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Teesid: Valgevene ja Eesti müütilistes narratiivides, eriti etioloogiates, on palju 
sarnaseid motiive ja tegelasi, hoolimata sellest, et eestlased ja valgevenelased 
kuuluvad erinevatesse keelkondadesse ja nende asualal pole ühiseid piire. Kokku-
langevused motiivides on seejuures sedavõrd täielikud ja väljendusrikkad, sh 
maailma esimeste inimestega seotud etioloogiates, et meile näib, et neid on raske 
tüpoloogia või universaalidega selgitada.

Kuna Eesti ja Valgevene rahvaluule seoseid ei ole peaaegu uuritud1 (nagu 
ka nende kahe rahva ajaloolisi kontakte), on meie artikli siht osutada valitud 
näidete põhjal sarnasustele Eesti ja Valgevene motiivides käepäraste slaavi ja 
soome-ugri paralleelide kontekstis ning tutvustada etioloogiaid küüntest naha, 
inimeste korduva loomise, naise loomise jm etioloogiate näitel.

Märksõnad: Aadam, Eeva, etioloogia, parapiibel, piiblimõjuline folkloor

Etioloogiad jutustavad maailma loomisest ja hukust, erinevate olendite, inimese 
ja loomaliikide, rituaalide, riikide, keelte jm tekkimisest. Neid jutustati muis-
tendi- ja muinasjutuvormis või esitati eepiliste lauludena. Folkloristikas mää-
ratletakse neid seletus- ja tekkelugude kategooriasse, millest osa on lähedased 
piiblile ja mõjutatud laiemast piiblikirjanduse, sh apogrüüfide kogumist. Etio-
loogiliste legendide stiilivahemik ulatub tõsistest jutustustest humoristlike ja 
jämekoomiliste päritolulugudeni, kõrgstiilist tavakeele allstiilideni (vrd Belova 
& Kabakova 2014: 9), nende juurde kuuluvad esitajate arutlused, didaktilised, 
moraalikoodeksile osutavad üldistused ja kooda – lugu, jutustust lõpetav osa.

Piiblifolkloori uurimine ulatub 19. sajandisse, kuid tähtsamad klassifikat-
sioonid ja liigikirjeldused pärinevad 20. sajandist. Hermann Gunkeli (1987 
[1917]) märgiline uurimus “Muinasjutud Vanas Testamendis” (Das Märchen im 
Alten Testament) tõi esile piiblis kirjeldatud aladel elanud rahvaste folkloori ja 
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piibli ühisjooni. Folkloori pidas Gunkel pühakirja mõjutajaks, mille tõttu sisal-
dab pühakiri Euroopa ja Aasia rahvastele omaseid teemasid ja sisuelemente. 
Piiblis leiduva folklooriga tegeles tohutu koondatud ainestiku põhjal ka antro-
poloog ja usundi-uurija James Frazer (1918), kelle teos “Folkloor vanas Testa-
mendis” (Folk-lore in Old Testament) kujunes tähtsaks allikaks ka hilisematele 
õpetlastele. Piiblis leidub erinevaid folklooriliike: hümnid, palved, loitsud ja 
rituaalid, itkud ja armastusluule, eepika, muistendid, müüdid ja genealoogiad, 
historiograafilised tekstid, rahvapärased normid ja käsud – loetelu ei ole am-
mendav ja kõik liigid ei ole saanud ka võrdses mahus tähelepanu. 20. sajandi 
alguse käsitlused leidsid 1960. aastatel jätkamist. Euroopa ja Põhja-Ameerika 
folkloriste huvitasid rohkem üldteoreetilised küsimused ja narratiivsed vormid, 
mõistetavalt on ainestiku käsitlemisel olnud tegevad peale folkloristide ka teiste 
erialade õpetlased: antropoloogid, kirjandusteadlased, lingvistid ja filosoofid.2 
Vana ja Uue Testamendi folkloori peajooni analüüsinud folkloristide kirjatööd 
olid olulisel kohal ka käesoleva artikli teoreetilise aluse loomisel (vt Alan Dun-
des (1999); Dan Ben-Amos (2009 [1972]); Galit Hasan-Rokem (1990); lingvist 
Dell Hymes; Patricia E. Kirkpatrick (1988); James Rogers (2010 [1884]); aga 
ka Susan Niditch (2018)).

1990. aastatest alates on etioloogiad olnud fookusteema ka Ida- ja Kesk-
Euroopa folkloristikas (nt Nagy 1990; Belova & Kabakova 2014; Badalanova 
Geller 2008, 2011, 2017; Boganeva 2010). Nende autorite käsitlused ja kom-
menteeritud tekstivalimikud olid abiks mõlema rahva paralleelide leidmisel.3

Arutlustihe on olnud piibli kirjakohtade vahekord muinasjuttude ja muis-
tenditega, samuti müütide, muistendite ja (kristlike) legendide vormikirevus 
piibli-aladel (Sparks 2005; Hoffmeier & Wenham & Sparks 2015), esimeste 
inimeste etioloogiate variaablus kerkib esile ka meie materjali hulgast. Dan 
Ben-Amose (2009: 134) formuleering sedastab: “Žanridel on normatiivne või-
me, mille abil nad piiritlevad antud vormile ja koosesinemiseks sobivad selged 
teemad, struktuurid ja stiilid. Ka on neil eristav võime. Žanride lähemad tun-
nused märgivad piire folkloorsete väljenduste tõlgendamise vahel, määrates 
uskumise, huumori või meelelahutuse suhte jutustatud või lauldud teatesse.” 
Siiski loobusime žanrikategooria järgimisest, sest võime oma materjalis näha 
sujuvaid üleminekuid jutuliikide vahel ja olukordasid, kus uskumise ega huu-
mori vahel pole võimalik vahet teha.

Etioloogiad on tüübi tasandil korrastatud rahvajutukataloogidesse alates 
Oskar Dänhardti “Loodusmuistendite” I–IV kogumikest (1907–1917) Antti 
Aarne soome (1912) ja eesti (1918), Oskar Looritsa (1926a) liivi jutukataloo-
gini. Vaatamata 1963. aastal Rahvusvahelise Rahvajuttude Uurimise Seltsi 
erikomisjoni otsusele (Tagung 1964) alustada etniliste muistendikataloogide 
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koostamist, on muistendite ja etioloogiate erikataloogide valmimine viibinud 
materjali keerukuse ja teisalt allikate vähese läbitöötamise tõttu.

Viimastesse kümnenditesse kuulub uus lähenemine, mis vaatleb piiblil ja 
piiblikirjandusel põhinevat jutustamist omalaadse ala- või vaheliigina, millel 
on suulise ja kirjaliku narratiivsuse tunnuseid. Esialgu ei ole suudetud uut 
alaliiki rahuldavalt piiritleda ja terminitega katta, liigikirjeldusi on vähe ja ka 
tekstide fikseeringuid pole palju. Üldmääratlustes on viidatud, et need tekstid 
on osa vernakulaarsest piiblist ja tegemist on folkloori ja piiblikirjanduse ühise 
piirialaga, kus jutustatakse üsna täpselt ümber piiblisündmusi ja kirjakohtasid. 
Nagu tõdeb Florentina Badalanova Geller (2017) ei peetud tekste tihti üles-
kirjutamise vääriliseks ja see üldistus kehtib täiel määral ka mõlema rahva 
varasema traditsiooni kohta. Meie vaatlusalused alad kujutavad endast ka 
huvitavat piiri õigeusu, protestantismi ja katoliikluse vahel ning mõlema rahva 
juures levis suurem osa motiive ja usundilisi narratiive kõigis kogukondades 
vähemalt vernakulaarse suhtlemise tasandil.

Andmed etioloogiliste kogude kohta Eestis ja 
Valgevenes

Meie käsitletavad etioloogiad piirduvad 19. kuni 21. sajandi üleskirjutustega 
ja vaatlevad ühe temaatilise rühma valitud motiive. Piiblil põhinevad rahva-
pärased etioloogiad esindavad mõlemal rahval muinasjutužanriga võrreldes 
väiksemat ja vähem uuritud tekstikorpust.

Maailma loomise ja esimeste inimeste teema on esindatud Oskar Looritsa 
“Liivi rahva usundi” I–III köites (1926–1928) ja IV–V köites (2000) (vt Loorits 
1926b: 126; 1928: 181; 2000: 144, 146, 151–152), aga Eesti tekste leidub 
hilisemas teoses “Eesti rahvausundi peajooned” (Grundzüge des estnischen 
Volksglaubens, 1949–1951). Tähtsamad jutumotiivid on loetletud Antti Aarne 
“Eesti muinasjuttude ja muistendite kataloogis” (Estnische Märchen- und 
Sagenvarianten, FFC 25, Aarne 1918: 139–153, AaS 10–264) ja Oskar Looritsa 
koostatud ”Liivi muinasjuttude ja muistendite kataloogis” (Livische Märchen 
und Sagenvarianten, FF C 66, Loorits 1926a).

Eesti folkloristid on põhjalikumalt tegelenud lühivormidega, vaadeldud on 
nt Piibli-vanasõnade ja ütluste levikut, mõistatusi ja loitse (nt Krikmann 1999; 
Kõiva 2020). Arvo Krikmanni (1986) ärgitas teoreetiline küsimus autentsusest 
ja kopeerimisest ning piiblitõlgete mõjust kohalikule vanasõnade korpusele. 
Tema arvates olid piiblile sarnanevad tekstid tingimata laenud trükisest, 
muud levimisvormid jäid tagaplaanile. Veel varasemasse aega kuuluvad Oskar 
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Looritsa tähelepanekud piiblisündmuste ja -tegelastega seotud temaatiliste 
mõistatuste esinemusest eesti folklooris (Loorits 1935).

Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi kartoteegi tekstiviiteid ja muid 
otsinguid aluseks võttes on sisestatud käsikirjadest üle tuhande lehekülje etio-
loogiaid. 227 teksti käesoleva valimi jaoks saadi Skriptooriumist (digitaalne 
arhiiv ja ressurss folkloristika osakonna digiteeringute töötlemiseks, valdavat 
enamikku etioloogiatest ei ole trükistes avaldatud). Nendes tekstides eristuvad 
selgelt esimeste inimeste loomise teemad, Aadama ja Eeva elu Eedeni aias enne 
ja pärast pattulangemist (selle kohta vt allpool). Jutustuste juurde kuuluvad 
kommentaarid on eraldi uurimisteema ja jäetud suuremas osas kõrvale.

19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses viidi Valgevene territooriumil ja 
selle piirialadel läbi mitmeid uuringuid, mille tulemusena ilmusid fundamen-
taalsed rahvaluuletekstide kogumikud, sealhulgas rahvaproosa teosed, milles 
nii piibellike kui rahvapäraste etioloogiliste legendide osa on märkimisväärne 
(Dobrovolski 1891; Romanov 1891; Shein 1893; Federowski 1897; Seržputovski 
1911, 1930; Pietkiewicz 1938 jne). Nõukogude ajal, alates 1930. aastatest olid 
legendid (aga ka usundilised narratiivid ja mis tahes muud usundi ja üleloo-
mulikkusega seotud žanrid, sh imemuinasjutud, lood imetegudest, lood jumala 
abist ja karistusest) kogu idaslaavi aladel ja ka “sotsialismileeri” riikides re-
ligioossuse tõttu uurimishuvide äärealadel. Siiski on Valgevenes 20. sajandi 
lõpust tänapäevani läbi viidud sihipäraseid väliuuringuid, mille tulemusena on 
kogutud ulatuslik legendiliste ja mütoloogiliste narratiivide kogu. Valgevene 
tänapäevased rahvaluulematerjalid, sealhulgas legendid esimestest inimes-
test, leidsid kajastamist sellistes väljaannetes nagu “Legendid ja pärimused” 
(Grinblat & Gurski 1983; 2005), “Valgevene rahvapiibel tänapäevastes üles-
tähendustes” (Boganeva 2010), suulisele Piiblile ja etioloogilistele legendidele 
pühendatud peatükid kümneköitelises sarjas “Valgevenelaste traditsiooniline 
kunstiline kultuur” (TMKB 2004: 719–724, 752–761; 2006 (2): 348–399; 2009 
(2): 373–439; 2011 (2): 384–454; 2013 (2): 526–611), “Polotski etnograafiline 
kogumik” (Lobach 2011 (1): 25–26) jt. Valgevene folkloori- ja etnolingvistilise 
atlase5 elektroonilises andmebaasis on 3580 müütilist ja usundilist narratiivi, 
millest 163 teksti on legendid esimestest inimestest. Käesoleva artikli jaoks 
kasutasime kõiki erinevate perioodide käsikirjasid, digiteeringuid ja trükiseid. 
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Etioloogiate tajumine traditsioonikandjate poolt –  
kas tõde või väljamõeldis

Jutustajad ja kirjasaatjad määratlevad suulisi piibliteemalisi tekste ja süžeesid 
kui endisaegse elu kirjeldusi, viidates samaaegselt suulisele traditsioonile ja 
kirjalikule allikale – Piiblile ja Jumala seadusele. Näiteks rahvaluulekoguja 
küsimusele, kes on Aadam ja Eeva, vastas valgevene informant:

Адам, па Бібліі пішацца, свяшчэннік. А Ева – Міколы Чудатворца 
маці
Piibli järgi on Aadam preester. Ja Eva on Mikola Imetegija ema 
(Boganeva 2010: 32).

Nagu näitavad aastatel 1995–2019 tehtud tänapäevased uuringud, võivad Val-
gevene traditsiooni kandjad nimetada etioloogiaid “pajatus”, “tähendamissõ-
nad”, “muinasjutt” või “kõnekäänd”, andmata neile nimetustele mingit täpset 
žanrimääratlust. Kuid isegi etioloogilisi legende muinasjuttudeks või pajatus-
teks nimetades arvavad informandid kõige sagedamini, et neis kirjeldatakse 
tõestijuhtunud sündmusi, mis toimusid mingil ebamäärasel kaugel ajal. Näiteks 
tänapäeval haruldase sugude erinevuste põhjustest kõneleva jutu etioloogilise 
versiooni alguses kinnitab informant kohe:

See, lapsuke, on tõsi. See on tõsi. Nii algas valgus, laps, see on tõsi. See 
pole muinasjutt, ei. See on tõsi, kullake, nii see kõik on.6 (TMKB 2011: 
389–390).

Selline kinnitus ei hooli asjaolust, et etioloogiatel sooliste erinevuste kohta on 
peaaegu alati humoristlik alatoon. See tähendab, et etioloogilistel legendidel 
on tänapäevaste informantide tajus kahetine staatus: ühest küljest ei suhtu-
ta neisse nüüd enam täie tõsidusega. Need on teosed, mis on aksioloogiliselt 
“madalamad”, võrreldes näiteks pühakirjaga (kuigi need suulises käibes sageli 
omavahel segunevad), teisest küljest on need traditsiooni kaudu legitimeeritud 
tekstid, mis selgitavad maailma nähtusi, manitsevad, ja on seega jutuvestjate 
jaoks hädavajalikud.

Eesti etioloogiaid pandi aktiivselt kirja 19. sajandi algusest 20. sajandi 
40. aastateni ja tänapäeval on need valdavalt hoiul rahvaluule arhiivi kogu-
des. Arhiivikirjetes jutustaja suhtumine loo tõesusse üldjuhul ei kajastu, kuid 
isegi kui etioloogial on humoorikas kõla, on sellel eelkõige selgitav kavatsus, 
millest annavad tunnistust ühtede ja samade süžeede kirjapanekud erinevatelt 
jutuvestjatelt Eesti erinevates piirkondades.7
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Mõned sagedasemad motiivid esimestest inimestest 
Eesti ja Valgevene traditsioonides

Süžeed esimestest inimestest, nende pattulangemisest ja selle tagajärgedest 
on üks populaarsemaid ja kõige eriplaanilisemaid Eesti ja Valgevene verna-
kulaarseid piiblilugusid. Aadama ja Eeva nimega seotud süžeedes on paljudel 
Euroopa rahvastel (aga ka juutidel) kolm üksteisele järgnevat osa, mis Piibli 
originaalist oluliselt erinevad: 1) süžeed esimeste inimeste loomisest; 2) süžeed 
pattulangemisest ja nii esimeste inimeste olemuse kui ka maailmakorra muu-
tumisest; 3) süžeed, mis kõnelevad Aadama ja Eeva elust pärast paradiisist 
väljakihutamist (selle kohta vt Kaspina 2000). Igas konkreetses tekstis võivad 
need osad nii üksteisele järgneda, moodustades ühtse jutustuse, aga võivad ka 
eksisteerida paralleelselt ja üksteisest sõltumatult.

Artikli piiratud mahu tõttu võtame arvesse ainult valitud eesti ja valgevene 
motiive, mis kuuluvad esimeste inimeste süžee neisse kolme ossa ja pöörame 
tähelepanu peaasjalikult paralleelidele meie traditsioonides.8

Esimeste inimeste loomise teema Eesti ja Valgevene rahvalikes piiblinar-
ratiivides on esitatud Piibli originaalile lähedaste ümberjutustustena, aga ka 
folkloorsete tekstidena, millel peale teema ja tegelaste peaaegu puudub seos 
Piibliga. Eesti ja Valgevene legendides kohtab inimeste loomise kohta dualistlik-
ke motiive, kus kurat osaleb inimeste loomises. Nende tekstide sisu on Piiblist 
kaugel ja sellised dualistlike motiividega tekstid on levinud kogu maailmas (vt 
StTh-MIFL A2; Berezkin B 01; ATU 773)9.

Tekstid kahest loojast

Petserimaalt pärit tekst inimese loomise kohta kajastab ettekujutust kahest 
loojast.

Ku’ Jummal inemise tekk valmist ar’, syss tä pand tuu sauõtsõ kujo kuio-
ma. Esi läts hinge perrä. Pand huss mano vahi pääle. Halv tiiäi midä 
hussilõ lubasi, nigu huss lask ar mano. Sülel’ inemise ar’ nigu ei teeägi. 
Tull Jummal mano, pühk, pühk, õks jõua-as kyikõ ar’ pühki. Kandlitsoppõ 
jäi veel tuud sülge. Muido mi olnu ka’ nii puhta nigu elläi. Olnu-us kuu-
rõivit es midägi (ERA II 194, 475 (11) < Setu, Petseri v, Risjova k – Ello 
Kirss < Tat’o Kallaste, snd 1875 (1938)).

Teises loos avab koer värava paradiisiaeda, kurat siseneb ja koer lubab inimestel 
süüa keelatud puu vilju.
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Valgevenelastel leidub sarnaseid legende 19. sajandi lõpu kirjapanekutes. 
Jumal loob inimese ja lahkub, pannes teda valvama koera, kes esialgses va-
riandis oli karvutu ja kartis külma. Kurat laseb koeral külmetada, puhub tema 
suunas külma õhku ja lubab anda talle kasuka vastutasuks vaba pääsu eest 
inimese juurde. Koer laseb kuradi sisse ja too sülitab inimese peale. Kui Jumal 
tagasi tuleb, soovitab kurat tal inimese pahupidi pöörata, et kõik räpane ja 
sellega koos ka haigused sissepoole jääksid. Jumal teebki nii (Dobrovolski 1891: 
230–231).10 Valgevenelaste igapäevases käibes seda legendi enam ei kohta, 
kuna dualistlike motiividega tekstid ongi tänapäeval üliharuldased.

Inimese loomise etioloogiates on analoogseid motiive (saatan sülitab ini-
mese peale, kuradi süljepritsmetest tekivad haigused, Jumal pöörab inimese 
pahupidi) ka venelastel (Belova & Kabakova 2014: 228, nr 354; VESiL 2019: 
15–16), ukrainlastel (Bulašev 1992: 91–92, 104; Dragomanov 1876: 1, nr 1) ja 
bulgaarlastel (Badalanova Geller 2017: 338–341, nr 138). Taolisi motiive leiab 
slaavi apokrüüfist “Kuidas Jumal lõi Aadama” (Põpin 1862: 12–13).11 Ainult 
et nimetatud apokrüüfis ei sülita kurat inimese peale, vaid togib teda kaugelt 
kepiga, kuna koer ei lase kuradit inimese juurde. Sellest tulenevalt puudub 
apokrüüfis ka koera karistamise motiiv.

Tekstid esimeste inimeste nimede ja inimeste teistkordse loomise 

kohta

Liivlastel leidub inimese loomise kohta algupärane dualistlik legend, mille 
toome ära täismahus.

Ükskord jumal mõtelnud, et oleks vaja teha naine ja mees. Jumal võtnud 
kaks savitompu ja ütelnud: “Saagu Aadam ja saagu Eeva!” Jumal ise 
läind minema ja mõtelnud, las nad tulgu toime. Kuid kurat vaadand 
põõsastes ja kuulatand, mis jumal ütleb. Ta kuulnud, et jumal ütleb 
“dam”, kuid mis “dam”, seda ta pole kuulnud. Niipea kui jumal saand 
põõsastesse, kohe kurat põõsaist välja ja savitompude juurde ja ütelnud: 
“Saagu dam-dom (= sandarm) ja saagu Eeva!” Ja niipea kui ta need sõ-
nad ära ütelnud, kohe olnud ka jumal põõsaist väljas ja joosnud kuradi 
juurde. Niipea kui kurat seda näind, kohe ta hakand jooksma kuipalju 
vaid suutnud, kuni ta saand ära põgeneda jumala eest maa alla nende 
kahega – sandarmi ja Eevaga. Kuid otsekohe, kui kurat joosnud maa 
alla, jumal olnud kah juures ja saand Eeval pääst ühe tüki savi välja 
kiskuda. Ja nii ta teind otsekohe sellest savist ühe mehe üles, teise naise. 
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Kuid tal pole tulnud enam nõnda suur, kui ta esiteks tahtnud teha: ju-
malal pole enam savi olnud. Nõnda ta teind, kui suur tal välja tuleb, ja 
sellepärast me oleme ka praegu sellised vähemad kui enne – kui kurat ei 
varastanuks ära neid esimesi inimesi! Jumalal olnud vähe tegemisasju; 
sellepärast ta teind, mis sääl ainult olnud: pää pääl on juuksed ja reite 
vahel kah – ükskõik, kas mees või naine (Loorits 2000: 146–147; Loorits 
1926a: US 16 + 25).

Tekst on humoristliku ja isegi mõnevõrra satiirilise kõlaga, mis puudutab muu 
hulgas nime valesti kuulmist: kurat ei kuulanud lõpuni, mis nimed Jumal ini-
mestele pani ja olles nende toorikutega põgenenud, nimetas nad sandarmiks 
ja Eevaks. “Sandarmi” jõudis ta seejuures maa sisse peita, Eeva peast aga teeb 
Jumal uue paari inimesi. Seega sisaldab tekst veel ka koomilist kirjeldust po-
litsei aukraadi päritolust.12 Nimesid Aadam ja Eeva kasutatakse humoorikalt 
ära ka vene legendis: äsja loodud mees osutab Eevale ja hüüatab üllatunult: 
“Eeva!” Eeva aga pilgutab talle silma ja lubab: “A, dam!” Karistuseks nimetab 
Jumal nad nende nimedega (Belova & Kabakova 2014: 242–243).13

Mis puudutab inimeste teistkordset loomist, siis selle motiiviga leidub pa-
ralleele slaavi, läänemeresoome ja ka juudi traditsioonides. Juudi rabinistlikes 
allikates võib kohata mainimisi, et Eeva loodi mitu korda. Ja Aadam ütles: 
“See on nüüd luu minu luust ja ja liha minu lihast” (1Mo 2:23). Seda salmi on 
kommenteeritud järgmiselt: “Esimene kord Aadam nägi kõiki naise loomise 
üksikasju: veri ja soolikad ning põrkus vastikusega tagasi. Siis loodi Hava teist 
korda sel ajal, kui Aadam magas, ja näitas teda Aadamale juba valmis kujul 
ja Aadam jäi rahule” (Bereshith Rabba 18: 4). Mõlemal vaatlusalusel rahval 
luuakse inimest mitu korda, sest esimesed inimesed loetakse praagiks.

Sabast loodud naine

Eesti ja Valgevene rahvaluulest leiab versioone, milles naine loodi koera, aga 
ka Aadama, ahvi, kuradi sabast (vt ATU 798).

Kui Jumal oli tahtnud hakata looma naist, siis oli võtnud Aadama luu. 
Oli lõiganud suure noaga tüki välja. Läinud natuke eemale. Koer tulnud 
ja varastanud luu. Jumal hakand koera taga ajama, aga koer olnud väle 
jooksma. Jumal pole kuidagi koera kätte saand. Viimaks saand koera 
sabast kinni. Lõigand noaga selle ära. Ja loond sellest naise. Koer läks 
kondiga oma teed (ERA II 1, 382 (75) < Tartu l – Paul Ariste < Oskar 
Gnaderteich (1927)).

Eestis on see versioon naise loomisest väga populaarne (vt kaarti 1).
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Erinevates eesti versioonides tulenevad kirjeldatud sündmusest kõikvõimali-
kud lisaseletused naise olemuse kohta: naine kõigi oma omadustega on teist 
tüüpi olevus; naised kuulavad ainult poolt meeste juttu ja vaidlevad sageli; 
naised on eputised ja flirtijad (keerutavad mehi nagu koer saba); naistel, nagu 
koertelgi, on palju kirpe; naised, nagu koeradki, liiguvad kiiresti ja kipuvad 
hammustama jne.

Lätis Daugavpilsi rajoonis kirja pandud valgevene legendis (see versioon 
on kõige lähemal antud eestikeelsele versioonile ja loomulikult lähedane lii-
vi variandile) võtab Jumal Aadamalt ribi, paneb kuivama, koer kahmab ribi 
hambu ja jookseb minema. Inglid ajavad koera taga kuni kõige noorem saab 
koeral viimaks sabast kinni, rebib selle küljest, toob Jumalale ja ütleb: “Ei ole 
just selline nagu vaja, aga üldiselt sarnaneb naisele, sest tal on luud, liha ja 
vill.” Jutustaja lõpetab loo järgmise lausega: “Vaata siis, kuidas naine tehti 
sabast!” (Läti, Sahharovi arhiiv. Latviešu folkloras krātuve).

Lääne-Valgevenes pandi 19. sajandi lõpus kirja järgmine versioon: Jumal lõi 
Aadama alguses ilma sabata; pärast hakkas jumal mõtlema, et tegi halvasti, 
sest kõigil – loomadel ja inimestel – peab olema oma saba. Ta uinutas Aadama, 
lõikas talle saba ja asetas selle ta kõrvale maapinnale, et teha sellest naine 
Eeva. Nii et naised on loodud meeste sabast (Federowski 1897: 201). Ühes 
Valgevene variandis räägitakse, et kui Eeva Aadama sabast välja kasvas, olid 
nad veel mõnda aega sellega abil üheks tervikuks ühendatud, kuni saatan Eeva 
kiusatusse viis.14 Ka siin on paralleele juudi traditsiooniga. Midrash Bereishit 

Kaart 1. Laialt levinud motiivi – koera sabast loodud Eeva – 
levik Eestis. Kaart M. Kõiva.
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Foto 1. Aadam ja Eeva. Maasilinna maalinna varemetest leitud kujud 
on hoiul Saaremaal Kuressaare lossis. Aadma ja Eeva sugu pole 
kujudel kuigi täpselt määratletud. Mare Kõiva foto 2018.

Rabbahis kirjeldatakse naise loomist kui tema lahutamist Aadama seljast, 
mis tähendab, et algselt oli inimene androgüünne olend. “Kuni Aadam magas, 
eraldas Hashem Aadama selja külge kinnitatud naiskeha ja asendas temalt sel 
moel ära võetud osa ihuga. Selline tõlgendus tuleb värsireast (Tehillim 139: 4) 
Ahor vakedem cartani – “Tagant ja eest (s.t topeltolendina) oled sa mu loonud 
(Rashi, Ketubot)” (Bereishit Rabbah). Tasub märkida, et Talmudis tähendab 
sõna “ribi” ka sõna “saba”, millest võiski selline variant tulla (Kaspina 2001).

Seda süžeed on korduvalt registreeritud kõikjal idaslaavlaste juures (vt 
VESiL 2019: 415–418) ja süžee publikatsioone on olemas Soomes, Prantsusmaal, 
Portugalis ja Ladina-Ameerikas (ATU 798).
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Piibli ümberjutustused ja makrosüžeed

Eesti ja Valgevene traditsioonides on esimeste inimeste Aadama ja Eevaga 
seotud tekstid tihti Piibli teksti ümberjutustused (Mo 1-3). Mõnel juhul on 
tekst piiblifragmendi põhisisu edasiandev kopeeriv ümberjutustus. Kuid rahva-
luuletraditsioonide seisukohast on Piibli originaal liiga lakooniline ja vajab 
üksikasju, täpsustusi, selgitusi jms.15

Vaatleme näitena järgmist eestikeelset teksti, milles ühinevad esimesi ini-
mesi käsitleva makroloo kõik kolm osa: nende loomine, pattulangemine ja elu 
pärast pattulangemist.

Jummal edimält lõi Aadama, pand teda paradiise elamä. Näit, et täl 
ütsindä nigo kurb elo. Pand sis magama, võtt kurapoolidsõ küleluu, murd 
otsa maaha ja tekk tuust tälle Eeva.

Nüüd and sis näile luba kõikõ süvvä, ainult sis ütest puust kiild, et 
siis söögui. Ja nüüd elleväl ihokatõt vaja es olõ, iho oll nigu küüds, ta 
om mälehtüsmärgist jäänü. Linnä keske muu sisse es saa. Huss võtt 
vanahalva suuhtõ ja vei aida. Sis timä säält hussi suust kõnõlas: “Mis 
tii pelgät. Ta Jummal kadõdõsõ peräst kiild. Ku ti tast süüde saat tii ka 
niisama targast ku timä.” Es kärsihe Eeva, võtta vaja pruuve. Võtt sis 
üte pruumõ ja and ka Aadamalõ. Nüüd sis jäivähe ihoalastõ, naas häbü 
ja lätsivä puhmu sisse. Naksivä sis puu lehist häbehüste kotsele palmit-
sõma lehekesist põllo, muido oll nigu ilodo olla. Jummal tull ja hõikas. 
“Aadam koh sa olt.” Tuu ei tihka hellü tetä! Hõikas tõõsõ kõrra, sis tege 
helü vasta. “Tulõ vällä!” ütles – “Mi sai tullä.” – “Misläbi sis sa lätsidõ 
üle keelo?” Aadam ütles, et mis sa annidõ abilitse ma ka es saa muido.

Küsse sis Eeva käest, et mis läbi sa võtide. Eeva ütles, et mullõ huss 
and, tuuperäst ma võti.

Sis võtt hussi, kaksas katske, viss merre ja pää jätt maa pääle. Ai sis 
nimä ka aiast vällä. Mehele ütel, et sullõ sa püha ka, a naistõrahvalõ sai 
pähhä ka, muido vallu ka piä saatma tahest. Last piat ilma tuuma suurõ 
valuga, koh saa sis naistõrahvas husse nägemä, sis piät pää rõuhkkma 
purust, koh sa sis tapus olõma sääl, sis ka matas.” Ai nimä paradiisist 
vällä muidoge ja pand Keerobedsõ ingle tulidsõ mõõgaga värehte pääle. 
Tuu parhillahe on sääl (ERA II 163, 82/4 (19) < Setumaa, Järvesuu v, 
Värska – Nikolai Ress < Aleksei Mägioja, 62 a (1937)).

Selles tekstis saame eristada süžeede kompleksi, mis ühendab orgaaniliselt nii 
piibellikke (tähistatud viidetega kirjakohtadele ja raamatutele) kui ka verna-
kulaarseid, folkloorseid motiive.
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• Jumal loob Eeva Aadama küljeluust (Mo 1:15–25);
• Enne pattulangemist oli esimeste inimeste keha küüntest (rahvalik 

motiiv);
• Kurat palub maol end suhu võtta ja suus paradiisiaeda toimetada 

(rahvalik motiiv);
• Kurat viis Eeva kiusatusse ja Eeva Aadama (Mo 3:1–6);
• Inimesed hakkavad oma alastust häbenema ja katavad keha lehtedega 

(Mo 3:7);
• Jumal jagab mao kaheks – üks osa jääb maa peale (madu), teise osa 

laseb ta merre (angerjas) (rahvalik motiiv);
• Naisel ei ole vaba aega, sest ta patustas esimesena (rahvalik motiiv);
• Naine toob lapsi ilmale valuga (Mo 3:16);
• Madu nähes peab naine tema pea lömastama (Mo 3:15).

Makrolugu ühendab tervikuks mitmed motiivid, mis harilikult esinevad ise-
seisvate narratiividena. Kuigi jutuvestmise situatsioonis esinesid makrolood 
ilmselt sagedasti, on üleskirjutustes valdavad üksikmotiivid.

Esimeste inimeste küüntest kehad

See, et esimeste inimeste kehad olid küüntest, sarvest või soomustest, on tra-
ditsiooniline motiiv eesti ja valgevene folklooris ja enamasti esineb see iseseisva 
jutuna. 19. sajandil on seda kirja pandud Valgevene idapoolsetes (Dobrovolski 
1891: 236) ja läänepoolsetes piirkondades (Federowski 1897: 201). Seesama 
küüntest (sarvest) keha motiiv on omane mitte ainult Valgevene, vaid ka Uk-
raina, Põhja-Venemaa, Poola, Leedu ja Bulgaaria folkloorile (Bulašev 1992: 103; 
Belova 2004: 239–241; Zowczak 2013: 97; Badalanova Geller 2017: 369–371) 
ning paralleele sellega leiab juudi allikatest (Kaspina 2000: 125–126). Poola jut-
tude põhjal saame üldistada, et küüntest keha on sile ja tugev (nagu olid savist 
voolitud inimesed nende loomise alguses) ning varjab naise ja mehe sootunnu-
seid (Zowczak 2013: 97). Kui küüntest keha aga pärast pattulangemist maha 
pudenes, tuli selle alt välja “patune ihu” – soolised erinevused. Paljudes valge-
vene tekstides rõhutatakse “patuse ihu” (suguelundite) tekkimist ja olemasolu 
just pärast pattulangemist. Paralleelne vaade esineb ka talmudi traditsioonis, 
kus ühelt poolt on tuntud idee Aadamast kui algselt androgüünsest olendist, 
teiselt poolt, et esimesed inimesed olid aseksuaalsed (Tokarev 1991: 395).

Esimeste inimeste küüntest kehadega on seotud uskumus, mida kohtab nii 
Valgevenes kui Eestis, et lõigatud küüsi ei tohi laiali loopida: pärast surma 
tuleb nende abil ronida kõrge mäe otsa Jumala juurde paradiisi või viimse-
päevakohtu ette. See uskumus on laialt levinud paljude rahvaste seas – näiteks 
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leiame selle juutide, slaavlaste, baltlaste, skandinaavlaste hulgas (Bulašev 
1992: 103; Levkijevskaja 2004: 427; Volodina 2018: 181–206).

Motiiv küüntest keha kohta on Valgevenes populaarne Ülem- ja Alam-Dnepri 
ja Ida Polesje piirkonnas, samuti Ponemanie ja Dvina aladel. 19. sajandil pandi 
Lääne-Valgevenes kirja uskumus, et kui inimene pillub eluajal oma küüned 
laiali, ei pääse tema hing pärast surma ei taevasse ega põrgusse, vaid jääb 
karistuseks16 toonekure kujul maad mööda käima, kuni kogub äravisatud küü-
ned kokku ja alles siis, kui kõik on koos, muutub inimeseks ja läheb taevasse. 

Kes pillub lõigatud küüned maha, selle hing ei lähe pärast surma taevasse 
ega põrgusse, vaid kõnnib jumala tahtel toonekurena ringi kuni on kõik 
lõigatud küüned kokku kogunud (Federowski 1897: 221).

Kui kurg on kõik küüned kokku kogunud, muudetakse ta uuesti inimeseks 
ja ta saab taevasse, sest tema karistus on läbi. (Federowski 1897: 185).

Eesti usundis keelatakse lõigatud küünte laialiloopimist, sest neist teeb kurat 
endale nähtamatuksmuutva kübara.

Motiivide levikut Valgevenes ja Eestis vt kaartidelt 2 ja 3.

Kaart 2. Esimeste inimeste küüntest kehad (motiivi levik Eestis). Kaart M. Kõiva.
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Mao, angerja ja vingerja motiivid

Eesti motiiv “Kurat palub maol end suhu võtta ja suus paradiisiaeda toimetada” 
on algupärane, st slaavi traditsioonides ei ole sellel analooge. See motiiv on 
üksikasjalik kujundlik illustratsioon universaalsele kontseptsioonile, milles 
ahvatleja madu samastatakse kuradiga.

Motiivi mao kaheks jagamisest – üks osa jääb maale (madu), teine ujub 
meres ja muutub angerjaks – kohtab Eesti etioloogiates kõige erinevamates 
variatsioonides, kus Jumal/Jeesus/Mooses mao erinevatel põhjustel pooleks 
raiub (vt Etioloogiad 2021).

Mõnes eesti ja nt lutsi etioloogias tekivad madu ja angerjas ühe köie kahest 
otsast: ühe otsa äratab kurat ellu, temast saab madu, kes kuradit salvab, teise 

Kaart 3. Esimeste inimeste küüntest kehad ja küünte laiali loopimise keeld
(motiivide levik Valgevenes). Kaart T. Avilin.
 – küüntest kehad
 – küüsi ei tohi laiali loopida, sest nende abil tuleb pärast surma ronida mäe otsa



Mäetagused 80         19

Maailma esimesed inimesed – Valgevene ja Eesti etioloogiad

otsa äratab ellu Jumal, see muutub angerjaks, kes ei tee loojale häda isegi siis, 
kui too ta kätte võtab (ERA II 162, 9/11 (1) < Lutsi – P. Voolaine (1935)).

Leedu legendis toppis angerjas oma kehaga kinni augu paadis, milles sõitis 
Jeesus ja sellest ajast alates võivad inimesed teda toiduks tarvitada, kuigi ta 
sarnaneb maoga (Belova & Kabakova 2014: 148–149).

Valgevenes on angerjas haruldane kala ja seetõttu valgevenelastel angerja 
kohta legende pole, aga on vingerjast – mao või väikese angerja sarnasest 
mageveekalast. Valgevenelastel on vingerja päritolu kohta kaks versiooni: 
1) vingerjaks muutub nael, mille mustlane Kristuse ristilöömiselt varastas 
ja jõkke viskas (Boganeva 2010: 119–120); 2) Kristuse ristilöömisel anti talle 
nastikuid süüa. Kristus muutis need nastikud vingerjateks ja ütles, et nüüd 
kõlbavad need inimestel süüa.

Foto 2. Aadam ulatab Eevale õuna. 13. sajandil rajatud Kaarma kiriku 
altari tiivad; hoiul Saaremaal Kuressaare lossis. Mare Kõiva foto 2018.
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Ma olen ainus, kes vingerjast [jutte] kuulis. Ma kuulsin, mida meie ini-
mesed rääkisid. Isegi mu ema, kui nad tõid meie kala, ja vingerjas saagi 
hulka sattus: “See on uss!” – Vingerjas on uss. Kui teda [Kristust] risti 
löödi ja teda piinati igat moodi, siis anti Kristusele usse, anti toiduks 
usse. Tema lähedal olid inimesed – tema inimesed. Ja ta ütles, pöördus 
nende poole ja ütles: “Sööge, ärge kartke!” Ja ta andis ussile kaks tagu-
mist otsa, ühte ja teise otsa, ja oligi kõik. Tal pole sellist kala saba, vaid 
ta on tõeline uss.

“Sööge, ärge kartke. Kes sööb, see usub minusse.”
Seda ma kuulsin. Ja ütles: “Lihtsalt lõigake pea otsast, sest pea ham-

mustab. Lõika pea ära ja söö ülejäänut, ära karda.” Vaat seda kuulsin 
ussi kohta.17

Nagu märgata võib, sarnaneb vingerja päritolu käsitleva legendi teine ver-
sioon Eesti etioloogiaga angerjast: vingerja saamislugu on sarnane angerja 
saamislooga – üks tekib nastikust, teine maost ja mõlemad jäävad sarnanema 
oma eellasega.

Miks on naistel alati tööd

Motiiv, et naisel ei ole kunagi vaba aega, sest ta patustas esimesena, on ühtviisi 
levinud nii Eesti kui ka Valgevene pärimuses. Valgevenelaste seas kohtab aga 
sagedamini etioloogiat, mis on seotud mitte esimeste inimeste, vaid rändava 
Jumalaga. Kui Jumal maa peal ringi rändas, palus ta naisel endale teed näi-
data, kuid naine rügas tööd ega sirutanud selgagi, vaid näitas jalaga, kuhu 
suunas minna. Mees aga katkestas töö ja viis Jumala õigele teeotsale. Sest ajast 
peale on naistel alati tööd. Tänapäevastes kirjapanekutes on sellest süžeest 
arvukalt versioone, mis on avaldatud Valgevene raamatusarjas “Valgevenelaste 
traditsiooniline kunstiline kultuur” (TMKB 2006 (2): 370–372; 2009: 434–435; 
2011: 445–447; 2013: 605–607). Sellest legendist leidub ka eestlastel variante. 
Setu variant kõlab valgevene tekstiga sarnaselt, kuid legendis määrab Kristus 
laisale mehele virga naise, et nad “saaksid ilmas ära elada”:

Krystus käve maad pit’e, kat’stõis’küme sulast ol’l täl muidogi üt’eh. 
Lääväq tiid pit’e, tüt’rik säl’lülde maah tii veereh. Krystus küs’se tiid, 
timä näüdäs’ jalagaq. Midägi tuust, lät’siq müüdä arq. Lääväq palakõsõ 
maad, tsura äestäs tii veereh. Küsüse tuu käest tiid jalq. Tuu jät’t hobõsõ 
saisma, vei Krystusõ tuu teeharo pääle, kohe tä küs’se. Sulasõq üt’liq, kost 
taalõ tsuralõ hüvvä mõr’sjat saa, taalõ vaia hüvvä mõr’sjat. Krystus üt’el, 
taa ol’lgi timä mõr’sja, taa saagi täl’le mõr’sjast, kiä säl’lülde maah ol’l. 
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Nimäq saavaq syss ilmah ar elläq, ku üt’s laisk, tõõnõ virk (ERA II 286, 
168/9 (146) < Setu, Petseri v, Säpina k – Ello Kirss < Anastasia Kuus, 
snd 1860 (1940)).

Ka Eestis kohtab motiivi naise häbematust vastusest rändava Jumala tervitu-
sele, millest saadik ei lõpe naistel töö kunagi otsa. Veel üks eesti versioon naiste 
pidevast tööst on seotud asjaoluga, et naine ei ava Kristusele väravat, kui too 
Jeruusalemma tuleb (vrd ka ülalnimetatud motiiviga naise põhjendamatust 
palvest endale ka pühapäevaks tööd saada).

Esimeste inimeste surm

Setudel on tekst Aadama surmast, mis on mõjutatud raamatuallikast.

Ku Eeva Aadamiga elli ja jo vana’ olli’, syss Essä ütel perrele, et ku teil 
vanamees koolõs ar’, syss ülge mullõ ka’. Kooli ar’, ni’ teed kuis nä’ sai 
tälle ütlema, a ar’ käve ütlemah. And kol’ teräkeist taivast, et ku ar’ matat, 
külbke noo’ kääpähe. Nimäq nii teiq ka’. Kasvi ulli-illos’ puu, kolmõ-
haroline. Tuu saigi Jeesusõlõ ristist.

Kasvi väega ilosast, ni’ kuningas võt’t, niq las’k kerigu pingi tetä. 
Kuningas lätt hommogu pinki pühendämä, a vapanaasele näüdäs üüse 
unõh, et mine, istu pingi pääle. Sa olt õndsamb ku kuningas. Timä nii 

Foto 3. 17. sajandil Dubrovo linnas elanud 
valgevene puulõigete meistri Vassili Koreni 
poolt pärnapuust tahvlile lõigatud Moosese 
raamatu ja Apokalüpsise motiivid. Vassili 
Koreni piibel oli tähtis kirjaoskamatu liht-
rahva jaoks. A. Boganeva kogu.
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tekk ka’. Kuningas lätt, ni’ näge ar’ki alt paja, et vanainemine pingi pääl 
istus. Põlg pingi ar, ni’ hiit’ kerikust vällä. Rahvas käve sääl hinnäst 
ravitsõmah. Kuningas käsk hiitä mõtsa ar’. Rahvas käve õks sinnä. Ni’ 
säält saigi Jeesusõlõ rist. Ku tuu kuningas põlgnu-us ar’, ni’ saanuki-is 
(ERA II 194, 479/80 (16) < Setu, Petseri v, Risjova k – Ello Kirss < Tat’o 
Kallaste, snd 1875 (1938)).

Selles tekstis on ilmne vihje apokrüüfile “Ristipuust”, mille autorlus omistati 
pühamehele Pühale Gregoriusele (ehk Grigori Dvojeslovile) ning on tuntud 
serbia, bulgaaria ja vene allikate põhjal, mida eristavad keelelised iseärasused 
(vt apokrüüfi kohta Fedorova 2012: 89–107).

Valgevenelastel ja poolakatel on tuntud kuningas Saalomonist kõnelevate 
legendide sarjas jutustused prohvetnaisest Sibyllast (Sebiliya), kes keeldus kõn-
dimast üle jõe või oja mööda puust purret, öeldes, et selle purde puust tehakse 
Kristuse rist (Boganeva 2015: 57–64). Valgevenes on seda süžeed registreeritud 
harva, samas kui Poolas on see laialt levinud (Zowczak 2013: 201).

Eestikeelsesse teksti ilmub algupärane kujund pingist, mis samastub üle jõe 
viiva purde kujundiga, nimetu kuningas aga kuningas Saalomoniga, kes figu-
reerib tavaliselt prohvetnaise Sibylla (Sebiliya) kohta käivates legenditsüklites.

Kokkuvõtteks

Käsitlesime ainult mõnda eestlaste ja valgevenelaste motiivi esimeste inimeste 
kohta ning selgitasime välja rea nii ühiseid kui ka lokaalseid algupäraseid 
motiive. Mõistetavalt on tegemist väikese osaga kogu ainestikust. Esialgselt 
tundub, et setu pärimuses leidub vasteid slaavi õigeusu traditsioonile ja Põhja-
Venemaal levinud tekstidele. Laiemalt Euroopa traditsioonis tuttavad motii-
vid on levinud sisuliselt kogu Eestis, küsimus on pigem üleskirjutuste arvus. 
Isegi üksikute motiivide vaatlusel on nähtavad laialt levinud universaalsed 
tüübid. On ilmne, et jutustaja võis tervikuks liita rea lühemaid süžeid, millest 
osa on Piiblil põhinevad ja teine osa rahvapärased universaalsed arendused, 
mis ilmnes seto ja valgevene üleskirjutustest. Väga ilmne on sama motiivi 
või teema esinemine erinevates rahvaluuleliikides, igal neist on oma liigilised 
normatiivsed reeglid, kuid nad toetuvad samale alusmotiivile või kirjakohale.

Eestlastele ja valgevenelastele ühiste etioloogiliste motiivide näidete varal, 
näiteks “Miks naisel on alati tööd”, tuleb selgesti välja etioloogiliste süžeede 
piibliteemadega kohandumise mehhanism. Teatud etioloogiad võivad piiblisü-
žeede ruumis suhteliselt vabalt liikuda ja luua uusi seoseid, rikkumata ühe 
või teise etioloogia sisemist loogikat ja loomata sellest tulenevat uut teksti.
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Ei saa kuidagi jätta kõrvale seoseid erinevate tekstitüüpide ja kunstiliiki-
dega – usundilised jutud on Piibli kõrval saanud mõjutusi suulisest folkloorist 
ja trükistest, aga neid on mõjutanud ka visuaalsed kunstid, mis on omaette 
suurem teema ja millele vihjavad ka artikli illustratsioonid.

Valgevene ja Eesti rahvaluulelisi sidemeid on seni äärmiselt vähe uuritud. 
Edasised uuringud võimaldavad kindlaks teha mitte ainult ühised ja erinevad 
motiivid eestlaste ja valgevenelaste mütoloogias ja folklooris, vaid perspektiivis 
uurida üksikasjalikumalt kultuurilisi ja transkultuurilisi ühisjooni. Samuti vaa-
delda hüpoteesi balti ja soome-ugri substraadist valgevenelaste etnogeneesis.

Tänuavaldus

Uurimistööd toetas EU Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus, 
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(EKM 8-2/20/3, EKKD65).
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Belarusian and Estonian mythological and legendary narratives, especially aetiologies, 
share a number of similar motifs and characters, despite the fact that Estonian and 
Belarusian belong to different language families and share no common borders. How-
ever, some matches in the motifs are so complete and expressive that they, we believe, 
cannot be explained by typology or universals. Since the topic of ties between Estonian-
Belarusian folklore is relatively unexplored, along with their historical contacts, the aim 
of this article is to point out the similarities in the motifs of Estonian and Belarusian 
legends regarding the first people in the context of Slavic and Finno-Ugric legends, as 
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well as to represent some of the original Estonian and Belarusian aetiologies. The mo-
tives under examination are the recreation of humans, the skin of the nails, creation of 
a woman, the death of the first people, the motifs of the snake, eel, and weather loach, 
the cross of Christ, and others.
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