ingerisoom-
laste Liiduga projekti “Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude 
ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel” (ETF9271) raames ettekandepäeva “Et-
nilisus riikluse rüpes: Läänemeresoome rahvad Loode-Venemaal”.

Liilia Laaneman


