
Mis karva sinu hobune?
Hommiku orakse karva,
pääva ajal pääsu karva,
loune ajal lohede karva.
Haljala. H III 2, 197/9 (1). 1890
(http://www.folklore.ee/laulud/erla/e55.htm)

Sissejuhatus

Näitustel on palju teemasid, mida aitaksid vaatajatele (eriti noortele) lähemale 
tuua haridusprogrammid. Muuseumipedagoog on eelkõige vahendaja ning vajab 
haridusprogrammi koostamiseks ja õppematerjali valmistamiseks teadlaste 
uuritud ja koostatud materjale. Uurijate poolt läbitöötatud ning põhjalikult 
käsitletud teema on hea õppematerjali loomise üks eeldusi. Artiklis anname 
ülevaate Eesti Rahva Muuseumis aastail 1994–2015 eksponeeritud püsinäitu-
se “Eesti. Maa, rahvas, kultuur” juurde kuulunud, ühtlasi ühe populaarsema 
haridusprogrammi ja õppematerjali “Kirju-mirju värvimaailm” loomisest.

Teemani jõudmine

Jane Liiv alustas 1997. aastal tööd Eesti Rahva Muuseumi kunstnikuna. Huvi 
õppematerjalide koostamise vastu tekkis tal Tartu Ülikoolis maalikunsti õp-
pides. 2001. aastal kaitses J. Liiv TÜ õpetajakoolituse lõputöö “Kunstiõpetuse 
integratsioon emakeelega” (Liiv 2001). Lõputöö juhendaja oli Eve Kärner ja 
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retsensent Virve Tuubel. Töö koosnes järgmistest peatükkidest: värv rahva-
kunstis; värvide keeleline väljendus; kunstiõpetuse ja emakeele integratsioon 
värviõpetuse kaudu; metoodilised ülesanded värviõpetuses.

Lõputööd koostama hakates oli J. Liivil soov uurida värve. Värvusõpetuses 
on olemas kindlad reeglid, värvuseid on teaduslikult palju uuritud füüsikalisest 
(sh optilisest) vaatenurgast. Lapsed õpivad koolis primaar- ja sekundaarvärvu-
seid, sooje ja külmi toone, kontrastvärve, värvide jagunemist kromaatilisteks ja 
akromaatilisteks. Need on kõik vajalikud teadmised, eriti neile, kes edaspidigi 
tahavad kunstiga tegeleda, aga ka lihtsalt üldhariduse osana. Autor soovis 
leida värvidele teist lähenemist ja vaatenurka. Eesmärgiks saigi uute teemade 
väljapakkumine kunstitundideks ja kunstiõpetuse sidumine emakeele tundi-
dega, mis tagaks loomingulisema lähenemise värvustele, tutvustaks erinevaid 
võimalusi värvide tundmaõppimiseks ning arendaks laste loovust. Esialgu sai 
mõeldud vaid tavakooli kunstitundide mitmekesistamisele. Seos muuseumiga 
lisandus hiljem, kui tekkis võimalus osaleda Phare programmis (2002), siis 
tekkis mõte kasutada olemasolevat lõputööd, mille teemaderingile liitsime ka 
värvide seose rahvakultuuriga.

Teemasse süvenemisel tekkisid küsimused: miks inimesed värve nii või 
teisiti nimetavad; kust on tulnud värvisõnad ja kas nad on kohe olnud sellised 
nagu tänapäeval või on nad läbi teinud arengu; kuidas on värvisõnad arenenud 
eesti ja teistes soomeugri keeltes; kas värvisõnad on kunstlikult tuletatud või 
arenenud inimese ümbruskonnast, loodusest, sellest kõigest, millega inimene 
oma igapäevaelus kokku puutub.

Enamik neist küsimustest on seotud keelega. 1990. aastate lõpus räägiti ja 
kirjutati erinevate õppeainete integratsioonimeetodist hariduses. Selline mee-
tod lubab mitmeid teadmisi ja probleeme laiemalt selgitada, aitab kujundada 
õpilastes suuremat üldistusvõimet ja laiemat silmaringi, luua seoseid ning 
sünteesida erinevaid teadmisi. Teame ju, et näiteks kunstiajalugu saab tihe-
dalt seostada ajalooõppega, aidates õpilastel kunstistiile ja -voolusid paremini 
siduda konkreetse ajastuga, mõista neid tagamaid ja ühiskondlikke protsesse, 
milles üks või teine kunstistiil sündis.

Värvinimede areng ja värvi tähendus sõnas viivad meid aga seosteni ema-
keele ja kirjandusega. See on hea võimalus tuua kunstiõpetusse integratsioo-
nimeetod. Kunsti- ja keeleõpetuse seostamine võib pakkuda vaheldust tava-
pärasele kunstiõpetusele ja nii saab muuta emakeele tunde huvitavamaks. Ka 
kirjandust aitavad teised kunstid paremini mõista.

Jane Liiv kasutas oma lõputöös mitmeid keeleteaduslikke ja semiootilisi 
töid. Oluline allikas oli Virve Sarapiku 1996. aastal Tartu Ülikooli semiootika 
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ja kulturoloogia osakonnas kaitstud magistritöö “Värv kui märk”. Mitmeid ar-
tikleid leidus ajakirjades Keel ja Kirjandus, Looming, Horisont ja Eesti Loodus, 
samuti eraldi teostes, autoriteks tuntud eesti teadlased mitmelt erialalt nagu 
etnoloog Ants Viires (1983), keeleteadlased Vilja Oja (1995), Lehte Rannut 
(1966), Huno Rätsep (1985), Urmas Sutrop (1995), Asta Õim (1983), bioloog 
Erast Parmasto (1982), psühholoog Jüri Allik (1982), botaanik Tiina Randlane 
(1975), kunstiteadlane ja semiootik Virve Sarapik (1996). Neis uurimustes oli 
värve vaadeldud pigem kunstiväliselt, lähtudes lingvistilistest ja semiootilistest 
seisukohtadest. Näiteks võrreldi värvisõnu eesti ja teistes soome-ugri keeltes 
ning vene keeles, samuti uuriti värvisõnade ajaloolist kujunemist, kasutamist 
rahvaluules, värviliitsõnade moodustamist jms. Hiljem juba töövihikut koos-
tades lisandusid veel mitmed teemad nagu taimsete ja tööstuslike värvide 
kasutamine kanga ja lõnga värvimisel (Veeroja & Kolk 1997), eesti rahvariiete 
värvid (Piho 2000) jms. Viimased teemad olid seotud sellega, et töövihiku andis 
välja ERM, mille püsinäitusega pidi programm haakuma ja eesti rahvakultuuri 
tutvustama. Nii lisandus värvide seosele keelega seos rahvakultuuriga. Selle 
osa koostamisel oli abiks Eesti Rahva Muuseumi kuraator Reet Piiri, kelle abiga 
valmisid eesti rahvarõivaid, looduslikke ja tööstuslikke värve ning taimedega 
värvimist puudutavad töövihiku osad.

Omaette teema on värvinimetused eesti regilaulus, mida on uurinud Tiiu 
Jaago, näiteks artiklis “Mis sealt tõuseb, soost sinine, / soost sinine, maast 
punane. Sinise ja punase võimalikust tähendusest regilaulus” (Jaago 1997) jpt. 
Seda käsitlust ERMi töövihiku loomisel ei kasutatud, kuna teemade ring oleks 
läinud liiga laiaks. Samuti jäid õppematerjalist välja värvide mõju, sümboolika 
ja tähendused.

Töövihik “Kirju-mirju värvimaailm”

Nii saigi Jane Liivi TÜ õpetajakoolituse lõputöö “Kunstiõpetuse integratsioon 
emakeelega” tulevase töövihiku aluseks. 2002. aastal andis Eesti Rahva Muu-
seum Euroopa Liidu Phare eesti keele õppe programmi toetusel välja J. Liivi 
koostatud ja kujundatud töövihiku “Kirju-mirju värvimaailm” koos eesti- ja 
venekeelse õpetajajuhendiga. Programmi eesmärk oli elavdada aineõppega 
kaasnevat programmivälist tegevust ning kaasata Eesti muuseume, huvikoole, 
looduskaitsealasid ja muid kultuuriasutusi. Loodavad õppeprogrammid ja -ma-
terjalid olid mõeldud muukeelsetele õpilastele kõigis kooliastmetes 1.−12. klas-
sini. 2003. aasta sügiseks valmisid riiklikul õppekaval põhinevad 51 õppe-



148             www.folklore.ee/tagused

Jane Liiv, Virve Tuubel

materjali ja 31 -programmi Eesti venekeelsete koolide õpilastele (EL Phare 
eesti keele õppe programm 2001−2003: Lõpparuanne, 2003, http://www.meis.
ee/raamatukogu?book_id=139).

Töövihik “Kirju-mirju värvimaailm” tutvustab värvide tähendust eesti rah-
vakultuuris ja värvisõnade moodustamist eesti keeles. Leiame vastuse küsimus-
tele, kust on tulnud värvisõnad eesti keelde ja mida nad on varem tähendanud; 
kuidas on eestlased värvi järgi koduloomi nimetanud; mis värvid tulenevad tai-
medest; milliseid värve kasutasid vanad eestlased oma rahvarõivastes; kuidas 
moodustatakse värvisõnu eesti keele grammatikas. Töövihik sisaldab arvukalt 
harjutusi ja ülesandeid (vt foto 1).

Töövihikus on kaks osa. Esimene ja suurem osa koosneb neljast peatükist. 
Põhjalikult anname ülevaate töövihiku olulisemast, esimesest peatükist, kus 
käsitletakse eestlaste vanemaid värvisõnu. Materjal annab võimaluse tutvusta-
da värvisõnu eesti keeles ja võrrelda neid vene keelega, tuua näiteid mõlemast 
keelest, et muuta võõrad eestikeelsed sõnad lähedasemaks ja arusaadavamaks. 
Esmalt on vaadeldud värvi seost sõnaga: kuidas hakkas järk-järgult ilmet võtma 
inimeste teadvustunud värvimaailm, samuti seda, millistel puhkudel inimene 
endale värve teadvustab. Uuritakse, millised on need algsed seosed, millest 
hiljem kujunevad abstraktsed mõisted ja värvuste nimetused. Oluline on näi-
teks nn “äratundmisefekt” – viis, kuidas üks või teine värv seostub inimese 
teadvuses automaatselt mingi objekti või nähtusega, nt must seostub tavaliselt 
esmalt öö, pimeduse, võib-olla surmaga, punane värv seostub vere ja tulega 
jne. Paljud värvinimetused ongi mitmetes keeltes seotud mingi objekti nimega, 
nt oranž tähistab mitmes keeles apelsini (orange), samuti mitmed taimenimed 
nagu sirel (lilac), kannike (violet), roos (rose) (vt foto 2).

Edasi vaatleme esimeses peatükis muistsete värvisõnade teket ja arengut 
eesti keeles ning põgusalt ka teistes läänemeresoome keeltes. Eraldi on tä-
helepanu all järgmised värvid: punane, valge, must, must ja valge koos, hall, 
sinine, roheline, pruun ja kollane. Lähemalt vaadeldakse musta, valget ja pu-
nast värvi kui enim nimetatud ja kasutatud värve maailmas (foto 3, 4). Peale 
eestlaste värvimaailma on neil värvidel oluline koht veel väga paljude rahvaste 
kultuurides.

Kust on üldse pärit eestikeelne sõna värv ja mil moel hakati värve märkama 
ja neid tähistama, millised olid esimesed värvinimed jne? Sõna värv on laen 
saksa keelest, tuletatud keskalamsaksa sõnast verwe (sks Farbe). Värv võib 
tähendada nii värvust kui ka värvainet. Sõna on nähtavasti tarvitusele võe-
tud alles (riide)värvimise laiemalt levides (Viires 1983). Ants Viirese ja Virve 
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Sarapiku järgi (toetudes M. Koski toodud andmetele) on vanimaks värvuse ni-
metuseks eesti keeles sõna karva, mis on algselt tähistanud karva värvi, antud 
juhul siis looma (jahilooma) värvust (vt foto 5). Punane on soome-ugri päritolu 
sõna ja “puna” ongi tähendanud kunagi karva, villa, (karva)värvi. Tänini on 
see säilinud volga ja ugri keeltes (Viires 1983). Ürgne karva nimetus jäi lääne-
meresoome keeltes tähistama üksnes punast karva ja edaspidi punast värvi.

Töövihiku teine peatükk “Mustik ja Kirjak” annab ülevaate koduloomade 
värvinimetustest. Siin on lühike ülevaade sellest, kuidas eestlased kasutasid 
värve loomanimetustes. Näiteks mitmed koduloomade nimetused on seotud 
nende värvusega nagu kõrb, võik, kimmel, tuhkur, punik jms. Kolmas peatükk 
tutvustab taimi, mida on kasutatud lõngade või riiete värvimisel. Neljas pea-
tükk annab ülevaate eesti rahvarõivaste värvidest ja mustritest.

Töövihiku teise osa põhiteema on värvisõnad ja nende moodustamine. Selles 
osas vaadeldakse erinevaid värvisõnade moodustamise võimalusi. Eesti keeles 
on väga lihtne ühe sõnaga kirjeldada kõikvõimalikke värve ja värvivarjundeid. 
Eelkõige kasutatakse sõnade liitmist ja tuletamist. Värvisõnade loomisel on 
oluline tähenduse ülekanne, eriti metafoor. Ühe asja või nähtuse värv kantakse 
üle teisele. Mida leidlikum ja tabavam on võrdlus, seda eredam on tekkinud 
kujund. Nii saab täiendsõnaga hästi väljendada näiteks värvi erksust, tuhmust, 
sügavust, aga ka tooni. Töövihik lõpeb harjutuste ja mänguliste ülesannetega 
värvisõnade moodustamise kohta.

Töövihiku juurde kuuluvad samade jaotustega koostatud eesti- ja venekeel-
sed õpetajajuhendid, mis aitavad orienteeruda käsitletavas materjalis ja anna-
vad soovitusi kinnistavateks harjutusteks. Juhendis on teemad põhjalikumalt 
lahti kirjutatud, võimaldamaks õpetajatel pärast muuseumikülastust õpilastega 
hiljem koolis iseseisvalt tunde läbi viia. Alati ei pea iga teemaga kaasnema 
ülesanded. Õpetaja võib nendel teemadel ka lihtsalt õpilastega rääkida, tuues 
tundi erinevaid vestlusi värvidest ja nende mõjust inimestele. Olulisim on 
suunata õpilasi märkama värve enda ümber.
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Foto 1. Töövihiku lk 1.
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Foto 2. Töövihiku lk 6.
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Foto 3. Töövihiku lk 3.



Mäetagused 64         153

Uurimistöö rollist värvide tähendust ja värvisõnu käsitleva õppematerjali loomisel  ERMis

Foto 4. Töövihiku lk 4.
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Foto 5. Töövihiku lk 5.
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Haridusprogramm “Kirju-mirju värvimaailm”

Haridusprogrammi “Kirju-mirju värvimaailm” on peamiselt läbi viidud ERMi 
püsinäitusel “Eesti. Maa, rahvas, kultuur”. 19. sajandi argielu väljapanek an-
dis võimaluse uurida värvide kasutamist talukultuuris. Seega sai rikastada ja 
kinnistada esemeid uurides veelgi töövihikus antud infot.

ERMi muuseumipedagoogide läbiviidud tundides muutus ja kohanes prog-
ramm õpilaste ja õpetajate soovidele ja ootustele vastavamaks. Lisaks näitu-
sele toimus materjali uurimine ja kinnistamine töötoas. Lisasime haridusprog-
rammile võimaluse ise värvida kaasa võetud eset, näiteks T-särki või kirjata 
tekstiile.

Levinud oli haridusprogrammi tellimine koolidesse ja seminaridele. Lisaks 
õpilastele olid huvilised pedagoogid, lasteaiaõpetajad, keeleõppijad, üliõpilased, 
käsitöömeistrid jne.

Töövihikut telliti keeleõppe eesmärgil mitmetesse välisriikidesse. ERMi Sõp-
rade Seltsi algatusel on teemat tutvustatud keelepäeval Petseri Lingvistilises 
Gümnaasiumis.

Foto 6. Püsinäitusel rehetoas. Kristjan Raba foto 2007.
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Kokkuvõte

Värvisõnu ja värvide tähendust käsitleva töövihiku ja haridusprogrammi loo-
mine ERMi püsinäitusele oli mõeldav, sest teemat olid eelnevalt põhjalikult 
uurinud mitmed teadlased. Peale töövihikus käsitletava materjali saab huvi 
korral värve töövihiku lõpus toodud kirjanduse abil veel edasi uurida.

Töövihikut “Kirju-mirju värvimaailm” on ERMis koos haridusprogrammiga 
pakutud huvilistele neliteist aastat, seda on ERMis või koolides kasutanud ligi 
neli tuhat huvilist. Kuigi ERMi püsinäitus “Eesti. Maa, rahvas, kultuur” on 
suletud, saab töövihikut koos saadud kogemustega edasi kasutada. Hetkel on 
töövihikuid veel alles ning neid saab kindlasti rakendada uuel Eesti kultuuriloo 
püsinäitusel “Kohtumised”. Oleme tänulikud kõikidele, kes on värvide teemat 
uurinud. Koos oleme saanud väärtustada emakeelt, pöörata tähelepanu keele 
rikkusele ja tutvustada värvide imelist maailma.

Foto 7. Kaasavõetud esemete värvimine batika tehnikas. Kristjan Raba foto 2008.
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Summary

The role of research in the compilation of educational material 

on the meaning of colours and colour terms at the Estonian 

National Museum

Jane Liiv and Virve Tuubel give an overview of the compilation of a popular educational 
programme and study material concerning colours, at the permanent exhibition Esto-
nia: Land, People, Culture, displayed at the Estonian National Museum in 1994–2015.


