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Lõpetuseks

Pikkade teaduspäevade õhtutele andsid ilu ja väärikust muusikaga pidustused Tartu 
ajalooliselt tähendusrikastes hoonetes. Tartu raekojas austas konverentsikülalisi oma 
vastuvõtuga linnapea Urmas Klaas, sealses kõlavas saalis mängis imepäraselt kandleid 
Tuule Kann. Tartu Laulupeomuuseumit, endist Vanemuise Seltsi maja, Eesti rahvusli-
ku liikumise hälli, tutvustas giid Katrin Välja ning avalikul kontserdil “Laulu-uurijad 
laulavad” esitasid eri maade rahvalaule konverentsist osavõtjad.

Kolm sisukat teaduspäeva koos ühislaulmise sünergiaga kinnitasid traditsioonilise 
laulmise ja laulu-uurimise võimalusterohkust. Rikkalik aines paistis eri taustaga 
uurijate pilgu läbi nagu regivärsilise “Loomislaulu” õun – igast kaarest isekarva, keskelt 
ühise südame ümber kasvanud – Arju poolt argiline, Riia poolt ristiline, Narva poolt 
naastuline.

Konverentsi korraldas Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Mari 
Sarve juhitud korraldustoimkonnas olid Airika Harrik, Andreas Kalkun, Helen Kõmmus, 
Janika Oras, Liina Saarlo ja Taive Särg. Toetasid Euroopa Liidu Euroopa Regionaal-
arengu Fond Eesti-uuringute tippkeskuse kaudu, Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi 
uurimisprojekt IUT 22-4 “Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad 
ja kogukonnad” ja Hõimurahvaste programm ning Andre farm.

Taive Särg, Janika Oras

Neljas Eesti-Valgevene folkloristide
ühisseminar Minskis

27.–30. märtsini toimus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadlaste Mare 
Kõiva, Andres Kuperjanovi ja Piret Voolaiu visiit Minskisse. 28. märtsil toimus Valge-
vene Rahvusliku Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Uurimise Keskuses 
kunstiteaduste, etnograafia ja folkloori filiaali ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika 
osakonna ühisseminar “Миссия выполнима: Перспективы изучения фольклора 4” 
(Võimalik missioon: Folklooriuurimise perspektiivid 4). Teadusseminari eesmärk oli võr-
relda valgevene ja eesti folkloorset pärandit ja tagada kahe riigi folkloristika järjepidev 
piiriülene areng globaalsete muutuste ja väljakutsete kontekstis.

Ettekannetes olid tähelepanu all piiblimotiivid loitsudes (Mare Kõiva), folkloorne 
suhtlus visuaalses linnakeskkonnas Minski juhtumi näitel (Tatsiana Marmysh), puud 
narratiivides-legendides (Andres Kuperjanov), kirikuküünla valmistamise kultus val-
gevene näitel ja seto Peko paralleelidega (Irina Smirnova), krati kujutelmast valge-
venelaste ja eestivenelaste traditsioonis (Elena Boganeva), värvisõnad ja -sümbolid 
eesti mõistatustes (Piret Voolaid), Eesti Kirjandusmuuseumis leiduvate vene folkloori 
kogujate päevikud (Nikolai Antropov). Lisaks toimus stend- ja videoettekannete paneel, 
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milles keskenduti eesti varjusurma-juttudele (Eda Kalmre), juttudele peidetud varan-
dustest eesti rahvapärimuses (Mare Kalda), kirikuõpetajaga seotud naljanditele (Liisi 
Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks).

Välisvahetuse raames toimus 29. märtsil kohtumine kohaliku lingvistika instituudi 
direktori Igor Kopylovi ja teadusdirektor akadeemik Aliaksandr Lukašanetsiga. Lepiti 
kokku edasise koostöö jätkamises ning täpsustati mitmeid tulevikuplaane ja -projekte, 
järgnevaid ühisväljaandeid, välitöid ja küsitlusi.

Seminari kava, ettekannete teeside ja fotogaleriiga on võimalik tutvuda veebilehel 
http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/vv/k1/.

Seminari toetasid Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-5), Euroopa Liit Euroopa 
Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teaduste Akadeemia 
ja Valgevene Rahvusliku Teaduste Akadeemia.

Piret Voolaid

2014. aastal alanud sõbralik koostöö Valgevene ja Eesti folkloristide vahel päädis 
28. märtsil Minskis neljanda ühisseminariga. Eestlaste delegatsiooni eesotsas oli 
osakonnajuhataja Mare Kõiva (esireas paremalt teine). Ilja Butovi foto 2019.


